
Plenarmøte

Strengere straff-
et berettiget folkekrav?



Strengere straff- et berettiget folkekrav? - plenarmøte

Debattlederen, høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, Norge: Tre stortings-
representanter fra Fremskrittspartiet i Norge fremsatte følgende forslag overfor
Stortinget 30. januar 1998: «Stortinget vil tilkjennegi at domstolenes straffe-
utmålingspraksis i saker som gjelder grovere voldskriminalitet, som drap,
legemsbeskadigelse, voldtekt og sedelighetsforbrytelse mot mindreårige, er for
lav. Stortinget vil henstille til Høyesterett og landets øvrige domstoler å vurdere
om ikke det generelle straffeutmålingsnivået for slike förbrytelser bør skjerpes
vesentlig innenfor de någjeldende rammer.» I begrunnelsen for forslaget vises det
til at i mange år har justisministre, stortingsrepresentanter og vanlige deltakere i
samfunnsdebatten kritisert straffeutmålingen ved norske domstoler. Forslags-
stillerne legger til grunn at det er lovgiveren som i utgangspunktet fastsetter ram-
men for de forskjellige typer förbrytelser - ved å angi minimums- og maksi-
mumsstraffer i de enkelte bestemmelser - samtidig som det aksepteres at det er
domstolen som i den enkelte sak fastsetter straffenivået med utgangspunkt i
lovens bestemmelser og rettspraksis. Stortingsrepresentantene uttalte i sin
begrunnelse at domstolene ikke i tilstrekkelig grad hadde fulgt opp de klare
utspill om strengere straffer, med den følge at «lovgiver» måtte søke - som det
heter - «en annen fremgangsmåte» for å fä hevet «minimumsstraffene». Den
fremgangsmåte som ble anbefalt var at Stortinget skulle fatte et plenumsvedtak
som henstilte til Høyesterett og domstolene å heve straffene i den enkelte sak.

En enstemmig justiskomité ga uttrykk for at de var enige i at «straffenivået for
grove voldsforbrytelser generelt er for lavt og at straffenivået bør økes, for
eksempel for forsettlig drap og voldtekt. En skjerping av straffenivået vil etter
flertallets oppfatning være i tråd med den alminnelige rettsfølelse hos folk flest
og vil også gi en bedre balanse mellom straffenivået i voldtektssaker og straffe-
nivået i vinnings- og narkotikasaker.» Til tross for at justiskomiteen var enig i at
straffenivået var for lavt for visse typer förbrytelser, sluttet ikke flertallet seg til
forslaget fra de tre stortingsrepresentantene, blant annet under henvisning til at
forslaget innebar en praksis som kunne misbrukes til mer direkte politisk styring
av domstolenes virksomhet.

Foreligger det reelt sett et folkekrav i våre nordiske land om skjerping av straf-
feutmålingen i forhold til de dommer som avsies av våre domstoler? Hvis svaret
er ja, reiser spørsmålet seg om en skjerping er den riktige vei å gå. Hva oppnås i
så fall gjennom denne skjerping? Står merkostnadene - blant annet økte feng-
selskostnader - i forhold til det vi oppnår når det gjelder den enkelte domfelte og
den allmennpreventive effekt?

Oppfatningen i det norske Storting synes å være at straffene som idømmes for
alvorlig kriminalitet er for milde, men noen nærmere analyse og begrunnelse gis
ikke. Har vi tilsvarende strømninger i de andre nordiske land? Hvilke erfaringer
har vi med legdommere? Er det slik at de videreformidler et, eventuelt unisont,
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krav om strengere straffer når de sammen med fagdommeren skal ta stilling til
straffeutmålingen i den enkelte sak? Eller har disse fatt kunnskap om nettopp
denne tiltaltes særlige forhold og bakgrunn som gjør at de ikke i særlig grad fra-
viker fagdommerens vurderinger?

Hvis vi legger til grunn at det er en uoverensstemmelse mellom de straffer
som domstolene idømmer og den alminnelige kvinne og manns oppfatning av
hva som vil være en passende straff, bør vi stille oss spørsmålet: Finnes det al-
ternativer til strengere straffer for å oppnå en harmoni med folkemeningen? Er
kravet om strengere straffer en avmaktsreaksjon fordi vi ikke greier å effekti-
visere strafferettspleien, slik at det eneste vi og politikerne kan ty til for å vise
handlekraft er krav om strengere straffer? Vil en raskere reaksjon og høyere opp-
klaringsfrekvens kunne dempe kravet om strengere straffer?

Professor Erling Eide ved Det Juridiske Fakultet i Oslo har i Tidsskrift for
Rettsvitenskap for 1999 på side 77 flg., en artikkel med tittelen «Kriminal-
økonomi - de ukjente studier av allmennprevensjonen». I artikkelen skriver han
at «allmennprevensjon dreier seg først og fremst om virkninger av en endret
straffetrussel innen befolkningen». Vil ikke en økt oppklaringsprosent og rask
reaksjon kunne være sentrale elementer i et alternativ til strengere straffer?

Hvis jeg skal fa lov til å avslutte med et naivt, men intenst ønske, så er det at
vi går ut og er surdeiger i det alminnelige samfunn, slik at vi ikke far en situasjon
hvor forskjellen mellom den profesjonelle og den ikke-profesjonelle oppfatning
av straff blir så stor at vi får situasjoner som vi har sett i Nederland.

Dommer Peter Garde, Danmark: Hvis det ikke stred imod grammatikkens regler,
burde spørgsmålstegnet anbringes efter næsten hvert ord for sig i denne meget
provokerende overskrift, ligesom ordet «straf» måske skulle have haft en al-
ternativ flertalsform i parentes.

Min tese er nærmest, at der bortset fra undtagelsessituationer næppe kan siges
at bestå et folkekrav - berettiget eller ej - om strengere straffe, og at det afhæng-
er af omstændighederne, om eventuelle politiske krav om strafskærpelser må
betragtes som berettigede eller endog bindende.

Inden det er muligt at afgøre, om et folkekrav om strengere straffe er beretti-
get, og hvilke konsekvenser en sådan berettigelse måtte have, må man spørge sig,
om der overhovedet består et folkekrav, om et sådant krav omfatter en generel
strafskærpelse eller blot enkelte fremhævede forbrydelseskategorier, og endelig,
hvad der ligger i ordet «folkekrav». Som det følgende vil vise, kan det være mere
end vanskeligt at besvare dette spørgsmål. Lige så vanskeligt er det andet i over-
skriften liggende spørgsmål, nemlig om et krav - «folkekrav», politisk betonet -
om strengere straffe kan være «berettiget». Hvis dette blot er et spørgsmål om,
hvorvidt det er moralsk berettiget at fremsætte et krav om strengere straf for visse
eller alle forbrydelser, er der ingen tvivl om berettigelsen - ej heller om beretti-
gelsen af et krav om generelt mildere straffe. Den professionelle kan have sine
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egne tanker om nytten af strenge eller mindre strenge straffe, men kan selvfølge-
lig ikke frakende en anden holdning end hans egen moralsk berettigelse.

Det er mere usikkert, hvornår et krav om strengere straffe er «berettiget» så-
ledes at forstå, at retsvæsenet skal tage hensyn til det. Lad mig illustrere med et
par eksempler fra historien og den aktuelle virkelighed:

I 1903 indgaves til den nye liberale regerings justitsminister Alberti en kvin-
deadresse med ikke mindre end 182 000 underskrifter, med krav om strengere
straffe for vold og sædelighedsforbrydelser, herunder indførelse eller genindfø-
relse af legemsstraf. Justitsministeren greb den udstrakte hånd og fremsatte lov-
forslag herom. Striden i befolkningen og på Rigsdagen var voldsom, og særlig
fremkom kraftige protester fra den nystiftede danske kriminalistforening, en
ekspert- eller næsten eliteforsamling på ca. 200 jurister og læger. Lovforslaget
gennemførtes i stærkt reduceret stand, og som foreningens formand sagde med
stolthed, pryglene gled kun ned ved at blive knyttede til en række reformer, der
alle var hentede fra Kriminalistforeningens spisekammer, først og fremmest ind-
førelse af betinget dom. Ministeren hævnede sig på foreningen ved at fratage den
et statstilskud, en tidligere højreregering havde givet den, ved at holde alle dens
ledende medlemmer, bl.a. Danmarks da eneste professor i strafferet, uden for en
kommission, som skulle udarbejde forslag til en ny straffelov, og vist også ved
embedsbesættelser. Dommerne brugte loven mindst muligt; obligatoriske ind-
beretninger viste, at i hele riget eksekveredes kun 11 pryglestraffe i alt de første
tre år af lovens levetid. Da loven seks år efter revideredes, fjernedes bestem-
melsen om prygl nærmest uden diskussion. Det hjalp måske også, at forhen-
værende justitsminister Alberti på dette tidspunkt afsonede en straf af 8 års tugt-
hus for kolossale bedragerier og falsknerier.

Der er næppe tvivl om, at der i 1903 bestod et folkekrav om strengere straffe,
endog om strafformer, som juridiske og lægelige eksperter måtte fordømme som
umenneskelige. Men var kravet «berettiget»? De 182 000 underskrivere har
utvivlsomt ment det, de 200 kriminalister ikke. En af foreningens ledende mænd,
den senere rigsadvokat August G oil - i dag vel mest berømt for sit værk
«Forbryderskikkelser hos Shakespeare» - sagde direkte under en debat i 1907
om dødsstraffens opretholdelse, at «[v]i kan ikke forsvare at straffe anderledes,
end vi for vor egen Samvittigheds Skyld synes, at det er rigtigt; vi maa straffe,
saaledes som vi, rent ud sagt, synes, vi kan være det bekendt» og at «alle virke-
lig betydelige Reformer paa Strafferettens Omraade herhjemme er i lang Tid
blevne gennemførte af et lille Mindretal, under Modstand eller Ligegyldighed fra
det store Flertals Side. ... Jeg føler mig derfor ganske paa det rene med, at vi
vilde have fuld moralsk Ret til at ophæve Dødsstraffen, selv om det ikke lykke-
des først at faa et Plebiscit derfor.»

I 1993 blev en 19-årig ung mand sparket til døde foran et diskotek, og kort
efter modtog justitsminister Erling Olsen en papkasse med 100 000 underskrif-
ter, som krævede hurtigere og hårdere indsats i voldssager. Også denne gang
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kanaliseredes folkekravet over i politisk handling, og vi fik den såkaldte «første
voldspakke» med krav om hurtigere forfølgning af voldssager og en ny straffe-
lovsregel om skærpet straf i gentagelsestilfælde. Disse foranstaltninger, på
grundlag af dette folkekrav, kunne bestemt ikke anses som uberettigede, og poli-
ti og domstole har utvivlsomt respekteret dem. En senere lovændring i 1997, den
såkaldte «anden voldspakke», hvorefter det i en sag om farlig vold efter straffe-
lovens § 245 skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, hvis et
sådant angreb har haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, har der-
imod været præget af en vis forvirring, så jeg har vanskeligt ved at se, i hvilke
sager ændringen vil komme til at slå igennem. Blandt andet udtalte bemærk-
ningerne ved lovforslaget, at skærpelse også kunne komme på tale, selvom ska-
den ikke var betydelig, blot volden efter sin karakter havde ført til en straf på
over 1 års fængsel. «Betydelig skade» behøver altså ikke altid være betydelig for
at slå igennem i strafudmålingen. Endelig udmundede de lidet opbyggelige
manøvreringer mellem de to politiske partier i den siddende koalitionsregering -
det store socialdemokratiske partis ledende ministre gav udtryk for ønske om
strengere straffe for vold, medens det lille radikale parti efter sin traditionelle
holdning protesterede imod strengere straffe - i bemærkninger om, at straffe op
til et års fængsel ikke skulle røres, medens strengere straffe skulle forhøjes med
et år, således at strafudmålingen ikke længere skulle gradueres efter en glidende
skala, men med et hug skærpes fra et år til to år og tre måneder som næste straf-
position, og derefter stige gradvis igen. Jeg kan ikke forestille mig dette som bin-
dende strafudmålingsforudsætninger, og en nylig højesteretsdom har da også
nægtet at anvende disse principper for udmålingen.1

For at resumere: I 1903 bestod der meget muligt et folkekrav, som måtte
betegnes som «uberettiget» - i hvert fald behandledes det som sådan - i 1993 et
folkekrav, som domstolene stort set anerkendte som berettiget, og endelig i 1997
en rodet situation, hvor en minister måske mente at glide med på en folkeopi-
nion, et «folkekrav», som mundede ud i meget lidt.

Hvornår en folkeopinion kan kaldes et folkekrav, kan være mere end vanske-
ligt at udrede. For 25 år siden udspurgte nuværende professor i kriminologi ved
Københavns Universitet, Ulla Bondeson, et stort antal personer i Malmø om
deres holdninger til lov og ret, forbrydelse og straf m.v., herunder om den pas-
sende strafs størrelse for 25 forskellige overtrædelser, hvoraf enkelte ikke engang
var strafbare overtrædelser efter gældende lov. Gennemsnitligt ønskede de
udspurgte højere straffe end den på dette tidspunkt gældende praksis, hvilket
måske kunne tages til indtægt for en tro på, at der bestod et folkekrav om streng-
ere straffe. Humlen var blot, at de adspurgte samtidig blev spurgt, hvad de troe-
de straffen var, og fejlagtigt perciperede strengheden endnu højere end deres
egne ønsker. Med et jævnt eksempel: Hvis man tror, at straffen for en vis over-

1 Modsat en senere dom efter manuskriptets afslutning, se U 1999 s. 1599.
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trædelse er fængsel i fire måneder og selv ville idømme tre måneder, medens den
i praksis udmålte straf er to måneder, kan i hvert fald jeg ikke sige, om det er et
ønske om strengere eller mildere straffe. De mange forskelligartede over-
trædelser viste også betydelige variationer op og ned. Jeg gennemførte selv et par
af udspørgningerne, blandt andet hos en nydelig og venlig dame fra det højere
bourgeoisie, som efter en serie moderate og upåfaldende svar pludselig på
spørgsmålet om rette straf til den, der mishandler sin hund, fordi den gøer om
natten, eksploderede i et krav om flere års fængsel. «En sån bouw», lød det på
fuldtonende skånsk, og nu lagde jeg mærke til, at hun under interviewet sad og
kærtegnede sin hund, der minsandten fik lov til at sidde i sofaen. Jeg har selv en
dejlig hønsehund og sympatiserer med et krav om rigtig streng straf for hunde-
mishandling, men er det et folkekrav? Selv en kriminalpolitisk stærkt radikalise-
ret intellektuel kan med et skævt smil, men ikke kun med et smil, kræve strenge
straffe for cykeltyveri, hvis hans egen cykel bliver stjålet. De mange småsnuske-
de hælere, som overvejer at købe et videoapparat billigt på en beværtning og i
hvert fald ikke har betænkeligheder ved at købe en karton billige smuglerciga-
retter, ønsker naturligvis uhyre milde straffe, ja helst straffrihed, for disse folke-
forbrydelser, men ej heller det er vel et folkekrav.

