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Sammanfattning

Inledning och allmänna utgångspunkter del A

allmänstraff-trädde i kraft år 1965 harSedan brottsbalken BrB
i liten utsträckning.rättsliga frågor uppmärksammats endast Ett

lagstiftning år och innebardock den 1994undantag är antogssom som
gjordes,ansvarsfrihetsreglerna i 24 kap. BrBdels översynatt aven

ställning.legalitetsprincipen starkaredels att gavs en
den allmänna straffrätten börsålunda inleddaDen översynen av

allmänstraff-bestämmelserför detta mångafortsätta. Ett skäl är att av
vilketutformning för relativt länge sedan,rättslig fick sin gör attart

grund för dessaöverväganden låg tillåtminstone vissa de somav
enhetligafråganframstår föråldrade. Ett ärannat att om merasom

område inom efter handstraffrättens Europaregler på den allmänna
uppmärksamhet.tilldrar sig alltmer ökad

detden allmänna straffrätten börVid strävanöversyn vara enaven
straff-effektiv lagföringcentrala reglerna såutforma de attatt en av

legalitetsprincipen inomsamtidigtförfaranden underlättasvärda som
vissasig ocksåbefästs. Vid sidan häravstraffrätten ytterligare gör

sådangällande.tankar och synpunkter Engrundläggandeandra
vilken innebär ingeni konfonnitetsprincipen,till uttryckkommer att

sig efterinte kundeansvarig för gärning, hanhållas rättabör omen
integreratdet i alltmerviktig synpunktlagen. En är ettattannan

och konstruktionerangeläget undvikaframstårEuropa att systemsom
också viktigti princip Detvi i Sverige ärär att taensamma om.som

finns begränsa detvissa områdenmöjlighetertill de attsomvara
begränsaderättsväsendetsomrâdet. Härigenom kanstraffbelagda
och straff-allvarligautsträckning inriktasi större mermotresurser

i dethöja effektiviteteni sin såvälkanvärda beteenden. Detta tur
allmänhetenspositiv riktning påverkaarbetet ibrottsbeivrande som

itilltro till rättssystemet stort.
i del fall krävsdettill slutsatsenVår har lettöversyn att enoss
straffrättsligacentralaförändringar deningripanderelativt reg-av

ställa i vårtbörde kravden skallleringen för motsvaraatt som man
samhälle.nutida
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Förslagen del B

Uppsåtsbegreppet 3 kap.

Uppsåtsbegreppet central betydelse inom straffrätten.är dettaTrotsav
har det aldrig varit föremål för någon definition i lag har vuxitutan
fram växelverkan mellan rättsvetenskap och rättspraxis. Dengenom en
svenska uppsåtsläran uppvisar vissa särdrag vid internationellen
jämförelse, framför allt den innebär det eventuella uppsåtetattgenom
med hypotetiskt används för gränsdragningen mellan uppsåt ochprov
oaktsamhet. Uppsåt föreligger enligt denna uppsåtsfomi, gärnings-om

insåg risken för det brottsliga resultatet skulle uppkommaattmannen
följd gärningen eller vissa gärningsomständigheterattsom en av

förelåg och det med säkerhet kan fastslås han skulle haattom
företagit gärningen han hade varit säker på det brottsligaäven attom
resultatet skulle inträffa eller gårningsomständigheterna förelåg.att

användandetMot eventuellt uppsåt riktaskan invänd-radav en
ningar såväl principiell praktisk Uppsåtsformen,natur.av som som
ursprungligen skapades tysk rättsvetenskapsman under slutetav en av
1800-talet, teoretisk och svårbegriplig för juristerär ocht.o.m.
naturligtvis för allmänheten. måsteDet också förän mer gemene man
framstå märkligt domstol kan frågan gärnings-avgöraattsom en om

uppsåt inte utifrån vad direkt bevisat angåendeärmannens som mera
händelseförloppet, utifrån hypotetiskt antagande vadutan ett om
gärningsmannen skulle ha gjort situationen hade varit änom en annan
den såvitt kunnat bevisas, förelåg. finns vidareDet risk försom, en

det eventuella uppsåtet med hypotetiskt inriktas på gärnings-att prov
och vandel i stället påför bedömningen denmannens person av

åtalade gärningen. Kravet på åtminstone potentiellt viljemomentatt ett
skall ha förelegat hos gärningsmannen ocksåkan ibland leda till
oförutsägbara och svårmotiverade resultat vid prövningen uppsåts-av
frågan. Uppsåtsformen måste dessutom sig kränkande för dente
dömde. Ytterligare invändning internationell jämförelseär atten en

vi ivisar Sverige godta det hypotetiskaär nästanatt attensamma om
eventuella uppsåtet. Vi det föreligger starka skäl avskaffaatt attmenar
det eventuella uppsåtet hypotetisktmed och avskaffandeatt ettprov
bör ske lagstiftning.genom

Vad brukar benämna det centrala uppsåtsområdet, direkt ochman
indirekt uppsåt enligt den nuvarande terrninologin, likartat iär större
delen världen. saknasDet skäl ändra detta område.attav

Vi föreslår uppsåtsbegreppet får insiktsrelaterad utform-att en mer
ning. gärningen avsiktlig,När dvs. gärningsmannen har förär när
avsikt åstadkomma det brottsliga resultatet föreligger naturligtvisatt
uppsåt. Vi för övrigt avsiktsuppsåt bättre beteckning påärattanser en
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kvalificeradedenna uppsåtsform den nuvarande beteckningen direktän
uppsåt. Någon ändring i sak dock inte påkallad. Uppsåt börär
emellertid föreligga också i situation gärningennär motsvarasen av
vad gärningsmannen har insett, uppfattat eller antagit denom
insiktsuppsåt. Insiktsuppsâtet tänkt täcka den del detär att av

uppsåtsområdetcentrala i dag benämns indirekt uppsåt, ävensom men
det område med lägre grad insikt dengränsar moten av som
medvetna oaktsamheten. praktikenI det sig kvalificeratrör ettom
sannolikhetsuppsåt.

Vi bedömer insiktsuppsåtet kommer leda till förutsebaraatt att mer
för förståeligaoch allmänheten resultat i jämförelse med detmer

uppsåtet.eventuella I särskilt avsnitt belyser vi hur reformeratett ett
uppsåtsrekvisit inverkar på rättstillärnpningen avsnittse 3.7.7. Som
framgår avsnittetdet torde antagande insiktsuppsåtet inteettav av
medföra några förändringar det straffbelagda området förstörre av
uppsåtliga brott, mellan uppsåt och oaktsamhet kanäven gränsenom
komma dras något annorlunda i vissa fall. Det kan dock förutsesatt

uppsåt kommer konstateras i något fler fall enligt gällandeänattatt
rättspraxis vid våldsbrott där skjutvapen eller kniv kommit tillgrövre
användning. Vi timer sådan utveckling rimlig.en

speciella problematiken kring uppsåtDen och HIV belyser vi i ett
särskilt avsnitt avsnitt Enligt vårse 3.7.8. bedömning leder inte ett
reformerat uppsåtsrekvisit till uppsåtsproblemen vid HIV-relateradeatt
gärningar minskar. Frågan bör i stället lösas HIV-fallenattgenom

särskilt, antingenregleras det tillskapas särskilt HIV-att ettgenom
införsbrott eller det straffbestärnmelse särskiltatt targenom en som

sikte någon uppsåtligen framkallar fara för smitto-att att t.ex. en
sjukdom skall överföras, krävs allmän fara idet denutan att attsam

mening i 13 kap. föreligger. Frågan, liggerBrBsom avses som
utanför för vårt uppdrag, kommer behandlas denattramen av
parlamentariska kommitté nyligen har tillsatts regeringen medsom av
uppgift det svenska smittskyddet i sin helhet dir. 1996:68.överatt se

Straffansvar vid 4 kap.rus

finnsVid många de brott begås i vårt samhälle alkohol,av som
något med i bilden, oftanarkotika eller rusmedelannat som en

till Frågan betydelsebidragande orsak brottets uppkomst. rusetsom
därför straffrättsskipningenför straffansvaret vital betydelse förär av

i stort.
straffrättsliga någon begått gärning underverkan harDen attav en

självförvållad i gällandepåverkan berusning regleras rätt avav
stycketbestämmelsen i kap. andra bestämmelsen1 2 § BrB. I

förhållandet gärningen har begåtts underföreskrivs detatt att
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självförvållat inte skall föranleda gärningen inteattrus anses som
brott. Med självförvållat likställs andra former självförvålladrus av
tillfällig sinnesförvirring. föremålBestämmelsen har länge varit för
skilda tolkningar gällandeoch i viss mån fortfarande oklar.rätt är

rättsfalletGenom NJA 1973 590 har rättsläget dock så till vidas.
klarnat kap. 2 § andra stycket uttryck för1 BrBatt att ettger

skall frånundantag kravet på full subjektiv täckninggöras när
gärningsmannen långt undantagberusad. Hur detta sträcker sig harvar
emellertid inte blivit fastlagt i rättstillämpningen.

Vi har försökt utforma lösning den straffrättsligaatt en pro-
blematiken kring självförvållad berusning hållbar från såvälärsom
straffrättsteoretiska kriminalpolitiska utgångspunkter. Vi harsom

rad olika modeller, bl.a. sådana innebärdärvid övervägt atten som
införs särskilt rusbrott, fingerar eller efterger kravet pådet ett att man

uppsåt vid uppsåtliga brott räcker med oaktsamheteller det ävenatt
gärningsmannen självförvållat berusad.i vissa hänseenden, Viom var

emellertid funnit ingen dessa modeller uppfyller de kravhar att av
ställas. Samtidigt har vi funnit det finns starka skälbör att attsom

vissa från konformitetsprincipen vid självförvålladgöra avsteg
måsteberusning. I sammanhanget nämligen beakta den nuvarandeman

medförrusbestämmelsens straffprocessuella betydelse. Denstora att
bristande uppsåtdet knappast några obefogade invändningargörs om

tillstånd.gärningsmannen själv har försatt sig i sitt berusade Vinär
för ordningen i princip börhar därför den nuvarandestannat att

det i lagtextenbehållas, rättsläget bör förtydligasatt attgenommen
ställs krav det har förelegat orsakssamband mellanett att ettupp

förberusningen och bristen i det subjektiva rekvisitet bestämmelsenatt
tillämpas. Vi formulerat lagtexten så denskall kunna har även attom

fråga undantag från täcknings-tydligare det äratt ettanger om
principen.

föreskriften i stycket omfattarDen nuvarande kap. 2 § andra BrB1
rekvisitet sin grund i gärnings-inte brister i det subjektiva har attsom

vållande har kommit i tillstånd utgöreget ett sommannen genom en
allvarlig psykisk störning. Vi otillfredställande ochdetta ärattanser

dessa fall.föreslår bestämmelsen utvidgas till omfatta Detävenattatt
sig olika toxiska psykoser orsakade gärnings-kan röra attt.ex. avom

blandningfrivilligt har förtärt alkohol, narkotika eller en avmannen
för bestämmelsen skall tillämpasalkohol och tabletter. Som krav att

gärningsmannen grund tidigarei dessa fall bör gälla att t.ex. av
han riskeradeerfarenheter har varit medveten attatt reageraom

alkoholintag. kan tilläggaspsykiskt avvikande vid exempelvis Det att
vissa former narkotika, LSD ellerdet vid bruk ärt.ex. ecstasy,av av

psykotisk karaktär.kan leda till tillståndallmänt känt att preparaten av
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iFleras deltagande brott 5 kap.

begås ofta flera tillsammans. Ibland den brottsligaBrott ärav personer
gärningen resultatet agerande. vissa fall förhållerIett gemensamtav

så någon utför själva gärningen, medan andra hjälper till ellersig att
olika samtliga dessa fallbistår på I svensk reglerassätt. rätt genom

bestämmelsen medverkan till brott i 23 kap. 4 § BrB. Denom
nuvarande terminologin i medverkansbestämmelsen emellertid bådeär

svårförståelig. Med medverkande kan enligt gällandeoklar och rätt
medhjälpare i striktförstås såväl enbart anstiftare och medverkan

deltar i brottet, dvs. gärningsmänmening alla ävensom som
i utvidgad mening. begreppsbildning kan iblandmedverkan Denna

iförvirrande. legalitetsskäl finns det också skäl med-Av attvara
tydligare någon skall dömasverkansbestämmelsen i dagän närange

någon i skall dömas anstiftaregärningsman och ställetnär somsom
medhjälpare.eller

skall införas särskild bestämmelseVi föreslår detatt en om
sådanmedgärningsmannaskap 23 kap. 3 §BrB i förslaget. Genom en

föreskrift straffbud gällerbestämmelse klargörs ettatt en om ansvar
i samverkan.gärning utförs två eller fleranäräven personeren av
brottsrekvisi-tillsammans uppfylla de objektivaGärningsmännen skall
rekvisitet fördem skall uppfylla det subjektivaoch ochten en avvar
uppfyller allahelhet. krävs inte ochgärningen Däremot att var ensom

brottsrekvisit. bör det något krav ochobjektiva Inte att varens vara
något dessa. skall dock frågaformellt uppfyller Det vara om enaven

gärning där i viss utsträckning kan sägas varamangemensam
varandras Företagandet denberoende agerande.ömsesidigt av av

gärningen kan innefatta arbetsfördelning mellan deengemensamma
gärningen harmedgärningsmännen. Det krävs dock inteolika att

planering. tillräckligtnågon Detföregåtts är attgemensamav
anslutaBestämmelsen avseddgärningen utförs i samverkan. näraär att

tillbör kunna ledafår gällandetill vad bedömas rätt, mensom vara
i dag kandomstolarna tydligare gränsernaavgörasätt änettatt var

medgärningsmannaskapgår. Frågormedgärningsmannaskapför om
gängbrottslighet ellerstraffansvaret vidofta få betydelse förkan stor

organiserade former.brottslighet i mer
fortsättningen skalliföreslår medverkan till brottVi att vara en

medhjälp till brott.på anstiftan ochbeteckning endast
gäller brotten iskall, vadmedverkan till brottför ävenFör ansvar

brottet. Med-ingår straffskalan förfängelse igenerellt krävasBrB, att
böteri för vilka endastavskaffas därför för brott BrBverkansansvaret

dock iprincip harfrån dennaSärskilda undantagföreskrivet.är
enligt 4 kap. 6 §intrånghemfridsbrott och olagaförslaget gjorts för

10 §efterbildning enligt 14 kap.spridandeför olagaBrB samt av
BrB.
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Vårt förslag innebär vidare medverkansbestämmelsen 23 kap.att
4 § iBrB förtydligande syfte formuleras i språkligt och struk-om
turellt hänseende. Som begränsning det straffbelagda områdeten av
föreslås ringa fall medverkan till brott generellt skall frittatt av vara
från Slutligen föreslår vi det införs särskild straffskalaattansvar. en
vid medverkan innebär straffet skall kunna bestämmas högstattsom
till vad gäller för brott i gärningsmannaskap. Därigenom öppnassom

generell möjlighet underskrida minimum i straffskalan vidatten
medverkansgärningar, vilken främst torde komma till användning vid
medhjälp till brott.

Försök till brott 6 kap.

Försök till brott föreligger enligt 23 kap. 1 § BrB någon harom
påbörjat utförandet visst brott och fara har förelegat förettav om
brottets fullbordan eller sådan fara har varit utesluten endast grund

tillfälliga omständigheter. Enligt vår bedömning saknas det skälav att
vidta några förändringar det straffbelagdastörre området för försökav
till brott. hellerInte konstruktionen försöksbrottet bör ändras iav

detaljer. Vi föreslår såledesän inga förändringar vad gällerannat
försökspunktens placering, det straffbelagda området för s.k. otjänliga
försök eller försöksuppsåtet,

Frivilligt tillbakaträdande från försök leder i dag alltid till ansvars-
frihet. Vi föreslår det vid frivilligt tillbakaträdande från försök iatt
stället skall gälla presumtion för försöksgärningen ringa ochäratten
därmed från fri från den har tillbaka i vissaträttattansvar, men som
fall, det föreligger särskilda skäl, skall kunna fällas till förom ansvar
försöksbrott. Regleringen den straffrättsliga verkan tillbakaträ-av av
dande skall också föras till själva försöksbestänunelsenöver och
frikopplas från bestämmelsen för förberedelsebrott. Härige-om ansvar

kan del märkliga konsekvenser den nuvarande regleringennom en av
undvikas.

