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Synpunkter på återfallets
betydelse i straffsystemet

Av hovrättslagmannen ERLAND ASPELIN och
rådmannen AXEL LUNDQVIST, Sverige

I Allmänt om återfall

Följande promemoria har upprättats såsom underlag för gruppdiskus-
sioner vid Nordiskt juristmöte. Den gör inte anspråk på att ge någon full-
ständig täckning av återfallsproblematiken utan vi har begränsat oss till vissa
givna frågeställningar. En utgångspunkt för framställningen är förhållandena
i Sverige. Problematiken torde dock i huvudsak vara densamma i de övriga
nordiska länderna.

1. Bakgrund

Säkerligen finns det många som anser att svaret på frågan om man bör
se allvarligare på återfall än på förstagångsbrott är ganska givet: om någon
gör sig skyldig till nytt brott efter att ha lagförts för annat brott, bör det
nya brottet bestraffas hårdare. Skälet därtill kan vara att man tycker att
brottslingen inte »tagit lärdom» av den tidigare domen. Han visar öppet
trots mot samhällets rättsvårdande myndigheter. Eller också anses hans
»brottsliga vilja» ha vuxit i styrka vilket kommit till uttryck i det nya brottet.
Återfallet kan också framstå som särskilt samhällsfarligt. Det bör därför
bedömas allvarligare än förstagångsbrottet. Men lika säkert som att denna
uppfattning delas av många så finns det andra som menar att det endast
är det nya brottet i sig som bör ha betydelse vid en bedömning av brottets
svårhetsgrad. Återfallet skall därmed inte spela någon roll vid påföljdsbe-
stämningen, d.v.s. påföljdsval och straffmätning. Principen lika brott lika
straff skall gälla ograverad.

Det kan förefalla som om den sistnämnda uppfattningen skulle ha visst
företräde i den allmänna opinionen. I en fältundersökning av allmänhetens
rättsmedvetande avseende ett representativt urval av 400 män och kvinnor
i Malmö kommun år 1975 (Ulla Bondeson NTfK 1976 s. 315 ff.) ställdes
frågan: »Antag att två personer begått samma brott och att det är av all-
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varligt slag. Den ene, Andersson, har tidigare inte blivit dömd för något
brott medan den andre, Nilsson, tidigare är straffad. Den ene får 6 måna-
ders fängelse medan den andre får 1 års fängelse. Vilket straff tror ni att
domaren ger Andersson respektive Nilsson?» 87 % svarade att Andersson
fick 6 månader och Nilsson 1 år. På följdfrågan »Varför tror ni det?» svarade
de flesta att Nilsson tidigare straffats medan Andersson inte tidigare är dömd
och att rättspraxis är sådan. När intervjupersonerna tillfrågades om hur de
själva skulle döma i fallet svarade 41 °/o att de skulle döma på samma sätt
som domaren medan 45 % ansåg att båda skulle få samma straff. Detta
motiverades i många fall just av »lika straff för lika brott» eller av en hän-
visning till likheten inför lagen.

Frågan är dock naturligtvis betydligt mer komplicerad än de nämnda
svarsalternativen kan tyda på. Den har också under rättsutvecklingens gång
ägnats stort intresse inom doktrinen och gett upphov till lärda avhandlingar.

Historiskt sett fanns det i vår äldsta rätt ingen anledning att ägna återfalls-
problematiken någon vidare uppmärksamhet, detta av hänsyn till lagarnas
kasuistiska uppbyggnad. Vissa inslag i lagarna gav ändå en vink om att
frågan inte var betydelselös. I Yngre västgötalagen stadgades sålunda i
Tjuvabalkens p. 14 (Holmbäck-Wessén, Svenska landskapslagar 5, 1946)
att »om fattig man, som är rätt allmosoman och ej förmår arbeta för sin
föda, stjäl en lev eller ett fullt mål mat vare det saklöst men om han stjäl
oftare än tre gånger på detta sätt vare han snattare och miste hud och
öron.»1

Först under 1800-talets senare hälft när den svenska strafflagen fick den
systematik som gäller än i dag — uppdelning av brotten i olika svårhetsgrader
med en straffskala för varje brott och olika strafflatituder för varje svår-
hetsgrad — kom återfallsfrågan att föras fram som ett viktigt straffrättsligt
problem, som väckte de rättslärdas intresse. Nämnas kan Lagus' avhand-
ling »Om återfall i brott» (1855), Olivecronas skrift »Om orsakerna till åter-
fall i brott» (1872) och Kallenbergs »Om återfall i brott» (1894). Det var
en vanlig uppfattning vid den tiden att återfall i brott kvalificerade till högre
straff. Man hade dock vissa svårigheter att klargöra om det var återfallet
eller återfallsbrottslingen som motiverade straffhöjning. Tidigt framträdde
också uppfattningen att återfallet hade sin grogrund i den asociala miljö

1 Denna uppfattning, att återfallet bör ses som en försvårande omständighet och
föranleda lagföring även om brottet är obetydligt, tycks gälla än i dag. Rapporteftergift
kan sålunda i Sverige meddelas för ett obetydligt butikssnatteri men det förutsätts då
att det inte är fråga om återfall. (Jämför 9 § polislagen och 5 kap. 5 § polisförordningen
samt rikspolisstyrelsens närmare föreskrifter.)
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som brottslingen levde i och som samhället själv bar skuld till, något som
kunde tala för en mildare syn på återfallet. (Jämför Kallenberg a.a. s. 70 ii).

Återfallet har under senare år på nytt skjutits fram som ett betydelse-
fullt kriminalpolitiskt problem. Det aktualiseras bl.a. i debatten om det
berättigade i att inkapacitera vissa brottslingar. Återfallsproblematiken
gav ämne åt ett nordiskt symposium i Tallberg i april 1976 (Upprepad
brottslighet, utgiven av statens råd för samhällsforskning, och NTfK 1976
s. 213—329).

I det följande skall vi knyta an till den debatt som förts om återfallets
betydelse och som en bakgrund till den fortsatta framställningen peka på
vissa inslag som närmare bör belysas. Till en början kan man fråga sig när
hänsyn bör tas till återfall. Vilken betydelse bör man tillmäta återfallet från
praktisk straffrättslig synpunkt? Påverkar återfallet synen på brottet eller
brottslingen? Det finns en rad argument både för och emot uppfattningen
att man generellt sett bör se allvarligare på återfallet än på förstagångsbrottet.
Vilken bärkraft har de olika argumenten? Viktiga frågor är också hur man
tekniskt sett bör reglera återfallet — om det nu skall tillmätas betydelse —
och i vilka avseenden återfallet bör påverka påföljdsval och straffmätning
samt även straffverkställigheten.

2. När bör hänsyn tas till återfall

I återfall finns inbyggt iteration, d.v.s. upprepandet av ett beteende el-
ler tillstånd. Återfall används ofta synonymt med »recidiv» vilket för tan-
karna till sjukvården. I juridisk doktrin har man gjort skillnad mellan upp-
repad brottslighet (iteration) och återfall (recidiv). Om brottsligheten fort-
gått under en tidsrymd, innan brotten upptäcks och brottslingen lagfors,
har den betraktats som upprepad brottslighet och det föreligger reell brotts-
konkurrens när brotten skall bedömas. Om det däremot finns en fällande
dom mellan de tidigare och de nya brotten har återfall ansetts föreligga.
Det finns kanske de som menar att man i sistnämnda fall också bör kräva
att straffet enligt den tidigare domen verkställts innan det nya brottet
förövats. Denna uppfattning framfördes av Kallenberg (a.a. s. 12 f).