Altså: Usikkerheden om almenhedens forudsætninger, viden, holdninger over
for enkelte overtrædelsesarter, og de udspurgte personers interesser i strenghed
eller mildhed, bør tilsige størst mulige forsigtighed, inden man antager eksisten-
sen af et folkekrav.

Mange vil måske sige, at vold skal straffes strengere end tyveri, men betyder
det andet og mere end et ønske om, at vold skal straffes, og at tyven skal have en
chance? Når jeg hører dette ønske, plejer jeg at fortælle lidt om gældende dansk
retspraksis, nemlig at vold straffes med en måneds ubetinget fængsel allerede
som første dom, selv den lidet dadelværdige vold efter et skænderi på en bevært-
ning, medens tyven selv for mange tyverier får både 2 og 3 betingede domme,
inden dommeren mister tålmodigheden og dømmer til fængsel. Efter denne
oplysning står de færreste fast på et krav om strengere straf for vold eller for den
sags skyld mildere straf for tyveri.

En enkelt befolkningsgruppe vil jeg fremhæve, nemlig lægdommerne, som jo
i de nordiske lande medvirker tilstrækkelig ofte til at erhverve en ikke ringe viden
og rutine, men dog med nogle måneders mellemrum, således at en vis friskhed
bevares. Undersøgelser af disses holdninger, f.eks. det fyldigste danske værk,
Preben Wilhjelm: Folkevalgte dommere. Lægdommerundersøgelse (1987), viser
nuancerede og skiftende holdninger, på ingen måde en klar og kompromisløs for-
dring om strenge, i hvert fald ikke meget strenge straffe. Der var tendenser til
større strenghed hos lægdommere fra borgerlige partier end fra venstreorientere-
de partier - en helt nylig enquete viser ikke underligt, at det lille parti
Centrumdemokraternes vælgere ligger nærmest centrum i en strenghedsskala -
hos mænd snarere end kvinder, hos ældre snarere end unge, hos selvstændige



1194 Plenarmøte

snarere end andre erhvervsgrupper, hos jyder snarere end øboere. Når disse
karakteristika blandedes på kryds og tværs, udviskedes forskellene, så et folke-
krav kan næppe siges at bestå. I det nylige svenske værk, Christian Diesen:
Lekmän som domare (1996), resumeres en række undersøgelser, som på ny viser
svingende holdninger, men visse tendenser, blandt andet i retning af større
strenghed for tilbagefaldsforbrydere end dommerne ville udvise, men til gengæld
mildere straf ved overtrædelse af «upopulære» love og forbrydelser, hvor offer
og gerningsmand kendte hinanden, end ellers. Et folkekrav om strengere straffe
syntes ej heller at kunne udlæses af denne forfatters egen undersøgelse eller de
af ham refererede tidligere undersøgelser. Senest har professor i retssociologi
Flemming Balvig i et indlæg i Københavns Universitets Kriminalistiske Årbog
1998 omtalt en række undersøgelser om holdninger både hos lægdommere og
almenheden med det resultat, at opfattelserne stort set stemmer overens med
praksis, og hvis der kan iagttages en forskel, går den i flertallet af tilfælde, omend
ikke altid, i moderat mildnende retning. Selv har jeg under min tjeneste som kri-
minaldommer i indtil nu 16 år samarbejdet med nogle hundrede lægdommere.
Jeg erindrer kun én, som var hæderligt og ærligt overbevist om, at der eksisterer
et folkekrav om strengest mulig straf i voldssager, og at det var hans pligt at
viderekommunicere dette krav gennem en tilsvarende hård votering. Så godt som
alle andre domsmænd i min jurisdiktion er stort set enige om at respektere loven
og retspraksis, som den er, men det hindrer dem ikke i lejlighedsvis at give
udtryk for et ønske om en afvigende strafudmåling i forhold til gængs praksis,
som jeg oplyser den. En sjælden gang giver en stærk indignation sig udslag i et
ønske om en skærpelse, og betydelig flere gange drøftes muligheden af en mil-
dere sanktion, hyppigst som et ønske om samfundstjeneste snarere end en kort
ubetinget straf, også for vold. I disse tilfælde kan jeg klart se, at billedet af for-
bryderen, som det kan oprulles under domsforhandlingen, eventuelt også læsning
af en personundersøgelse, kan nuanceres i forhold til de nøgne sagsakter. Det
betyder selvfølgelig ikke, at praksis udvikles til vilkårlighed. Ofte, ja oftest,
respekterer domsmændene den gængse udmåling; at «det lige skal straffes lige»
har dyb klangbund i folket, men ikke sjældent er det muligt at nå en marginalt
ændret afgørelse. Også på dette lokale niveau ses, at en abstrakt opfattelse om
berettigelsen af strenge straffe kan nuanceres mærkbart, når man kommer i direk-
te forbindelse med forbryderen.

Med al mulig usikkerhed vover jeg den forsigtige konklusion, at der nok
eksisterer en spredt og splittet opinion, som kræver strengere straf for visse over-
trædelser, utvivlsomt også en tilsvarende opinion hos faste og klare tilhængere af
i hvert fald nogle politiske partier, men ikke en så sikker og uniform opinion, at
man kan tale om et folkekrav. Under indtryk af enkelte opsigtsvækkende eller
snarere rædselsvækkende forbrydelser vil der kunne opstå et folkekrav om
strengere straffe, som muligt kan blive kanaliseret ind i en tilsvarende lov-
ændring eller andre tilkendegivelser.
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Om dette er «berettiget» således at forstå, at det skal respekteres og følges, kan
ikke besvares entydigt. Klare og utvetydige tilkendegivelser i lovsform, herunder
lovmotiver, som med sikkerhed fortolker en sådan lovændring, skal dommerne
naturligvis følge. Når f.eks. de nyeste ændringer af arbejderbeskyttelseslovgiv-
ningen modsat tidligere direkte siger, at en personskade skal anses som en skær-
pende omstændighed, er det åbenbart, at en sådan overtrædelse skal straffes
strengere efter den nye lovs ikrafttræden end før. Den nyeste ændring af færd-
selsloven fra 1997 forsøgte i lovforslagets bemærkninger i næsten urimelig grad
at fastlægge strafudmålingen, helt ned til bødestraffe på 4000 eller 5000 kroner.
Dommerne brød sig ikke om dette indgreb i, hvad traditionelt er domstolenes
domæne, men der rebelleres ikke. Den «første voldspakke» blev fulgt, efter min
opfattelse problemløst. I andre situationer kan lovteksten og lovtilblivelsen udvi-
se en sådan uklarhed, at dommeren vil være tilbøjelig til at se friere på reglerne,
således den «anden voldspakke» i 1997. Medens lovformen meget muligt skal
skabe forudsætningen for en skærpelse af strafudmålingspraksis, vil de fleste
dommere være mere kølige over for blotte tilkendegivelser. Også en ledende
politikers - selvjustitsministerens - tilkendegivne ønske om strengere eller mil-
dere udmåling kan aldrig være andet og mere end en meningstilkendegivelse,
meget muligt af betydelig interesse, men ikke som et vægtlod, egnet til at indgå
ved overvejelsen om valget af strafart eller strafudmålingsniveau i en konkret
straffesag. Og krav, udtrykte forventninger om bestemte straffe i bestemte alle-
rede verserende konkrete sager er en uskik. Man kan ikke forhindre enkelte bor-
gere i at skrive et harmdirrende læserbrev, men personer med indflydelse, særlig
politisk indflydelse, skal tie, medens retten sidder. Med ubehag erindrer jeg
ministeren, som efter en betinget dom i Københavns byret for våbeneksport til
Sydafrika udtalte sin forventning om strafskærpelse i anken på en måde, der
stærkt lignede en henstilling.

Konkluderende er det min opfattelse, tildels på grundlag af egen erfaring som
dommer i sager med lægdommere, at der næppe kan siges at bestå et folkekrav,
berettiget eller ej, om strengere straf eller straffe, og at eventuelle politiske krav
om strafskærpelser muligt kan fremkomme i en sådan form, at de må betragtes
som ikke blot generelt «berettiget», men endog i visse måder bindende, men at
bedømmelsen kan skifte fra sag til sag, således at et definitivt svar på det i over-
skriften stillede spørgsmål ikke kan gives.

Professor Dan Frände, Finland: Begreppet «strängare straff» dyker med jämna
mellanrum upp i den aktuella debatten och det är inte alltid helt lätt att bilda sig
en uppfattning om vad meningsskiljaktigheterna egentligen gäller. Det är heller
inte ovanligt att deltagarna i den kriminalpolitiska diskussionen anser det berät-
tigat att folket kräver strängare straff.

Det är uppenbart att alla krav på strängare straff måste kopplas till en norma-
tiv och empirisk verklighet, dvs. till gällande strafflag och straffpraxis i landet.
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Det är meningslöst att kritisera straffnivån om man inte känner till den straff-
rättsliga verkligheten i form av förundersökning, åtalsprövning, rättegång, dom
och verkställighet. Vet man t.ex. inte att åklagaren i Finland har rätt att meddela
åtalseftergift, eller att ett ovillkorligt fängelsestraff även kan avtjänas som sam-
hällstjänst, tror man att straffsystemet är strängare än vad det de facto är. Men det
är likaledes möjligt att t.ex. inbilla sig att de finska fängelserna är något slags
vilohem, varvid straffsystemet uppfattas som lindrigare än vad det i verkligheten
är.

Dock finns en betydande mängd kriminalstatistik att tillgå i alla nordiska län-
der. För Finlands del kan hänvisas till den av Rättspolitiska forskningsinstitutet
utgivna årsboken «Rikollisuustilanne» (på svenska närmast «Brottssituationen»)
som även innehåller en engelskspråkig sammanfattning. Vi vet bl.a. att polisen
årligen får kännedom om ca. 150 uppsåtliga livsbrott, 2000 fall av grov miss-
handel, 400 våldtäkter samt 10 000 narkotikabrott. I Finland begås årligen sam-
manlagt ca. 400 000 brott enligt strafflagen. Antalet dömda vid våra domstolar är
kring 60 000. Över hälften döms till böter - därtill kommer alla de som döms i
de två summariska formerna, ordningsbot och strafforder (ca. 320 000 personer).

Vid våra domstolar döms årligen omkring 6 000 personer till ett ovillkorligt
fängelsestraff. Därtill kommer ca. 100 ungdomsstraff och 3000 samhällstjänst-
straff. Villkorliga domar erhåller 13 000 personer. Det vanligaste fängelsestraffet
rör sig mellan en och tre månader. Av alla ovillkorliga fängelsestraff är bara sex
procent över två år. Till saken hör att inga fängelsestraff som överstiger två år kan
förklaras villkorliga - här får inga villkorliga straff utdömas. Beträffande straff-
nivån kan konstateras att t.ex. för dråp följer i medeltal ett ovillkorligt fängelses-
traff på 8,4 år, medan grov misshandel ger gärningsmannen ett års fängelse. Av
de sistnämnda straffen är hälften ovillkorliga och hälften villkorliga. Vid våldtäkt
är ca. 70 % av straffen ovillkorliga och då är dessa i regel strax under två år.
Grovt rån och grovt narkotikabrott leder i regel till tre års fängelse.

Utgående från de statistiska uppgifterna är det mycket vanskligt att uttala sig
om straffhivån är lämplig eller ej. Men i princip är det givetvis möjligt. Man kan
t.ex. hävda att våldtäkt aldrig borde resultera i ett villkorligt straff; det bör vär-
deras som ett så kallad artbrott i sverigesvensk terminologi. Likaså kan man
mena att medelstraffet för grovt narkotikabrott är för lågt, något som kan åtgär-
das genom främst en höjning av minimistraffet från ett år till t.ex. två eller tre år.

Det är dock vanligare att frågan om ett straffar lämpligt eller för lindrigt aktu-
aliseras i samband med att en rättegång uppmärksammas i dagspressen. Rent
konkret ställs betydelsen av allmänhetens straffuppfattning på sin spets efter
underrättens dom, dvs. i den diskussion som följer på avgörandet. Härvid måste
undersökas om det alls straffteoretiskt kan godkännas att allmänhetens krav
beaktas vid straffmätningen. Det är däremot en annan sak om man kan tala om
ett berättigat krav på strängare straff. Även denna fråga berörs nedan.

Ett berättigat krav på strängare straff är detsamma som ett krav på ett berätti-
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gat straff, alltså ett rättvist straff. Analytiskt måste vi givetvis kräva att straffen är
rättvisa, annars kan kraven inte vara berättigade. Vi kan inte berättigat kräva
orättvisa straff, inte ens allmänheten kan göra det. Frågeställningen förutsätter
också att vi vet hur dagens straff bestäms. I annat fall är det knappast någon idé
att tala om straff som inte fyller måttet; vi får enbart ett allmänt tyckande.