Som begränsning det straffbelagda området föreslår vi atten av
ringa fall försöksbrott skall fria från Slutligen föreslårav vara ansvar.
vi straffskalan för försöksbrott ändras den nuvarandeatt attgenom
begränsningen innebär straffet inte får under fängelse,sättasattsom

det för fullbordadedet brottet inte föreskrivet lägre straffär änom
Ändringenfängelse i två år, bort. i straffskalan motiveras främsttas

tröskeleffekter bör undvikas.attav
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Förberedelse till brott 7 kap.

Vi har den i förberedelsebeståmmelsen 23 kap. 2 § BrBövervägt om
avgränsningen handlingarangivna vilka straffbaraärav som som

förberedelse till brott ändamålsenlig och dagens krav.är motsvarar
Därvid har vi funnit redan snabb genomläsning denatt en av nuvaran-
de förberedelsebestämmelsen vid handen den föråldrad ochärattger
behöver ändras. förändring talar också förberedelseansvaretFör atten

årunder har utvidgats till omfatta rad brottstyper,attsenare en nya
emellertid huvuddelen förberedelseåtgärderdär de kan vidtasav som

omfattas den förberedelseparagrafen.knappast nuvarande Dettaav
immaterialrättsligagäller bl.a. brott, brott alkohollagen och före-mot

tagsspioneri. förhåller det sig så straffvärdaDessutom klartatt
förberedelseåtgärder sker med hjälp teknologi, IT-t.ex.som av ny
brottslighet, eller förberedelser till bolagsplundring och annan

sällanekonomisk brottslighet går få in under förberedelseparagra-att
tillämpningsområde. straffbelagdafens Det området för förberedelse

således långt ifrån heltäckande. framstår därmedtill brott Detär som
bättre ordning skulle enligtslumpmässigt. En vår mening uppnås om

till generellt förberedelseansvar, ocksåövergick varvidett merman
likhet med konstruktionen de andra osjälvständiga brotts-större aven

formerna i 23 kap. BrB skulle kunna åstadkommas.
föreslår förberedelse till brott skall föreliggaVi någon påatt om

åtgärder åtminstoneförberedelsestadiet vidtar bedömaär attsom som
medverkansgärning, dvs. främjande i mening idenett som avsesen

åtminstone§ BrB. Med det skall fråga23 kap. 4 att ettvara om
"förberedandefrämjande markeras gärningsmannaåtgärder"ävenatt

föreslagna förberedelseansvaret.omfattas det Somnyaav en exemp-
det kan frågalifiering kan planeringsåtgärder, be-nämnas att vara om

hjälpmedelmed eller förberedandefattning eller andrapengar
åtgärder. Med planeringsåtgärder någon kartlägger olikaattt.ex.avses

rån ellervärdetransporter i avsikt föröva dessaatt mot attsenare
med uppsåt bank- eller postlokal.någon rekognoserar i Be-samma en

med anskaffar eller påfattning hjälpmedel kan någonatt annatavse
handhar brottsverktyg, anskaffande eller hand-sätt även annatmen

vid rånhavande stulen bil avsedd användasärt.ex. att ettav en som
med hjälpmedel liksom spridandebör kunna bedömas befattningsom

virussmittade På i dagdiskett med sättprogram. samma somav en
haft uppsåt utföra eller främjaskall krävas gärningsmannen haratt att

förberedelsegärningenfullbordade Vid företagandetdet brottet. av
också förelegat fara för brottets fullbordan.skall det ha konkreten

till reformerat förberedelsebrott innebärVårt förslag ett en
området. Enligtförhållandevis kraftig utvidgning det straffbelagdaav

vår uppfattning sådan utvidgning emellertid befogad, det rörär omen
brottslighet.sig förberedelse till allvarlig Den dessutomom ger
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förmöjligheter de brottsbeivrande myndigheterna ingripaatt mot
allvarlig och organiserad brottslighet på tidigare stadium i dag,änett
varigenom brottsligheten kan hejdas innan planerna har i verket.satts

något inte obetydlig brottspreventiv effekt.Detta bör haär som en
finns inteföljd utvidgat förberedelseansvar det längreSom etten av

till Vi föreslårsjälvständigt för stämpling brott.behov ettav ansvar
stämpling till brott avskaffas särskild brottsform.därför att som

vår uppfattning utgångspunkt gälla förberedelseEnligt bör attsom
fullbordade brottet kantill brott straffbelagd endast det detär om

medårs fängelse. utgångspunkt tillgodosesfölja Dennaän ettmer
därför behov vidtarelativt få undantag redan i dag. Det saknas attav

vid förberedelse.förändringar straffbelagda områdetnågra detstora av
straffbelagda området föreslår vibegränsning detSom atten av

Förberedelsegärningenfall inte skall leda tillringa presumerasansvar.
fullbordanfaran för skulle leda till brottetsringa dels denattomvara

har tillbakaträtt från förbe-liten, dels gärningsmannen frivilligtvar om
för ansvarsfrihet vid frivilligt tillbakaträdan-redelsebrottet. Utrymmet

frivilligtlängre skall krävas denutvidgas det intede attatt somgenom
det skallförhindrar fullbordan,tillbakaträder verkligen brottets utan

åtgärder i syfte.han vidtar skäliga dettaräcka att
enligt gällande alltidStraff för förberedelse skall liksom rätt sättas

föreslårbrottet. Viföljt det fullbordadevad skulle haunder som
innebär straffetbegränsningen,emellertid den nuvarande attatt som
i två år, bort.till fängelsenormalt inte får bestämmas högre än tas

tröskeleffekter undvikasmindre lämpliga kunnaHärigenom bör vissa
olika falldomstolen i alla deändringen bör sörja församtidigt attsom

efter förberedelsegär-straffetförekomma skall kunnakan mäta utsom
omständigheterde andrastraffvärde och med beaktandeningens av

påverka straffmätningen.enligt 29 kap. skallBrBsom

8 kap.brottUnderlåtenhet motatt reagera annans

avslöja eller hindraunderlåtenhetbestämmelsenVi föreslår attatt om
övrigt medverkansansvaretliksom förenligt 23 kap. 6 § BrBbrott -

inte,straffbelagda gärningar ochskall§ BrBenligt 23 kap. 4 avse-
underlåtenhetförföreslår vibrott. Vidarei dag, attansvaretattsom

både tilli förhållandesubsidiärtbrott skallavslöja eller hindra vara
ochunderlåtenhetsbrottgärningsmannaskap oäktaiför brottansvaret

Därigenom markerasunderlåtenhet.medverkanförtill ansvaret genom
går längrepassiv medverkanform änfrågadet äratt somom en av

avslöjaunderlåtenhetförAnsvaretmedverkansansvaretvad gör. att
straffansvaridet direkt lagtextenförtydligasbrott attatt angesgenom

gärningen helt ellerstraffbelagdadenendastskall kunna utdömas om
någotanmälan ellerföljdkunde ha hindratsdelvis annatav ensom en
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uppgiftslämnande. Vidare föreslår straffansvaretvi skall ävenatt avse
medverkansgärningar, i de fall huvudgärningen skulle, helt eller
delvis, hindratsha medverkansgärningen hade avslöjats. Denom
särskilda regeln intressekollision föreslås utvidgad till inteattom avse

fara förbara den handlande själv eller hans faranärmaste, ävenutan
för någon utomstående, arbetskamrat eller vän.t.ex.annan en en
Underlåtenhet avslöja brott i förslaget straffbar vidgörs ävenatt

sexualbrott våldtäkt, våldtäktgrövre och sexuelltgrovtsom grov
utnyttjande barn.av

Underlåtenhet bistå nödställd 9 kap.att

I svensk saknas för närvarande allmän skyldighet bistårätt atten
befinner sig i livsfara eller i allvarlig fara för sin hälsa.personer som

finns vissaDet däremot specialbestärrnnelser, bl.a. i 39 § räddnings-
tjänstlagen 1986: 102. våral I nordiska grannländer och kontinen-

finns det däremot ofta allmän straffsanktionerad skyldighetten atten
bistå nödställda. skyldighetDenna gäller oberoende nödsituatio-av om

följd brott eller olyckshändelse eller harär ettnen en av en upp-
kommit dessaI har alltså i visssätt. rättssystemannat man
utsträckning skyldighet själv ingripa, draatt t.ex. atten genom upp en
drunknande vattnet.person ur

Vid övervägande bör införa straffbestämmelseav om man en om
underlåtenhet bistå nödställd ställs inför rad svåra-n frågoratt man en

och rättslig Vimoralisk emellertid liggerdetnatur. att ettav menar
i slåsvärde i det lag fast det finns för hur likgiltiggränsatt att en pass

inför sinafår medmänniskors och mångaväl För måsteman vara ve.
vissa beteendendet framstå stötande berört slag,att tersom av nu som

straffvärda, inte inomsig högst det straffbelagda området, medanryms
andra bagatellartade förseelser det. exempel kanSomnärmast gör

straffbart underlåtadet enligt svensk intenämnas rätt äratt att att
rädda håller på drunkna, det skulle kunnaävenatten person som om
ske uppoffring, stå och ingripa ellereller barautan att utan attse
tillkalla hjälp förutsatt inteföreskriften i 23 kap. 6 § BrB äratt
tillämplig äldre i folksamling misshandlas någranär personen en av

straffbart fyndförseelse underlåtaungdomar. Däremot detär attsom
länma in sak har hittat och det ävenatt gatan, omen som man

värdet litet.är
föreslår införs straffbestärnrnelse i kap.Vi det 3 BrBatt somen ny

Straffrättsligt skall enligtunderlåtenhet bistå nödställd.att ansvaravser
hjälp,paragrafen dömas någon underlåter tillkallakunna ut att attom

befinner iförsöka rädda eller på biståsättatt annat en person som
allvarlig fara för liv eller hälsa i därmed jämförligeller en annan

situation. underlåtenhetsansvar förutsätter det med hänsynEttutsatt att
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till omständigheterna skäligen kunde begäras ingripande ägdeatt ett
Ringa fall bör undantas från det straffbelagda området. Ansvars-rum.

frihet bör också föreligga ingripande inte kan ske fara förett utanom
den handlande själv eller någon Den fälls till enligtannan. som ansvar
bestämmelsen föreslås kunna dömas till böter eller fängelse i högst två
ar.

Den Lindomeproblematikens.k. 10 kap.

En väsentlig del vårt uppdrag har varit belysa de spörsmålattav som
det uppmärksammade Lindomefallet Rättsfallse från hovrätterna
1991:51 har aktualiserat. Spörsmålet gäller främst hur ansvarsfrågan
skall bedömas två har varitnär närvarande brott harnär ettpersoner
begåtts det inte med tillräcklig grad säkerhet går avgöramen attav

dem begått brottet eller de båda utfört gärningenvem av som om
tillsammans. Vår utgångspunkt har varit det inte framkomligäratt en

sänka beviskravet iväg brottmål eller förändra de regleratt att som
gäller för bevisbördans placering, det viktigt förär rättsmed-attmen
vetandet och för allmänhetens tilltro till rättsväsendet stötandeatt
resultat i rättskipningen undviks så långt det möjligt med hänsyn tillär
de krav på rättssäkerhet måste gälla.som

Vi redovisar relativt ingående omständigheterna i Lindomefallet och
i det s.k. Albyfallet, sådana de framgår domstolarnas avgöranden,av
eftersom vi har tyckt finna många inte har alldeles riktigattoss en
uppfattning vilka omständigheter låg till grund för domstolar-om som

avgöranden. Vi redogör också för de rekommendationer ochnas
förslag till förbättringar har lagts fram arbetsgruppsom av en som
tillsattes Riksåklagaren för metodfrågor vid brottsut-överattav se
redningar rörande våldsbrott fleramed misstänkta Riks-grova
åklagarens Metodfrågor, Grova våldsbrott l995:1, vilkarapport tar
sikte de straffprocessuella aspekterna Lindomeproble-mer av
matiken, vilka utredningsåtgärder bör vidtas undert.ex. som en
förundersökning de misstänkta skyllernär varandra. Vidare
redovisar vi i betänkandet de tankar och förslag lades fram isom
departementspromemorian Efter Lindome Ds 1993: 15. Vi ocksågör

översikt hur "Lindomesituationer"över hanteras i andra rättsord-en
ningar. översikt visarDenna utgången i de flesta andra länderatt
skulle ha blivit densamma den blev hos I många länder harsom oss.
det för övrigt förekommit likartade rättsfall lett till frikännandesom
domar eller till för i sammanhanget mindre allvarligt brottettansvar
för båda har varit närvarande på platsen tredje harnärsom en person
dödats eller skadats svårt, där det inte har kunnat utredasmen vem av
dem begick brottet eller det de båda tillsammanssom om var som
gjorde det.
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Det naturligtvis mycketär olyckligt den eller de utfördeatt som
mordet i Lindome inte har kunnat dömas för detta. En utgångspunkt
för har varit utgången i Lindomefallet berodde deattoss attom
regler gäller för brottsutredning och lagföring dvs. de straff-som -
rättsliga eller straffprocessuella reglerna felaktiga eller mindreär-
lämpliga i något hänseende så skall de ändras. Det också synnerli-är

angeläget åtgärder in syftei minska riskensätts föratt attgen att
något sådant hände i Lindomefallet sker på nytt.som

Vi har funnit det främst de rutiner gäller för förunder-äratt som
sökningen betydelseär det gäller undvikanär Lin-att attsom av nya
domesituationer uppkommer. Vår bedömning de olikaär att om
åtgärder har föreslagits Riksåklagarens arbetsgrupp vidtas såsom av

mycketär vunnet.
Men detta sker kan vi för framtidenäven inte helt garderaom oss

Lindomefall inträffar. Vi har därför detmot att övervägt ärnya om
möjligt förändringar de straffrättsliga eller straffpro-att genom av
cessuella reglerna ytterligare bidra till motverka uppkomstenatt av
sådana situationer. Slutsatsen blir dock det nuvarande regelsystemetatt
i mycket utsträckning uppfyller de krav bör och måstestor som man
ställa på straffrättsliga och straffprocessuella regler i Virättsstat.en
har därvid inte kunnat ställa bakom de tankar förts fram ioss som
debatten kring Lindomefallet skulle kunna införa någotattom man

kollektivt skulle kunna döma för efter-ävensorts attansvar, man
följande medhjälp eller skulle införa någon form felonyatt man av
murder-regel i svensk rätt.

Vissa våra förslag i övrigt bör emellertid allmänt kunnasettav
underlätta lagföringen vid våldsbrott. Här bör särskilt nämnasgrova

förändring uppsâtsbegreppet, särskild lagregel med-en av en om
gärningsmannaskap, något utvidgat och preciserat förett ansvar
underlåtenhet avslöja brott införandet särskild straffbe-att samt av en
stämmelse underlåtenhet bistå nödställd. Sammantagna med deattom
rekommendationer åtgärdsförslagoch Riksåklagaren lagt fram isom
den tidigare nämnda dessa förslag ändå innebäratorde godarapporten
möjligheter motverka uppkomsten Lindomesituationer.att av nya

Övriga frågor 1211 och kap.