Distinktionen mellan upprepad brottslighet och återfall kan diskuteras.
Man kan sålunda fråga sig om det är förövandet av ett tidigare brott eller
upptäckten (polisanmälan) eller lagföringen (domen resp. straf föreläggandet)
eller verkställigheten av det ådömda straffet som bör kvalificera det nya
brottet till återfall. I varje fall står det klart att den domstol som skall döma
i brottmålet ofta får tillgång till en hel del information om den tilltalades
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föregående brottsliga förehavanden. Det kan här gälla både misstankar om
andra brott, rättsingripanden som inte lett till domstolsprövning, frikän-
nande domar och andra tidigare domstolsavgöranden. Frågan gäller vilken
betydelse sådan information bör ha för domstolens ställningstagande bl.a.
i åter f allsfrågan.

Som bekant är skillnaden mellan den faktiskt förövade brottsligheten och
den brottslighet som kommer till polisens kännedom mycket stor. Man kan
på goda grunder utgå ifrån att nära nog alla de som lagfors vid domstol
tidigare gjort sig skyldiga till straffbara gärningar som inte upptäckts eller
i vart fall inte lett till polisanmälan. Talet om förstagångsbrott är alltså från
denna synpunkt illusoriskt. Den icke-registrerade brottsligheten kan ligga
i tiden mycket nära den nya, upptäckta brottsligheten, den kan vara av sam-
ma (svårartade) beskaffenhet, den kan utgöra flerfaldiga återfall.

Den omständigheten att den dömde har bakom sig upprepad kvalificerad
brottslighet kan naturligtvis tas till intäkt för att man bör se allvarligare på
det nya brottet, även om den tidigare brottsligheten förblivit outredd.
Innebörden härav skulle vara att det är den faktiska brottsligheten som har
intresse från återfallssynpunkt. Mot detta kan invändas att den tidigare
brottsligheten aldrig utretts och att den misstänktes skuld inte fastställts. Vi
menar att redan detta utgör grund för att diskvalificera den icke-registrerade
brottsligheten som återfallsgrundande. Återfall inrymmer sålunda ett krav
på att gärningsmannens skuld för det tidigare brottet klarlagts, vilket kan
ske genom dom. Att åklagaren meddelat åtalsunderlåtelse eller eljest avstått
från att väcka åtal, fast utredningen pekat på att den misstänkte är skyldig,
är däremot inte tillräckligt för att återfall skall föreligga.

Det sagda har samband med frågan vilken dokumentation som bör till-
låtas för domstolarnas prövning av återfallsfrågan. I första hand bör man
hämta information från det allmänna kriminalregistret där uppgifter lämnas
om alla som av svensk domstol dömts till andra påföljder än böter. I krimi-
nalregistret lämnas också uppgifter om verkställighetstider och prövotider
för villkorligt frigivna, om förverkande av villkorligt medgiven frihet och
om undanröjande av påföljder. En annan informationskälla är rikspolis-
styrelsens person- och belastningsregister vilket — förutom kriminalregister-
uppgifter och uppgifter om bötesdomar — också innehåller data som tas
in i centrala polisregister. Bl.a. ges här ganska omfattande uppgifter om
personer som misstänkts för brott, beskrivningar av olika typiska tillväga-
gångssätt vid förövande av brott, signalement på vissa kända eller misstänkta
brottslingar och fingeravtryck. Polisregistren är främst avsedda för polisens
brottsspanande verksamhet men också för olika former av personkontroll
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från polisens sida. Även åtalsunderlåtelser registreras i polisregistren vilket
kan få betydelse för åklagarens prövning av åtal vid upprepad brottslighet.
Däremot registreras inte rapporteftergifter (Freese m.fl. ADB inom rätts-
väsendet, 1972).

Enligt vår mening talar starka skäl mot att domstolarna tillställs upp-
gifter ur polisregistren i samband med personutredningen i brottmål. Som
regel saknar dessa uppgifter relevans för påföljdsval och straf f mät ning,
eftersom kriminalregisterutdrag ger tillräcklig information om tidigare brotts-
lighet. Det kan dock vara av betydelse från åter f allssynpunkt att domstolarna
får tillgång till data om bötesdomar. Sådana uppgifter kan erhållas via po-
lisregistren men också från körkortsregistret och riksskatteverkets register
som bl.a. innehåller uppgifter om överträdelser av reglerna om alkohol-
hanteringen.

Det förekommer att en domstol genom personutredningen i ett mål till-
förs omfattande informationer om den tilltalades tidigare kriminalitet, så-
väl registrerad som icke-registrerad. Uppgifterna kan ibland avse misstan-
kar om brott som inte kommit till polisens kännedom eller brott som an-
mälts men som åklagaren inte ansett sig kunna styrka eller av annan anled-
ning inte velat föra till åtal. I andra brottmål — väl det stora flertalet —
är domstolens informationsunderlag begränsat till vad som framgår av det
allmänna kriminalregistret och (i trafikmål) körkortsregistret. Det är ange-
läget att domstolarnas personutredning i detta avseende blir samstämmig
och enhetlig. När det gäller uppgifter om tidigare brottslighet bör krävas
att de begränsas till att avse brott som lett till fällande dom (resp. godkänt
strafföreläggande). Endast sådana domar kan — utifrån rättvisesynpunkt —
ges betydelse som återfallsgrundande.

Vi vill också ta upp frågan om brott som avdömts av utländsk domstol
bör få åberopas som grund för återfall. Det förekommer att utländska
straffregisterutdrag ingår i en domstolsakt och att i vart fall brottmålsdomar
som meddelats i de nordiska länderna tillmäts betydelse från återfallssyn-
punkt. Detta får anses godtagbart. Däremot anser vi att man inte utan vidare
bör godta brottmålsdomar i utomnordiska länder, särskilt om strafflagen
där skiljer sig från de nordiska ländernas. Det är många gånger oklart vilken
betydelse man bör ge en sådan dom. (Jämför dock stadgandet i 26 kap. 3 §
brottsbalken enligt vilket en utländsk dom får tillmätas samma verkan som
en svensk vid återfall i mycket grov brottslighet.)

En fråga som härefter uppkommer är om det för återfall skall krävas
att det nya brottet har samma karaktär — d.v.s. är insorterat i samma
kategori av brott — som det tidigare. Sådan brottslikhet har ansetts nöd-
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vändig och naturlig i äldre doktrin. Att den som tidigare förövat stöld eller
annat förmögenhetsbrott senare gjorde sig skyldig till misshandel skulle alltså
inte betraktas som återfall. Det finns onekligen visst fog för att på detta
sätt inskränka återfallets tillämpningsområde. Utan att se något samband
mellan den tidigare och den senare brottsligheten kan det vara svårt att
motivera varför man skall se allvarligare på återfall.

Vi vill då också ställa frågan om man för återfall bör kräva att det nya
och det tidigare brottet har ungefär samma svårhetsgrad. Om någon t.ex.
har dömts för grovt rån och han senare gör sig skyldig till snatteri eller ringa
misshandel kan man hävda att det nya brottet är så obetydligt i jämförelse
med det återfallsgrundande brottet att det vore orimligt att tala om åter-
fall. Att den dömde rånaren gör sig skyldig till snatteri kan ju snarare
betraktas som en positiv utveckling bort från den allvarliga brottsligheten.
Även när det gäller det omvända förhållandet, att den som tidigare förövat
ett snatteri senare gör sig skyldig till grovt rån, är talet om återfall föga över-
tygande.

Tidsmässigt kan det röra sig om en mycket lång period mellan ett tidigare
registrerat brott och ett återfall. Man kan fråga sig om det är rimligt att
ett brott som ligger långt tillbaka i tiden bör verka återfallsgrundande.
Även här finns det skäl att inskränka återfallets räckvidd. Att ange några
bestämda tidsgränser är dock inte möjligt. De får bli beroende av arten och
svårhetsgraden av brottsligheten.