Problematiken centreras således kring frågan om det i påföljdsbestämningen
är acceptabelt att «väga» in samhällsreaktionen på det inträffade. Eller: Har pre-
ventionen någon roll vid påföljdsbestämningen? Ser vi till påföljdsbestämningen
i dagens Finland anges i 6. kapitlet strafflagen att straffet skall bestämmas så att
det står i ett rättvist förhållande till brottets skadlighet och farlighet samt till gär-
ningsmannens skuld. Därtill skall de i lagen angivna strafflindrande och straff-
skärpande grunderna beaktas, likaså enhetligheten i straffpraxis. Straffmätningen
är i grunden regelstyrd och en felaktig tillämpning leder till straff som inte är rätt-
visa och således olagliga. Men kan man tänkta sig att det inom den lagreglerade
påföljdsbestämningen finns möjligheter till en straffskärpning? Med hänsyn till
gällande strafflatituder är det uppenbart att domstolen inom existerande straff-
latituder kan skärpa straffen. Just nu ligger straffen på latitudens nedre halva. En
straffskärpning förutsätter dock godtagbara grunder. Finns sådana eller är det
kanske så att åtgärden helt enkelt är utesluten av normativa orsaker?

Lagtextens krav på en enhetlig straffpraxis kan inte gärna ges en tolkning som
hindrar utveckling, både i skärpande och lindrande riktning. Det måste vara så att
det rättvisa kan ges nya dimensioner och tolkningar.

Den springande punkten blir utan tvivel frågan om preventiva hänsyn får
beaktas vid straffmätningen. Mera konkret: En viss brottstyp har ökat klart och
för att avskräcka andra potentiella gärningsmän höjs straffen i domstolarna.
Närliggande exempel erbjuder rån och narkotikabrott. Allmänheten finner ett
visst konkret straff oacceptabelt och förtroendet för rättsordningen hotas. För att
motverka detta höjs straffen. Genom det långa straffet kan gärningsmannen även
förväntas bli uppfostrad till ett laglydigt liv. Därtill berövas han de flesta möjlig-
heter att begå nya brott.

Utgångspunkten är given: Kriminaliseringar görs i syfte att påverka mänskligt
beteende. Detta syfte är detsamma som generalprevention. Trots att straffbe-
stämmelserna är skrivna som påbud till domarkåren, riktar de sig även till med-
borgarna. Hotet är ett alldagligt fenomen. Det förekommer på samhällets alla
nivåer - familj, skola, armé etc. Hotets legitimitet kan knappast bestridas på ett
generellt plan. Det är tillåtet, och i vissa sammanhang är det till och med påbju-
det, att hota med något ont för att uppnå något gott. Samtidigt måste man fråga
sig varför staten hotar med straff och inte med mindre allvarliga åtgärder, t.ex.
med en tyst minut i TV-nyheterna efter att ett allvarligt brott har inträffat. Det
plausibla svaret är att enbart straffhot innehåller ett tillräckligt allvarligt hot.
Andra alternativ är endera oacceptabla eller för svaga. Kriminaliseringarnas
beteendestyrande syfte är således i sig något legitimt. Ser man däremot till de
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enskilda kriminaliseringarnas legitimation tillkommer ytterligare en aspekt. Man
måste då fråga sig varför lagstiftaren eftersträvar just ett visst beteende hos med-
borgarna? Vilka grunder som helst kan inte godtas. En godtagbar grund för
kriminalisering kallas rättsgott eller skyddsintresse. Idén är enkel: Varje krimina-
lisering skyddar något rättsgott genom beteendestyrning. Straffhotets existens får
medborgarna att utföra respektive låta bli att utföra vissa gärningar. Detta har i
sin tur relevans för något rättsgott. En annan sak är sedan att skyddade rättsgoda
måste stå i överensstämmelse med den övriga lagstiftningen, bland annat
Finlands grundlag.

Den andra frågan gäller hotets konkretisering som straff efter att någon har
begått ett brott. Varför behövs denna åtgärd? Räcker det inte med hotet som
sådant? När ett brott sedan har begåtts vore det kanske bäst att försöka tysta ned
det hela och fä allmänheten att glömma det inträffade.

Det finns flera svar på frågan.2 Enligt ett mera absolutistiskt synsätt måste
samhället genom straffet visa att man tar rätten på allvar. Det kränkta rättstill-
ståndet upprättas genom straffet. Samma sak kommer också till uttryck i påstå-
endet att lagtexten, dvs. straffbestämmelsen, förutsätter att domaren utdömer
straff när ett brott har begåtts, alltså måste domaren lyda lagen när ett brott de
facto föreligger. Även här får domen en rättsbevarande funktion. Som en icke-
eftersträvad, men faktisk följd skapar domen laglydnad bland befolkningen.
Mekanismen bakom intresserar dock inte.

Enligt det andra svaret behövs bestraffningen för att uppnå den eftersträvade
generalpreventiva effekten. Utan bestraffning och åtföljande verkställighet tap-
par befolkningen tron på kriminaliseringarna. Här spelar generalpreventionens
uppkomst en betydande roll. Har bestraffningen ingen generalpreventiv effekt,
förloras en avgörande del av dess berättigande; det saknar relevans för rättsgoda.

Kriminaliseringarnas generalpreventiva verkan är i grunden ett empiriskt
fenomen. Verifikation genom experiment låter sig inte gärna genomföras.
Följaktligen grundar sig det mesta som sägs och skrivs om generalprevention på
alldagliga observationer och sunt förnuft. Den ursprungliga idén om general-
preventionen utgår från straffets avskräckande effekt. Hotet om straff får den
potentiella gärningsmannen att avstå från det planerade brottet, eftersom straffet
som negativ företeelse väger tyngre än den väntade nyttan av brottet. Personen i
fråga fattar sitt beslut under osäkerhet, där risken för straff och chansen till nytta
vägs mot varandra. I denna beslutsprocess spelar sannolikheten för upptäckt den
avgörande rollen. Straffets stränghet har inte samma relevans; det är nämligen
mycket vanskligt att förutsäga ett konkret straff. Denna rationella beslutsmodell
har dock ett begränsat tillämpningsområde för den mest allvarliga brottsligheten.
Vissa brottslingar gör ingen som helst riskkalkyl utan handlar i affekt eller under
påverkan av berusningsmedel.

2 Den intresserade rekommenderas antologin Schünemann/von Hirsch/Jareborg (Hrsg.): Positive
Generalprävention. Kritische Analysen im deutsch-englischen Dialog, Uppsala Symposium 1996,
C.F. Müller Verlag, Heidelberg 1998.
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Avskräckningsmodellen kompletteras av antagandet att kriminaliseringarna
även har en annan typ av effekt, som ofta kallas positiv generalprevention.
Genom straffhoten pekar staten ut vilka gärningar som är förbjudna i samhället.
Man visar medborgarna att staten tar deras frihet på allvar; det rätta behöver inte
vika för det orätta. När sedan den som har överträtt lagen straffas, är detta ägnat
att upprätthålla förtroendet för rättsordningen och för dess förmåga att garantera
rättsfriden. Till brottets väsen hör en rättsupplösande effekt, som på detta sätt
elimineras. Medborgarnas tro på nyttan med laglydnad upprätthålls eller till och
med förstärks. Man kan även säga att straffet eliminerar den sociala oro och upp-
rördhet som brottet gav upphov till.

Det hävdas ofta i detta sammanhang att kriminaliseringarna även kan skapa en
ny moral hos individerna: Genom straffhotet blir det som tidigare har varit mora-
liskt indifferent nu moraliskt förkastligt. Det är dock skäl att förhålla sig rätt
avvisande till tesen om straffrättens moralskapande verkan. Det lyckas sällan att
skapa ny moral genom straffrätten - i stället är det så att folk genom en krimina-
lisering får upp ögonen för det skadliga i ett visst beteende.

Finns det då möjlighet att vid den konkreta straffmätningen ta hänsyn till
behovet av avskräckning och behovet av normstabilisering? Tar man 6:1 straff-
lagen på orden och ser uppräkningen av tillåtna faktorer - gärning, gärningsman,
likhet samt strafflindrande och straffskärpande grunder - som sluten, är det inte
möjligt att beakta generalpreventiva grunder. Inte heller specialprentiva grunder
kan beaktas. Men även fastän bestämmelsen inte är sluten är det vanskligt att se
hur preventionen på rationella grunder kunde beaktas. Specialpreventiva hänsyn
förutsätter prognoser och dessa är mycket svåra att uppställa. Det är emelletid
vanskligare att komma åt generalpreventionen i dess positiva form. Negativ
generalprevention uppnås sällan via straffhotet i sig - däremot är det risken för
upptäckt som starkt påverkar avskräckningen.

Innan den positiva formen av generalprevention närmare diskuteras, bör
understrykas att lagstiftningen innehåller explicita krav på att preventionen skall
beaktas, varvid empirisk osäkerhet elimineras med hjälp av normativa kriterier.
Så förutsätter t.ex. 1 § 2 mom. lagen om villkorligt straff att hänsynen till den all-
männa laglydnaden kan hindra bruket av villkorligt straff. Vissa faktakonstella-
tioner antas då vara sådana att ett villkorligt straff påverkar laglydnaden. Här
avses utan tvivel den positiva formen av preventionen, dvs. att ett villkorligt
straff påverkar normstabiliseringen i negativ riktning. När samhällstjänst döms
ut, förutsätts i sin tur en specialpreventiv prognos - det skall kunna antas att den
dömde kommer att klara av samhällstjänsten (4 § lagen om samhällstjänst).

Men hur kan den positiva generalpreventionen beaktas i normalfallen? Enligt
min uppfattning är det inte tillåtet för domstolen att i straffarten och straffmäng-
den beakta den effekt som ett i sig rättvist straff får på befolkningen. Grunderna
är förutom lagtexten och dess förarbeten för det första att en dylik prognos ald-
rig kan vara annat än ett allmänt tyckande. Det är helt enkelt omöjligt att veta hur
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en viss konkret dom påverkar allmänheten och dess normacceptans. För det
andra skulle en dylik straffpraxis komma i konflikt med grundlagens krav på att
alla medborgare är lika inför lagen. Den vars brott råkar bli uppmärksammat i
dagspressen skulle missgynnas i jämförelse med den som rannsakas och döms
utan intresse från massmediernas sida. En annan sak är däremot att domstolen
sällan i sin straffvärdebedömning kan frigöra sig från den allmänna opinionen om
det inträffade. I den meningen kommer folkkravet in genom bakdörren.

Till sist några ord om straffskärpningar genom lagstiftning. I de nordiska
länderna förekommer straffskärpningar inte helt sällan. Det är inte bara tidigare
straffria områden som kriminaliseras, utan även gamla straffhot skärps. I regel
kan man utgå från att en höjning av straffskalan har en minimal effekt på lag-
lydnaden. Avskräckningsmässigt spelar upptäcksrisken den klart dominerande
rollen. I form av normstabilisering kan det dock inte utslutas att en i pressen väl-
dokumenterad straffskärpning förstärker allmänhetens tillit till rättsordningen.
Dock torde det sällan förekomma att politikerna direkt skulle falla tillbaka på all-
mänhetens straffvärdeuppfattning. I stället hävdar man att straffhotet inte längre
står i ett rättvist förhållande till den övriga strafflagstiftningen. För finska förhål-
landen kan som exempel nämnas straffhotet för stöld som 1995 sänktes i akt och
mening att förstärka straffhotet för misshandel. Ett sådant förfarande - om det
kan grundas på rationella överväganden - måste accepteras. Det sker regelmäs-
sigt förskjutningar mellan de olika straffhoten och det är av vikt för normstabi-
liteten att detta förhållande motsvarar ett slags upplyst folkopinion.

Herredsrettsdommer Ingvildur Einarsdóttir, Island: Jag vill först och främst
redovisa denna känsliga fråga ur ett isländskt perspektiv, men diskussionen på
Island skiljer sig troligen inte så mycket från de diskussioner som pågår i det
övriga Norden, och faktiskt i hela Västvärlden.

Det ligger i sakens natur att det inte bara är jurister som funderar över och dis-
kuterar dessa frågor. Då och då, ofta till följd av omdiskuterade domar, uppstår
heta debatter i massmedia, riksdag och bland jurister om nödvändigheten av
tyngre straff för vissa brott. Då hänvisar man ofta till allmänheten - folket i lan-
det - och det framläggs krav på deras vägnar.

Massmedia sätter en stark prägel på vårt samhälle, styr diskussioner och
präglar människors attityder och åsikter i känsliga tvister. Massmedia talar ofta i
allmänhetens namn och hänvisar till det allmännas bästa och demokratiska rät-
tigheter. Skall domare lyssna på dessa kritiska röster och, i så fall, i vilket
utsträckning? Det är inte meningen att besvara dessa frågor här, utan endast att
rikta uppmärksamheten mot den direkta och indirekta opinion som domare upp-
lever i sitt arbete.

Det är nödvändigt att börja fråga sig: Vilka är straffen? Har de förändrats? Är
de för milda eller för stränga? Eller är de som de skall vara? Om svaret på den
sista frågan er nej: Vad skall förändras, och hur skall man förändra straffen?
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Det har faktiskt företagits mycket fa undersökningar inom detta område på
Island, så man vet eventuellt mindre om allmänhetens attityd i dessa frågor än i
det övriga Norden. De röster som de isländska domare hör, kommer först och
främst från massmedia, och representerar få, men högljudda röster .

När kraven på strängare straff blir allt högljuddare, bör man betänka brottens
natur och de synpunkter som domarna baseras på. Under senare år tycks man
speciellt ha krävt strängare straff vid sexualbrott, narkotikabrott och våldsbrott.
Det är intressant om dessa krav i något avseende bygger på en förändrad sam-
hällsstruktur, som bl.a. leder till ett ökat antal kvinnor i arbetslivet, förändrad
familjetyp m.m. Man kan även fundera över om straff för dessa brott i realiteten
är mildare nu än förr, eller om straff för dem är jämförelsevis mildare än för andra
typer av brott, såsom t.ex. ekonomiska brott.