Vi föreslår de nuvarande föreskrifterna vad särskilt skallatt om som
beaktas vid bedömningen vållande tillbrotten dödav om annans
3 kap. 7 § BrB och vållande till kroppsskada eller sjukdom kap.3
8 § BrB med allmänt hållen reglering. Vidär ersättsgrova en mera
bedömningen dessa brott skall enligt vårt förslag särskiltärom grova
beaktas gärningen har innefattat medvetet allvarligt risktagandeettom
eller, det har ställts särskilda krav på uppmärksamhet ochnär
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skicklighet, gärningsmannen har varit påverkad alkohol ellerom av
något medel eller försummelse har visat särskildannat annars genom
hänsynslöshet.

finns behovVi det införa bestämmelseatt attanser av en som ger
lagstöd den rättstillämpning innebär företrädare förattsom en en
juridisk kan straffas, straffansvar föreskrivet för någonärperson om
i särskild ställning och denna ställning innehas juridiskav en person.

avstår emellertid från lägga fram formellt förslag tillVi att ett
eftersom frågan samband spörsmållagstiftning, har med denäraett

Utredningen företagsbot ochJu 1995:06 denövervägs av omsom
utredningen, enligt vad vi har inhämtat, kommer behandla frågan.att

iGenomförandet förslaget del B 14 kap.av

förslaget i del bör kunna träda i kraft den januariVi bedömer B 1att
Övergångsbestämmelser torde inte nödvän-1999. Några särskilda vara

i del kommer enligt vår bedömning intediga. Förslaget denna att
marginellt påverka kostnaderna för rättsväsendet.änannat

lagstiftning Cmodell för delEn en ny

straffrättsliga 16Psykiskt störda lagöverträdares kap.ansvar

på grund sin psykiska börPrincipen vissa statusatt gespersoner av
vårt ochsärbehandling har gällt sedan lång tid både i landstraffrättslig

alla andra delar världen gälleri andra länder. I nästan att ansvars-av
brottsförutsättningförmåga eller tillräknelighet sättutgör sammaen

oaktsamhet. också vad gälldeuppsåt eller Dettakravet var somsom
avskaffades emellertidSverige under strafflagens tid. Genom BrBi

det påsvensk Såvitt bekant endasttillräknelighetsläran i ärrätt. oss
förutom i Sverige,i amerikanska delstaterGrönland och tre som,

straffrättsligttillräknelighet inte ställs krav för ansvar.upp som
Även begått gärning med fullständigt förvrängdden har en ensom

således enligt svensk detverklighetsuppfattning omfattas rätt av
liggeroch dömas för brott. De tankarstraffrättsliga kansystemet som

BrB:s i ställettillräknelighetsläran påverkar itill grund för system
förbud förgällerpåföljdsbestärnningen. Enligt 30 kap. 6 § BrB ett

gärningen harpåföljden till fängelse,domstolen bestämmaatt om
Vidare kanallvarlig psykisk störning.under påverkanbegåtts av en

påföljderomständigheter, inga andratilltalade underden omsamma
Många gånger bestämsfri från påföljd.lämpliga, förklarasär vara

förenas medöverlämnande till rättspsykiatrisk vård,påföljden till som
gärnings-utskrivningsprövning det föreligger risk försärskild attom
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till följd störningen återfaller i brottslighet allvarligtmannen av av
slag.

Den nuvarande ordningen har upphov till rad olika problem.gett en
del dessa aktualiserades i samband med FlinkmåletEn NJA 1995av

48. gäller frågan, straffrättsligtDet särskilt hur skall hanteras. man
psykiska undantagstillstånd åtminstone till del kan tillskrivassom en
gärningsmannens vållande, förtärthan har alkoholeget t.ex. attgenom
eller något medel.annat

En avgörande brist den svenska regleringen inte hänsyn tillär att tar
det finns fall där helt fria från straffrättsligtbör ochatt man ansvar

föreskriva inskränkningar påföljdsvalet.inte bara i Skall följaman
konformitetsprincipen och de tankar bär denna bör intesom upp man
ålägga något straffrättsligt inte gärningsmannen har haftansvar om
förmåga sig efter lagen. En allvarlig psykisk störning harrättaatt som

fullständigt förvrängdmedfört verklighetsuppfattning elleren en
grad tvångsmässighet innebär många sådanmycket hög gånger attav

Något straffrättsligtförmåga har saknats. bör då inte följa.ansvar
finns det naturligtvis ofta skäl för samhället ingripa medDäremot att

på gärningsmannensreaktioner grundade behov vård eller påav
behovet samhällsskydd.av

nuvarande ordningen förändrasFör den behöveratt attgenom
ansvarsförmåga åter till brottsförutsättning talar degörs ävenen

föreligger vid bedömningenproblem det subjektiva rekvisitet.som av
"fängelseförbudet"nuvarande också upphov till skevheter iDet ger

vissa generellt lämpliga påföljder, skydds-systemet, t.ex. att sett som
föreskrift kontraktsvård,tillsyn med inte kan användas. Förom en

återgång till ordning med krav på tillräknelighet talar vidare det in-en
Viternationella bör undvika svenska särlösningar iargumentet. en

internationaliseradalltmer värld.
därför ansvarsförmågaVi föreslår åter skall förutsättningatt vara en

för någon skall till straffrättsligt sådankunna dömas Enatt ansvar.
förändring för sig behov andra ändringar i reaktions-med radav en

för lagöverträdare. Vi bedömer det intepsykiskt störda ärsystemet att
möjligt inom för vårt lägga fram förslag i dessauppdragatt ramen
delar omedelbart kan läggas till grund för lagstiftning. Visom mera

i stället, underlag för fortsatt beredningsarbete,har ett ettsom
för vår uppfattning bör utformautarbetat modell hur enligt etten man

reaktionssystem för psykiskt störda lagöverträdare.nytt
Vi i reaktionssystem för psykiskt stördaatt ett nyttanser man

i dagens måste skilja de olika aspekterlagöverträdare bättre än system
strafrättsliga aspekten pekar densig gällande. Dengör attsom

för hållas straffrättsligtinte kan klandras gärningen inte heller börsom
skuldprincipen, å andraansvarig för den konfonnitets- eller men

den allvarlig psykisk störning kansidan att trots ansessom en
ansvarig också bör erhålla straff primärt efterstraffrättsligt utmättett
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gärningens straffvärde proportionalitetsprincipen. Vårdaspekten talar
i vård erhålla sådan. Samhällsskydds-för den behov böräratt som av

påtaglig risk föraspekten pekar på det, det föreliggernäratt en
återfall i straffbelagda gärningar allvarligt slag, bör finnas möjlig-av
heter för samhället för undanröja eller minska dennaatt attreagera

Genom bättre skilja mellan dessa aspekter torde bl.a.risk. att man
till med de medicinskt-etiska problem denkunna komma rätta som

vissa fallnuvarande ordningen med särskild utskrivningsprövning i har
upphov till, samtidigt också bör kunna sänka kost-gett som man

naderna för den rättspsykiatriska vården avsevärt.
i vår modell följande.Huvuddragen är

tillräknelighets-straffrättsliga aspekten tillgodosesDen attgenom en
nuvarande fängelseförbudetreglering införs. Samtidigt avskaffas det

rättspsykiatriskpåföljden överlämnande tilli 30 kap. 6 § BrB och
vård.

gärningen under påverkan allvarlighar begåttDen av ensom
från straffrättsligti behov vård fripsykisk störning och ärär av men

eller bristande uppsåt,till följd bristande ansvarsförmâgaansvar av
vårdtill rättspsykiatriskskall på talan åklagare kunna dömas somav

brottmålsdomstolen. Vården skallsärreaktion. Beslutet skall fattas av
gäller permissioner ochförenas med särskilda restriktioner vadkunna

samhällsskydd skall kunnabehövs för behovetfrigång, detta att avom
rättspsykiatriskemellertid hållas kvar iskall kunnatillgodoses. Ingen
påkallar slutenmedicinskt vårdbehovinte längre harvård ett somsom
föreslås därföri nuvarande formUtskrivningsprövningen dessvård.
särskiltsamhällsskyddet sig starktdel fall, därförsvinna. I gören

begränsadei under vissaförvaltningsdomstol ställetgällande, skall
samhällsskyddsåtgärder. Dettaförutsättningar kunna besluta s.k.om

förutsättningar för fortsattföreliggeralltså det inte längregäller när
få fall där någoträttspsykiatrisk vård. de, såvitt kan bedömas,I ytterst

sigsamhällsskyddinte föreligger behovetvårdbehov görmen av
också brottsmålsdomstolen, understarkt gällande, skallsärskilt samma

sarnhälls-direkt beslutaförutsättningar, kunnabegränsade om en
iskall kunna såvälSamhällsskyddsåtgärdernaskyddsåtgärd. äga rum

gärningsmannenkontrollåtgärderformerslutna närgenomsom
tidsobestämda, skalli principi samhället. Debefinner sig ärute men

domstol.kontinuerligtomprövas av
allvarligpåverkangärningen underhar begåttDen av ensom

straffrättsligtstörning, kunnapsykisk ta ett ansvar,ansesmen som
dömasdärför kunnaprincip bör hantill för brott. Iskall fällas ansvar

andra lagöver-andra påföljderstraff eller sätttill somsamma
medicinskt-etiskahumanitära ocholika skäl, främstträdare. Av men

särbehandlingalltjämt skeemellertidbrottspreventiva, bör detäven en
utgångspunktermed andradockpâföljdsbestänmingen,förinom ramen

nämligen kunna till-måsteBehovet vårdenligt dagensän system. av
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Ärinomgodoses för verkställigheten. gärningens straffvärderamen
årlägre eller, i vissa fall, två år kan påföljdenän ofta bestämmasett

till fängelse. Här kan särskiltän kontraktsvårdnämnas skallannat att
Ärkunna användas vid genomförande vår modell. det olikaett av av

skäl inte möjligt bestämma påföljden till något fängelseänatt annat
skall den dömde, så länge vårdbehovet kvarstår, verkställa straffet

rättspsykiatrisk vård. Vi föreslår därför det införsattgenom en ny
verkställighetsform, fängelse rättspsykiatrisk vård. Dengenom
rättspsykiatriska vården skall liksom i dag sjukvårdshuvud-ges av

eftersom det fråga verkställighetmännen, straffär ärettmen om av
Kriminalvårdsstyrelsen formellt och därmedstaten ävengenom

finansiellt ansvarig.
Fängelse rättspsykiatrisk vård skall kunna utdömas ävengenom om

gärningsmannens psykiska störning inte allvarlig, han samtyckerär om
till vården.

Föreligger vid tidpunkten för Villkorlig frigivning alltjämt behov av
vård och föreligger till följd den psykiska störningen påtagligav en

fortsatt brottslighetrisk för skall förvaltningsdomstol, under vissa
begränsade förutsättningar, kunna besluta den dömde direkt efteratt

frigivningenden villkorliga skall genomgå rättspsykiatrisk vård med
särskilda restriktioner. Föreligger inget behov vård detärav men
särskilt påkallat med hänsyn till behovet samhällsskydd, skallav
förvaltningsdomstol, under i övrigt begränsade förutsättningar,samma
i stället kunna besluta samhällsskyddsåtgärder.om

inteEnligt vår uppfattning det logiskt i farlighetshänseendeär draatt
så i detskarp nuvarandegräns mellan den harsystemeten som som

begått gärningen under påverkan allvarlig psykisk störning ochav en
begått gärningen påverkanden har under psykisk störningsom av en

inte allvarlig där det erfarenhetsmässigtär att anse somsom men
påtaglig risk för återfall iföreligger allvarlig brottslighet. Tvärtomen

finns det med hänsyn till behovet samhällsskydd i stället mångaav
gånger anledning fokusera på vissa personlighetsstördastörre att
lagöverträdare. föreslår därför skallVi det ske samhällsskydds-att en
prövning beträffande vissa psykiskt störda lagöverträdare,även som
inte allvarligt psykiskt störda de begick gärningen. Vi pekarnärvar
här särskilt enligtde lagöverträdare den ordning gälldesom som

Ävenföre år jämställdhetskriteriet.1992 uppfyllde det s.k. dessa skall
alltså kunna samhällsskyddsåtgärder, tid-underkastas det vidom
punkten för villkorlig frigivning föreligger påtaglig risk för deatten
till följd sin störning återfaller brottslighet allvarligt slag.iav av

genomförande vår modell torde kräva den rättspsykiatriskaEtt attav
undersökningsverksamheten intyg börutvidgas. Ett §-7 normalt
inhämtas samhällsskyddsprövning kan bli aktuell. Antaletnär en

sannolikt ökarättspsykiatriska undersökningar RPU kommer att
någonnågot. bör i princip alltid föreligga RPU för skallDet atten
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kunna frikännas på grund bristande ansvarsförrnäga. Dessutomav
kommer fördet såväl brottmålsdomstolen förvaltningsdomstolensom

finnas behov utökat rättspsykiatriskt underlag för bedöm-att ettav
ningen återfallsrisken. Vi föreslår därför det skall införasattav en ny

utredningar, vi benämner särskild rättspsykiatrisktyp av som
utredning SRU.

Enligt vår principiella inställning bör ha det finansiellastaten
för den rättspsykiatriska vården, eftersom intedet rimligtäransvaret

undandrar sig detta det, här, fråga be-när äratt staten som om en
tydelsefull del samhällets straffrättspolitik vidarese avsnittav
20.1.4.

Tillfällig sinnesförvirring 17 kap.. Barns straffrättsliga ansvar
18 kap.

Vi föreslår tillfällig sinnesförvirring, uppkommitatt utan egetsom
vållande, skall regleras i ansvarshänseendesättsamma som
allvarlig psykisk störning. Tillräknelighetsregleringen skall med andra
ord omfatta dessa fall.även

Vi föreslår också det nuvarande pâföljdsförbudet avseende barnatt
under femton år i kap. 6 § till1 BrB ändras ansvarsfrihetsregel.en
Härmed klargörs bättre varför barn inte skall straffas. Den harsom
begått straffbelagd gärning innan han har fyllt femton år kommeren

Ändringensåledes inte omfattas det straffrättsligaatt systemet.av
medför inga andra följdändringarkrav ordet "brott" i vissaän att
lagrum måste bytas "straffbelagd gärning".ut mot

Genomförandet förslaget i Cdel 20 kap.av

Kostnaderna för den rättspsykiatriska vården har under år ökatsenare
kraftigt. Med utgångspunkt från antalet inneliggande patienter torde

ikostnaden dag 850 miljoner kr år och enligt vissanärmarevara per
kommer kostnaden bit in uppgå2000-talet tillattprognoser en en

miljard kr årligen. jämförelse denSom kan totalanämnas atten
kostnaden för all kriminalvård i anstalt för budgetåret uppgick1994/95
till 2,2 miljarder kr. Vi bedömer genomförande vår modellatt ett av
kommer innebära kostnaderna för rättspsykiatrin helhet kanatt att som
sänkas med 170 miljoner kr år. gällerDetta även tarca per om man
hänsyn till den kostnadsökning för de närrmda samhälls-staten som
skyddsätgärderna kan medföra.

Eftersom vår modell för lagstiftning avseende psykiskt stördaen ny
lagöverträdare fortsatt beredning med parlamentariskkräver en
medverkan innan något fullständigt lagförslag läggas fram, har vikan
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ikraftträdande ochtidpunkten förgått in frågornainte ett omom
Övergångsbestämmelser.behovet av
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Inledning1

Direktiven1.1

Allmänt1

direktiv inleds med regeringen redovisar den allmännaVåra att
Regeringen pekar härvid dettill uppdraget.bakgrunden att

påföljdssystemet och lagstiftningen angående de olikastraffrättsliga
år föremål för lagstiftarens intresseföljd har varitbrotten under en av

frågor uppmärksammats endast iallmänstraffrättsliga däremotmedan
infördes år 1965. undantagutsträckning sedan BrB Ettliten är

lagstiftningsärende vilket gjordesemellertid det översyngenom en
l993/94:130, bet.reglerna i 24 kap. BrB prop.bl.a. av

regeringen framhåller1993/94:JuU27, rskr 1993/94:32l. Som
fått klararelagstiftning bl.a. legalitetsprincipeninnebär denna att en

betydelsefulla lagstiftningsâtgärder vidtagitsoch vissautformning att
område.ansvarsfrihetsgrundernaspå allmännade

genomsyradesgenomfördes i BrB år 1994ändringarDe av ensom
det straffbara området. Enligt dentydligare avgränsasträvan att

regeringen för i direktiven bör denuttryckuppfattning gersom
område,på den allmänna straffrättensregelsystemetöversyn somav

fortsätta.inletts, Regeringen uttalar:sålunda har nu

utformningstraffrätten fick sinden allmännaflesta bestämmelserna inomDe
samhällsförhållandena medförförändraderelativt länge sedan. snabbtför De

grund för dessa reglerlåg tillde övervägandenåtminstone vissaatt somav
allthänsyn till Sverigesföråldrade. finns med närmareframstår Det ävensom

den allmännaskälandra europeiska länder överanknytning till att se
frågankan nämligenstraffrätten. bedömningen görasDen att om mera

efter hand kommerallmänstraffrättsliga regler inom Europaenhetliga att
därför starka skälfinns görauppmärksamhet. Dettilldra sig ökad att nu en

bestämmelserallmänstraffrättsligade centralavissaöversyn somav av mer
1993/94:130; vårpropositionen prop.omfattades den nämndainte nyssav

anmärkning.