Sammanfattningsvis menar vi sålunda att en precisering och inskränk-
ning av återfallsgrundade situationer behöver göras. En sådan rimlig preci-
sering vore att för återfall kräva att det tidigare brottet är avdömt och
registrerat, att det är av liknande art och svårhetsgrad som det nya brottet
samt att tidsrymden mellan brotten inte är alltför lång.

3. Reglering av återfall

Man kan tänka sig olika modeller för reglering av återfall. En möjlighet
är att lagen uttryckligen anger att återfall inte får verka straffhöjande eller
åberopas som grund vid påföljdsbestämning. En annan möjlighet är att
strafflagen innehåller bestämmelser om att återfall kan leda till strängare
påföljd än vad som skulle gälla för förstagångsbrott. Regleringen kan inne-
bära att den tidigare ådömda påföljden undanröjs och att ny, gemensam
påföljd bestäms för den samlade brottsligheten. Man kan också ha en regel
om att särskilt straff skall utmätas för det nya brottet varvid återfallet verkar
straffhöjande. Lagen kan i så fall innehålla regler om förhöjda straffskalor
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vid återfall. Det kan bli fråga om upptrappning av straffnivån antingen på
det sättet att återfallet medför att en annan (högre) straffskala blir tillämp-
lig eller så att straf f höj ning sker inom ramen för den straf f skala som be-
stämts för brottet. Man kan vidare — vilket vi närmare skall utveckla i det
följande — reglera återfallet genom förverkande av villkorligt medgiven
frihet.

I Sverige har strafflagstiftningen i äldre tider innehållit uttryckliga åter-
fallsregler. I 1864 års strafflag var de i huvudsak begränsade till tillgrepps-
brotten. Om någon gjorde sig skyldig till snatteri en tredje gång skulle
brottet betraktas som första resan stöld. För varje ny resa stöld höjdes
st r af f nivån för brottet. Vid återfall för fjärde gången eller däröver bestämdes
straffskalan till straffarbete mellan sex och tio år eller på livstid. Den som
återföll i stöldbrott dömdes också förlustig medborgerligt förtroende för
alltid eller för viss tid. Vid strafflagsreformen år 1942 ändrades åter f alls-
regleringen så att den kom att gälla samtliga förmögenhetsbrott. Samtidigt
upphörde det gamla systemet med straffhöjning vid nya resor. I stället gällde
enligt 4 kap. 14 § strafflagen att straffet skulle vid återfall bestämmas inom
den latitud som gällde för den närmast högre svårhetsgraden. Ett återfall
i snatteri ledde därigenom till att straffskalan för stöld blev tillämplig och
att böter således inte kunde komma ifråga. För återfall i enkel stöld kom
man upp i en straffskala som innefattade straffarbete från sex månader till
sex år. Det stod klart att en sådan åter f allsreglering kunde få alltför drastiska
och obilliga konsekvenser. Även om reglerna i 4 kap. 14 § strafflagen for-
mellt var obligatoriska kom de att tillämpas fakultativt. Man kunde avstå
från förhöjningen om särskilda skäl talade därför.

Den nämnda regleringen upphörde när brottsbalken trädde i kraft år
1965. I 26 kap. 3 § brottsbalken infördes i stället en återfallsregel som
fick generell tillämplighet i balken såvitt gällde brott som hade fängelse i
straffskalan. Regeln innebar att domstol under vissa förutsättningar kunde
döma till längre fängelsestraff (förhöjning av straffskalan med två års
fängelse) än vad som eljest gällde för brottet. Regeln var dock inte obliga-
torisk utan domstolen kunde själv med hänsyn till omständigheterna avgöra
om den skulle tillämpas.

Återfallsregeln i 26 kap. 3 § brottsbalken upphävdes genom lagändring
den 1 april 1976 (prop. 1975/76:42). Därefter kan — om inte fråga är om
mycket allvarlig brottslighet — återfall bara beaktas vid straffmätningen
inom ramen för den straf f skala som gäller för det aktuella brottet. Det fanns
dock uttalanden i samband med förarbetena till 1976 års reform som tydde
på att avsikten var att sådan straffhöjning skulle tillämpas mycket restrik-
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tivt. De undersökningar som gjorts av domstolarnas straffmätning ger en
anvisning om att domstolarna följer en sådan återhållsam linje. Generellt
sett tycks de vara obenägna att gå upp i straffskalan på grund av återfall.
(Jämför Grönvall, Straf f mätning, DsJu 1980:9).

I samband med att interneringsstraffet år 1981 utmönstrades ur påföljds-
systemet i Sverige infördes en ny bestämmelse i 26 kap. 3 § brottsbalken
vilken innebär att om någon som dömts till långt fängelsestraff (lägst 2 år)
gör sig skyldig till ett nytt allvarligt brott (mer än 6 års fängelse i straff-
skalan) så kan återfallet medföra en förhöjning av straffskalan med 4 år. Som
exempel på denna regels tillämpning kan nämnas att maximistraffet för grov
misshandel är fängelse i 10 år. Genom åter f allsregeln höjs straf f skalegränsen
till 14 år. (Är det dessutom fråga om gemensamt straff för flera brott höjs
maximistraffet ytterligare till 16 år. Så högt straf f maximum torde dock inte
ha tillämpats i praktiken.)

Det är betecknande för återfallsregleringen i strafflagen och brottsbalken
att det i lagmotiven egentligen aldrig förts någon diskussion om grunden
till att återfall skall leda till straffhöjning. Troligen har man tidigare inte
funnit någon som helst anledning att ifrågasätta denna ordning, vare sig
straffsystemet präglats av den klassiska straffrättsskolans idéer om ekvivalens
och proportionalitet mellan brott och straff eller den positiva straffrätts-
skolans föreställningar om att straffets ändamål är samhällsskydd och att
påföljderna bör sättas i relation till brottslingens farlighet eller den socio-
logiska skolans framhävande av att straffets uppgift är att bekämpa brotts-
ligheten som socialt fenomen och att brottslingarna bör särbehandlas med
hänsyn till påverkansgrad.

4. Återfall i belysning av preventionsteorierna

Som tidigare nämnts kom återfallsproblematiken i blickpunkten under
1800-talet då brotten skulle graderas efter svårhet och förkastlighet och
straffet sättas i proportion till brottets svårhetsgrad. Det var vid sådant för-
hållande naturligt att betrakta återfallet som symptom på ökad förkastlig-
het hos brottet.

Inom doktrinen framhölls dock att ett återfall inte påverkade brottets
objektiva sida. Men det föreföll ändå rimligt att se allvarligare på återfall
än på förstagångsbrott. Detta dilemma försökte man lösa genom att betrakta
återfall som ett utslag av farligare brottslig vilja vid brottets begående vilket
gav det enskilda brottet ett högre »subjektivt» straffvärde. Men det fanns
också förespråkare för den uppfattningen att återfall var farligare för sam-
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hället och därför krävde en kraftigare reaktion. I stället för att se återfallet
som ett indicium på brottets subjektiva karaktär såg man återfallet som en
objektiv omständighet som dock, märkligt nog, inte hänfördes till själva
den brottsliga gärningen. (Jämför Victor, Återfallsregler i straffrätten i Upp-
repad brottslighet, NTfK 1976 s. 249 ff.)

Den vid denna tid förhärskande allmänpreventiva föreställningen att
straffets uppgift var att verka avhållande (avskräckande) på människor i
allmänhet talade också för att man borde se särskilt allvarligt på återfall.
Den omständigheten att brottslingen återföll i brott visade nämligen att sam-
hällets reaktion inte var tillräcklig, något som från allmän synpunkt borde
leda till en skärpning av straffet. Det var ju av stor allmänpreventiv betydelse
att samhällets sanktionsordning inte framstod som svag och ineffektiv. Om
man inte med kraft reagerade mot återfall kunde detta leda till att respekten
för strafflagen och normsystemet försvagades eller att straffets moral-
bildande eller moralförstärkande funktioner sviktade. Det var från dessa
synpunkter viktigt att lagen klart och tydligt gav uttryck åt samhällets ogil-
lande av återfall i brott. Den valda metoden att rubricera återfall i stöld
som andra, tredje, fjärde . .. etc. resan, varvid reaktionen blev allvarligare
ju fler resor det var fråga om, låg väl i linje med en sådan allmänpreventiv
syn.