Domstolarna är bundna av de enskilda brottens strafföreskrifter och man
måste också komma ihåg att brotten är olika och ett stort antal faktorer kan av-
göra påföljdsbestämning. Man kan såga att den allmänne medborgaren sällan har
klart för sig vilka faktorer som avgör domens längd, varför en dom i ett fall är tre
år men i ett annat fall två år, trots att det rör sig om brott mot samma straffbe-
stämmelse. Där anser jag att det föreligger ett stort fel. I ett rättssamhälle är det
nödvändigt att medborgarna förstår vad domen baseras på. En välinformerad all-
mänhet har förutsättningar att kritisera domstolarna och att ha en nödvändig upp-
sikt över domstolssystemet. Man kan därför begrunda om massmedier skall påta
sig uppgiften att informera allmänheten om de faktorer som påverkar påföljden.

Vad anser då allmänheten vara ett lämpligt straff? Vad innebär ett eller två år
i fängelse för den intagne? Vad innebär en dag i fängelse? Hur går tiden, när det
finns alltför mycket av den? Ville någon av oss se sig själv eller en anförvant i
fängelse så länge som en dag? Hur kan man ställa krav på hårdare straff, när få
vet vad det innebär att bli berövad friheten, sina kära, sitt vanliga liv som alla vill
ha, när man inte får leva det? Hur kan man ställa krav på hårdare straff när få vet
vad det innebär att sitta ansikte mot ansikte med en människa och döma henne
till det lidande som en fängelsevistelse oundvikligen är?

Island intar den särställningen i Norden i det avseendet att i Island finns inga
lekmän i domstolarna, bortsedd från i de mål som kräver fackkunskap. I offentli-
ga mål dömer bara en ämbetsdomare i underrätt. Han finner den tilltalade skyldig
eller icke skyldig och avkunnar domen. I de allra största målen, speciellt om det
rör sig om bevisföring, dömer dock tre ämbetsdomare i underrätt. Allmänhetens
attityd visar sig inte i domen genom lekmännens deltagande, såsom i det övriga
Norden, utan genom massmedier, och då inte förrän domen avkunnats.

Frågan är om domare skall lyssna på denna röst och, i så fall, i vilken utsträck-
ning. Jag anser att domare torde ta hänsyn till den debatt som pågår i samhället,
men jag anser också att jurister skall påverka denna debatt genom att informera
allmänheten om de orsaker som påföljden baseras på och de faktorer som en
domare måste ta hänsyn till när den bestäms. Domstolarna kan endast fungera
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som ett fundament för demokratin, om allmänheten förstår deras natur och
arbetsmetoder och har förtroende för dem.

Men låt oss övergå till isländska kriminalogiska undersökningar: Under-
sökningar om islänningars attityder till brott är begränsade. Det finns ändå en
undersökning vilken företogs åren 1989 och 1994, på initiativ av Helgi
Gunnlaugsson. Det mest intressanta i denna undersökning var att de flesta ansåg
narkotikamissbruk vara den främsta orsaken till att personer begick brott. Få
nämnde milda straff som orsak till det. När människor däremot tillfrågades om
straffen på Island var för stränga, lagom eller för milda, svarade de flesta (80 %
av de tillfrågade) att de var för milda.

Det finns också en liten undersökning som en tingsrättsdomare i Reykjaviks
tingsrätt företog 1997 tillsammans med undertecknade, om påföljd för stöld- och
våldsbrott jämte högstarättsdomar från åren 1950-1959 och 1994-1995. De vik-
tigaste resultaten av denna undersökning var att påföljden för dessa brott hade
genomgått små eller inga förändringar under knappt 50 år.

Den tredje jämförande undersökningen av påföljd som jag tänkte referera till
är en omfattande undersökning av Ragnheidur Bragadóttir, docent vid Islands
Universitets juridiska fakultet, om påföljdsbestämning i våldtäktsmål.
Undersökningen omfattar 30 högstarättsdomar under perioden 1977-1996, där
det dömts för våldtäkt. Resultaten av hennes undersökning visar att det finns en
relativ god överensstämmelse mellan den påföljd som domstolen dömt i denna
grupp. Straffen är mellan ett och två års fängelse, och det våld som utövades
avgör straffets längd.

Nu återstår att besvara frågan om strängare straffar ett berättigat krav från all-
mänheten. Såsom jag påpekade tidigare, är det oklart vad dessa krav på sträng-
are straff baseras på, och det är svårt att avgöra vem som kan ta sig friheten att
tala på allmänhetens vägnar. Men å andra sidan påverkas domare medvetet eller
omedvetet av den debatt som sker i samhället. Det är också nödvändigt att
domare är aktiva deltagare i det samhälle som de lever i och lever i takt med det.

Historien visar oss klart och tydligt att straff och attityder till brott undergår
ständiga förändringar. Men sådana förändringar måste ske långsamt och vara i
harmoni med rådande värderingar och samhällsmoral.

Jag anser det vara naturligt att domare lyssnar på allmänhetens röst, men deras
uppgift kan dock inte bli att prägla en påföljdsbedömning. Det är en uppgift som
åligger riksdagsledamöter, allmänhetens valda ombud.

Advokat Frode Sulland, Norge: Her i Norge har interessen for kriminalsaker
nådd nye og helt ukjente høyder denne sommeren. Det skyldes ikke at spørsmål
om høyere straffer skulle debatteres på dette møtet, men et ekstremt mediehyste-
ri omkring en trippeldrapssak. Dette hysteriet har fokusert spørsmålet om skyld
og ansvar. Ønsket om å finne den eller de skyldige for alvorlige straffbare hand-
linger er åpenbart et berettiget folkekrav.
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Også på andre grunnlag har spørsmål om skyld og ansvar stått sentralt i den
kriminalpolitiske debatt i Norge de senere årene. Vi har hatt flere alvorlige og
dramatiske gjenopptakelsessaker, og vi har hatt store oppslag om at straffesaker
med kjent gjerningsmann er blitt henlagt av politiet. Uten nærmere analyse tror
jeg vi kan konstatere at i disse situasjoner eksisterer det et berettiget folkekrav
om at den uskyldige skal gå fri og at den skyldige skal stilles til ansvar. Det eksi-
sterer således - vil jeg påstå - et allment behov for å få plassert ansvaret for
straffbare handlinger på rett plass.

Dagens tema, om hvilken straff som deretter skal utmåles, er det langt mindre
entydige svar på. Men nettopp dette er mitt første poeng: I svært mange tilfeller
vil spørsmålet om skyld være langt viktigere enn spørsmålet om straff, både for
gjerningsmannen, for offeret og for samfunnet ellers. I diskusjonen om straffens
strenghet er dette et viktig utgangspunkt.

Mine korte - nærmest tabloide - bemerkninger om dagens tema, vil også i
fortsettelsen ta utgangspunkt i situasjonen i Norge, og da sett med forsvarsadvo-
katens øyne. Dette gir en ganske annen innfallsvinkel enn de øvrige inniedere.
Den nære opplevelse av straffens betydning for flere hundre klienter kan både gi
viktige erfaringer og stenge for betydningen av andre viktige hensyn.

Først noen ord om vi i Norge har noe «folkekrav» på dette området: Kort for-
talt har det de siste år stadig vært rop i den norske offentligheten om strengere
straffer - og det på en rekke ulike områder. Både våre stadig skiftende justismi-
nistre og vår øverste påtalemyndighet har - fantasiløst nok, vil noen si - gjort
dette til en gjenganger blant sine kriminalpoliti ske utspill. Kravet gjaldt tidligere
ulike former for narkotikaforbrytelser og økonomisk kriminalitet. De siste par
årene har det vært krav om strengere straffer for drap - Riksadvokaten mener
straffen bør heves fra et gjennomsnitt på 8 år til et gjennomsnitt på 10 år - vold-
tekt, gjentatt vinningskriminalitet og sist, men ikke minst, for voldsforbrytelser,
særlig for grov og uprovosert vold.

I en viss grad har disse krav også fått gjennomslag i lovgivning og retts-
praksis. Strafferammene for narkotikaforbrytelser har gått i taket - 21 års maksi-
mumsstraff- og i 1989 ble straffeloven § 232 endret for å gi grunnlag for streng-
ere straff for bl.a. uprovosert vold. Høyesterett har også fulgt opp med prinsipi-
elle avgjørelser om hevning av straffenivået for enkelte lovbruddskategorier.
I 1990 (Rt. 1990 s. 654) og 1991 ble således straffene for voldsforbrytelser hevet
under henvisning til den nevnte lovendring. I 1994 (Rt. 1994 s. 1552) ble straf-
fen i en voldtektssak økt fra ett år og seks måneder, til to år, med en svært prin-
sipiell begrunnelse:

«Ut fra rettferdstanker - tanker om forholdsmessighet mellom skadevirkninger og
straff for ulike lovbruddstyper - mener jeg det kan være grunn til å høyne straffenivå-
et for noen typer voldtektssaker.»
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Og i 1997 (Rt. 1997 s. 1976) har Høyesterett fulgt opp med en prinsipiell drøf-
telse og heving av straffenivået for det man omtalte som «tilbakefallsforbrytere
innenfor den mer omfattende vinningskriminalitet».

Når det gjelder drap, har kravet om strengere straffer hatt mindre gjennomslag
i Høyesterett, og når det gjelder narkotika har rikets øverste dommere nylig i
flere avgjørelser gått den motsatte vei. Senest i en fersk avgjørelse fra juni i år,
ble grensen for en grov narkotikaforbrytelse (§ 162 annet ledd) ved innførsel av
amfetamin endret med tilsvarende konsekvenser for straffutmålingen.

Straffene i Norge er altså blitt hevet på flere områder på 1990-tallet. På tross
av denne hevning, hører vi fortsatt ropet på strengere straffer. Fra våre justis-
politikere kom dette også til uttrykk i vår, ved behandlingen av det lovforslag
som Else Bugge Fougner refererte innledningsvis.3 Og i kjølvannet av en del
alvorlige voldssaker sist vinter og vår, kom det en rekke utspill om strengere
straffer, særlig fra såkalte «handlekraftige» politikere.

Hvorvidt slike krav egentlig er i samsvar med, eller uttrykk for, et «folke-
krav», er vanskelig å avgjøre. Til dét er det for det første altfor mange som kom-
mer med innvendinger mot et slikt syn. Eksempelvis kommenterte avisen
Dagbladet noen slike utspill i januar 1998 (25. januar 1998):

«Lengre fengselsstraffer vil forsterke brutaliseringstendensene både i samfunnet og
inne i fengslene. Riksadvokaten og ledende justispolitikere må bevege seg fra utspills-
preget symbolpolitikk til en reell og nyansert bekjempelse av kriminalitet.»

Når det gjelder voldssakene har dessuten kravet langt på vei vært basert på en
uriktig virkelighetsbeskrivelse. Politikere og media har ved å overdrive sin
beskrivelse av en voldsbølge skapt en betydelig angstbølge. I tillegg til at et
eventuelt folkekrav dermed er blitt feilfundert, har en rekke mennesker - særlig
eldre - fatt begrenset sin bevegelsesfrihet uten god grunn.

Hvis vi på tross av dette aksepterer at det finnes et «folkekrav» - at «folk
flest» ønsker strengere straffer, i hvert fall på enkelte områder - må det også
kunne spørres hvilken betydning dette skal ha, både for lovgiver og domstoler.
Spørsmålene om kriminalitetens årsaker og straffens virkninger kan kanskje sies
å være altfor sammensatte og kompliserte til å overlates til folkemeningen. Andre
vil imidlertid mene at slike spørsmål er altfor viktige til å overlates til jurister!

Jeg förlåter med dette spørsmålet om kravet om strengere straffer er et «fol-
kekrav», for å si noen ord om et slikt krav eventuelt har noen berettigelse: For å
si noe meningsfylt om dette, må spørsmålet presiseres i betydelig grad. Først hol-
der jeg utenfor spørsmålet om det er berettiget å heve strafferammene. I Norge
har vi på de aller fleste områder svært vide strafferammer; mange av dem er dom-
stolene aldri i nærheten av å utnytte fullt ut. Det er derfor neppe noen overras-

• Justiskomiteen uttalte også i Innst.S. nr. 4 (1997-98) om statsbudsjettet for 1998: «Komiteen mener
at straffeutmålingen for vold mot barn, sedel ighetsforbrytelser og grov voldsbruk bør skjerpes.»
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kelse at Straffelovkommisjonen vil komme til å foreslå reduserte strafferammer
på en lang rekke områder. På den måte vil kommisjonen søke å la rammene i
langt større grad være et relevant uttrykk for de ulike handlingers straffverdighet.

Jeg vil videre raskt avvise berettigelsen av et krav om en generell heving av
vårt straffenivå. Norge har i dag i verdensmålestokk et lavt straffenivå målt ut fra
antall fanger pr. 100 000 innbyggere. Også i Norden ligger vi bra an - bare slått
av Island. Likevel er det vanskelig å se noen god begrunnelse for generelt å øke
«pinenivået» i samfunnet, for å bruke Nils Christies uttrykk.

Det interessante spørsmål blir dermed - etter mitt syn - om det er berettiget å
kreve strengere straffer for enkelte mer spesifikke lovbruddskategorier. I forhold
til dette spørsmålet vil jeg først gi uttrykk for at straff i form av fengsel er et
nødvendig onde i vårt samfunn, men at vi må begrense bruken av dette ondet så
mye som mulig uten at verre onder oppstår eller øker i omfang. Jeg deler for så
vidt det syn professor Nils Jareborg fra Uppsala noe spissformulert har gitt
uttrykk for:

«Korta fängelsestraff är meningslösa och dyra, och långa fängelsestraff är barbariska.
Makthavares och allmänhetens överspända tro på fängelset som lösning på samhälle-
liga problem är ett allvarligt kriminalpolitiskt problem.»4

Dette generelle utgangspunkt har, blant mye annet, sin forankring i de negative
erfaringer vi i Norge har med mangelen på virkninger av stadig økte straffer for
narkotikaforbrytelser. I en nærmest naiv og ubegrenset tro på allmenpreven-
sjonen - og ut fra en typisk norsk moralsk forargelse - har man villet gjøre Norge
til et narkotikafritt samfunn ved å etablere et av verdens strengeste straffeut-
målingsnivåer. Politikerne gikk foran og domstolene fulgte etter. Men i stedet for
å skremme forbryterne vekk, klarte man ved å øke risikoen også å øke forbryter-
nes gevinst, og dermed gjøre det norske markedet mer attraktivt. Samtidig ble det
skapt grunnlag for omfattende vinningskriminalitet, store utgifter til fengsels-
vesenet og betydelige lidelser hos narkotikamisbrukerne. Sammen med mange
andre forhold har dette medført at domstolene og påtalemyndigheten nå følger
opp faglig velbegrunnede krav om et tilbaketog mot et lavere straffenivå. Min
spådom er at også politikerne, på et eller annet tidspunkt, blir tvunget til å komme
etter og senke strafferammene. Og dette er antagelig heller ikke så lenge til! Etter
mitt og mange andre fagfolks syn, vil en vesentlig reduksjon av straffene med all
sannsynlighet ha liten betydning for straffens preventive virkning. En senkning
av strafferammen til nivået i våre naboland på 10 år, bør i denne sammenheng
være et nærliggende mål.