övergripande syfte medskallEnligt regeringen översynen attett vara
straffbaradetavgränsningenreglernaallmännade avomgenom

lagföringför effektivförutsättningarnafrämjaområdet dels aven
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straffvärda förfaranden, dels ytterligare befästa legalitetsprincipen
inom straffrätten. Utredningsuppdraget i huvudsak kartläggaattavser
vissa i direktiven angivnanärmare problemområden och att ge
underlag för bedömning vilka lagstiftningsåtgärder eller andraen av
åtgärder erfordras för det straffbara området i berördaattsom
avseenden dels materiellt skall få utformning och avfattningsett en

dagens krav, dels så långt det möjligtmot är påavgränsassom svarar
tydligare försätt än närvarande.ett

Utredningsuppdraget kan delas in i två huvudområden. Det ena
frågor med anknytning till det subjektiva rekvisitet. Det andraavser

gäller de förregler medverkan till brott, försök och förberedelse m.m.
finns i 23 kap. BrB. Härutöver har vi vissaöverväga övrigasom att

frågor.

1.1.2 Frågor med anknytning till det subjektiva rekvisitet

detNår gäller frågorna med anknytning till det subjektiva rekvisitet
behandlar regeringen i direktiven först uppsåtsregleringen. Regeringen
konstaterar det från tid till har hävdats den nedreatt gränsenattannan
för uppsåt enligtnär svensk skall ha förelegaträtt föranses som-
närvarande benämns eventuellt uppsåt har olämplig utformning,en-
särskilt med tanke våldsbrott. I samband härmed pekar regeringen

den uppfattningen har förts fram vid sidan elleratt iatt man av
stället för eventuellt uppsåt borde godta vad brukar benämnassom
sannolikhetsuppsåt. vårtDet uppdragär den nuvarandeprövaatt om
nedre för uppsåt bör konstruerasgränsen på något och i såsättannat
fall föreslå lämplig ordning.en

Enligt BrB föreligger det inget hinder fälla den harmot att som
begått brott under påverkan allvarlig psykisk störning tillav en ansvar.
Enligt 30 kap. 6 § fårBrB den psykiskt störde emellertid inte dömas
till fängelse. Många gånger överlämnas han i stället till rättspsykiatrisk
vård enligt 31 kap. 3 § BrB. Den tillfälligt sinnesförvirradär utansom

skuld går emellertid normalt fri från Enligt direktiven äregen ansvar.
det omdiskuterad fråga detta följer den allmännaen om av
uppsåtsregleringen eller det sig oskriven ansvarsfrihets-rörom om en
regel.

Enligt regeringen den ordning gällerär området behäftadsom nu
fleramed svagheter. En sådan det ologiskt dennämns är äratt attsom

förvirrad ofta fällsär till för brott medanpermanentsom mera ansvar
den tillfälligt sinnesförvirrade, han inte har någon skuld tillom
förvirringen, går fri från Vidare, framhåller regeringen,ansvar.

det dåligt med legalitetsprincipenstämmer det straffrättsligaatt
för tillfälligt sinnesförvirrade oreglerat. Ytterligareäransvaret en

svaghet regeringen det ibland förenat medär ärattsom anger
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svårigheter sådan bedömning den psykisktgöra stördesatt en av
uppsåt fordras för han skall dömaskunna för uppsåtligt brott.attsom

I sammanhanget måste också, fortfarande enligt regeringen,
verkningarna l99l års reform det gäller de psykiskt stördanärav
lagöverträdarna beaktas. Reformen innebar bl.a. begränsningen av
den lagöverträdare särbehandlas det gällernärgrupp som
påföljdsbestämningen. En utvärdering reformen har på regeringensav
uppdrag utförts Socialstyrelsen och Psykiatriskrapport,av en
tvångsvård effekter lagstiftning, har i december 1993av ny-
överlämnats till regeringen.

Enligt direktiven det vår uppgift belysaär det nuvarandeatt
regelsystemets effekter för bedömningen uppsåtsfrågan vid brottav

någon har begått under påverkan psykisk störning. Vi skallsom av
vilka åtgärder kan komma i fråga för detöverväga skall kunnaattsom

skapas ordning, det gäller brott begåttsnären som av personer som
varit tillfälligt sinnesförvirrade skuld eller drabbadeutan egen av en
allvarlig psykisk störning, tillgodoser de krav på lagstödsom som
legalitetsprincipen ställer samtidigt den leder till logisktettupp som

ändamålsenligtoch resultat i olika situationer. Utgångspunkten för
övervägandena skall, det uttrycks i direktiven, tillfälligaattsom vara
och förvirringstillstånd principiellt bör behandlas påpermanenta

i ansvarshänseende.sättsamma
I detta sammanhang skall vi också den straffrättsligata upp

kringproblematiken självförvållad berusning. Enligt direktiven
förefaller lösning på dettaden problem valts i svensk iblandrättsom
kunna leda till otillfredsställande resultat, åtminstone vid strikten
tillämpning. Regeringen framhåller särskilt avsikten inte äratt att

sinberusade skall gå fria från endast på grundpersoner ansvar av
berusning. Vad önskvärt emellertid, enligt regeringen,är är attsom

frånfrågan får både straffrättsteoretiska och kriminalpolitiskaen
utgångspunkter hållbar lösning.

1.1.3 Frågor medverkan till och försök tillbrott brott,om
m.m.

Straffansvar åvilar inte endast iden strikt mening ärsom
gärningsman. Vid sidan honom nämligen ofta anstiftarekan ävenom

medhjälpareoch fällas till Bestämmelser finns idetta 23ansvar. om
kap. 4 § BrB.

direktivenI framhåller regeringen det finns flera skälatt att nu se
medverkansregleringen i materiellt hänseende. sådantEttöver som

regeringen pekar på det i det s.k. Lindomefallet uppkomnaär
spörsmålet ansvarsfråganhur skall bedömas två varitnärom personer
närvarande brott har begåtts, det inte med tillräcklig gradnär ett men
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säkerhet går dem begått brottet eller deavgöraattav vem av som om
båda utfört gärningen tillsammans. Regeringen professornnänmer att
i Straffrätt vid Stockholms universitet, Madeleine Leijonhufvud, belyst

fråga i Lindomedenna departementspromemorian Efter Ds 1993: 15.
promemorian olika möjligheter till förbättring det gällandeI anges av

promemorian i finnsregelsystemet. Vad det skälärut attmynnar som
talar för lagstiftningen bör innehålla medhjälpsansvarutökat ochatt ett

för underlåtenhetvidgat avslöja eller hindra brott.ett attansvar
De i promemorian framlagda tankarna intressanta. Detär är en

föruppgift bearbeta dem vidare. sammanhanget framhållerIattoss
regeringen, också i promemorian, det intesätt görs äratt en
framkomlig sänka beviskravet i brottmål eller förändra deväg att att
regler gäller för bevisbördans placering. det, enligtDäremot ärsom
regeringen, viktigt för rättsmedvetandet stötande resultat iatt
rättskipningen undviks. Regeringen fortsätter:

fallet händelseförloppOckså i det det går utreda hur gestaltat sigatt att ett
medverkansfrågor sådan fråga,kan svårbedömda uppstå. En harsom

anknytning till den nämnda, vilka flera medverkandeär är attsomnyss av
för anstiftanbedöma gärningsmän och vilka skall dömas enbart ellersom som

brottet. regeringens uppfattning den rättstillämpningmedhjälp till Enligt är
sker detta område i huvudsak både ändamålsenlig och rimlig. Detsom
emellertid skäl medverkansbestämmelsen i sin helhet skallfinns näratt, nu

uppmärksamma denna sida regleringen.över, även avses

samband med vår bestämmelserna i 23 kap. 4 § BrB skallI översyn av
frågor uppkommer vid brottvi också uppmärksamma vissa som av

riktar sigs.k. specialsubjekt, alltså straffbestämmelser endastmotsom
gäldenärer ellerviss kategori gärningsmän, såsom sysslomän, andraen

nämligeni särskild ställning. Enligt regeringen förefaller det som om
någon mån vad i dessa fall gällandedet i oklart Deträtt.är ärsom

iockså, enligt regeringen, ifrågasättas medverkansansvaretkan om
på helt invändningsfrittalla delar kommit tillämpas sätt.att ett

straffrättsligtföranleder fullbordade brott INormalt endast ansvar.
emellertid försök,fall omfattar kriminaliseringenmånga även

förutsättningarnaeller stämpling till brott. De allmännaförberedelse
Utfommingenför försök regleras i 23 kap. l § BrB.för avansvar

i rättspraxis, bl.a.föranlett vissa problemförsöksbestämmelsen har
händelseförloppvid vilken punkt idet gäller bestämmanär ettatt som

svårighet har varitförsök påbörjats.straffbart har En attett annan
otjänliga försök skall föranledai vilka fallavgöra ansvar.

inom straffrättenregeringen detdirektiven konstaterarI äratt en
avgränsning.ändamålsenligsvårighet försöksbrotteterkänd att ge en
utsträckningvårt uppdrag försöksansvaretsingår dock iDet överatt se

utformningen bestämmelsen i 23lagtekniskadenoch övervägaatt av
skall vi därvidSärskild uppmärksamhet§ BrB. ägnakap. 1
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uppsåtsfrågan vid försök. Också bestämmelserna ansvarsfrihet vidom
tillbakaträdande från försök skall enligt direktiven bli föremål för våra
överväganden.

Även förberedelse- och stämplingsbestärnrnelsens utformning skall
vi En fråga vi enligt direktiven därvid särskilt skallöver.se som
uppmärksamma den i 23 kap. 2 § BrB angivna avgränsningenär om

vilka handlingar medföra för förberedelsekan ärav som ansvar
ändamålsenligt utformad och dagens krav.motsvarar

frågor vi1.1.4 Andra skall övervägasom

Riksdagen har för några år sedan, efter förslag från regeringen i
propositionen 1993/94:44 rattfylleriGrovt beslutat vissam.m., om
ändringar vad brotten vållande till död och vållande tillavser annans

Ändringarnaeller sjukdom kap. ochkroppsskada 3 7 8 §§ BrB.
innebär bl.a. det vid bedömande brotten skall,äratt av om grova om
gärningarna begåtts vid förande motorfordon, särskilt beaktasav om

varit påverkad alkohol någotgärningsmannen eller medel.annatav
propositionen finnsI konstateras det skäl deövervägaatt att om nu

införda rekvisiten för brott sikt bör ersättasgrovt av en mer
ingårgenerell reglering. Det i vårt uppdrag denna frågaövervägaatt

lägga fram förslag till sådan reglering. Om det underoch att en
utredningsarbetets gång visar sig lämpligt vi också belysa frågorkan

fram förslagoch lägga allmänt sikte de s.k.tarsom mera
oaktsamhetsbrotten.

avgränsning utredningsuppdraget skall inteDen angettsav som nu
hållerabsolut. Regeringen i direktiven för det kanöppet attses som

naturligt beröra ocksåvisa sig andra frågor allmänstraffrättsligatt av
anknytning till dem direkt i direktiven. Vihar nämns ärart, som som

förslag ii så fall oförhindrade och lägga framdetta ävengöraatt att
frågor.sådana

bedrivande1.5 Uppdragets

följande.rubriken bedrivande uttalar regeringenUnder uppdragets

betydelsefullafrågor utredaren skall mycket centrala ochDe överväga ärsom
det fallstraffansvarets generella utformning och avgränsning. Förför mer
talar starkaskall ske de nuvarande reglerna,betydelsefulla förändringar av

parlamentarisk medverkan.för frågan bör beredas underskäl att
förstudie.därför avseenden betecknasUtredningsuppdraget kan i vissa som en
ändringaröverväganden leder fram tillOm utredarens kartläggning och att

straffansvar förreglerna uppsåt ochbör exempelvis de centralagöras omav
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psykiskt störda lagöverträdare torde således förslagen i den delen få
överlämnas till fortsatt beredning i parlamentarisk ordning. Utredaren ären

oförhindraddock fullständiga förslag till lösningar, inklusiveatt presentera
förslag till lagstiftning.ny

1.6 Generella direktiv

För vårt arbete gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning dir.
1984:5, beaktande EG-aspekter i utredningsverksamheten dir.om av
1988:43, redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.attom
1992:50, offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23,attom attom
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124 och om

redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsföre-att
byggande arbetet dir. 1996:49.

1.2 Utredningsarbetet

Beträffande utredningsarbetets bedrivande kan följande sägas.
syfteI allmänt diskutera utredningsuppdraget har viatt mera

anordnat två olika seminarier rörande detta. I seminarierna har,
förutom den särskilde utredaren, och huvudsekreteraren,experterna
deltagit docenten Carl Erik Herlitz, professorerna Madeleine
Leijonhufvud och P O Träskman, hovrättslagmannen Dag Victor samt
professorn Suzanne Wennberg.

särskildeDen utredaren huvudsekreterarenoch har deltagit i ett av
Socialmedicinska forskningsrådet anordnat seminarium i Skanör.

Huvudsekreteraren har deltagit i Folkuniversitetet och Rätts-en av
medicinalverket i Göteborg anordnad rikskonferens de särskiltom
vårdkrävande, de svårbehandlade deoch svårdiagnostiserade inomom
psykiatri, socialtjänst och kriminalvård.

särskildeDen utredaren och huvudsekreteraren har besökt Region-
psykiatriska kliniken i Växjö och därvid diskuterat frågor med
anknytning till utredningsuppdraget med centrumchefen Talis Vasko,
forskningschefen Henrik Belfrage, kuratorn Pehr Jönsson, psykologen
Bengt Jarl, klinikföreståndaren Håkan Johansson, avdelnings-
föreståndarna Jonas Clausson, Dennis Eklund, Magnus Rosén och
Thomas Carlsson överskötaren Christer Harlin ochsamt
sjuksköterskan Lena Larsson Karlstedt.

Vi har sammanträffat med företrädare för Riksåklagaren,
Rättsmedicinalverket, Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen.
Därvid har vi haft kontakt med följande nämligen biträdandepersoner,
riksåklagaren Solveig Riberdahl, byråcheferna Astrid Eklund, Anne-
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Åberg,Marie Nyholm, Nils Rekke och Kazimir avdelnings-
direktörerna Barbro Jönsson, Björn Frithiof, Anette Sydow, Leifvon

ÅkeAppelgren, Olsson och Lars Persson, samtliga hos Riksåklagaren,
generaldirektören Kurt Roos, direktören Gunnar Holmberg, kuratorn
Lars Erik Ingerloo och personalchefen Leif Pettersson, samtliga
verksamma inom Rättsmedicinalverket,
chefsjuristen Owe Horned, enhetschefen Anders Lundberg samt
byrådirektörerna Lis Somander och Bert Sundström, samtliga hos
Kriminalvårdsstyrelsen,
medicinalrådet Börje Lassenius, projektledaren Helena Silfverhjelm
och avdelningsdirektören Ingmar Hammer, samtliga hos Social-
styrelsen.

Härutöver har vi sammanträffat och diskuterat utredningsuppdraget
med chefsöverläkaren Ants Andersson, f.d. hovrättslagmannen Erland
Aspelin, inspektören Tomas Berger, professorn Gunnar Bergholtz,
professorn Anders Forssman, överläkaren Lennart Klang, professorn
Gunnar Kullgren, professorn Sten Levander, hovrättslagmannen
Staffan Levén, överläkaren Stefan Skagerberg och avdelningschefen
Gunnar Söderström.

Henrik Belfrage och Lis Somander har biträtt med redovisningaross
rörande farlighetsbedömningar respektive verksamheten och
uppbyggnaden de Nederländska s.k. TBS-klinikerna se bilagornaav
10 respektive 9. Sten Levander har lämnat synpunkter itexten
kapitel 16 rörande begreppen allvarlig psykisk störning och kortvariga
psykoser, Dr. Karin Cornils, referent för de nordiska ländernam.m.
vid Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales
Strafrecht i Freiburg im Breisgau, Tyskland, har hjälpt medoss en
rättsutredning hur Lindomesituationer hanteras i tysk rätt.om

Vi har samrått med Tvångspsykiatrikommittén S 1995:11,
Utredningen företagsbot Ju 1995:06 och Buggningsutredningenom
Ju 1996:07.