Även ur individualpreventiv synvinkel har återfallsregler en plats i sys-
temet, i varje fall om man lägger skyddsaspekter på påföljdsvalet och straff-
mätningen och betraktar återfallet som ett indicium på ökad farlighet hos
brottslingen. Om straffets ändamål skulle vara att förbättra (rehabilitera)
den enskilde brottslingen och straffet i stor utsträckning ersätts med be-
handlingsåtgärder, var det angeläget att påföljden blev om möjligt skräd-
darsydd i varje särskilt fall. Ett återfall kunde då indikera att brottslingen
inte fått tillräcklig »dos» av behandling efter det första brottet. Detta moti-
verade att man ökade insatserna vid återfall ungefär på samma sätt som
när en patient behöver starkare medicin vid recidiv.

Det är dock att märka att påföljderna i ett behandlingsinriktat system
skall bestämmas med hänsyn tagen till det individuella behovet, vilket inte
nödvändigvis innebär att de måste bli strängare. Ett återfall kan sålunda
motivera behandlingsinsatser i stället för straff. Att den som dömts till
fängelse för rattfylleri inom kort tidrymd därefter gör sig skyldig till flera
återfall i samma brottstyp kan sålunda tyda på omfattande alkoholproblem
som kräver nykterhetsvårdande åtgärder. I stället för ett förhöjt fängelse-
straff blir den adekvata påföljden kanske skyddstillsyn eller överlämnande
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till vård. Det må sedan diskuteras vilken påföljd som egentligen anses svårast
ur den dömdes synvinkel.

Med ett strikt behandlingsinriktat påföljdssystem kommer intresset att
tillgodose brottslingens behov av en lämpligt avpassad påföljd att väga
över intresset av straffhöjning och strängare påföljdsval vid återfall. Åter-
fall kan emellertid motivera nya och mer ingripande »behandlingsinsatser».
Det är en illusion att tro att denna intensifiering av insatserna inte skulle
innebära en skärpning av påföljderna som för brottslingen framstår som
»straffhöjning». I verkligheten sker en upptrappning av reaktionen i en given
ordning (villkorlig dom, villkorlig dom + böter, skyddstillsyn, skyddstillsyn +
böter, skyddstillsyn + ett kort fängelsestraff, fängelse). Denna upptrappning
betingas av att man ser särskilt allvarligt på återfall.

5. Argumenten

Ett vanligt argument i debatten om återfallets betydelse för påföljdsbe-
stämningen och till stöd för att man bör se särskilt allvarligt på återfall är
att återfallsbrottslingen är mer kriminellt belastad och farligare än första-
gångsbrottslingen. Bakom denna uppfattning ligger den gamla tanken att
den brottsliga viljan »objektiviserats» i brottet. Man ser också i återfallet
en manifesterad brottslighet som kräver särskilt samhällsskydd. Ju mer be-
lastad en brottsling är desto större anses risken vara för att han fortsätter
sin brottsliga karriär. Återfallet uppfattas alltså som ett indicium på fort-
satt, allvarlig brottslighet.

Det är i och för sig förklarligt att många människor lägger sådana syn-
punkter på återfallet. Kravet på hårdare straff reses framför allt mot den
som sätter brottsligheten i system och tydligt visar att han »står över» re-
gelsystemet. Återfallsbrottslingen utmålas då ofta som professionell med
utpräglad brottslig inriktning. Genom att efter tidigare lagföring och dom
på nytt begå brott demonstrerar han en bristande respekt för rättsordningen.
I förlängningen sätts ej sällan likhetstecken mellan återfallsbrottsling och
vaneförbrytare. Däremot kan förstagångsbrottslingen (eller tillfällighets-
brottslingen som han ibland kallas) mötas med viss förståelse för sin situa-
tion. Hans debut i brottsliga sammanhang anses kanske mera ha skett av
en slump, hans »oerfarenhet» är påtaglig, han har inte visat någon utpräglad
»brottslig vilja», skadeverkningarna av hans brott är begränsade, o.s.v.

Tydligt är alltså att intresset till stor del fokuseras mot personen bakom
brottet när det gäller att bedöma återfallets betydelse från straffrättslig syn-
punkt. Det finns här ett inbyggt prognostänkande som egentligen vilar på
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mycket osäker grund. Att över huvud taget göra distinktioner mellan första-
gångsbrottsling och återfallsbrottsling är som vi tidigare påpekat mycket svårt
redan av det skälet att dessa båda kategorier inte kan särskiljas utan att man
ger begreppet återfall en operativ bestämning. Men faktiskt är det också
så att man inte i enskilda fall på grund av tidigare brottslighet med säkerhet
kan fastställa att en individ kommer att återfalla i brott.

Självfallet går det dock inte helt att bortse ifrån att det finns risk för
fortsatt brottslighet hos en person som gjort sig skyldig till upprepade åter-
fall i samma brottslighet. Ju fler gånger han har återfallit desto större är
risken för att han på nytt kommer att begå brott. Detta talar för att åter-
fall, åtminstone upprepade sådana, bör kunna åberopas vid påföljdsbe-
stämningen. Denna fråga skall vi behandla i ett följande avsnitt. Redan nu
vill vi dock framhålla att det vore verklighetsfrämmande och blåögt att för-
neka att återfall innebär en förändrad situation som på ett eller annat sätt
påverkar fortsatta straffrättsinsatser mot brottslingen.

Kvar står dock att brottet i sig inte förändras eller blir »farligare» där-
för att det betecknas som återfall. Objektivt sett är brottet detsamma och
det tilldelas samma straffvärde. Men återfallet kan ingå som ett subjektivt
moment vid fastställandet av skuldfrågan. Självfallet kan det också vara
en viktig omständighet vid bedömningen av brottslingens personliga för-
hållande, vilket har betydelse för påföljdsval och straffmätning.

Det har funnits och finns kanske fortfarande de som hävdar att den döm-
des personliga förhållanden och sociala situation i hög grad påverkar frågan
hur allvarligt man bör se på återfall i förhållande till förstagångsbrott. Den
som lever i en dålig socioekonomisk miljö och påverkas av asocial omgiv-
ning har naturligtvis svårare att anpassa sig till samhällets krav jämfört med
den som lever under »ordnade» förhållanden. Härifrån är det dock ett långt
steg till att påstå att förstagångsbrott bör betraktas som allvarligare än åter-
fall. Tanken bakom detta argument är att det från samhällets sida skulle
vara angeläget att reagera särskilt strängt mot förstagångsbrott som inne-
bär debut i ett kriminellt beteende och därför framstår som farligt för »den
allmänna samhällsmoralen». Med denna inställning bortser man dock helt
från att förstagångsbrottslingen bör ha sin chans att visa att brottet varit
ett tillfälligt avsteg. En hård attityd mot förstagångsbrottslingen skulle
sannolikt få negativa effekter som man, åtminstone enligt den förhärskande
kriminalpolitiska uppfattningen, inte kan godta.

Ett vanligare argument är det motsatta, nämligen att man från rättvise-
synpunkt bör se allvarligare på återfall än på förstagångsbrott. Vad som
avses därmed är dock oklart. Att två personer som begått samma brott skall
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få olika långa straff, därför att den ene tidigare är straffad, står ju klart
i strid mot rättviseprincipen »lika brott lika straff». Visserligen kan det häv-
das att den förut straffade har fått en varning genom domen varför han
borde ha större förutsättningar att avhålla sig från brott än den tidigare
ostraffade. En sådan uppfattning ger dock inte något stöd åt rättviseargu-
mentet.