Erfaringene fra narkostraffene tilsier at det heller ikke er særlig mye å vinne i
forhold til individual- og allmenprevensjonen på de andre områder hvor det nå er
et krav om strengere straffer. Skal kravet om økt straff være berettiget, må det i

4 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvitenskab 1994 s. 52.



1206 Plenarmøte

stedet være forankret i de rettferds- eller straffverdighetshensyn Høyesterett ga
uttrykk for i den nevnte voldtektsdommen fra 1994. Dette har igjen sammenheng
med at det ellers kan oppstå en mangel på balanse mellom straffenivået og den
allmene rettsbevissthet. En slik ubalanse kan skape sosial uro og i verste fall
motivere folk til seiv å ta ansvar for straffiillbyrdelsen. I så fall foreligger virke-
lig et folkekrav det er grunn til å ta hensyn til.

Et krav om strengere straff for drap blir ut fra dette lite berettiget. Straffen
varierer i dag fra 6 til 21 år, etter handlingens grovhet, og en hevning av
gjennomsnittsstraffen er ikke nødvendig ut fra en sammenligning med andre
alvorlige lovbrudd. Det må også nevnes at antallet drap per år er stabilt, og at de
fleste drap begås under slike omstendigheter at straffetrusselen ikke er særlig
fremtredende.

De grove voldsforbryteisene straffes også så strengt i Norge at det ikke er
behov for noen hevning av straffene. Det samme gjelder omfattende vinnings-
kriminalitet. I forhold til mange som begår slike förbrytelser gjør det seg dess-
üten gjeldende sterke motforestillinger mot økt bruk av fengselsstraffen. De
«barbariske» sidene i form av blant annet nedbrutt menneskeverd, samtidig som
fullbyrdelsen ofte innebærer en opplæring i rusmisbruk og kriminalitet, tilsier at
man søker helt andre virkemidler - særlig overfor unge lovovertredere.

Den viktigste kategorien som etter dette gjenstår er voldtekter og andre grove
sedelighetsforbrytelser, særlig mot barn. Dette er overgrep som etterlater offeret
og omgivelsene med store og langvarige sår som er vanskelige å lege, og be-
hovet for en reaksjon som oppleves som balansert i forhold til skadevirkningene
er særlig påtrengende. Seiv om straffenivået er hevet noe, tror jeg på dette grunn-
lag at det fortsatt kan være berettiget å gå noe lenger i de groveste tilfellene.

Konklusjonen blir etter dette, fra mitt norske ståsted, at folkets rop på dette
området må behandles med betydelig skepsis; både fordi ropet kan høres høy ere
enn det egentlig er, og fordi de som roper må læres til å se etter andre veier ut av
uføret.

Generaldirektör Bertel Österdahl, Sverige: En av de viktigaste orsakerna till att
statsbildningar över huvud taget uppstått var antagligen behovet av trygghet. En
viktig del i denna trygghet är en rättsordning som innebär ett rimligt skydd mot
brottslighet och övergrepp. Lagstiftning och rättsskipning kan inte vara någon
sort teoretisk vetenskap i sig, utan måste vara djupt förankrat och accepterat av
vanliga människor. I det perspektivet är det viktig att ha respekt för vad folk
tycker i olika frågor.

I dagens medie- och informationssamhälle är det flera aktörer som anser sig
ha mandat att utgöra folkets röst i många frågor, inte minst den vi nu diskuterar.
Viktigast och med det tydligaste mandatet är härvid givetvis våra politiker. Deras
roll är att göra bedömningar om vad som skall vara straffbelagt, och avvägning-
ar vad gäller straffets längd. Jag anser att det är viktiga signaler till samhället att
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belägga vissa brott med stränga straff. Det visar graden av samhällets ogillande
av vissa brott samt anses också ha en viss moralbildande effekt.

Tjänstemän - som exempelvis jag själv - anser jag skall göra bedömningar ur
lite andra aspekter. Jag skall exempelvis se till vad som är rationellt ur kriminal-
vårdssynvinkel och härvid ge såväl allmänhet som politiker ett underlag för ratio-
nellt tyckande i de olika frågorna. Vi måste stå för en kontinuitet och gärna även
en viss tröghet - en roll som kanske också många byråkrater och ämbetsmän kän-
ner sig hemma i. Vi måste emellertid också kunna gå i spetsen och lansera nya
idéer - en viss risktagning då det ibland medför inhopp på den arena som politi-
kerna tycker är deras.

Massmedia och forskningsmiljön är naturligtvis två andra viktiga aktörer. Jag
avstår av tidsskäl att beröra dem. «Åsiktsmannekänger» som har sitt levebröd i
att torgföra extrema uppfattningar utan att behöva ta ansvar för dem lämnar jag
också därhän.

För att bedöma om långa straff är rationellt måste vi se till kriminalvårdens
uppgift, nämligen att medverka till att minska brottsligheten och öka säkerheten
i samhället. Vår roll i detta sammanhang är att se till att de dömda inte begår
några brott under fängelsetiden, men också att påverka och rehabilitera de intag-
na och förmedla en kontakt med samhället utanför, för att göra återanpassningen
enklare.

Är då längre straff i detta perspektiv rationellt? Svaret är nej. Långa straff har
ej någon känd avskräckande effekt och påverkar inte brottsnivån i samhället. Det
diskuteras mycket om inkapacitering har någon effekt. Det finns olika uppfatt-
ningar om detta, men såvitt det är mig bekant är den gängse uppfattningen att
inkapacitering har en mycket marginell effekt.

En intressant fråga är om längre straff är rationellt ur den aspekten att de ger
oss längre tid att påverka och behandla de intagna - rent praktiska möjligheter till
mer utvecklad programverksamhet, tid att ge de intagna skol- och yreksutbild-
ning m.m. Frågan är om det finns några bevis för att effekten av programverk-
samheten är kopplad till tiden. Svaret är också här nej. Det är snarare så att det
finns belägg för välkända negativa effekter, som accentueras ju längre tid en
dömd sitter intagen. Det finns risk att den intagne institutionaliseras, eller som
den engelska termen lyder, blir «prisonized». Dessutom påverkas den dömde
naturligtvis av sitt umgänge med andra brottslingar. Det betyder alltså att extremt
långa strafftider också ur behandlingssynvinkel är kontraproduktiva.

Strängare straff kan möjligen tolkas som strängare eller hårdare regimer under
fängelsetiden. Här är ingen tvekan om att en vanlig åsikt bland människor i all-
mänhet är att vi inte får dalta med fångarna och att de inte får ha det för bra i
fängelset. Är detta rationellt? Och - än viktigare - är det humant? Jag svarar
tveklöst nej på båda frågorna. Det är direkt kontraproduktivt mot målet att min-
ska brottsligheten genom att det är svårt, intill omöjligt, att påverka dömda på ett
positivt sätt om betingelserna i fängelset är för svåra. Det finns sannolikt ett
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värde i att de intagna upplever att samhället bryr sig om dem och inte bara stöter
bort dem. Vi skall också komma ihåg att det är frihetsberövandet som är själva
straffet - inte en dålig behandling under tiden i fängelse.

Så måste man fråga om det är sant att människor ställer krav på hårdare tag?
Ja, i Sverige upplever jag att så är fallet. Massmedia fokuserar ganska hårt på
brottslig verksamhet, och det finns exempel på att eftergivenhet och mildhet
kritiseras ganska hårt. Ett gott exempel på detta, som åtminstone alla svenskar
känner igen, är förföljandet i media av vår kände författare och dramatiker Lars
Norén, som skrivit pjäsen «7:3», där tre fångar spelar sig själva, och där styckets
innehåll är deras möte med författaren. En av dessa fångar är inblandad i ett de
grövsta polismorden i modern tid i Sverige. Detta har naturligtvis inneburit krav
på hårdare tag, längre straff, hårdare regimer osv.

Själv upplever jag också vid mina kontakter med människor utanför rätts-
väsendet mycket tydligt den rädsla som finns i samhället för brottslingar och all-
mänhetens krav att i synnerhet farliga brottslingar kan hållas inlåsta, helst under
lång tid. Bakgrunden till detta är väl helt enkelt att folk reagerar hårt mot brotts-
lighet och lever i tron att straffar det bästa botemedlet mot brott.

Som jag ser det har vi tjänstemän inom rättsapparaten ett stort ansvar att ta
fram underlag om vad som är rationellt ur till exempel kriminalvårdssynvinkel,
och dessutom vara banerförare för en human, långsiktig och stabil kriminalvård.
Viktigt är att det finns en viss tröghet i lagstiftningsåtgärderna, om den moralis-
ka paniken och kravet på snabba åtgärder griper även ansvariga politiker.

Ett exempel på våra försök att upplysa svenska folket är den idébok, «Med
sikte på framtiden», som vi gav ut i våras, där vi bland annat tar upp livstids-
straffet till diskussion. De flesta massmedia kräver att livstidsstraffet skall vara
kvar, även om vissa journalister på ledarplats delar vår uppfattning att det är
viktigt att ta upp detta till diskussion. I Sverige har det emellertid vuxit fram en
opinion hos en del partier mot avskaffandet av livstidsstraffet och kanske ersät-
tandet av det med längre straff, som till exempel i Norge.

Det är viktigt att politikerna lyssnar på folkets åsikter i rättsfrågor.
Rättsskipningen måste vara trovärdig och accepterad. Vi som tjänstemän måste
ansvara för att det finns en långsiktig kontinuitet och att rättsskipningen vilar på
rationell vetenskaplig grund med en klart human inriktning.

Vår uppgift som yrkesmän är bland annat att ge politiker och andra underlag
för ett rationellt tänkande. Vi måste emellertid också inse att det är viktigt att följa
med i brottsutvecklingen. Ökar narkotikabrotten och man upplever det som ett
stort problem är det - som jag ser det - inte onaturligt att belägga dessa brott med
strängare straff, samtidigt som man inser att den effektivaste åtgärden mot
narkotika nås genom andra åtgärder på det mer sociala planet.

Jag tycker också det är viktigt att samhället inte visar hjälplöshet inför för-
brytarorganisationer som Hells Angels m.fl., utan att vi visar beslutsamhet när
det gäller att ta itu med den allvarliga brottsligheten, väl medvetna om att straff-
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tiderna härvid inte har någon särskilt dramatisk effekt på brottsnivån. Min teori
är att om samhället agerar kraftfullt mot yrkesförbrytare av typ Hells Angels ger
det oss trovärdighet samtidigt som vi får mandat till en human och öppen hante-
ring av mera harmlösa brottslingar.

Mitt svar på frågan är alltså: Ja, i vissa avseenden kan det vara ett berättigat
krav att skärpa straffen. Men det får inte vara ett utslag av moralisk panik base-
rat på en enstaka händelse utan måste vara baserat på rationella överväganden
kopplat till en viss brottsutveckling som samhället vill visa sitt ogillande mot.

Førsteamanuensis Svein Slettan, Norge: Strengere straff - et berettiget folke-
krav? Som flere har vært inne på, er svaret både ja og nei. Jeg vil si mest ja, i all-
fall på visse områder. Den sentrale begrunnelsen for straffer at straffer nyttig for
samfunnet, primært fordi den virker preventivt. Streng straff kan nok forebygge
lovbrudd, men strengere straffer - som det har vært nevnt - gir avtagende utbyt-
te. Når straffen er nådd et visst nivå er det lite å hente ved å skjerpe den. Den som
ikke lar seg avskrekke av 15 år i fengsel blir neppe mer skremt av 21!

Mange har en overdreven tro på at straff hindrer kriminalitet. Men streng straff
virker i liten grad forebyggende. Det viser for eksempel Norges narkotikastraffer
- trolig de strengeste i Vest-Europa, og helt ute av proporsjoner med straffenivå-
et ellers i dette landet. Risikoen for å bli oppdaget er, som Dan Frände sa, blitt
viktigere.

Hvorfor skal man da straffe strengt? Straff tilføres en lovbryter for å vise sam-
funnets misbilligelse. Fra en solid fordømmelse av graverende kriminalitet til
mild bebreidelse av bagatellforgåelser. Man bør i større grad rette oppmerksom-
heten mot at straffen ved alvorlige lovbrudd skal ha en gjengjeldende og signali-
serende funksjon. Forbryteren skal ha straff som fortjent, uavhengig av hvilken
nytte det har i form av å motvirke kriminalitet. Straffelov og strafferettsapparat
skal i klartekst markere samfunnets grenser - så langt, men ikke lenger! - for å
signalisere hvor høyt eller lavt samfunnet holder de verdier som er krenket. Hva
som er passe straffer et verdispørsmål. Er tingene like mye verd som mennes-
kene? Og mye mer enn dyrene? - levende skapninger som vi jurister behandler
som gjenstander. Straffenivået i Norge kan et stykke på vei tyde på det! Straffene
her i landet er etter mitt skjønn altfor lave i grove volds- og sedelighetssaker, og
skammelig lave i saker om dyremishandling. Amerikansk forskning viser til
ettertanke at et stort flertall voldelige kriminelle plaget dyr da de var barn.