1.3 Betänkandets innehåll

Som framgått redovisningen för direktiven kan vårtav
utredningsuppdrag i vissa avseenden betecknas förstudie,som en
avsedd underlag för fortsatt beredningsarbeteutgöra medatt ett
parlamentarisk medverkan. De delar uppdraget härvid främstav som
åsyftas de gäller det subjektivaär rekvisitet. Att parlamentarisksom
medverkan bedöms erforderlig för förändring exempelvis deen av
straffrättsliga reglerna rörande psykiskt störda lagöverträdare framstår
i hög grad naturligt. Denna fråga har för övrigt sådansom en
komplexitetsgrad och förutsätter både specialkunskaper och ett
empiriskt underlag i sådan utsträckning, den måste bli föremål föratt
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inom för vårutredningsarbete varit möjligtbredare änett ramensom
fullständigt lagförslag kan läggas fram.utredning innan ett

utredningsuppdraget gäller deundantag för den delMed av som
begått gärningen understörda lagöverträdarna och dempsykiskt som
vi i betänkandet framtillfällig sinnesförvirring läggerpåverkan av

Lagförslagen således, medfullständiga lagförslag. nämntär nu
omedelbart kan läggas tillutformade på sådant deundantag, sätt att

psykiskt störda lagöverträdarnaför lagstiftning. I fråga degrund om
vårt förslag på motsvarandetillfälligt sinnesförvirradeoch de sättär

centrala frågan återinförandefullständigt det gäller dennär ettavom
övriga lagändringartillräknelighetskriterium. Beträffande de som en

emellertid inskränktskulle föranleda har vitillräknelighetsreglering
viofullkomligt förslag. Med dettaredovisatill ettatt ansermeraoss

bådesåvitt bedömas, finns godavisa det, kankunnadock att nuoss
genomföra förändringmöjligheterskäl och goda att en av

riktning vi förordar.i denregelsystemet som
direktiven den avgränsningframgått redovisningenSom är avavav

inte absolut. Om det underdärvårt uppdrag görssom
vi alltså haftvisa sig naturligt hargång skulleutredningsarbetets

allmänstraffrättsligockså andra frågormöjlighet överväga art,att av
direktiven.direkt i Dessutomanknytning till demhar nänmssomsom

framoförhindrade läggadirektiven viuttryckligen i är attattanges
oaktsamhetsbrotten. Detsikte de s.k.allmäntförslag tarmerasom

vi diskuteratfinnas skälhänsyn till dettakan med nämna attatt om
kapitelvi föreslåruppsåtsbegreppet, selegaldefinitioninte somaven

vadmotsvarande definitionkräver utgöri sin3, tur somaven
emellertid för intemening. Vi hari straffrättsligoaktsamhet attstannat

härför delsinnebörd. Skälenförslag med sådanfram något ärlägga
alls lika svårtoaktsamhet inteinnefattas i begreppetvad är attatt som

dels den frånuppsåt,vadbedöma utgör attsomsom
frågan knappastoch viktigarättstillämpningssynpunkt problematiska

oaktsamhetföravgörandet den nedre gränsengränsenär utanav
denna sistnämndaoaktsamhet. Och rörandeuppsåt ochmellan
till lagreglering.fram förslagvi,gränslinje lägger nämnts, ettsom

deni samband medLagrådetaktualiseradesfrågaEn avsom
ihar berörtsansvarsfrihetsgrundernaproposition rörande m.m. som

straffrättsligadet1993/942130 denföregående prop.det är om
Enligt Lagrådet byggerjuridiskaplacering inomansvarets personer.

det frågani vissa fall, därrättstillämpningennuvarande ärden om
eller istraffbestämmelsertolkningpå analogiskföretagaransvar, av

gjorde regeringenVisserligen"kvasianalogisk" sådan.påfallvart en
deluppfattning i dennaLagrådetsbedömningenpropositioneni att

kap. § BrBhindrade 1 loch den inteifrågasättaskundestarkt attatt
legalitetsprincipensstärkai syfteföreslagetomformulerades sätt att

finnasdetta,emellertid,bedömning kan detEnligt vårinflytande. trots
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skäl i tydlighetens intresse lagregel straffansvar förövervägaatt en om
företrädare för juridiska i situation straffansvarnär ärpersoner en
föreskrivet för någon i särskild ställning och denna ställningen
innehas juridisk Vi denna fråga i kapitel 12.tarenav person. upp

frågorDe vi behandlar i betänkandet genomgåendeärsom av
komplex Frågan för straffbelagdadet området skallgränsennatur. var
dras beroende flertal olika faktorer och synpunkter. Samtidigtär ettav
får gränsdragningen betydelse både för enskilda människor ochstor
för samhället i har haft betydelse förDetta vårt utformasättstort. att
betänkandet.

Enligt vår uppfattning det viktigt frågorde vi behandlarär att som
blir föremål för bred debatt innan någon lagstiftning genomförs.en

hänsyn härtillMed till vad i våra direktivävensamt attsom anges om
vårt iarbete vissa avseenden kan betecknas förstudie, har visom en
valt dels länma ingående beskrivning vad för närvarandeatt en av som

gällande fylligtdels redovisa den utveckling framhar lettär rätt, som
till dagens rättsläge och de tankar och frågornasynpunkter som
från tid till förts fram.har Visserligen innebär vårdennaannan
ambition betänkandet har blivit tämligen omfattande, ävenatt om
mycket bakgrundsmaterialet placerats i bilagedel, och det iattav en

kan framstå teoretisktvissa delar och komplicerat. förMen attsom
det på tillfredsställande skall kunna fungera underlagsättett ettsom
för fördebatten och kommande lagstiftning har vi bedömt dettaen

oundvikligt.som
Bakgrundsmaterialet har alltså i delar samlats i bilagedel.stora en

systematiserat så det i huvudsakDet följer den ordning i vilkenär att
frågorna behandlas i betänkandet. Särskilda hänvisningar till itexten
bilagorna har gjorts endast i mycket begränsad utsträckning.

redovisadNär det gäller rättspraxis har i huvudsak endast rättsfall
har publicerats i NJA eller RH före den december 1996 kunnat1som

beaktas.
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2 Allmänna utgångspunkter för våra

överväganden

l Inledning

direktiven framhållerI regeringen allmänstraffrättsliga frågoratt
i litenendast utsträckning har uppmärksammats sedan BrB infördes år

viktigt1965. Ett undantag emellertid den lagstiftning årär antogssom
och innebar både1994 legalitetsprincipen fick klarareattsom en

utformning och betydelsefulla lagstiftningsåtgärder vidtogs på deatt
ansvarsfrihetsgrundernasallmänna område. På generellt plan kanett

den allmännadock straffrätten vilar lagregler ochsägas att
rättsgrundsatser genomgående gammalt datum.ärsom av

det förhåller sig påAtt detta i hög grad förklarligt. Desätt är
allmänstraffrättsliga frågorna har anknytning till sådant grundläggande

intefilosofiskt tankegods föremål för den snabba omvärderingärsom
mycket i vårt samhälle. Här behöver endast nämnasannatsom

handling, underlåtenhet,begrepp frivillighet, avsikt, vetskap,som
orsakande, klandervärdhet och rättvisa. Det helt enkelt såäransvar,

innebörden vad handling, vad måste förståsutgöratt av som en som
vad ligger imed avsikt, begreppet frivillighet inte förändrasetc.som

tiden i fall inte alls ieller snabba takt åsikternaöver vart samma som
vilka olika förfarandenexempelvis bör straffbara och hurom som vara

straffende olika eller påföljderna utformade.bör vara
Även med denna insikt framstår det emellertid angeläget, vilketsom

också framhålls i direktiven, fortsätta det översynsarbete rörandeatt
de allmänstraffrättsliga bestämmelserna har påbörjats. Dettasom

självfalletinnebär inte ställningstagande på förhand till det ärett att
nödvändigt olika förändringar allmännavidta deatt typer av av
straffrättsliga mycketlärorna. kan väl leda tillEn översyn

regleringen i utsträckningståndpunkten den nuvarande äratt stor
tillfredsställande. möjligt utfall anmärkningar kanEtt är attannat

någonriktas reglerna i något hänseende attmot men annan, mera
invåndningsfri, ordning inte möjlig åstadkomma.är att

förberedelsearbetebeslutades år 1962 efterAtt BrB ett som
således inte i sigpåbörjades redan i slutet 1930-talet innebär detattav

straffrättengivet genomgripande förändringar den allmännaär att av
i de aktuellapåkallade. Om betraktar BrB:s regelsystemär man
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delarna kan emellertid konstatera många de regler ellerattman av
rättsgrundsatser allmänt avgörande förär gärningsettsom om en

brott äldre Såutgör är BrB. har detavsevärt än eventuella uppsåtet
från tiden kring sekelskiftetrötter medan bestämmelserna om

förberedelse till brott och stämpling till brott går tillbaka på den
strafflag trädde i kraft år 1865. I belysning detta framstårsom av en

angelägen.översyn som
Vid de allmänna straffrättsligaöversyn reglerna måste beaktasen av

dessa genomgående har avgörande betydelse föratt gräns-en
dragningen mellan å sidan sådant straffbart och å andraärena som
sidan handlingar tillåtna. Uppfattningarär vad skallsom om som
hänföras till den respektive den andra sidan byggergränsenena om
ofrånkomligen på lång tradition i samhället, det olika skälen som av
finns anledning slå vakt Det kan här finnas skäl återge vadatt attom.
Straffrättskommittén uttalade i sitt slutbetänkande med förslag till
brottsbalk SOU 1953:14. Straffrättskommittén anförde s. 99:

Uppfattningen vad överhuvud bör straffas, vad skallom som som vara
brottsligt, förändras visserligen under tidernas lopp skilda punkter men
vilar dock i huvudsak på obrutna traditioner, vilka kommittén sinsett som
uppgift bevara.att

Vi på Straffrättskommittén gjorde, det finnssätt attanser, samma som
goda skäl försiktig det gäller genomföra förändringarnäratt attvara
i de straffrättsliga regler har generell betydelse för avgränsningensom

straffbelagdadet området. går inteDet emellertid bortse från deattav
samhällsförändringar skett sedan de nuvarande reglerna antogs.som

eller ocksåAtt regel tidlöst perspektiv kanetten annan ur mera vara
mindre lämpligt utformad, och den anledningen bör ändras, ärav
också möjlighet måste hålla för.öppeten som man

En den allmänna straffrätten bör självfallet, liksomöversyn annatav
förändringsarbete, vissa grundläggande tankar ochstyras av
synpunkter. Vi skall i det följande vad varit vägledande förange som

i vårt arbete.oss

2.2 galitetsprincipenLe

handlingFör eller underlåtenhet skall brott ochutgöraatt etten
således kunna leda till utkrävande straffrättsligt krävsav ansvar en
föreskrift i lag eller författning. Denna grundsats, benämndannan
legalitetsprincipen, utformades upplysningstidens filosofer. Sittav
första auktoritativa uttryck fick den i franska revolutionens
rättighetsförklaring år 1789. Hävdandet legalitetsprincipen utgjordeav

reaktion det godtycke rådde i domstolarna och den ingårmoten som
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beståndsdel i de civiliserade ländernasväsentlignumera som en
år.respekterats i 200 DessI svensk har denrätträttssystem. mestca

straffrättsrefonnatorn Anselmformulering den tyskekända gavs av
definierade med1800-talet denFeuerbach, i börjansom avvon

nullumcrimine,nulla sine lege, nulla sinesatserna: poenapoena
straffstraff lag, ingetlegalt, dvs. ingetcrimen sine utan utanpoena

kriminalisering lag.inget brottbrott, utan genom
under lång tid har respekteratslegalitetsprincipen såledesTrots att

våra dagar innan den fickdet ända fram tilli svensk dröjderätt ett
härtill det sågsanledningtillfredsställande lagstöd. En att som envar

specialstraffrättens område, intefalldet, inom ifördel vart varom
fallanalogivis, dvs. påstraffbestämmelserförbjudet tillämpadirekt att

ordalydelse. Genomnågon straffbestämmelsesinte täckssom av
fördock lagstöd1993/94: 130 skapadeslagstiftning år 1994 prop. ett

analogiskinförandet förbudlegalitetsprincipen ett motavgenom
straffbud i kap. § BrB.tillämpning 1 1av

denfått stödLegalitetsprincipen har starktäven attett genom
för de mänskligakonventionen angående skyddeuropeiska

januarifrån med dengrundläggande friheterna och 1ochrättigheterna
nämligenartikel i konventionensvensk lag. I 71995 gäller angessom

underlåtenhet,för någon gärning ellerfällas tillingen fåratt ansvar
enligtbegående inte utgjorde brotttidpunkten för dessvid ettsom

konventionenVidare föreskrivs iinternationellinhemsk eller rätt. att
förvid tidpunktenfår tillämpligtstraff intehögre utmätas än varsom

begående.gärningensbrottsligaden
syftena med vårttvå övergripandedirektiven deEnligt är ett av

straffrätten. Vibefästa legalitetsprincipen inomytterligareuppdrag att
lagtbetoning regeringen sålundabakom starkahelt denställer somoss
föravgörande betydelselegalitetsprincipen. Det är av
detill det straffrättsligaoch för tilltronrättssäkerheten systemet att

sker inom deförutsebara ochingripanden gränsergörs är somsom
varitambition har därförVårdragitstatsmakterna i förväg har upp.

området. Detta kanstraftbelagdadettydligare idagän avgränsaatt
införandefallmening i delenligt vår göra genom avenman

sådan ochnärvarande saknasför rätts-lagstiftning på områden där
doktrinenrättsvetenskapligadeninnebörd i ställetreglernas styrs av

lagtextförändringar denocksårättspraxis.och Men somavgenomav
möjligtutsträckningvissvi det, ifinns det,redan attär sersom

vadbeskrivningenprecision vid äråstadkomma större somaven
straffbart.

ytterligareskälsåledes finns goda värnadetMen även att omom
detmedveteninflytande måstelegalitetsprincipens attvara omman

straffrättsliga bestämmelser måsteifrångår kommainte ävenattatt
debestämmelsernaförstanaturligtvis igällertolkas. Detta rummet om

ibrottsliga handlingssättenbeskrivningar deolika brotten. De somav
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finns i BrB:s brottskatalog ofta abstrakta. Inteär sällan innehåller de
också olika värderande element. Som exempel kan det förnämnas att

för mordbrand 13 kap. l § BrB krävs det skall frågaattansvar vara
"omfattande" förstörelse medan det vid oredlighet borgenärermotom
kap.11 1 § BrB fordras egendomens värde varit "betydande".att

Men de allmänna reglerna måsteäven bli förmål för tolkning. Det är
helt enkelt inte möjligt i lagtext med åtföljande motivuttalandenatt en
på uttömmande redovisa hur tillämpningensätt bör i varjeett vara
enskilt fall. Verkligheten alltför komplicerad förär helt och hålletatt
låta inordnassig i de olika regler kan ställas inom försom upp ramen

straffrättsligt I stället måste det bli uppgift förett system. en
domstolarna i sin rättstillämpning konkretisera och fylla deatt ut
skilda bestämmelserna. Inom vissa områden, bl.a. det gällernär
uppsåtsbegreppets innebörd, måste det i särskilt utsträckning blistor

uppgift för domstolarna precisera lagstiftningensnärmareatten
innebörd. sistDet sagda gäller inte minst beträffande gärningar som
begåtts någon befunnit sig i berusat tillstånd. frågaIav som om
berusningens inverkan på bedömningen brott föreligger medav om

främsttanke uppsåtskravet det nämligen förenatär med uppenbara
svårigheter skapa lagregel uppfyller de krav klarhet ochatt en som
stringens bör ställa på sådan. Man får således bereddsom man en vara

böja sig för legalitetsprincipen inte i alla avseenden kanatt att
tillgodoses det hade varit önskvärt.sätt som

3 Konformitetsprincipen

Konformitetsprincipen innebär inte bör hållas ansvarigatt en person
för gärning, intehan kunde eftersig lagen. Straffrättsligträttaen om

förutsätter alltså gärningsmannen inte i avsaknadattansvar var av
förmåga eller tillfälle sig efter gällande regler.rättaatt

gärningsmanEn oförmögen sig efterär lagen hanrättaatt om
förmågasaknar kontrollera sitt handlande. Han kan då inte hjälpaatt

han avviker från vad föreskrivet straff-äratt som genom en
bestämmelse. Oförmågan kan ha sin grund i den handlingatt som
företagits ofrivillig, dvs. det har inte sig något handlande.rörtvar om
Men den kan också bero handling borde ha utförtsatt en som var
för svår klara, grund bristande styrka, kunskap,att t.ex. av
skicklighet eller gärningsmannen psykiskt stördetc., att sättettvar

påverkade hans kontrollförmåga.som
Huvudanledningen till har förmåga sigrättaatt atten person, som

efter lagen, saknar tillfälle det, han inte vad hangöra äratt att vet
skall bristandeDenna kunskap eller villfarelsegöra. kan från
gärningsmannens sida bestå antingen i okunnighet vad han görom
eller i okunnighet huruvida det han olagligt.gör är
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På några viktiga områden från de kravgörs avsteg som
konformitetsprincipen ställer sådantEtt består iavsteg attupp.
straffansvar regelmässigt inte förutsätter gärningsmannen hadeatt
insikt i hans handlande straffbelagt. Enligt principen ignorantiaatt var
iuris okunnighet lagen fällsskadar alltså regelmässigt ävennocet om

tillden inte kände till han bröt straffbe-att motansvar som en
stämmelse. Endast i undantagsfall kan ansvarsfrihet medges med
tillämpning regeln straffrättsvillfarelse i 24 kap. 9§ BrB.av om
Denna ordning har motiverats med den förutsätts föratt att
strafflagstiftningen skall effektiv.vara

Ett från konfonnitetsprincipens krav gäller de psykisktannat avsteg
lagöverträdarna.störda Till skillnad från vad igäller allanästansom

andra länder ställer svensk inte något krav tillräkneligheträtt upp
för skall kunna utkrävas. finns ocksåDet omständigheteratt ansvar

tyder på själva uppsåtskravet ibland inte ställs så högt närattsom
gärningen har begåtts någon led allvarlig psykiskav som av en
störning. Visserligen ñmis det gäller gärningar begåsnär som av
psykiskt störda lagöverträdare regel i 30 kap. 6 § BrB förbuden om

döma till fängelse. Men andra påföljder för gärningenmot att är
tillåtna.

ytterligare avseendeI undantag från vad bör gällagörsett som
enligt konformitetsprincipen. Vad vi tänker den tidigare nämndaär
problematiken kring gärningar begås berusade vissIsom av personer.
utsträckning efterges här kravet uppsåt eller oaktsamhet.