Mot att anlägga sådana rättviseskäl på straffhöjning vid återfall talar
också det förhållandet att — som vi tidigare påpekat — de återfall som obe-
ropas mot brottslingen bara avser den registrerade brottsligheten. Det är
alltså mer eller mindre ett tillfälligheternas spel om en gärningsman skall
betraktas som återfallsbrottsling eller inte. De brottslingar, vilkas tidigare
brott inte upptäckts och registrerats, skulle alltså vinna en oförtjänt fördel
av att bli betecknade som förstagångsbrottslingar.

Slutligen bör nämnas ett argument som särskilt i äldre tysk doktrin förts
fram till stöd för att man inte bör se allvarligare på återfall än på första-
gångsbrott. Det framhölls här att det är orättfärdigt och stridande mot grund-
läggande straffrättsliga principer att på nytt ta upp ett brott till bedömning
när det redan är avdömt och utagerat. Straffet för det första brottet ansågs
nämligen sonat och brottslingens skuld var utplånad. En del gick ännu längre
och menade att om brottet vid återfall väcktes till liv och om straffet för
det nya brottet skärptes fick detta till konsekvens att ett redan bestraffat
brott på nytt bestraffades. Detta jämställdes med att samhället åter gör
gällande en fordran som redan är betald och att man försyndar sig mot
grundsatsen non bis in idem. (Se Kallenbergs hänvisning till Gesterding m.fl.
i a.a. s. 69 ff).

Vi tror väl inte att denna uppfattning fortfarande har förespråkare.
I så fall skulle kritiken riktas mot viktiga regler om sammanträffande av
brott (34 kap. brottsbalken). De invändningar som gjorts mot denna tanke
innebär att det vid återfall inte är meningen att straffbelägga något som in-
gått i det tidigare brottet. Avsikten är bara att ta hänsyn till det tidigare,
rättskraftiga avgörandet vid bedömandet av det nya brottet och därmed
sprida klarhet över de subjektiva momenten. Men samtidigt kan det inte
förnekas att det gamla brottet tas upp till ny granskning. Dess art och om-
fattning beaktas vid prövningen om återfall skall anses föreligga.

De anförda argumenten för och emot uppfattningen att man bör se all-
varligare på återfall än på förstagångsbrott är inte uttömmande. Det finns
säkerligen ytterligare argument som förts fram i debatten alltsedan åter-
fallsproblematiken blev ämne för straffrättsliga studier. Enligt vår uppfatt-
ning kan man dock inte ge något entydigt svar på frågan om återfallets be-
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tydelse. Klart är emellertid att man generellt sett har anledning att betrakta
återfallet som en försvårande omständighet vid en helhetsbedömning av
brottslingens situation. På vad sätt och i vilken utsträckning detta bör slå
igenom vid påföljdsbestämningen är problem som vi skall behandla i föl-
jande avsnitt.

II Vilken betydelse bör domstolarna tillmäta återfallsprognoser vid
påföljdsbestämning? Hur bör man över huvud taget hantera
återfall vid påföljdsval och straffmätning?

1. Inledning

I de nordiska länderna är återfall en av de omständigheter som spelar
störst roll vid påföljdsbestämningen. Detta gäller kanske särskilt valet mellan
kriminalvård i frihet och fängelse och mellan böter och fängelse men det
gäller också vid straffmätningen inom de olika straf f arter na. Som vi nämnt
tidigare talar man vanligen om återfall som en grund för straffskärpning
men det förekommer också att man i stället betraktar det som en för-
mildrande omständighet att den tilltalade tidigare är ostraffad. Resultatet
blir, hur man än ser det, att återfallsbrottslingen behandlas strängare än
förstagångsbrottslingen.

I det följande skall vi något diskutera återfallsprognoser och i vad mån
sådana bör få påverka påföljdsbestämningen, d.v.s. påfölj ds valet och straff-
mätningen. Att återfallsprognoser över huvud taget är av intresse hänger
samman med de s.k. inkapaciteringseffekterna. Med sådana avser man re-
sultatet av det förhållandet att en lagbrytare genom tvångsåtgärder fysiskt
hindras att begå brott. Tvångsåtgärder utgör här för det mesta frihets-
berövande. Lagöverträdaren betas möjligheten att begå nya brott så länge
han sitter inspärrad.

Det kan till en början konstateras att för många typer av brott är fri-
hetsstraffen, också vid återfall, så korta att man praktiskt taget kan bortse
ifrån inkapaciteringseffekter. Intresset riktas här främst mot vissa grupper
av lagöverträdare som återfaller i förmögenhetsbrottslighet, inte alltid av
särskilt allvarlig karaktär. Det finns undersökningar som tyder på att i stor-
stadsmiljö en väsentlig del av t.ex. inbrottsstölderna begås av en förhållande-
vis liten grupp av starkt kriminellt belastade individer. Utvecklingen mot
kortare frihetsstraff, tidigare villkorligt frigivning och vidgade möjligheter
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till vistelse utanför anstalt har naturligen gett denna grupp större möjlig-
heter att begå nya brott. Om mer kännbara reaktioner i form av längre fri-
hetsstraff sattes in mot denna grupp skulle det — åtminstone i teorin —
kunna ge effekt på brottsnivå och brottsutveckling.

Styrkan av en sådan effekt är dock omöjlig att förutsäga. Det hänger
bl.a. samman med att den kriminellt högaktiva gruppen inte är oföränder-
lig. Nya medlemmar tillkommer och gamla faller bort. Vidare vet man inte
hur den enskildes kriminella aktivitet varierar med längden av hans vistelse
i frihet. Mot att använda återfallsprognoser vid påföljdsbestämningen och
således beakta inkapaciteringseffekter talar emellertid ytterligare skäl. In-
kapacitering som straffmätningsgrund har alltså ifrågasatts inte bara av det
skälet att det är tveksamt om man får några mätbara brottsminskande
effekter.

Det går således knappast heller att förena grundläggande rättvisekrav
med en inkapaciteringsfilosofi. Avgörande är därvid med vilken grad av
säkerhet man kan identifiera personer som kommer att begå brott i fram-
tiden. Med låg träffsäkerhet i detta avseende minskar naturligen de efter-
strävade effekterna samtidigt som riskerna för förhöjda straff som inte fyller
sitt ändamål ökar.

Av forskningens resultat har framgått att det — som vi nyss var inne
på — sannolikt går att identifiera vissa högriskgrupper. Att inom dessa
grupper plocka ut de individer som kommer att göra sig skyldiga till nya
brott är dock vanskligt, för att inte säga omöjligt. Osäkerheten blir större
ju mer allvarliga och sällsynta brott det rör sig om. Förutsägelser om in-
dividuella återfallsrisker kännetecknas av många falska positiva (= lagbrytare
där man förutsagt återfall som inte inträffar) och falska negativa (= lag-
brytare där man förutsagt framtida laglydighet men där återfall inträffar).
Det nu nämnda är enligt vår uppfattning ett avgörande skäl mot att använda
inkapacitering som grund för påföljdsbestämningen. Härtill kommer att det
för att man skall kunna nå mer påtagliga inkapaciteringseffekter är nöd-
vändigt att för många brott höja straffen mycket kraftigt i förhållande till
den nivå de ligger på idag. En så kraftig ökning av fångtalet som det skulle
leda till skulle stå i strid med svenska kriminalpolitiska traditioner och med
de syften som bär upp t.ex. vår socialpolitik. De kostnader för samhället
och lidande för de intagna som en sådan nyordning skulle innebära skulle
inte heller annat än marginellt kompenseras av ett bättre skydd för even-
tuella brottsoffer. (Beträffande det nu diskuterade se t.ex. Nils Christie i
NOU 1974:17, Andrew von Hirsch, Past or future Crimes, 1985 och Eckart
Kühlhorn i SOU 1986:15.)
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Enligt vår uppfattning är det således helt otänkbart att inom ramen för
den sedvanliga påföljdsbestämningen öppna möjligheter att genom åter-
fallsprognoser ta hänsyn till intresset av inkapacitering i det enskilda fallet.