Som Frode Sulland var inne på, skjerpet Stortinget i 1989 straffen for grov
vold, og ga signaler om at straffene generelt burde bli strengere i voldssaker.
Høyesterett har fulgt opp i de mindre alvorlige sakene. Også i grove voldssaker
og i voldtektssaker har domstolen fulgt opp, men etter mitt skjønn mest med ord
og i liten grad med handling. I en grotesk voldssak påstod påtalemyndigheten
6 års fengsel - et naturlig straffenivå etter mitt skjønn - men lagmannsretten
idømte bare 4½ år. Høyesterett satt straffen ned til 3 ½ år, og en dommer ville ha
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2½ år. Strafferammen er fra 2 til 15 år! I 1983 - til sammenligning - ble en per-
son dømt til 7 ½ år for å ha underslått 20 millioner kroner fra et milliardforetak.
To dommere stemte for 8½ år - godt over gjennomsnittsstraffen for forsettlig
drap, dvs. drap begått med vitende og vilje!

I en dyremishandlingssak fra noen år tilbake, hvor tiltalte hadde latt griser og
høner suite og fryse i hjel i sin egen møkk, karakteriserte distriktsveterinæren den
aktuelle dyremishandlingen som den verste han noensinne hadde sett. Og retten
mente at av allmennpreventive grunner måtte idømmes en streng reaksjon. Det
førte til 30 dagers betinget fengsel og 3000 kroner i bot! Mishandleren ble ikke
fradømt retten til å ha dyr. Saken ble ikke anket av påtalemyndigheten og den
daværende justisminister uttalte til overmål i Stortinget at det ikke er grunnlag
for å hevde at saker om dyremishandling er nedprioritert.

Mon tro om dette er i samsvar med folks rettsoppfatning?

Høyesterettsdommer Kirsti Coward, Norge: Jeg var hovedskyldig i en av de
sakene Svein Slettan nevnte, riktignok ikke som gjerningsperson, men som den
dommeren som ville reagere med 2½ års fengsel i en grov voldssak. Jeg skal ikke
kommentere det, og jeg skal heller ikke prøve å kommentere det spørsmålet som
er stilt.

Jeg har lyst til å peke på et slags motstykke til spørsmålet, nemlig at for krav
om mildere straffer det veldig vanskelig å mobilisere noe «folkekrav». Og det er
kanskje ikke så vanskelig å forklare. De handlingene som det reageres nokså
strengt overfor i våre systemer, er jo ganske forkastelige handlinger. Og det er
klart at da kan man som politiker eller som medieperson ønske å fremheve at
disse forkastelige handlingene må det reageres strengere overfor. Folk vet jo,
som det har vært sagt fra panelet, stort sett ikke hvordan det blir reagert i dag.
Men det lyder rimelig at man må reagere strengere. Men hvis det nå er noen
andre forkastelige handlinger, som det i og for seg kunne være grunn til å reagere
mindre strengt overfor, så er vel ikke det noe politikere lett får folk entusiastiske
for. Det er ikke mye å vinne politisk på å si: «Hør her, dette er veldig gale hand-
linger, men skal vi ikke gå litt ned på straffen?»

Jeg tror det er slik, og jeg tror dette får betydning for hvordan vi i domstolene
ordlegger oss når vi hever eller senker et straffenivå. For det gjør vi, i hvert fall
her i Norge, over litt tid. Noen nivåer går litt opp og noen går litt ned. Selv om
det altså er strengere straff som kre ves, så er det jo ikke slik at det stadig blir
utmålt mer og mer straff, iallfall ikke i norsk Høyesterett. Så noen ganger må det
gå den andre veien, og da tror jeg vi bruker litt forskjellige teknikker når vi hever
og når vi senker. Når vi hever et straffenivå, gjør vi det kanskje slik som Frode
Sulland demonstrerte, med nokså prinsipielle uttalelser om at disse forkastelige
handlingene må vi reagere slik og slik overfor. Mens når vi senker et straffenivå,
tror jeg det er en tendens til at det skjer mer i det skjulte. Vi peker kanskje på at
i akkurat denne saken var det formildende omstendigheter, så det bør ikke døm-
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mes så strengt her, og så kommer det en sak til og enda en sak, og på sikt går
nivået noe ned.

Et spørsmål er da: Forutsatt at dette er en riktig beskrivelse, er det en riktig
måte å gå frem på? Eller burde vi være dristigere og ærligere, også når vi går ned-
over? Risikoen er selvfølgelig at vi kan bli «oppdaget». Noen kan mislike det vi
gjør, og kanskje slå til med mottiltak. På den annen side; skal man sette spørsmål
under debatt, så bør man kanskje være ærlig? Jeg har ikke noe svar, men jeg rei-
ser spørsmålet for de som måtte være interessert.

Stortingsrepresentant Harald Hove, Norge: Jeg er sikkert ikke den eneste politi-
keren i forsamlingen, men jeg var den eneste som deltok i den debatten om straf-
fenivået for voldskriminalitet og sedelighetsforbrytelser, som Else Bugge
Fougner nevnte innledningsvis. Jeg var også den eneste som deltok i den debat-
ten som ikke tok noe standpunkt i retning av at vi generelt burde ha et strengere
straffenivå, verken generelt eller for de sakstypene som ble tatt som utgangs-
punkt fra forslagsstillerne. Det var et politisk standpunkt jeg da inntok, og det var
jo kjekt å høre fra Peter Garde at man som liberaler og venstremann i Norge opp-
trer i god overensstemmelse med det standpunktet ens søsterparti i Danmark, Det
Radikale Parti, inntok i forhold til spørsmålet om strengere straffer.

Når vi skal gå inn i disse spørsmålene synes jeg at utgangspunktet bør være at
den kriminalitet vi har i et samfunn påvirker samfunnet og samfunnsutviklingen.
På den andre siden er de virkemidler vi tar i bruk for å bekjempe kriminalitet noe
som også påvirker vårt samfunn. Jeg tror at når vi skal gå inn i de forskjellige
spørsmål knyttet til kriminalitetspolitikk, er det disse to parametrene vi på mange
mater må ta med oss. Dette med virkemidler som påvirker samfunnet har for
øvrig også relevans til et tema som tas opp senere i dag, nemlig spørsmålet om
moderne etterforskningsmetoder.

For min del vil jeg si at ved siden av spørsmålet om straffens nytte - altså i
hvilken grad straff kan påvirke kriminaliteten - er en viktig side hensynet til
humanitet, basert på det synspunkt at man ikke skal påføre folk større onder enn
det som faktisk er fornuftig og formålstjenlig. Ut fra dette mener jeg at vi har få
holdepunkter for at strengere straffer generelt er et egnet virkemiddel for å få ned
kriminaliteten. Derimot har jeg stor tro på to andre viktige virkemidler, nemlig
oppklaringsprosenten og en rask pådømmelse og reaksjon. De to virkemidlene er
etter min mening de sentrale, og de viktigste, for å få ned kriminaliteten. Derfor
bør vi erkjenne, både som politikere og som fagfolk, at vi kanskje ikke er flinke
nok, spesielt når det gjelder rask pådømmelse og reaksjon.

Så er det grunn til å understreke at reaksjonsform og reaksjonens innhold er
viktig. I forlengelsen av det Bertel Österdahl sa, har jeg lyst til å si at jeg i de siste
par ukene har vært stolt over å være fra Bergen i Norge, fordi at Bergen lands-
fengsel er et landsfengsel som norske fanger ønsker å komme til. Og hvorfor? Jo,
fordi at de blir behandlet med verdighet og respekt, og fordi soningen har et inn-
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hold som gir håp for muligheten til å leve et annet liv etter at de har sonet ferdig.
Jeg er stolt over å ha en institusjon med et slikt rykte i min hjemby.

Jeg vil avslutte med å kommentere kort de to spørsmålene tittelen på dette
møtet reiser, om det er et folkekrav med høyere straff. Jeg tror faktisk ikke det er
noe folkekrav. Det er veldig vanskelig å ta stilling til straffenivået, og jeg tror at
det å sammensette domstolene med lekdommere - slik at domstolene over tid får
inn et stort antall personer uten juridisk bakgrunn - er en måte å la folkeopinio-
nen få være med å bestemme straffenivået. Og da er det vanskelig å se at det
eksisterer noe sterkt folkekrav om strengere straffer, eventuelt bortsett fra på
visse områder, hvor jeg tror det kan være riktig med strengere straffer. Når jeg
likevel gikk mot det forslaget som kom opp i fjor vår, var det fordi vi ikke hadde
et kunnskapsgrunnlag tilrettelagt for oss, som gjorde det mulig å mene noe sik-
kert om straffenivået. Jeg tror veldig mange har sin oppfatning mer fra enkelt-
saker enn fra generell kunnskap.

Jurist Robert Spano, Island: Jeg tror, at når vi snakker om strengere straf og den
indflydelse, som folket skal have i den sammenhæng, er det vigtigt, at vi skal
have en analyse af udviklingen af strafudmålingen hos domstolene. Det er min
opfattelse, som er begrundet først og fremmest ved to slags problemstillinger, at
som udgangspunkt bør almenhedens krav om strengere straf ikke have nogen
særlig betydning for domstolenes rolle ved at afgøre straffesager.

For det første mener jeg, at denne opfattelse har sin begrundelse i store prak-
tiske problemer, som er opstået ved almenhedens krav om, at tiltalte i enkelte
sager bør have strengere straf, og er meget svær at definere. Så er det som
udgangspunkt vanskeligt at konstatere, dette folkekravs oprindelse. I den forbin-
delse er det klart, at massemediernes indflydelse som udgangspunkt er det, der
taler stærkest i vores samfund om folkets opfattelse, men jeg lægger vægt på, at
massemedierne og deres udlægning af almenhedens synspunkt ikke kan have
særlig betydning for domstolenes strafudmåling i enkelte sager.

Det andet synspunkt, som jeg tror er vigtigt at diskutere i denne forbindelse,
er mere formelt juridisk og angår blandt andet samspillet mellem lovgivnings-
magten og domstolene i strafudmålingen. I det nordiske retsmiljø er straffesyste-
met, som vi kender det, som udgangspunkt organiseret i et rammesystem, hvor
lovgivningsmagten tager stilling i enkelte straffebestemmelser til maksimum- og
minimumstraf for enkelte strafferetlige situationer. Domstolene skal på den
anden side afgøre, hvilke hensyn der skal tages mest hensyn til, når straffen
udmåles i enkelte sager. Når dette grundprincip er konstateret, og man går videre
og tager hensyn til almenhedens krav om strengere straf i den sag, som fore-
ligger, f.eks. for en alvorlig narkotikaforbrydelse, og under forudsætning af at
man kan definere et sådant krav fra samfundet, tror jeg, at vi får store problemer
af retsteknisk og retssikkerhedsmæssig karakter, som begrænser domstolenes
muligheder i denne forbindelse.
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For det første må jeg sige, at almenhedens krav om strengere eller måske
lavere straffe er efter min opfattelse i sin natur et lovgivningsmæssigt hensyn,
som derfor skal være begrundet i straffebestemmelsens formulering. Lovgiv-
ningsmagten bør ud fra et demokratisk synspunkt tage afstand fra den betydning,
som folkets mening skal have i strafudmålingsprocessen, og afveje den sammen
med alle de komplicerede konflikter, som kommer i betragtning, når straffe-
rammen er formuleret.

For det andet er det vigtigt at tage hensyn til, at det nordiske retssystem er
udformet navnlig ud fra hensynet til tiltaltes retsstilling, som manifesterer sig
specielt i nogle særlige retssikkerhedsgarantier, der blandt andet er begrundet i
grundprincipper, som har væsentlig betydning inden for strafferetten. Her skal
jeg først henvise til domstolenes forpligtelse til at udmåle lig straf for lige hand-
linger, som blev nævnt før af professor Dan Frände. Lighedsgrundsætningen kan
være i fare, hvis domstolene tager hensyn til almenhedens krav om ændring i
strafudmålingen, som er en væsentlig ændring på området. Jeg vil også nævne,
at tiltaltes retsstilling, specielt hans mulighed for at tage afstand fra de forhold,
som kommer i betragtning ved strafudmålingen, er meget begrænset, når almen-
hedens krav i den forbindelse kommer på tale.

Jeg vil afslutningsvis bemærke, at jeg har gjort en klar distinktion mellem ind-
holdet af hypotetiske krav fra almenheden og dommerens egen personlige opfat-
telse. Men jeg vil sige i denne forbindelse, at dommerens egen personlige og
moralske opfattelse, som i praksis har indflydelse på strafferetlige afgørelser,
selvfølgelig må tage hensyn til det synspunkt, som han bemærker, når han del-
tager i vores samfund. Distinktioner kan derfor aldrig være helt klare i en teore-
tisk diskussion.

Høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, Norge: Jeg kan begynne -
siden jeg er blitt invitert til det - med en ganske kort kommentar: Jeg har brukt
deler av mitt liv på å prøve å effektivisere strafferettspleien ved å øke oppkla-
ringsprosenten, få kortere saksbehandlingstid og flere skyldige ført frem for dom-
stolene. Og jeg tror at debattlederen selv brukte en kort, men intens, justisminis-
tertid for å få til det samme. Det er enighet om at dette er viktige tiltak for å bedre
straffens preventive virkninger, og at de på mange mater og i mange henseender
er viktigere enn strengere straffer. Men jeg tror ikke at oppklarte saker og kortere
saksbehandlingstid er et tilstrekkelig alternativ til strengere straffer i enhver
sammenheng. Krav om strengere straffer kan ha et annet grunnlag enn ønsket om
å øke den preventive virkning. Det kan for eksempel være, som pekt på av andre
i debatten her, at det er innbyrdes uforholdsmessighet mellom straff for forskjelli-
ge typer lovbrudd. Og i så henseende har ikke effektiv etterforskning og oppkla-
ring noen betydning. Det kan være at det er altfor lav straff for en type grov hand-
ling, sammenlignet med en annen type grov handling, og at folkemeningen - hvis
man kan kalle det folkemening - krever strengere straff av den grunn.
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I det forrige norske innlegget sa stortingsrepresentant Harald Hove at han
antok det ikke var noe krav om strengere straffer i folket eller opinionen i vårt
land. Jeg synes utsagnet viser nødvendigheten av, som enkelte innledere har
gjort, å problematisere begrepene «folket» og «opinionen». Etter min mening er
det mest nærliggende å se på hva folkets representanter - politikerne - mener om
kriminalpolitikk. Ser man på de partipolitiske initiativ som er kommet på det
kriminalpolitiske området i Norge gjennom de siste ti år, er det en lang rekke
krav om strengere straffer. Etter at kriminalpolitikk kom på de politiske partiers
programposter for første gang så sent som i 1970-årene, har det vært tiltagende
krav om økte straffer, særlig fra slutten av 1980-årene og i 1990-årene. Det har
vært nevnt noen eksempler under møtet, og jeg kan nevne et ytterligere, og gan-
ske interessant, eksempel: Politikerne ville i 1988 ha strengere straff for uaktsom
kjøring med død til følge, og derfor endret man straffeloven § 239 om uaktsomt
drap, slik at bestemmelsen skulle bli anvendt oftere i veitrafikken. Etter ordene
«den som uaktsomt forvolder en annens død», som det står i bestemmelsen, til-
føyet man passusen «herunder ved bruk av motorvogn». Dette er et eksempel på
et typisk politisk initiativ, og det er mange andre. Det er nærliggende å si at det
er opinionskrav som her leder til strengere straffer. Hvorvidt det har rot i befolk-
ningen, vet vi ikke. Det har iallfall rot i deler av pressen, slik den formidler sine
synspunkter.