Konfonnitetsprincipen självfallet grundläggande betydelse iär ettav
civiliserat straffrättssystem. Det svårt etiskt försvara klanderär att ett
riktat den inte kunde sig efter lagen. Visserligenrätta detärmot som
knappast möjligt för straffbarhet kräva uppsåt ellerävenatt
oaktsamhet till det förhållandet gärningen straffbelagd iatt var men
övrigt angelägetdet konformitetsprincipensär krav blir till-att
godosedda. Detta innebär inte kravet på uppsåt ellerendast att
oaktsamhet bör upprätthållas allmänt detta faktiskt börutan attmera

fulltgälla ut.
Enligt vår mening bör tillämpningen konformitetsprincipen ledaav

till kravet på subjektiv täckning inte efterges i de fall gärnings-att
led allvarlig psykisk störning. Detta innebär attmannen av en

uppsåtsprövningen beträffandebör med noggrannhetgöras samma
psykiskt störda lagöverträdare i fråga gärningsmän intesom om som
lider någon allvarlig psykisk störning. Och det gällernärav en
lagöverträdare allvarligt psykiskt störd bör hans ellerär ävensom
hennes dispositionella förmåga oförmågaeller sig efterrättaattmera
lagen ha betydelse för i vilka fall det skall möjligt åläggaatt ettvara
straffrättsligt ansvar.

Också i detta avseende uppstår problem vid bedömningen av
Ävengärningar begåtts berusade gärningsmän. starka skälsom av om
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förgrundade på konfonnitetsprincipen talar den nuvarandeatt- -
ordningen, där kravet uppsåt i viss utsträckning efterges, inte bör
behållas det inte givet ordning bör förordas. Sådanaär att en annan

effektiv lagföring och ändamålsenliga processuella reglerkrav en
aktualiseras i sammanhanget måste också in. I dettavägassom

bedömer vi det finns begränsning i möjligheternahänseende att atten
och hållet tillgodose konforrnitetsprincipen.helt

Internationell anpassning2.4

anknytning tillregeringen Sveriges alltdirektivenI närmareanger
börländer skäl för denandra europeiska överett att sesom man nu

Enligt regeringen kan nämligen denallmänna straffrätten.
frågan enhetliga allmänstraffrättsligabedömningen göras att om mera

tilldra sig ökadinom efter hand kommerregler Europa att
uppmärksamhet.

Sverige blivit medlem i Europeiskadirektiven skrevs harSedan
särskilt i bedrivs inomEU har, det arbeteUnionen. Inom som ramen

allmänt syftartredje pelaren, frågor tagitsför den s.k. upp som mera
rättsligaöka möjligheterna till samverkan dettill på olika sättatt

särskildstraffrättens område. En EU-gäller inomfältet. Detta även
fram. exempel kan pekasstraffrätt håller också Somväxaatt ett

bedrägerieri syfte komma till medåtgärder vidtasde rättaattsom
kan särskiltsig budget. I det sammanhangetriktar EU:smotsom

finansiella intressenkonventionen 1995 skydd för EG:snämnas om
angelägetuppsåtligt bedrägeri. uppenbart detavseende Det ärär att att

praktiskakonstruktion inte i denexempelvis uppsåtsbegreppets
sig mellan denågot avgörande skiljertillämpningen på sättmera

övriga allmänna förut-Lika viktigt detolika medlemsländerna. är att
straffansvar någorlunda enhetliga.sättningar för är

uppsåts-ljuset inte bara påpågående integrationenDen sätter
svensk ikankonstruktion, där det redan härbegreppets rättsägas att

andra länder,sig från i allaviktigt avseende skiljer utanstort settett
stördabedömningen de psykisktexempelvisockså av

i dettastraffrättsliga ordninglagöverträdarnas Den somansvar.
innebär någonenligt svensk ochhänseende gäller rätt, attsom
skall påtillräknelighet intebedömning den handlandes göras, ärav

uppsâtsregleringen unik för Sverige.ungefär motsvarande sätt som
uppfattning tyngd.har enligt vårinternationellaDet storargumentet

ochområden användainte på viktigaVi kan systemoss av
i övrigtprincip Menkonstruktioner vi i ärävenär ensamma om.som

i belysning hurutformning granskasrättsreglernasdet angeläget att av
innebärjämförbara länder. Dettamotsvarande frågor har lösts i andra

länders reglerokritiskt skall andraintesjälvfallet övertaatt omman
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exempelvis försök förberedelse till brott elleroch medverkan tillom
Varje landbrott. har sin särskilda tradition det olika skäl kansom av
anledningfinnas slå vakt Vad viktigt emellertidär äratt attom. som

utfallet vid tillämpning de olika reglerna inte skiljer sig alltfören av
åt.mycket

begränsning2.5 En det straffbelagda områdetav

de tilläggsdirektiv till Fängelsestraffkommittén år 1983I som gavs
dir. 1983:43, och innehöll uppdrag övervägaett attsom
utformningen allmänna ansvarsfrihetsgrunderna,de togav
departementschefen frågan avgränsningen det straffbelagdaupp om av

aspekt vi uppehöllområdet den berört viän närur en annan som nyss
vid legalitetsprincipens betydelse. anförde:Hanoss

Samtidigt den allvarligare brottsligheten under de decenniernasenastesom
straffbestämmelser stigit i takthar ökat oroväckande har antaletsätt,ett

regleringar i sådan omfattning med fog kan talamed attnya en man om en
många fall blir ellerstraffrättslig inflation. I överträdelser i praktiken sällan

beivrade, inte sällan otvivelaktigt rättsväsendets ialdrig tasmen resurser
anspråk för förfaranden framstår bagatellartade och fögasom som

och svårare överblickastraffvärda. Regelsystemet dess tillämpning blir allt att
förförstå såväl den enskilde för myndigheterna. Det uppenbartoch ärsom

till och respekten för rättsväsendet kan allvarlig skada härav.tilltron taatt
vidta åtgärderdärför angeläget för bryta den här antyddaDet är att attnu

utvecklingen.

anvisade departementschefen i dessa direktiv delsSom metod
avkriminalisering upphävande straffbestämmelser ettgenom av

Riksåklagaren förbereda, dels utvidgninguppdrag att ensom gavs
ansvarsfrihetsgrundernatillämpningsområdet för de allmänna somav

Fängelsestraffkommittén sistnämnablev uppgift för överväga. Iatten
framhöll särskilt med hänsyn tillhänseende departementschefen attatt,

derättsväsendet borde inriktasde begränsade inom meraresurserna
sakligt lär finnasfallen lagöverträdelser, detallvarliga ettsettav

tillämpning den aktuellabetydande för generösutrymme aven mer
straffansvar.allmänna undantag fråntypen av

ladeFrihet från SOU 1988:7sitt betänkandeI ansvar
lagstiftning deförslag tillFängelsestraffkommittén fram ny

tillmed hänvisningansvarsfrihetsgrundernas omrâde, bl.a.allmänna
emellertidlegalitetsprincipen. kanupprätthållandet Manintresset avav

departementschefenskommittén fasta påknappast säga att tog
området borde minskasdet straffbelagdauttalande att genom enom

Ävenansvarsfrihetsreglerna.tillämpningsområdet förutvidgning av
kommitténsföljdkap.nödbestämrnelsen 24 4 § BrB som en avom
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förslag gjordes mindre restriktiv och också någon utvidgningannan av
det ansvarsfria området åstadkoms, det kommitténs uppfattning attvar

för tillämpninggenerösare ansvarsfrihetutrymmet rätten av var
begränsat. Kommittén motiverade denna ståndpunkt med att
straffsystemets auktoritet fordrar de undantag görsatt som genom
allmänna ansvarsfrihetsregler väl övervägda ochär väl motiverade.

Det finns naturligtvis all anledning instämma i dettaatt
Fångelsestraffkommitténs uttalande. Att undantagen från det straffbara
området bör väl övervägda och väl motiverade hindrar emellertidvara
enligt vår mening inte vad departementschefen anförde i direktivenatt
till den kommittén har betydande fog för sig. Det viktigtett är att
rättsväsendets begränsade för andra handlingar änresurser reserveras
sådana kan betecknas ringa eller i övrigt mindre allvarliga.som som
Detta inte endast fråga effektivitetär i verksamhet. Likastatensen om

betydelse har sådan prioritering för allmänhetens tilltro tillstor en
Denna skadasrättssystemet. nämligen polis, åklagare ochom

domstolar sig förseelserägnar ringa slag medan inteav resurserna
räcker till för den allvarligare brottsligheten.

Mot bakgrund det anförda det vår uppfattningär det finnsattav
goda skäl för avstå från straffbeläggning gärningar med ringaatt av
straffvärde. I fall gäller detta närvart görman, som man genom
bestämmelserna i 23 kap. BrB, med generella regler utvidgar det
straffbara området till försök, förberedelse och medverkan tillatt avse
brott Vårt förslag därför, detär gäller dennanärm.m. typ av
gärningar, genomgående utformat så ringa fall undantas från detatt
straffbelagda området. frågaI medverkan till brott vi ocksåom menar

bör inskränkas till medverkan till allvarligaatt ansvaret att avse mera
gärningar.

det straffbelagdaAtt området bör begränsas innebär naturligtvis inte
bör förhindrad föreslå ändringar innebär fleratt att attman vara som

handlingar beläggs straff.med Straffrätten måste, vi framhållit isom
avsnitt 2.1, hålla takt med samhällsutvecklingen. Innebär denna att
straffansvaret på något område kommit halta på sådant vissasättatt att

straffvärdaklart förfaranden inte åtkomliga med det straffrättsligaär
redskapet, kan något hinder utvidga straffansvaret där intemot att

föreligga. Självfallet bör detgärna dock krävas starka skäl för
nykriminalisering. Ett område där vi sådana starka skälattmenar
förekommer det för förberedelse till brottär kapitelsom avser ansvar
7.



Del B

Uppsåtsbegreppet, straffansvar vid frågorsamtrus

anknytning tillmed 23 kap. brottsbalken, m.m.

tillFörslag lagstiftning
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Författningsförslag Bdel

Förslag till1

ändring i brottsbalkenLag om

föreskrivs frågaHärigenom i brottsbalkenom
gälla,dels kap. 9 b § och 23 kap. 5 § skall upphöra4 attatt

balken skall införas två paragrafer, kap. 2 § ochdels i 1att nya a
följande lydelse,kap. 9 § med3 a

kap. ochkap. 2 3 kap. 8 och §§, 4 kap. 10 6 11dels l 11att
och §§, kap. kap. 13§§, 8 kap. 12 9 kap. 7 11 11 3 12 512

kap. 12 kap. och §§, 16 kap. 17 17kap. 12 14 15 7 15
kap. 21 kap. 22kap. 18 kap. 7 och 8 §§, 19 14-16 §§, 1511

kap. 1-4 och 6 §§ skall ha följande lydelse.kap. § 237 samt

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

brottspåföliderOm brott och1 kap.

första stycket 2§2 §

särskilt före-skall, inte Om integärningEn ärannat annatom
brottsärskilt föreskrivet, skrivet gärningutgörär anses en

begås uppsåt-endast då denbrott endast då den begåssom
ligen.uppsåtligen.

uppsåtligenbegåsEn gärning
avsiktlig ellerden är omom

vad gärnings-den motsvarar
uppfattathar insett,mannen

den.eller antagit om

2a§andra stycket2 §

gärningsmannen iunder Befann sigbegåttsHar gärningen
självför-villfarelse på grundellersjälvförvållat avvarrus
formvållat någonpå visgärningsmannen annat annan avrus,

tillfälligt självförvållad tillfällig sinnes-vållandeegetgenom
grund på-eller påbruk, skall förvirringfrån sina sinnens av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

detta inte föranleda gärning- verkan allvarligatt psykiskav en
inte brott. störning, uppkommiten anses som som ge-

gärningsmannens egetnom
vållande, skall detta inte föran-
leda gärningen inteatt anses

brott.som

3 kap. Om brott liv och hälsamot

Den oaktsamhet orsakar död, döms för vållande tillsom av annans
död till fängelse i högst två år eller, brottet ringa, tillärannans om

böter.
Är Ärbrottet döms till brottet döms tillgrovt, grovt,

fängelse, lägst månader och fängelse, lägst månader ochsex sex
högst år. Har gärningen högst år. Vid bedömandesex sex av
begåtts vid förande motorfor- brottet skall särskiltär grovtav om
don skall vid bedömande beaktas, gärningen harav om om
brottet särskilt beaktasär innefattat medvetet allvarligtgrovt ett

gärningsmannen varit på- risktagande eller, det harnärom
verkad alkohol eller något ställts särskilda krav påav upp-

medel. märksamhet eller skicklighet,annat
gärningsmannen har varitom

påverkad alkohol eller någotav
medel ellerannat annars genom

försummelse visat särskild hän-
synslöshet.

Åsamkar någon oaktsamhet sådan kroppsskada ellerav annan person
sjukdom ringa, döms för vållande till kroppsskadaär ellersom
sjukdom till böter eller fängelse i högst månader.sex

År Årbrottet döms till brottet döms tillgrovt, grovt
fängelse i högst fyra år. Har fängelse i fyrahögst år. Vid
gärningen begåtts vid förande bedömande brottet ärav om

motorfordon skall vid be- skall särskilt beaktas,grovtav om
dömande brottet gärningen har innefattatär grovt ettav om
särskilt beaktas gärnings- medvetet allvarligt risktagandeom

varit påverkad eller, det har ställtsnär sär-mannen av
alkohol eller något medel. skilda krav på uppmärksamhetannat



SOU 1996: 185 Författningsförslag 57

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

eller skicklighet, gärnings-om
har varit påverkadmannen av

alkohol eller något medelannat
eller försummelseannars genom
visat särskild hänsynslöshet.

9a§

Den underlåter tillkallaattsom
hjälp eller försöka räddaatt
eller på biståsättannat en

befinner sig i all-person som
varlig fara för liv eller hälsa
eller i därmed jämförligen

situation, döms för under-utsatt
låtenhet bistå nödställd tillatt
böter eller fängelse i högst två
ar.

I ringa fall skall inte dömas
till Till skall inteansvar. ansvar
heller dömas ingripandeettom
inte kan ske fara för denutan
handlande eller för någon
annan.