2. Nuvarande ordning

Det torde knappast finnas något rättssystem där inte tidigare domar för
brott kan påverka påföljden för den nya brottsligheten. Detta kan emeller-
tid ske på en rad olika vägar och den faktiska betydelse som den tidigare
brottsligheten tillmäts växlar kraftigt mellan olika rättssystem. Det finns ock-
så, som framgått tidigare, mycket skiftande uppfattningar om på vilka
grunder tidigare brottslighet bör tillmätas betydelse. Enligt vissa ökar klan-
dervärdheten medan andra hänvisar till behov av individuell avskräckning
eller inkapacitering. Det finns också de som hävdar att det inte är de som
tidigare dömts för brott som skall särbehandlas i skärpande riktning utan
att särbehandling tvärtom bör avse åtminstone en del av de personer som
tidigare är ostraffade och då ske i mildrande riktning. Vanligt är också att
allmänpreventiva skäl åberopas som grund för en strängare bedömning av
åter f allsbrottslighet.

Det kan i och för sig ifrågasättas hur bärkraftig argumentationen för
strängare straff i återfallssituationer är. Argumentet att man genom strängare
straff skulle kunna påverka lagöverträdaren i positiv riktning har forskningen
om olika straffs verkningar kullkastat. Det torde numera stå klart att särskilt
långvariga frihetsberövanden ofta har en nedbrytande verkan på den intagnes
personlighet och medför en rad andra skadeverkningar som bl.a. yttrar sig
i oförändrat hög kriminalitet. Den allmänpreventiva effekten av att åter-
fallsförbrytaren drabbas med svårare straff väger kanske något tyngre. Att
bilda sig någon säker åsikt om detta är dock vanskligt och uppfattningarna
i denna fråga är säkert delade.

Att gärningsmannen tidigare dömts för brott tillmäts i Sverige i dag vikt
vid påföljdsbestämningen i tre situationer.

1. Vid påföljdsvalet. När en person som ett visst antal gånger dömts
för brott till kriminalvård i frihet fortsätter att begå brott så konstaterar
domstolen så småningom att kriminalvård i frihet har visat sig verkningslös
och bestämmer påföljden till fängelse. På dett sätt privilegieras, med un-
dantag för vissa brottstyper, en lagöverträdare i början av brottskarriären
vid påföljdsbestämningen. Så småningom måste dock samhället visa allvar
med det hot som straffbestämmelsen innebär och döma ut fängelse.
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2. Vid straf f mätningen. I kommentaren till brottsbalken (BrB I s. 71)
uttalas att man vid straffmätningen fäster stort avseende vid om den tilltalade
förut begått brott eller icke. Att märka är att detta uttalande gjordes före
avskaffandet av den tidigare särskilda återfallsregleringen i 26 kap. 3 § brotts-
balken, se om denna ovan.

3. Vid påföljdsbestämningen i övrigt. Om det nya brottet begåtts under
prövotiden efter villkorlig frigivning kan den villkorligt medgivna friheten
helt eller delvis förklaras förverkad.

Gärningsmannens tidigare brottslighet påverkar alltså såväl påfölj ds valet
som straf f mätningen. Det finns dock inga klara riktlinjer. Hänsyn kan tas
på olika sätt och i olika kombinationer. Rättsläget är således f.n. oklart på
väsentliga punkter.

Vad gäller bötesbrotten finns en förhållandevis klar praxis. Vid t.ex. olov-
lig körning och en del annan trafikbrottslighet innebär denna att bötesstraffet
efter hand trappas upp vid återfall och så småningom går man, om straff-
skalan innehåller både böter och fängelse, över från böter till fängelse. Även
beträffande återfallets betydelse för denna övergång från böter till fängelse
synes en relativt väl utvecklad praxis föreligga.

Också vad gäller påföljdsvalet i de fall böter inte kan komma i fråga,
d.v.s. då man straffvärdemässigt befinner sig på fängelsenivå, finns klara
riktlinjer i praxis. Vid återfall vandrar gärningsmannen uppför trappan från
villkorlig dom via skyddstillsyn till fängelse. Upprepade återfall inom viss
tid i brottslighet av likartad natur leder så småningom till att fängelse ådöms.

När väl fängelse har ådömts och det sedan blir fråga om att för nya brott
döma till ytterligare fängelsestraff blir dock rättsläget mer oklart när det
gäller vilken inverkan den tidigare brottsligheten skall ha på straffmätningen.
Tidigare fanns i brottsbalken den nyss nämnda bestämmelsen om förhöjt
straf f maximum vid vissa återfall i brott. Denna bestämmelse upphörde den
1 april 1976. Uttalanden av departementschefen i den proposition som låg
till grund för ändringen (prop. 1975/76:42) har på sina håll tolkats som ett
påpekande att ändringen innebar att återfall framgent skall ha minskad be-
tydelse även vid straffmätningen inom den vanliga straffskalan. Enligt vår
uppfattning är det i dag svårt att uttala sig om i vilken utsträckning dom-
stolarna vid straf f mätningen tar hänsyn till tidigare brottslighet. Benägen-
heten att ta hänsyn av denna art skiftar mellan olika domare och domstolar.
Det är tveksamt i vad mån hänsyn tas mer än i undantagsfall. I vart fall
kan slås fast att praxis i denna fråga är oklar.

Att denna osäkerhet råder i praxis torde i viss mån hänga samman med
att ny brottslighet också kan medföra förverkande av villkorligt medgiven
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frihet. Förhållandet mellan straffmätningen och förverkandet är oklart. Om
man i domstolen anser att straffskärpning skall ske på grund av återfall finns
således inga klara riktlinjer för om denna skall åstadkommas genom för-
höjd straffmätning, genom förverkande av villkorligt medgiven frihet eller
genom en kombination av båda dessa alternativ. Härtill kommer att även
när det gäller förverkande av villkorligt medgiven frihet, d.v.s. om sådan
skall ske och i så fall hur mycket som skall förverkas, så finns ej några regler
i lag utan endast vissa uttalanden i förarbetena. Erfarenheterna tyder på
att tillämpningen av förverkande institutet skiftar. Den snäva tidsram inom
vilken förverkande kan ske (normalt inom ett år från frigivningen) har ock-
så bidragit till en skiftande praxis.

Rättsläget är i Sverige således på väsentliga punkter oklart vad gäller
tidigare brottslighets betydelse för påföljdsbestämningen. Oavsett vilken prin-
cip beträffande hänsynstagande till återfall som man må förorda framstår
det som angeläget att denna centrala fråga klargörs. Detta är av stor vikt
för en enhetlig praxis och ytterst av rättssäkerhets- och rättviseskäl.

3. Förslag

Vi menar att man i vissa situationer, framför allt vid valet mellan krimi-
nalvård i frihet och frihetsstraff, inte kan komma från att beakta återfallet
i straffskärpande riktning. En sådan ordning torde också av en bred all-
mänhet uppfattas som naturlig och rimlig. Med hänsyn till att många olika
uppfattningar finns om varför, hur och i vilken utsträckning återfall bör
tillmätas betydelse anser vi att det är väsentligt att man genom lagstiftning
skapar underlag för en enhetlig och konsekvent praxis. Man bör således ha
ett system av bestämmelser som tillsammans reglerar vilken betydelse tidigare
brottslighet skall ha vid påföljdsbestämningen. Systemet bör utformas med
beaktande av allmänpreventiva hänsyn. Med en sådan lagreglering saknas
det i princip anledning för domstolarna att i de enskilda fallen ta ställning
till andra grunder för att återfallet skall beaktas än att detta just följer av
lagstiftningen.