Det som imidlertid ikke har fått gjennomslag, om jeg kan bruke et slikt
uttrykk, er det konstitusjonelt problematiske forslaget om at Stortinget ved ple-
narvedtak skal instruere Høyesterett om å heve straffenivået for visse grove för-
brytelser. Heller ikke har et stadig gjentatt krav om økte minstestraffer - som
også var fremme i den stortingsdebatten som det er referert til - fatt gjennomslag.
Og det er noe jeg gjerne vil advare mot ved denne anledning. Å øke minimums-
straffen for å få sterkere styring over domstolene, tror jeg er en meget farlig vei
å gå. Vi har mistrøstige erfaringer i Norge i så måte. Vi hadde meget høye mini-
mumsstraffer for alvorlige sedelighetsforbrytelser helt frem til begynnelsen av
1960-årene. Det førte - med den store plass juryen har i vårt system - til at for-
svarerne rimelig nok prosederte på at dersom min klient blir kjent skyldig, så vil
han - selv om forholdet in concreto ikke er så alvorlig - få en svært lang straff.
Det førte til frifinnelser i juryen. Lekfolkene ville ikke være med på dette, og det
førte derfor til uriktige frifinnelser.

Jeg vil også kort kommentere spørsmålet om i hvilken grad rettsanvenderen,
og særlig Høyesterett, har gitt etter for kravet om strengere straffer. Det er åpen-
bart at domstolene følger de lovendringer som er vedtatt. Det er jo domstolenes
oppgave, og det har man gjort i flere av de sakene Frode Sulland nevnte. Han
kom til å uttrykke seg slik at Høyesteretts skjerpinger i noen av disse sakene er
kommet som følge av krav i opinionen, men det var i tilfelle meget indirekte,
fordi kravene i opinionen eller det politiske miljø hadde ledet til lovendringer,
som Høyesterett deretter fulgte opp med straffeskjerpelser i enkelte sakstyper.
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Høyesteretts begrunnelser for skjerpet straff i disse tilfellene er dessuten tradi-
sjonell; analyser av kriminalitetsutviklingen, forholdet mellom forskjellige typer
forgåeiser, ny innsikt i handlingens alvorlige og skadelige følger, blant annet for
ofre for voldtekt osv. Det er vanskelig, på grunnlag av de resonnementer som er
ført i retten eller i dommen, å si at det er gjort knefall for opinionen.

La meg til slutt si at det er et faremoment om rettspleien i et samfunn kommer
i for stor utakt med de herskende meninger. Da kan man få kraftige pendelbeve-
gelser. Jeg synes det er bemerkelsesverdig, uten at jeg har hatt anledning til å stu-
dere det nærmere, hvordan fangetallene i Holland har forandret seg de senere år.
Da jeg var sjef for fengselsvesenet i Norge i første halvdel av 1980-tallet var
gjennomgangsmelodien: Få fangetallene ned! «Look to Holland», der fangetallet
i en periode var godt under 0,5 %o, av folketallet. Landet var det store ideal i da-
tidens kriminalpolitikk. Vi forstod aldri dette. Hvordan kunne opinionen i et land
med så mye kriminalitet, i en slik kulturell smeltedigel som Nederland, akseptere
denne liberale kriminalpolitikken? Jeg vet ikke hvordan det er skjedd, men fra
1992 til i dag har fangetallet steget fra 6500 til 12 000. Det synes jeg er be-
merkelsesverdig, og det kan kanskje vise at et land som kommer for langt ned i
straffenivå kan oppleve en kraftig motreaksjon.

Statsadvokat Birgitte Vestberg, Danmark: Jeg vil gerne redegøre for nogle
betragtninger fra dansk side. Jeg vil gerne understrege, at jeg er statsadvokat, så
jeg skal ikke gøre mig klog på andet end det arbejde, jeg er beskæftiget med til
daglig. Peter Garde og også andre var inde på spørgsmålet, hvad er egentlig et
folkekrav? Hvis jeg skal være en smule provokerende, vil jeg gerne sige, at i
Danmark opstår et folkekrav, når en journalist har fået sin redaktørs tilladelse til
at lave en artikel på forsiden, og politiske fløje dagen derpå finder anledning til
at profilere sig. Så har vi et folkekrav.

For mig at se består juristernes opgave også i at forsøge, hvis vi bliver spurgt
af politikerne - det hænder, men ikke nær så ofte, som jeg gerne så det - at give
dem et bedre grundlag at handle på end en tilfældig journalists mening om en til-
fældig sag. Jeg vil meget advare imod alt for megen eftergivenhed over for «fol-
kekrav», som ikke har en meget bred politisk tilslutning.

Taler man om strengere straf, må man overveje med sig selv, hvad skulle for-
målet med strengere straffe være? Det er nævnt, og deri er jeg meget enig, at der
er signalværdi i strengere straffe. Det kommer vi næppe udenom. Og jeg synes,
at det er værdifuldt, at samfundet tilkendegiver, hvilke forbrydelser de ser på med
større alvor end på andre. Taler man om almenprævention, mener jeg til gengæld,
at vi ikke er tjent med strengere straffe. Der kan være specialprævention i mange
aktiviteter, men jeg kan komme med et par eksempler på, hvad almenpræven-
tionen ikke gør:

Min erfaring siger mig, at den person, der er i færd med at begå et drab, bog-
stavelig talt aldrig tænker over, at dette kan føre til en langvarig frihedsstraf. Hvis
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de endelig tænker over det, så gør de det alligevel. For et år siden mødte jeg som
anklager i en nævningesag, en ulykkelig sag, hvor to voksne mænd i 50'erne var
blevet uenige om et møblement, hvis kunstneriske kvaliteter, jeg havde min egen
mening om. Den ene sagde til den anden: «Jeg skyder dig, om end det koster mig
ti år.» Den anden sagde: «Nej, det gør du ikke», hvorpå den første skød. Han var
tømrer og var glad for dyr - han havde en zoologisk have. Han havde en meget
præcis opfattelse af, hvad denne straf var. Han fik sine ti års fængsel, men det
afholdt ham ikke fra at begå drabet. Jeg tror, man skal gøre sig klart, at strenge
straffe, f.eks. for drab, har et andet formål. Hvis jeg skal sige det en lille smule
primitivt, er det samfundets hævn, det er et levn fra de talmudiske regler om øje
for øje, tand for tand. Det kan næppe begrundes rationelt. Jeg siger ikke dermed,
at det skal afskaffes, men jeg tror ikke, man skal gøre sig klog med mange for-
klaringer.

Det glæder mig meget, at aspektet med opdagelsesrisiko og hurtig retsfor-
følgning er kommet ind i debatten. Jeg er meget enig med dem, der mener, at hur-
tig retsforfølgning er væsentlig vigtigere end streng straf, og, at høj opdagelses-
risiko er væsentlig. Nu er opdagelsesrisikoen for f.eks. drab i Danmark meget
høj. Den er meget lidt høj for narkotikakriminalitet, men der hjælper opdagel-
sesrisikoen. Danmark har som bekendt færgeforbindelser til det sydlige udland.
Der kommer narkotikaleverancer ind. På et tidspunkt havde nogle hollandske
pensionister fundet ud af, at det var elegant at supplere pensionen med at impor-
tere narkotika til Danmark. Så de sad i deres bil og så meget uskyldige ud. På et
tidspunkt fandt tolderne ud af at undersøge bilen, og der blev fanget 4-5 biler
fulde af pensionister og narkotika. Da de først var blevet dømt i et nævningeting,
og havde fået de 4-6 år, de skulle have, alt efter hvor meget narkotika, der var i
bilerne, så holdt den pensionisttrafik op.

Til næstsidst vil jeg gerne som praktiker sige, at jeg lægger meget stor vægt
på at have respekt for det retssystem, jeg arbejder for. Min respekt for retssyste-
met bliver væsentlig forringet, hvis strafudmålinger får alt for store udsving.
Højesteretsdommer Rieber-Mohn nævnte pendulvirksomheden. Jeg synes, det er
godt at gøre sig klart, at der er en pendulvirksomhed, og så se at få holdt det pen-
dul i ro. Der er ingen rationelle begrundelser for, at det skal koste fængsel i 5-6
år den ene dag, og så kort tid efter skal koste 8 års fængsel, på grund af et eller
andet tilfældigt folkekrav. Det giver ingen respekt for retssystemet.

Til sidst synes jeg, at der er en person, der fortjener at blive nævnt her i dag.
Professor Johs. Andenæs har for mange år siden givet udtryk for, at man skal ikke
lade sig trække afsted af folkeviljen, men man skal sørge for, at tovet til den ikke
brister.

Rådgiver Johan Berg, Norge: Når jeg hører debatten i dag, og også ser på debat-
ten i pressen og det politiske miljø, er det to ting som jeg synes mangler. Vi har
som overskrift i dag «Strengere straff- et berettiget folkekrav?» For meg forut-
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setter et berettiget folkekrav en viss kunnskap om hva man snakker om. I Norge
har debatten hovedsakelig dreiet seg om de innsatte skal få ha TV på cellene og
at de soner under bedre forhold enn på sykehjem. Særlig blant politikere, men
også i media, synes det å være en utpreget manglende kunnskap om hva det med-
fører å sitte i fengsel. Det er derfor man ser med glede at journalister som har blitt
invitert til å oppholde seg en kortere eller lengre periode i fengsel, men under
fengselsfaglige rammer, har kommet med en helt annet versjon, og har kommet
til helt andre konklusjoner når de kommer ut igjen.

Det andre jeg synes vi kanskje bør se litt på, er at når vi snakker om strengere
straffer så snakker vi hele tiden om strengere fengselsstraffer. Jeg har vært ute på
min sedvanlige dommerfullmektigrunde og oppdager stadig at politikere, og til
en viss grad også dommere, i altfor liten grad kjenner og utnytter den mulighe-
ten man har til å velge andre reaksjoner, for eksempel samfunnstjeneste, som jeg
tror for veldig mange oppleves som adskillig strengere enn å sitte i fengsel en
periode, noe enkelte innsatte oppfatter som en hvileperiode mellom to ganske
strabasiøse opphold ute. Jeg vil derfor oppfordre både forsamlingen, og særlig
Harald Hove som politiker, til å ha et noe videre syn når man diskuterer hvorvidt
vi skal ha strengere straffer, og særlig hvorvidt man kan si at det er et berettiget
folkekrav.

Højesteretspræsident Niels Pontoppidan, Danmark: Det, der bringer mig frem,
er først og fremmest Kirsti Cowards bemærkninger om spørgsmålet om, når pen-
dulet skal svinge den anden vej i retning af eventuel formildelse. Det er ikke det,
der står på dagsordenen i dag, det er kravet om strengere straffe, som vist går igen
i alle nordiske lande i 90'erne. I 70'erne og 80'erne var der imidlertid i Danmark
et folkekrav, der gik i modsat retning, hvilket blandt andet resulterede i, at man
over for brede kategorier af berigelsesforbrydelser fra parlamentets side tog ini-
tiativ til en reduktion af strafniveauet. Jeg tror også, at det danske folketings
holdning til anvendelse af samfundstjeneste, som den seneste taler var inde på,
har været mere åben end domstolenes. Det billedet, er i hvert fald i Danmark,
ikke så entydigt, men grundtonen er vel den samme, som den der er reflekteret i
diskussionen her i dag; strengere straffe.

Folketinget i Danmark har også, ligesom de øvrige nordiske lande, betjent sig
af forskellige metoder til at opnå det, man ønsker. Det mindst problematiske set
i forhold til domstolene er lovændringer. Det er ret selvfølgeligt, at hvis folke-
tinget gennemfører nogle forholdsvis præcise lovændringer, så vil domstolene,
inklusive Højesteret, rette sig efter dem. Hvor det bliver mere problematisk, er
hvor tilkendegivelserne fra parlamentet har et mere diffust præg og måske
udspringer af en såkaldt folkevilje, der er lige så dårligt baseret, som Birgitte
Vestberg beskrev. Men Kirsti Coward var inde på, hvad der er stillingen hvis man
fra domstolenes side ud fra nogle mere generelle betragtninger ønsker at gå den
modsatte vej, altså lempe. Er det da sådan, at man gør det om ikke i det skjulte,
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så uden at komme med mere generelle tilkendegivelser, som man kan være til-
bøjelig til, når det drejer sig om at skærpe strafniveauet? Jeg vil nævne, at man i
Danmark faktisk på Højesterets initiativ har foretaget for nogle år siden en gene-
rel, ikke ubetydelig sænkning af strafniveauet i drabssager, nemlig fra 14 til 12
år i drab uden for familie og samlivsforhold og fra 12 til 10 år, når det drejer sig
om drab i samlivsforhold. Det var, ikke udefra kommende tilskyndelser, men
interne overvejelser i retten - måske drevet frem af nogle betragtninger, som ikke
er så fjernt fra dem, som Birgitte Vestberg redegjorde for - der førte til, at man
stillede det spørgsmål om der var nogen grund til - nogen præventiv virkning
eller tilstrækkelig repressiv begrundelse - at strafhiveauet i drabssager netop er
14 år? Hvorfor kan det ikke lige så godt være 12 år? Det førte altså til, at vi helt
åbent tilkendegav, at nu var vi kommet til det resultat, efter en drøftelse med del-
tagelse af et stort antal dommere, at vi ville nedsætte straffen. Det blev så
resultatet.