För försök eller förberedelse till För försök eller förberedelse till
mord, dråp, barnadråp eller mord, dråp, barnadråp, grov
sådan misshandel misshandel ellerär misshandel,som
ringa, så ock för stämpling till inte ringa, förär samtsom
mord, dråp eller miss- underlåtenhet avslöja mord,attgrov
handel eller underlåtenhet dråp eller misshandel skallatt grov

sådantavslöja brott dömes till dömas till enligt 23 kap.ansvar
enligt vad i 23 kap.ansvar

stadgas.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

fridfrihet och4 Om brottkap. mot

förberedelse tillförsök ellerFörförberedelse ellerförsök,För
frihetsbe-människorov, olagamänniskorov,stämpling till

i nöd-försättanderövande ellerellerfrihetsberövandeolaga
för underlåtenhetför läge,i nödläge,försättande attun-

föravslöja sådant brottavslöja sådantderlåtenhet samtatt
förberedelse tillförsök ellerför försök ellerså ockbrott,

skalltvångtvång olagatill olaga ärförberedelse grovtsom
enligt 23 kap.dömas tilldömes tillär grovt ansvaransvarsom

§Föreskriften 23 kap. 4ikap. stadgas.vad i 23enligt
någontillämpasskall även när

hemfridsbrottmedverkat tillhar
intrång.eller olaga

sexualbrottOm6 kap.

kapiteli detta ärkapitel Ansvari detta ärAnsvar somsom
för gärningföreskrivetgärningförföreskrivet somsom

vissnågon underbegåsunder vissnågonbegås motmot
denådömasskallålder ävendenådömasskallålder även

uppsåt tillhadeinteskälighadeinsåginte mensommensom
denanledningskäligandre attden antaanledning attanta

ålder.uppnått sådanandre inteålder.uppnått sådan

våldtäkt,tillförsökFörvåldtäkt,tillförsökFör grovgrov
tvång,sexuelltvåldtäkt,tvång,sexuellt grovtvåldtäkt, grovt

sexuellttvång,sexuelltsexuellt utnytt-sexuellt tvång, utnytt-
sexuelltjande,utnyttjan-sexuellt utnytt-jande, grovtgrovt

utnyttjandesexuelltjande,utnyttjandesexuelltde, avun-av
sexuelltunderárig, utnytt-sexuellt grovtderårig, utnytt-grovt

koppleriunderårig,jandekoppleriunderårig,jande avav
koppleri skall dömasellertillkoppleri döms grovtoch grovt

Det-enligt 23 kap.tillföreskrivsvadenligt ansvarsomansvar
förbe-frågaigällergäller ikap. Detsammai 23 omsamma



SOU 1996: 185 Författningsförslag 59

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fråga förberedelse och redelse till våldtäkt, våld-om grov
stämpling till våldtäkt, täkt, sexuellt utnyttjandegrovtgrov
våldtäkt, sexuellt underårig eller kopple-grovt utnytt- grovtav
jande underârig och för underlåtenhetgrovt samtav att
koppleri. avslöja sådant brott.

8 Omkap. stöld, rån och andra tillgreppsbrott

För försök eller förberedelse till För försök eller förberedelse till
stöld, stöld, rån, stöld, stöld, rån,grovtgrov grovtgrov
rån, tillgrepp fortskaffnings- rån, tillgrepp fortskaffnings-av av
medel eller olovlig kraftavled- medel eller olovlig kraftavled-
ning, sa ock för stämpling till ning för underlåtenhetsamt att
eller underlåtenhet avslöja avslöja rån eller rån skallatt grovt
rån eller rån dömes till dömas till enligt 23 kap.grovt ansvar

enligt vad i 23 kap. Vad har skallansvar sagtssom nu
stadgas. Skulle tillgrepp dock inte gälla tillgreppav av
fortskaffningsmedel, fortskaffningsmedelbrottet ärom som
jizllbordats, hava varit ringa.att anse

ringa, må dock dömassom
till sagts.ansvar som nu

9 kap. Om bedrägeri och oredlighetannan

Är brott i 6 § ringa, fördöms häleriförseelseattsom avses anse som
till böter eller fängelse i högst månader.sex

För häleriförseelse skall också dömas den som
i fall i 6 § andra stycketän sätt ärannat ägnatettsom avses som
försvåra återställande förvärvar eller något skäligenatt ett mottar som

kan frånhänt brott,antas vara annan genom
i fall2. i 6 första§ i fall2. i 6 § förstasom avses som avses

stycket inte insåg hade stycket inte hade uppsåt tillmen
skälig anledning skälig anledningatt anta att anta attmen
brott förelåg, eller brott förelåg, eller

på i första på6 § i förstasätt 6 §sättsom anges som anges
stycket 1 medverkat vid det stycket 1 medverkat vid det
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varigenom egendomenegendomen brottvarigenombrott
hadefrånhändes och inteoch inte insågfrânhändes annanannan

skälig anledninguppsåt tillskälig anledninghade att menmen
förövades.förövades. brottbrott anta attattanta

11§

förberedelse tillförsök ellertillförsök eller förberedelse FörFör
bedrägeri, bedrägeri,bedrägeri,bedrägeri, grovt ut-grovt

skallockerpressning ellerocker dömesutpressning eller
enligt 23 kap.dömas tillenligt vad 23 kap.itill ansvaransvar

förberedelse skallVadvad 23dock skall istadgas; avser
dock vad har intefrågaicke gälla ikap. 3 § sågs sagtsnusom

ringa.gälla utpressningförsök till utpressning. ärsomom
tillförberedelseSåsom för

bedrägeribedrägeri eller grovt
för bedragadendömes attsom

eljestellerförsäkringsgivare
skadarbedrägligt uppsåtmed

ellertillsig eller personannan
skallgålla,egendom. Detsamma

med uppsåtnågon som nyssom
sådanåstadkommasökersagts

skadanhan innanskada. Har
frånfrivilligt avståttinträtt att

skall hanfullfölja gärningen,
frånfri ansvar.vara

borgenärerOm brott11 kap. mot m.m.

3§

på obe-hanpå obe- Den när ärhanDen när är som,som,
farapåtagligstånd ellerfarapåtaglig närellerstånd när

skallhanförföreliggerskallför hanföreligger attatt
obestånd, fortsätterpäkommafortsätterpå obestånd,komma

förbrukandeunderrörelseförbrukandeunderrörelse avav
medelavsevärdamedelavsevärda motsva-utanutan motsva-

rörelsen ellerförrandeellerrörelsenförrande nyttanytta
inlåter sigslösaktigt ellersig leverinlåterslösaktigt ellerlever

företag elleräventyrligtellerföretagäventyrligtpå
ansvarsförbindelserlättsinnigaansvarsförbindelserlättsinniga
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eller vidtar sådan åtgärd eller vidtar sådan åtgärdannan annan
och därigenom uppsåtligen eller och därigenom uppsåtligen eller

oaktsamhet försämrar oaktsamhet försämrarav grov av grov
sin förmögenhetsställning i sin förmögenhetsställning i
avsevärd mån, döms för vårds- avsevärd mån, döms för vårds-
löshet borgenärer fäng-till löshet borgenärer till fäng-mot mot
else i högst två år. Vad else i högst två år. Vadsom nu som nu

skall gälla skalläven gällagär-sagts även gär-sagtsom om
ningsmannen inte insåg ningsmannen inte hade uppsåtmen
hade skälig anledning till skälig anledninganta att antamen
han på obestånd eller han på obestånd elleratt att attvar var
påtaglig fara förelåg för han påtaglig fara förelåg för hanatt att
skulle komma obestånd. skulle komma obestånd.

Gäldenär, vid skuldsanering enligt skuldsaneringslagensom
1994:334, konkurs förhandlingeller offentligt ackordom av grov

förtigeroaktsamhet tillgång, uppgiver obefintlig skuld eller lämnar
sådan oriktig uppgift, dömes likaledes, uppgiften rättasannan om

innan beedigasden eller eljest lägges till grund för förfarandet, för
vårdslöshet borgenärer.mot

12 kap. Om skadegörelsebrott

försök eller förberedelseFör till försökFör eller förberedelse till
skadegörelse, så ock för skadegörelse församtgrov grov

underlåtenhet avslöja sådant underlåtenhet avslöja sådantatt att
brott dömes till enligt brott skall dömas tillansvar ansvar
vad i 23 kap. enligt kap.stadgas. 23

13 kap. Om allmänfarliga brott

För försök, förberedelse eller försök eller förberedelseFör till
ståmpling till mordbrand, mordbrand, mordbrand,grovgrov
mordbrand, allmänfarlig allmänfarlig ödeläggelse, sabo-öde-

sabotage, kapning,läggelse, sabotage, sabo- tage, grovtgrovt
kapning, luft- eller luftfartssabotage, flyg-sjö- eller ö-tage,

fartssabotage, flygplatssabotage platssabotage, spridande giftav
eller spridande gift eller eller smitta eller förgöring samtav
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för underlåtenheteller till förgöring, så avslöjasmitta att
underlåtenhet avslöjaock för sådant brott skall dömas tillatt an-

enligtdömes till 23 kap.sådant brott svaransvar
enligt vad i 23 kap. stadgas.

Om förfalskningsbrott14 kap.

förberedelse till försök eller förberedelse tillförsök eller FörFör
urkundsförfalskning,urkundsförfalskning, grovgrov ur- ur-

undertryck- kundsförfalskning, undertryck-kundsförfalskning,
signaturför- ande urkund, signaturför-ande urkund, avav

penningförfalskning,falskning, penningförfalskning, falskning,
märkesförfalskning, förfalsk- märkesförfalskning, förfalsk-

ning fast märke eller bru-ning fast märke eller bru- avav
förfalskatskande vadförfalskats,kande vad av somav som

för underlåtenhetför underlåtenhetså ock att samt att av-
penningförfalskning skallpenningförfalskning slöjaavslöja

enligtenligt vadi 23 dömas till 23 kap.dömes till ansvaransvar
har skallSkulle brottet, Vadkap. stadgas. sagtssom nuom

falldock gälla för det brot-intefullbordats, hava varitdet att
hadedet fullbordats,ringa, må dock tet, omanse som

varit ringa.vadtill enligtdömas nuansvar
sagts.

Föreskriften kap. §i 23 4
tillämpas någonskall näräven

medverkat till olaga spri-har
ejierbildning.dande av

åtalOm mened, falskt ochkap.15 utsagaannan osann

i 1-i Prövas1-Prövas utsagautsaga som avsessom avses
betydelse förför 3 §§betydelse3 §§ utanutan varavara

tillskall inte dömastill saken,skall dömassaken, an-an-
skall inteTill ansvarsvar.svar.

någon,heller dömas somom
haft uppsåt utförahar att me-

har lämnatned, under ed osann
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i uppgift denna innanrättarmen
förhöret har avslutats.

Vad skall ock gälla, Vad har skallsagts sagtsnu som nu
någon lämnat uppgift också gälla, någon harom osann om

eller förtigit sanningen angåen- lämnat uppgift ellerosann
de sådant han förtigit sarmingen angåendeägt vägravarom

sig och omständigheterna sådant han haft rättyttra attsom
innebära skälig förursäkt sig ochvägra omstän-yttra om
honom. digheterna innebär skälig ursäkt

för honom.

6§

Angiver oskyldig till åtal oskyldig till åtalAngerman man
med uppsåt denne må bliva uppsåt skall blimed denneatt att
fälld till dömes för fÅ fälld till döms för iansvar, ansvar,

till fängelse i högst till fängelse i högst
två år eller, brottet ringa, två år eller, ringa,brottetär ärom om

fängelsetill böter eller i högst till böter eller fängelse i högst
månader. månader.sex sex

icke insåg hadeOm han Om han inte hade uppsåt tillmen
skälig anledning den skälig anledningatt attantaga, anta,men

oskyldig,angivne dömes för den angivne oskyldig, dömsvar var
tillobefogad angivelse böter för obefogad angivelse till böter

må-eller fängelse i högst eller fängelse i högst må-sex sex
nader. nader.

7§

i i fall 6 §Den fall 6 § Den änän annatannatsom, som,
"åklagare,hos polismyn- hos åklagare, polismyn-avser, avser,

myndighetdighet eller myndighet dighet eller annanannan
tillvitarsanningslöst tillvitar sanningslöst annanannan

brottslig brottslig gärning, föregivergärning, föregiver
ellerbesvärande omständighet eller besvärande omständighet

friande mildrandeförnekar friande eller mildrande förnekar eller
döms,omständighet, dömes, omständighet, om myn-om myn-

anmälandigheten hardigheten har attatt upptaga upptaan-
tillvitelsesådan för fÃ sådan sak, för falskmälan i sak, i

fängelse i högst två år eller,till fängelse i högst till
ringa, till bötertvå år eller, brottet ringa, brottet ärärom om

må-fängelse i högsttill böter eller fängelse i högst eller sex
månader. nader.sex
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han ickeOm insåg hade Om han inte hade uppsåt tillmen
anledningskälig skälig anledningatt ut-antaga, anta, attmen

sanningslös, dömes sanningslös, dömsutsagansagan var var
för vårdslös tillvitelse till böter för vårdslös tillvitelse till böter

fängelse ieller högst må- eller fängelse i högst må-sex sex
nader. nader.

förberedelse tillFör mened förberedelseFör till mened
stämpling tilleller mened eller för försök till bevisför-som

innebär någon söker anstifta vanskning skall dömas tillatt
sådan gärning, så ock för enligt 23 kap. Vadansvar som
försök till bevisförvanskning har skall dock intesagtsnu

till enligtdömes vadi 23 gälla för det fall brottet, detansvar om
stadgas. Skullekap. brottet, fullbordats, hade varit ringa.om

det fullbordats, hava varit att
ringa, må docksomanse

dömas till sagts.ansvar som nu

16 kap. Om brott allmän ordningmot

förberedelse eller stämplingFör För förberedelse eller under-
till eller underlåtenhet lâtenhet avslöja myteri skallattatt av-

myterislöja döms till dömas till enligt 23 kap.ansvar ansvar
enligt vad skall försöki 23 kap. Detsamma gällasågssom

eller förberedelse tillDetsamma skall gälla försök grovt
dobbleri.eller förberedelse till grovt

dobbleri.

17 kap. Om brott allmän verksamhetmot m.m.

någon döljer den förövat brott, hjälper honomOm undkomma,attsom
undanröjer bevis brottet eller på dylikt motverkar detsättannat attom
uppdagas eller beivras, döms för skyddande brottsling till böterav

fängelse i högst år.eller ett
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Är brottet döms till fängelse, lägst månader och högstgrovt, sex
fyra år.

Den inte insåg hade Den inte hade uppsåt tillsom men som
skälig anledning den skälig anledningantaga att anta attmen
andre brottslig, döms till den andre brottslig, dömsvar var
böter. till böter.

Till skall inte dömas gärningen ringaäransvar attom anse som
med hänsyn till gärningsmarmens förhållande till den brottslige och
övriga omständigheter.

18 kap. Om högmålsbrott

7 §

försök,För förberedelse eller För försök eller förberedelse till
stämpling till eller ellerväp- hotväpnatuppror motuppror

hot laglig ordning, för laglig ordning, för underlåten-nat mot
underlåtenhet sådantavslöja het avslöja sådant brottatt att samt
brott, så ock för försök till brott för försök till brott med-mot

medborgerlig frihet eller borgerlig frihet eller svikandemot
svikande försvarsplikt dömes försvarsplikt skall dömas tillav av
till enligt vad 23i kap. enligt 23 kap.ansvar ansvar
stadgas.