Vad gäller tidigare brottslighets betydelse för straffmätningen vid bötes-
straff och för val mellan böter och fängelse bör nuvarande praxis utgöra
grund för en lagreglering. Det finns i fråga om böter inte någon möjlighet
till upptrappning av påföljden vid ny brottslighet genom förverkande av den
tidigare påföljden. Vad gäller rena bötesbrott finns inte heller möjligheten
att skärpa påföljden via villkorlig dom, skyddstillsyn och kombinations-
domar till fängelse. En möjlighet att skärpa bötesstraffet på grund av tidigare

9
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brottslighet behövs därför. En sådan möjlighet behövs också i fall då både
böter och fängelse ingår i straffskalan för att uppskjuta övergången till
fängelse. Återfall i bötesbrott bör således på sätt såsom f.n. sker i Sverige
efterhand medföra högre bötesstraff. Upptar straffskalan både böter och
fängelse nås så småningom den punkt där övergång till fängelse (eller någon
icke frihetsberövande påföljd) får ske.

När det gäller val mellan kriminalvård i frihet och frihetsstraff kan man
enligt vår uppfattning inte komma från den straffskärpande effekten av
återfall. En villkorlig dom är en form av varning där hotet om senare fri-
hetsstraff är det bärande momentet. Skyddstillsynspåföljden kan i viss mån
betraktas på samma sätt. Gärningsmannen privilegieras de första gångerna
han döms genom att han erhåller villkorlig dom eller skyddstillsyn i stället
för fängelse. Privilegieringen kan dock inte försätta hur länge som helst.
Upprepade återfall i brottslighet av likartad karaktär under viss tidsrymd
bör därför såsom f.n. leda till en övergång från icke frihetsberövande på-
följder till fängelse.

När det gäller fängelsestraffär de skäl som talar för straf f skärpning vid
återfall mindre tungt vägande än vid påföljdsvalet. Det är emellertid en
realitet, som tidigare nämnts, att tidigare brottslighet efter den allmänna
uppfattningen i samhället bör beaktas när nytt fängelsestraff ådöms. Man
kan enligt vår mening inte se bort från detta när straffsystemet utformas.
I den kriminalpolitiska diskussionen, och såvitt gäller Sverige också i dom-
stolarnas praxis, spåras emellertid en ökande förståelse för de motskäl som
kan anföras. Vi ansluter oss till denna tendens och menar att en viss försik-
tighet bör iakttagas med att beakta återfall i straffskärpande riktning vid
ådömande av fängelsestraff.

Den försiktigt skärpta reaktion som vi förordar vid återfall kan åstad-
kommas antingen genom förverkande av villkorligt medgiven frihet eller
genom förhöjd straffmätning. I dag kan i Sverige domstolen använda båda
dessa alternativ antingen var för sig eller samtidigt. Denna ordning skapar
problem. Det är i dag synnerligen osäkert i vad mån det över huvud taget
sker någon skärpning av straf f mätningen vid det nya brottet. Vår bedöm-
ning är att så sker endast i undantagsfall. Det är emellertid uppenbart att
förverkande av villkorligt medgiven frihet sker i stor utsträckning. Vi anser
att inte ens en detaljerad lagreglering kan lösa de problem i form av osäker
praxis som vårt nuvarande system skapar. Vi menar att man måste helt kom-
ma bort från kombinationen skärpt straffmätning och förverkande.

Vi skall i detta sammanhang inte ge oss in på någon diskussion om insti-
tutet villkorlig frigivning och dess vara eller inte vara. Vi utgår från att vi



Synpunkter på återfallets betydelse i straffsystemet 131

i Sverige även framgent kommer att ha villkorlig frigivning. Vid sådant för-
hållande är vi förespråkare för en obligatorisk villkorlig frigivning av alla
intagna när de avtjänat två tredjedelar av strafftiden. Vi menar att någon
minimitid för erhållande av villkorlig frigivning inte skall finnas. Alla som
avtjänar fängelse bör således bli villkorligt frigivna med en återstående straff-
tid som kan förverkas vid ny brottslighet. Med en sådan konstruktion av
villkorlig frigivning är det enligt vår uppfattning naturligt och närmast själv-
klart att skärpningen av reaktionen vid ny brottslighet skall ske genom för-
verkande. Höjningen blir då också maximerad till att den frigivne på grund
av nya brott inte kan drabbas av mer än vad han fått »efterskänkt» främst
på villkor att efter den tidigare domen inte begå ytterligare brott.

De väsentliga principerna om överskådlighet, enkelhet och förutsebar-
het i straffsystemet talar således starkt för att återfall inte skall påverka
st raf f mät ningen. För detta talar även den osäkerhet som i Sverige råder om
i vilken utsträckning straffmätningen f.n. påverkas av tidigare brottslighet.
Härtill kommer att det inte går att principiellt motivera en sådan lösning.
Ej heller föreligger praktiska skäl av den typ som vi anfört beträffande
bötesstraffet.

Vi förordar således att straffskärpning för återfall bör komma till stånd
genom förverkande av villkorligt medgiven frihet medan fängelsestraffet för
det nya brottet bör bestämmas utan hänsyn till tidigare brottslighet. För-
verkande av villkorligt medgiven frihet bör ändras till att bli en i förhållande
till vad som i dag gäller i Sverige mer direkt reglering av den verkan gär-
ningsmannens tidigare brottslighet skall ha vid påföljdsbestämningen. För-
utsättningarna för förverkande bör preciseras i lagtext.

III Vilken betydelse bör man tillmäta återfallsprognoser dels
för anstaltsplacering och vistelse utanför anstalt under
verkställighet av fängelse, dels för villkorlig frigivning?

Alltsedan brottsbalkens ikraftträdande i Sverige år 1965 har kritik rik-
tats mot såväl påföljdssystemets vård- och behandlingsinriktning som in-
kapaciteringstänkandet. Grunden för kritiken har varit bl.a. att forskningen
gett föga underlag för något antagande att man, åtminstone med nu kända
metoder, genom vård eller behandling i någon mer påtaglig utsträckning
kan minska riskerna för att de dömda fortsätter att begå brott eller under-
lätta deras resocialisering i övrigt. Vad gäller inkapaciteringstänkandet har
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kritiken främst gällt svårigheten eller omöjligheten att göra individuella åter-
fallsprognoser.

Som svar på kritiken mot behandlingstanken har anförts bl.a. att denna
varit av avgörande betydelse för kriminalvårdens humanisering och att det
förhållandet att det är svårt att bedriva ett effektivt rehabiliteringsarbete
inte får tas till intäkt för att rehabilitering inte skulle vara möjlig eller att
ambitionen att hjälpa de dömda bör överges.

För egen del ansluter vi oss till de kritiker som menar att påföljdsbe-
stämningen inte skall baseras på behandlings- och inkapaciteringstankar.
Däremot menar vi att det även i framtiden måste finnas utrymme för
vårdinsatser i samband med att straffen verkställs. Även om man inte bör
ha orealistiska förväntningar på kriminalvårdens möjligheter är det enligt
vår uppfattning av avgprande betydelse för möjligheterna till en human och
meningsfull kriminalvård att man bibehåller ambitionerna att så långt möj-
ligt genom stöd och hjälp söka underlätta de dömdas resocialisering. Det
är på verkställighetsnivån som de praktiska förutsättningarna för en sådan
individualiserad behandling föreligger.