Vi har også på grundlag af materiale, som rigsadvokaten har tilvejebragt efter
aftale med os, set på strafudmålingsniveauet i narkotikasager. Når vi har drøf-
telser med rigsadvokaten, er det, fordi overvejelser af den karakter, netop når det
drejer sig om narkosager, forudsætter et meget omfattende oplysningsmateriale
både om strafniveauet i sammenlignelige lande og udviklingen i narkokrimi-
naliteten. Vi har følt, at her er et vigtigt, tungt område, hvor der har været behov
for at overveje, om man skal ændre strafniveauet og ændre de indbyrdes straf-
positioner mellem de forskellige typer narkoforbrydelser. Heller ikke der kan
man tale om, at overvejelserne vel springer af et politisk initiativ. Jeg finder det
legitimt og rimeligt, at man fra tid til anden tager større områder op og ser, om
man er kommet ud af takt på en sådan måde, at der kan være anledning til at fore-
tage justeringer, også i nedadgående retning.

Advokat Christian Wiig, Norge: Spørsmålet om strengere straffer kommer i en
annen stilling når det gjelder samfunnstjeneste, hvis man rett og slett høyner
antall timer samfunnstjeneste. Dersom man gjør det, tror jeg man kan få dempet
dette kravet - som jeg tror ligger der - om strengere straffer.

Hovrättslagman Martin Borgeke, Sverige: Jag kan instämma i stort sett i allt vad
Bertel Österdahl sade. Anledningen till att jag begärt ordet är närmast att jag
sysslat med vad vi brukar kalla för kriminalpolitiskt utvecklingsarbete på lag-
stiftningsnivån under rätt många år. Bland annat var jag biträdande sekreterare i
en svensk kommitté, Fängelsestraffkommittén, som hade till uppgift att undersö-
ka möjligheterna att anpassa straffskalorna efter de värderingar som gäller i vårt
samhälle. Det var ett arbete som bedrevs på 1980-talet, och vi som sysslade med
detta hade goda förhoppningar om att vi skulle kunna upprioritera våldsbrott,
nedprioritera förmögenhetsbrotten, upprioritera miljöbrotten och få ett system
med straffskalor som stämde med vad folk i allmänhet tyckte. Det fanns de som
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ifrågasatte om vi skulle lyckas, och så här i efterhand kan man konstatera att vi
inte lyckades särskilt bra. Vi drevs av tanken att man generellt skulle sträva efter
att sänka straffhivån. Resultatet av vårt arbete blev att man höjde rätt så många
straffskalor och sänkte bara någon enstaka. Jag säger detta för att erfarenheterna
från Sverige är alltså sådana att tar man ett stort grepp över straffskalorna i lagen
så är risken mycket stor att det går åt ett annat håll än det man har tänkt sig.

Och då frågar man sig: Vad skall man i stället göra om man är för en human
kriminalpolitik? Jo, jag tror man skall göra precis det som man har gjort i
Sverige, och uppenbarligen i Finland och även i andra nordiska länder: Man skall
satsa på alternativen till fängelse. Precis som någon talare här tidigare sade, så
tycker jag att vi har talat alldeles för mycket om fängelse. Det är ju trots allt så
att reaktionen på brott i de allra flesta fallen är något annat än fängelse. Vi vet
alla vad det är frågan om. Det är samhällstjänst, det är kontraktsvård och det är
elektronisk övervakning. Här kan man göra mycket. Mycket har redan hänt i
Sverige och mer kan hända.

Det intressanta med detta - som innebär att man kan reducera reaktionen på
brott - är att man har folket med sig. Som jag kan bedöma det är det i alla fall en
stor uppslutning i Sverige för samhällstjänsten, som är tänkt att ersätta kortare
fängelsestraff. Det är såvitt jag kan bedöma också en stor uppslutning bakom den
elektroniska övervakningen. Det är alltså sådant man skall satsa på. Jag kan upp-
lysa här avslutningsvis att i Sverige har vi hunnit så långt att reaktionen för grovt
rattfylleri, som bara för ett antal år sedan nästan alltid var ett kort fängelsestraff,
nu i stort sett undantagslöst är ett alternativ till fängelsestraff. Blir det inte sam-
hällstjänst, så blir det elektronisk övervakning, och det tror jag är framgångs-
vägen.

Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal, Norge: Jeg skal kun konsentrere meg
om én problemstilling, nemlig om i hvilken utstrekning domstolene bør vekt-
legge et eventuelt folkekrav om strengere straffer? Med andre ord: Hvilken rele-
vans bør det ha ved straffeutmålingen?

Som et utgangspunkt vil jeg påstå at i alle fall for Norges vedkommende har
det i senere tid eksistert et visst folkekrav om strengere straffer ved visse over-
tredelser, enten man definerer dette som et krav som kommer fra Stortinget, fra
opinionen eller fra media. Det er ikke dermed gitt at et slikt krav er relevant. Man
bør, etter min vurdering, legge stor vekt på fundamentet for dette kravet. I den
sammenheng vil jeg ta utgangspunkt i noe som dommer Peter Garde var inne på
i sitt svært inspirerende innlegg. Han påpekte den viktige forskjellen mellom
«alminnelige» borgere og de som deltar som meddommere i retten. Når en bor-
ger deltar som meddommer blir vedkommende ansvarliggjort og møter en lov-
bryter ansikt til ansikt. Da opplever man svært ofte at meddommerne går inn for
en mildere straff. Jeg har omtrent ti års praksis fra underinstansene og det er vel-
dig få meddommere som har talt for en strengere straff. Det er nesten slik at jeg
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har måttet dra dem med opp, og ikke omvendt. Dette er nok realiteten, noe man
også ser ved at Høyesterett ofte må skjerpe straffen fordi noen meddommere har
vært i utakt med straffenivået.

Dette illustrerer, etter min oppfatning, at i den grad det kommer til uttrykk et
krav om strengere straffer - enten det måtte være fra en stortingsrepresentant
eller på annen måte - bygger det ofte på ufullstendig kunnskap om faktum.
Stortingsrepresentanter utmerker seg sjelden med at de går i dybden. Det er ofte
overfladisk kjennskap til saken, basert på en kanskje enda mer overfladisk gjen-
fortelling av en journalist, som ikke engang har tatt seg tid til å lese hele dom-
men. Det betyr at en må være særdeles forsiktig. En må hele tiden se på funda-
mentet. Foreligger det noe ved denne konkrete lovovertredelsen som tilsier skjer-
ping, for eksempel ny kunnskap om handlingens alvorlighet, som en ikke har tatt
innover seg før?

Dette innebærer likevel ikke at dømmende virksomhet kan skje uten hensyn
til folkeoppfatningen. Vi lever jo i et demokrati, og folket utøver sin lovgivende
virksomhet gjennom nasjonalforsamlingen, slik at en kan selvfølgelig ikke se
fullstendig bort fra folkeoppfatningen. Men det er særdeles viktig å ha is i magen
og være seg bevisst at dette såkalte folkekravet, som en kanskje møter på en
kjapp meningsmåling i et kort fjernsynsprogram, ofte er særdeles svakt faglig
fundert.

Generaldirektör Bertel Österdahl, Sverige: Straffsystemet måste leva i takt med
brottsutvecklingen. Folkets krav och förväntningar måste beaktas. Politikerna är
den viktiga uttolkaren av folkets röst. Här är jag ganska optimistisk. Vår förre
statsminister Ingvar Carlsson uttryckte sig så här i en valdebatt för ett antal år
sedan; «Lagstiftningen kan ej ändras vid varje maktskifte utan måste vara lång-
siktig och stabil - den får ej politiseras.» Här har vi som tjänstemän en kolossalt
viktig roll, därför att mycket inom vår debatt baseras på okunnighet och för-
domar. Vi måste hålla på vår yrkesroll, tala ur vår synvinkel som professionella
tjänstemän och i den rollen även vara beredda att ta stryk från massmedia.

Förtroendet i samhället är viktigt. Några exempel: Vi hade på ett fängelse ler-
duveskytte som sysselsättning för att rehabilitera våra fångar. Det anmäldes till
justitieombudsmannen, som på sitt sedvanligt försynta sätt sade att det var inte
formellt fel, men det kunde möjligen diskuteras ur allmän synvinkel vad folket
tyckte om det. Givetvis avbröt vi då detta lerduveskytte. För några dagar sedan
kom mina tjänstemän och ville att en ordförande i en av våra mera kända gang-
sterorganisationer skulle påbörja sin permissionsstege. Permissionsdebatten i
Sverige är infekterad mot bakgrund av polismorden. Jag sade ur den aspekten
nej, vi kan alltså inte släppa ut denne brottsling på permissioner i rådande läge.
Han har ej heller genomgått någon programutveckling. Vi skall ha en optimistisk
syn på människans möjligheter att förändras, men vi måste visa fasthet mot
yrkesbrottslingar, maffiaorganisationer och grovt våld. Det ger oss förtroendet att
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vara öppna och humana mot huvuddelen av de intagna, som jag faktiskt tror är
påverkbara. Detta är rationellt och också humant. Jag är optimistisk och tror att
huvuddelen av folket tror på detta.

Advokat Frode Sulland, Norge: Når det også i denne debatten på den ene side er
blitt erkjent at straffen har manglende preventive virkninger, mens det samtidig
blir ropt på strengere straffer på grunnlag av et ønske om signaleffekter, kan det
virke som man fortsatt ikke har lagt til side troen på effekter og virkninger. Og
med utgangspunkt i at det kanskje mest grunnleggende er at man må markere
handlingenes straffverdighet for å unngå den sosiale uro, slik Rieber-Mohn
påpekte, vil jeg bare avslutte med å svare positivt på Kirsti Cowards spørsmåls-
stilling om domstolenes rolle i rettsutviklingen på dette felt. Det er viktig at fol-
kekravet blir møtt med informasjon om hva straffen kan og vil gjøre, og dom-
stolene har det beste grunnlag for å tydeliggjøre alle de sammensatte forhold som
har betydning for straffefastsettelsen. Derfor er oppfordringen til alle jurister å gå
tilbake og opplyse folket slik at et eventuelt folkekrav har et riktig fundament.

Herredsrettsdommer Ingvildur Einarsdóttir, Island: Jag anser att domare måste
lyssna på allmänhetens röster om de är starka och välmotiverade. Men för-
ändringar i påföljden måste ske långsamt och förutsättningen för att domare kan
lyssna på almenhetens röst är att almenheten har förstått domen och vad den
baseras på. Huvudpersonen i Halldor Laxness bok «Islands klocka», Jón
Hreggvidsson, säger: «Ond är deras orättvisa, men ännu värre är deras rättvisa.»
Han dömdes till döden för mord, men han hade svårt att förstå vad domaren
byggde sin dom på, för det fanns inga bevis i målet och Jón erkände aldrig.
Visserligen ställs andra krav på domstolar nu än i slutet på 1600-talet och det
samma gäller om påföljd. Dessa förändringar har skett långsamt och följt de
förändringar som samhället genomgått. Radikala förändringar inom straff-
tänkande och påföljdsbestämning är inte lämpliga, eftersom allmänheten då har
svårare att se sammanhanget mellan brott och straff, så att påföljden inte kan
förutses.

Professor Dan Frände, Finland: När man har lyssnat på den norska diskussionen
om straffhivån känns det ganska tryggt att återvända till den finska miljön,
åtminstone som innehavare av en lärostol. Det som jag då vill påpeka, för att
ingen här i salen skall få en för ljus bild av den finska situationen, är att myntets
baksida är den att polisen under hela 1990-talet har fått ökade befogenheter, spe-
ciellt vad gäller efterforskningsmetoder. Det har att göra med straffþrocessen,
och enligt min bedömning har egentligen ingen varit speciellt intresserad av det
här. Så jag gör en liten förhandsreklam för eftermiddagens program.
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Dommer Peter Garde, Danmark: Fra den meget lange debat i dag vil jeg frem-
hæve tre punkter, hvor jeg med glæde kan tilslutte mig det sagte.

For det første, at hurtig og sikker strafforfølgning, højere opdagelsesrisiko og
hurtigere rettergang er en storartet ting og måske i virkeligheden det bedste
præventiv, man har. Og må vi så bede om nogle bedre bevillinger til anklage-
myndigheden og retsvæsenet, så vi kan få disse ting igennem. Jeg håber ikke, jus-
titsministeriets departementschef har forladt lokalet.

For det andet, at strenghed ikke nødvendigvis betyder strengere fængselsstraf.,
men også hårdere inddrivelse af større bøder, måske en højere grad af konfiska-
tion af fortjenester og en samfundstjeneste, som er konsekvent, eventuelt med
flere timer. Det kan jeg i hvert fald hilse og sige fra min egen erfaring som dom-
mer, at samfundstjeneste er ikke noget, som tages med lethed af forbryderne.

Den tredje og sidste ting, jeg vil fremhæve, er, at nok skal dommerne lytte til
debatten, men vi bør minsandten også deltage i debatten og måske være med til
at forme folkeopinionen og ikke blot følge den.

Høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, Norge: Hvis jeg skal få lov til å avslut-
te med et naivt, men intenst ønske, så er det nettopp at vi nå går ut og er surdei-
ger i det alminnelige samfunn, slik at vi ikke får en situasjon hvor forskjellen
mellom den profesjonelle og den ikke-profesjonelle oppfatning av straff blir så
stor at vi får situasjoner av den type som vi har sett i Nederland.