Vård- och behandlingssynpunkter talar i allmänhet för en för den dömde
lindrig verkställighet. Intresset av inkapacitering talar i motsatt riktning.
I dag skall i Sverige enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt risken
för fortsatt brottslighet beaktas bl.a. vid anstaltsplacering och vid beslut
om permission. Det förhållandet att man vid påföljdsbestämningen inte skall
beakta eventuella inkapaciteringseffekter motsäger inte på något vis att så-
dana hänsyn skall tas under verkställigheten av frihetsstraff. Det är när-
mast naturligt att den som bedöms vara benägen att avvika och begå nya
brott skall förvaras under säkrare betingelser än den hos vilken sådana ten-
denser inte bedöms föreligga. Fängelse innebär att den dömde skall utsättas
för en frihetsförlust. Det är avgörande för tilltron till straffsystemet att en
sådan också verkligen kommer till stånd. Detta gäller inte minst om man
strävar efter en minskad användning av fängelsestraff, såväl till antal som
till längd. För att kunna åstadkomma en så human frihetsförlust som möj-
ligt för det stora flertalet intagna är det nödvändigt att särbehandla dem
som bedöms ha benägenhet att avvika och/eller begå nya brott under
anstaltsvistelsen. På verkställighetsplanet finner vi det alltså rimligt att ut-
föra återfallsprognoser och detta även med hänsyn till att den del intagna
kan drabbas av en hårdare verkställighet än vad som skulle varit motiverad.

Den som undergår fängelse på viss tid skall enligt den svenska regleringen
med ett väsentligt undantag obligatoriskt friges villkorligt när halva tiden
har avtjänats. Undantaget regleras i 26 kap. 7 § brottsbalken och innebär
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följande. Om någon har dömts till fängelse i lägst två år för särskilt allvar-
lig brottslighet som har riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa
och det bedöms att påtaglig risk föreligger för att han efter frigivningen fort-
sätter brottslighet av samma slag, så får han inte villkorligt friges förrän
två tredjedelar av strafftiden har avtjänats. Frågan om villkorlig frigivning
i dessa fall prövas av den centrala kriminalvårdsnämnden. När det gäller
frigivning efter det att två tredjedelar av straffet avtjänats skall förutom
återfallsrisken verkningarna av fortsatt frihetsförlust för den dömde och för-
utsättningarna för hans anpassning i samhället med hänsyn till de förhål-
landen i vilka han skulle komma att försättas efter frigivningen beaktas.

De nuvarande bestämmelserna om villkorlig frigivning trädde i kraft den
1 juli 1983. Alltsedan dess har reglerna varit föremål för debatt. Vad som
därvid i första hand diskuterats är bestämmelsen om särbehandling enligt
26 kap. 7 § brottsbalken och kriminalvårdsnämndens praxis i detta hän-
seende.

Att på detta vis arbete med två kvotdelar varav den ena är obligatorisk
och den andra fakultativ och prövas i ett senare skede av en administrativ
myndighet är principiellt otillfredsställande.

Bestämmelserna innebär också en slags dubbelbestraffning. Vi kan ta
narkotikabrott som exempel. När det gäller dessa brott har man i samband
med senare tiders höjningar av straffskalorna i Sverige betonat att man bör
se mycket allvarligt på narkotikabrott. Domstolarna har också varit mycket
följsamma och utdömer i dag straff av en längd som för bara drygt tio år
sedan var sällsynt. I domskälen betonas ofta det samhällsfärliga när det gäller
dessa brott. Den kategori av brottslingar som till helt övervägande del kom-
mer i fråga för särbehandling enligt 26 kap. 7 § brottsbalken är just de grova
narkotikabrottslingarna. När den dömde således redan har suttit länge i
anstalt och en frigivning aktualiseras skall man på nytt ta hänsyn till det
allvarliga i brottsligheten. Om det finns »påtaglig risk för återfall» skall den
dömde sitta av en sjättedel mer av sitt straff än andra. När en reglering av
denna typ infördes i början av 1970-talet var tvåtredjedelsfrigivning det nor-
mala och halvtidsfrigivning kunde betraktas som en förmån. I dag då halv-
tidsfrigivning är regel kan senareläggning av frigivningen för vissa dömda
inte gärna uppfattas som något annat än ett nytt straff.

Bestämmelsen i 26 kap. 7 § brottsbalken har motiverats av behovet av
samhällsskydd. Den officiella uppfattningen är alltså att man kan skydda
samhället och dess medborgare genom att låta vissa dömda sitta av ytter-
ligare tid. Men tillägget blir maximalt en sjättedel av den ådömda straff-
tiden och i praktiken rör det sig mest om korta tider. Först om straffet är
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så högt som sex år eller mer blir tillägget över ett år. Med tanke på hur säll-
synt det är med så långa straff förefaller talet om samhällsskydd vara ihåligt.

En ytterligare urholkning av samhällsskyddet kan ha skett genom kri-
minalvårdsnämndens praxis. Bedömningen i nämnden har nämligen i stor
utsträckning kommit att bli schablonartad inte minst på grund av vissa
uttalanden i lagförarbetena (prop. 1982/83:85 s. 123 f). Där sägs t.ex. att
om den dömde har kommit in i ordinarie permissionsgång eller överförts
till öppen anstalt och det saknas uppgift om permissionsmissbruk eller
misskötsamhet under anstaltsvistelsen, torde som regel inte finnas skäl att
anse att åter f allsrisken är påtaglig. Motsvarande aspekter kan enligt för-
arbetena anläggas på fall där den dömde har fått s.k. frigång eller särskild
placering enligt 34 § lagen om kriminalvård i anstalt. Uttalanden som dessa
har enligt kriminalvårdsnämnden medfört att åtskilliga grova narkotika-
brottslingar friges redan på halvtid eftersom de, med den bakgrund och de
kontakter de har, kan sköta sig väl under anstaltstiden. Det är alltså långt
ifrån otänkbart att det nuvarande systemet slår snett på så vis att många
återfallsbenägna grova narkotikabrottslingar erhåller frigivning på halvtid
medan andra mindre återfallsbenägna, men med sämre social situation, inte
klarar av att sköta anstaltsvistelsen och på så sätt blir villkorligt frigivna
först när de avtjänat två tredjedelar av strafftiden.

Den allvarligaste invändningen mot 26 kap. 7 § brottsbalken är emeller-
tid att en individuell återfallsbedömning skall ske. Att utföra en sådan med
någon grad av säkerhet är, som vi påpekat tidigare, oerhört svårt, för att
inte säga omöjligt. Utförda undersökningar visar således att av en grupp
våldsbrottslingar som på grundval av olika kriterier, såsom tidigare brotts-
lighet, drogmissbruk och arbetssituation, bedömts vara återfallsbenägen åter-
föll bara närmare hälften i våldsbrottslighet. Bland dem som bedömts vara
inte återfallsbenägna återföll däremot cirka en fjärdedel i våldsbrottslighet
(se närmare härom Eckart Kühlhorn i SOU 1986:15). Bestämmelsen i 26
kap. 7 § är därför rättsosäker.

Förutsebarhet och enhetlighet i de straffrättsliga avgörandena skall inte
vara honnörsord utan realiteter. Detta är ytterst en fråga om att värna om
rättssäkerheten. Man bör således medvetet sträva efter att begränsa ut-
rymmet för fritt skön och godtycke vid tillämpningen av straffsystemet. Detta
gäller naturligen inte minst den för de dömda synnerligen väsentliga frågan
om frihetsberövandets längd. Att viss särbehandling av de intagna under
en bestämd frihetsförlust sker med beaktande av återfallsrisker finner vi
acceptabelt. Det är däremot enligt vår åsikt inte acceptabelt att frihets-
berövandets längd skall påverkas av återfallsprognoser. Och detta lika lite,
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eller kanske i än större utsträckning, om återfallsbedömningen görs på verk-
st ällighetsplanet och inte i domstolen. Grundläggande för vårt synsätt i denna
fråga är omöjligheten att göra godtagbara individuella åter fallsbedömningar.

Vi anser således att återfallsprognoser inte bör få tillmätas betydelse för
frågan om tidpunkten för villkorlig frigivning. Den villkorliga frigivningen
bör vara obligatorisk och ske efter en kvotdel för alla intagna.