8 §

Gärning i 3-5 kap. Gärning i 3-5 kap.som avses som avses
och innebär förgripelse och innebär förgripelsemot mot
Konungen eller Konungen ellerär ärannan som annan som
nämnd i 2 § må nänmd i 2 § får inteutan utanrege- rege-
ringens förordnande åtalas ringens förordnande åtalasav av
åklagare, med mindre någon åklagare, med mindre någon
avlidit till följd gämingen. avlidit till följd gämingen.av av
Detsamma skall gälla i fråga skallDetsamma gälla i fråga

försök, förberedelse eller försök eller förberedelse tillom om
stämpling till gärning gärning har ellersagtssom nu som nu

eller underlåtenhet underlåtenhet avslöja sådansagts att att
avslöja sådan gärning. gärning.
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Om brott rikets säkerhet19 kap. mot

eller försök eller förberedelse tillförsök, förberedelse FörFör
högförräderi, högförräderi, trolöshet vid för-tillstämpling

med handling med främmande makt,vid förhandlingtrolöshet
spioneri, spioneri, spioneri, obe-främmande makt, grovt
obehörigspioneri, befattning med hemlighöriggrovt grov

uppgiftmed hemlig uppgift, obehörig befatt-befattning grov
underrättelseverk- hemlig uppgift ellereller olovlig ning med

underrätttelseverksam-för försök eller olovligså ocksamhet,
tillbe- het skall dömasförberedelse till obehörig ansvar

uppgift dö- enligt 23 kap.med hemligfattning
enligt vad i 23till ansvarmes

Såsom stämplingstadgas.kap.
högförräderi skalltill även

träda förbindelseiattanses
förfrämmande maktmed att

ellerförbereda, möjliggöra
sådant brott måunderlätta att

förövas.
underlåterDenunderlåterDen attatt av-somav-som

högförräderi, trolöshet vidslöjavidhögförräderi, trolöshetslöja
främmandeförhandling medmed främmandeförhandling

spioneri, spionerimakt,spionerispioneri,makt, grovtgrovt
obehörig befattningellerbefattningobehörigeller grovgrov
uppgift skall dömasmed hemligockhemlig uppgift, dömesmed

enligt kap. 6till 23enligt vad i 23 kap.till ansvaransvar
skall hansådantTillsådantoch skall tillsägs; ansvaran-

han inte hardömasickejämväl han ävendömas omomsvar
uppsåt till bort insehaftbort inse brottetinsett attatt menmen
strajfbelagd gärningå färde. varenvar

avslutad.förestående eller inte

tillmed hänsyntill någon,hänsyn Omnågon, medOm somsom
pákänt för honom,vadveterligt,honom ärvad är som

meddelad varninggrundvarningmeddeladgrund avav
skäl bort inseellerhögför-bort inseeller eljest attannatatt av

högför-förhandling gärningtrolöshet vid utgörräderi, somen
vid förhandlingräderi, trolöshetspioneri,främmande makt,med
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spioneri eller obehö- med främmande makt, spioneri,grovt grov
rig befattning med hemlig spioneri eller obehö-grovt grov
uppgift å förde, rig befattningmedverkar med hemligär
till gärningen, dömes till uppgift förestående eller inteäransvar
såsom för medhjälp avslutad,därtill; medverkar till gär-
dock må dömas till svårare ningen, skall dömas till ansvar
straff fängelse i två år. såsom förän medhjälp därtill,

dock får dömasinte till svårare
straff fängelse i två år.än

Olovlig underrättelseverksam- Olovlig underrättelseverksam-
het, tagande utländskt under- het, tagande utländskt under-av av
stöd eller olovlig värvning eller stöd eller olovlig värvning eller
försök, förberedelse eller försök eller förberedelse till
stämpling till olovligolovlig under- underrättelseverksamhet

fårrättelseverksamhet får inte inte regeringens för-utan utan
förordnande åtalas ordnande åtalasregeringens åklagare.av

åklagare.av
Gärning i 3 eller 4 Gärning i 3 eller 4som avses som avses

kap. och innebär sådan kränk- kap. och innebär sådan kränk-
ning främmandening främmande makt i makt iav som av som

så försök, förbe-§ ock försök eller11 11 §sägs, sägs samt
förberedelseredelse eller stämpling till sådan till sådan gärning
ellergärning eller underlåtenhet avslöjaattsagtssom nu

underlåtenhet avslöja sådan denna får heller åtalasinteatt av
heller åtalas åklagare förordnandegärning må utanav av

åklagare regeringen eller den regeringenförordnandeutan av
regeringen eller bemyndigat därtill.den regeringen
bemyndigat därtill.

Om21 kap. brott krigsmänav

förberedelse försök eller förberedelse tillFör försök, eller För
avslöjastämpling till eller underlåtenhet eller underlåtenhet att

avslöja för rymning för försök ellerrymning samtatt samt
förberedelse till våld eller hotförberedelseförsök, eller

förman skall dömas tillstämpling till våld eller hot motmot
enligt kap.23ansvar
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förman skall dömas till ansvar
enligt kap.23

22 Om landsförräderikap. m.m.

7§

försök, förberedelse ellerFör försök eller förberedelseFör till
stämpling till landsförräderi landsförräderi eller landssvek
eller landssvek skall dömas till skall dömas till enligt 23ansvar

enligt kap. förberedelse under23 kap. Som För tid,ansvar
stämpling skall då riket hotas krig, ockupa-även attanses av

förbindelse tion eller fientligheter,träda i med fienden andra
för förbereda, möjliggöra skall dömas till trots attatt ansvar
eller underlätta fientligheter inte utbrutit.brottatt som nu

förövas. För förberedelsesagts
eller stämpling under tid, då
riket hotas krig, ockupationav
eller andra fientligheter, skall
dömas till fient-trots attansvar
ligheter inte utbrutit.

underlåterDenunderlåterDen attatt som av-som av-
slöja landsförräderi eller lands-slöja landsförräderi lands-eller
svek skall dömas tillsvek skall dömas till ansvaransvar

kap. Tillenligt 23 6 sådantenligt 23 kap. Till sådant ansvar
skall han dömasskall han dömas han ävenäven ansvarom

han inte har haft uppsåt tillinte bort inseinsett att ommen
inse strafbe-bortbrottet höll på ske. attatt men en

lagd föreståendegärning var
avslutad.eller inte

försök, förbe- Om försök, förbe-23 kap. Om 23 kap.
med- fleras deltagande iredelse, stämpling och redelse och

verkan till brott brott, m.m.

1§

utföran-någon påbörjat utförandet har påbörjatHar Den som
i fallvisst detta det visst brott döms, debrott utan attav av

föreskrivet, förtill fullbordan, skall han det särskiltkommit är
fara harfall särskilt stadgande försök till brottet,i de om
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givits därom dömas för försök förelegat för försöksgärning-att
till brottet, såframt fara före- skulle leda till brottets full-en

handlingenlegat skulle leda bordan eller sådan fara haratt om
till brottets fullbordan eller varit utesluten endast på grund

farasådan endast grund tillfälliga omständigheter.av av
tillfälliga omständigheter varit
utesluten.

I ringa fall skall dömasinte
till Har gärningsman-ansvar.

avbryta gär-attnen, genom
ningens utförande eller på

frivilligt föranlettsätt,annat att
brottet fullbordats,inte skall
försöksgärningen anses som
ringa, inte särskilda skålom
talar det.mot

Straff för försök bestämmes Straff för försök till brott
till vad gäller förhögst skall bestämmas högst till vadsom

fullbordat brott och må gäller för fullbordat brott.sättas som
straffunder fängelse, lägstaom

för det fullbordade brottet är
två eller däröver.fängelse i år

2§

utföramed uppsåtDen Den med uppsåt utföraatt attsom, som,
lämnar ellereller främja brott, eller främja plane-brott, vidtar

ellerpenningar ringsåtgärder, befattar medsigannatmottager
förlagsåsom eller vederlag för hjälpmedel eller ellerpengar

brottet eller anskajfar, för- vidtar andra förberedandeock
färdigar, lämnar, åtgärder i fall detskall, demottager, som
förvarar, fortskajfar eller särskilt föreskrivet, dömasärtager

befattningdylik med gift, för förberedelse till brottet,annan om
dyrk, för fullbordan harsprängämne, fara brottetsvapen,

förfalskningsverktyg eller förelegat och de åtgärderannat om
sådant hjälpmedel, skall i de vidtagits hade varit attsom
fall särskilt stadgande givits bedöma åtminstone med-som

för förberedelsedärom dömas brottet för det fallverkan till
till för- detta hade kommit till fullbor-brottet, han ärom

fullbordat strajfbartförsök.fallen till för dan eller tillansvar
försök.brott eller

Ifall särskilt dö- fall skall dömasangivas I ringa intesom
brott. faran förock för stämpling till till Var attansvar.mes
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varande lydelseNu Föreslagen lydelse

Med stämpling förstås, förberedelsegärningen skulleatt
någon i samråd med leda till brottetsfullbordan litenannan
beslutar gärningen, så ock deneller har begått förbe-att som
någon söker anstifta eller redelsegärningen frivilligt före-annan
åtager eller erbjuder byggtsig brottslig användningatt av
utföra den. hjälpmedel eller vidtagitannars

skäliga åtgärder för för-att
hindra brottetsfullbordan, skall
denna ringa, inteanses som om
särskilda skäl talar det.mot

Straff för förberedelse eller Straff för förberedelse skall
bestämmesstämpling under den under vad skulle hasättas som

högsta och må under den följt på fullbordadedet brottet.sättas
jull-lägsta gäller förgräns som

bordat brott; må dömas till
högre straff fängelse tvåiän
år, mindre fängelsemed i åtta
år eller däröver kan följa å det
fullbordade brottet. faranVar
för brottets fullbordan ringa,
skall dömas till ansvar.

3§

för försök, förberedelseAnsvar
eller stämpling till brott skall
ådömas den frivilligt,som

avbryta gärningensattgenom
utförande eller annorledes,
föranlett brottet fullbor-att

Ändådats. brottet fullbor-att
må den olovligdats tagitsom

befattning påmed hjälpmedel
den grund dömas till ansvar,

frivilligthan förebyggt denom
brottsliga användningen av
hjälpmedlet.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

föreskrift gällerEn om ansvar
den utför gärningäven som en

samverkan med eller flerai en
andra medgärnings-personer
mannaskap.

4§

i denna balk medverkar till brottAnsvar Denärsom som
för strafbe-föreskri viss gärning skall främjavet attgenom en

bara den för fängel-ädömas inte lagd gärning, vilkensom
föreskrivet, förutfört gärningen dömsäven ärutan se

främjat denna med anstiftan till brottet, han harannan som om
råd eller dåd. skall förmått till utförandet,Detsamma annan

betrajfande lag för medhjälp där-gälla i ellerannan annars
straj7belagdeller författning till. ädömasKan ävenansvar
fängelse ocksåför vilken vid oaktsamhet, gäller detgärning, är

för den medverkar.föreskrivet. som
fall skall dömasinte I ringa inteDen är att anse somsom

döms, han har tillgärningsman om ansvar.
utförandet,förmått till Strajf för medverkan till brottannan

brottet och till vadför anstiftan skall bestämmas högstav
till det.för medhjälp gäller för brott i gärnings-annars som

medverkande bedöms mannaskap.Varje
efter det uppsåt eller den oakt-

tillsamhet ligger honomsom
föreskrivetlast. Ansvar ärsom

för gärning syssloman, gäl-av
denär eller i särskildannan
ställning skall ädömas denäven

tillsammans med honomsom
medverkat till gärningen.

någotVad i denna paragraf skall inte gälla,sägs annatomsom
för särskilda fall föreskrivet.följer vad ärav

6§

underlåter anmälaUnderlåter någon tidi Den attatt soman-
pä lämnaeljest avslöja brott ellermäla eller sättannat upp-

ellergifter föreståendeå förde, det kan skenärär om ensom
strajjbelagdsjälv eller avslutadfara för honom inte gär-utan
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

någon hans skall ningnärmaste, skall, i de fall det är sär-av
han i de fall särskilt stadgande skilt föreskrivet, dömas för un-
givits därom dömas för under- derlåtenhet avslöja gärning-att
låtenhet avslöja brottet enligt denna därigenom hadeatt en, om
vad stadgat för den kunnat hindrasär helt eller delvis.som som
allenast i mindre mån medver-
kat till sådant brott; dock må

något falli dömas till svårare
strof fängelse tvåi år. I deän
fall då det särskilt föreskrivetär
skall för underlåtenhet att av-
slöja brott enligt vadansvar nu

ådömasjämväl densagts som
insett bort inse brottetattmen

å färde.var
Om föräldrar eller andra Den i egenskap för-som av

uppfostrare eller förmyndare, i älder eller uppfostrareannan
fall första eller förmyndare,stycket i andra fallänannat
underlåta från brott förstai stycket,änattavser, som avses

hindra den står underlåterunder deras hindra denattsom som
vård eller lydnad, kandet står under hans vårdnär eller lyd-
ske fara för dem frånsjälva nad begå strajfbe-utan att en
eller deras och lagdnärmaste gärning, döms för under-utan
anmälan till myndighet, dömes lâtenhet hindra gärningen.att
för underlåtenhet hindraatt
brottet enligt vad förstai stycket

stadgat.är
förmå underlåtenhet Vad föreskrivs förstaiatt som

avslöja eller hindra brott dö- och andra styckena skall inte
med mindre den gärning gälla skall föran-gärningenmas, om

å färde så fortskridit leda för brott i gärnings-som var ansvar
strajf kan följa därå. mannaskap enligt någonatt annan

strajfbestämmelse eller om
för medverkan till brottansvar

föreligger enligt 4
fallI ringa skall inte dömas

till Till skall inteansvar. ansvar
heller dömas ingripandeettom
inte kan ske fara för denutan
handlande eller för någon

eller, falli iannan som avses
andra stycket, ingripandeettom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förutsätter anmälan till myndig-
het.

Strajf för brott enligt första
eller andra styckena skall be-

till böter eller fängelsestämmas
i högst två år.
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till2 Förslag
i 1960:418 straff förändring lagenLag omom

Varusmuggling

straff förföreskrivs 8 § lagen 1960:418Härigenom att om varu-
lydelse.smuggling skall ha följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

8§

försök till VarusmugglingVarusmuggling Förförsök tillFör
skall dömas till enligt 23kap.till enligt 23döms ansvaransvar

brottsbalken. Detsammagäller kap.brottsbalken. Detsamma
tillförberedelsevarusmuggling gällerförberedelse till varu-

narkotika.smuggling avseendenarkotikaavseende stäm-samt
varusmugglingtill sådanpling

intenarkotikaavseende ärsom
ringa.

medverkat tillnågonHartill iflera medverkatHar enen
straffbelagd gärningi denna laggärningstraffbelagdlagdenna

i 23tillämpas bestämmelsernai 23bestämmelsernatillämpas
Beträffandebrottsbalken.kap.Beträffandekap. brottsbalken.

Varusmuggling, ringa,ärvarusmuggling, ringa,är somsom
hargäller dock vadhardock vadgäller som nusom nu

gärningenendastgärningenendast sagts avsersagts omavserom
narkotika.narkotika.
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3 tillFörslag
Lag ändring i 1964:169lagen straff förom om

folkmord

Härigenom föreskrivs 2 § lagen 1964: 169 straff för folkmordatt om
skall ha följande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

2§

försök, förberedelseFör eller För försök eller förberedelse till
stämpling till folkmord, så ock folkmord för underlåtenhetsamt
för underlåtenhet avslöja avslöja sådant brott skall dö-att att
sådant brott dömes till till enligt 23 kap.ansvar mas ansvar
enligt vad i 23 kap. brottsbal- brottsbalken.
ken stadgas.
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tillFörslag4

1968:64narkotikastrafflagenändring iLag om

1968:64narkotikastrafflagen§§och 5föreskrivs 4Härigenom att
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4§

tillförberedelseellerförsökFörtillförberedelseförsök ellerFör
narko-ellernarkotikabrott grovtnarko-ellernarkotikabrott grovt

tillskall dömastikabrottstämpling ansvarförliksomtikabrott
Vadbrottsbalken.kap.23enligtinte ärnarkotikabrott,till som

dockskallhartilleller sagtsringa, som nuatt somanse
gärningenendastgälladöms,narkotikabrott omomgrovt

befattning änbefatt- somgärningen annanavserannanavser
§ 6.i ltilli §lning än avsesavsessom

brotts-kap.23enligtansvar
balken.

5§

till brottmedverkatnågonHartill brottmedverkatfleraHar
innefat-och§§i 1-4innefat-ochi 1-4 avsessomavsessom

be-endastintegärningenbe-endastintegärningen tartar
gäller§enligt lfattninggäller§enligt 1fattning

kap.23ibestämmelsernakap.i 23bestämmelserna
brottsbalken.brottsbalken.
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5 Förslag till

Lag ändring i sjömanslagen 1973:282om

Härigenom föreskrivs 69 § sjömanslagen 1973:282 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För förberedelse eller stämpling För förberedelse till brott som
till brott i 68 § eller i 68 § eller underlåtenhetsom avses avses
underlåtenhet avslöja sådant avslöja sådant brottatt skallatt
brott dömes till enligt dömas till enligt 23 kap.ansvar ansvar
vad stadgas i 23 kap. brottsbalken. Detsamma gällersom
brottsbalken. Detsamma gäller försök eller förberedelse till
försök eller förberedelse till brott i 67 intesom avses om
brott i 67 brottet skulle ha varitsom attavses om anse
brottet skulle ha varit ringa det hade full-att anse som om

ringa det fullbordats. bordats.som om
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tillFörslag6

1993:787ñskelagenändring iLag om

1993:787ñskelagenfrågaföreskrivs iHärigenom om
följandemedparagraf, 40skall införasdet i lagendels aatt en ny

lydelse,
följande lydelse.haskall40 §dels att

lydelseNuvarandelydelseFöreslagen

40§

föreskrifterbryteroaktsamhetuppsåt ellermed motDen somavsom
19-23med stödmeddelats attgenomav

otillåteneller iredskapotillåtetñskemetod,otillåtenmedfiska
omfattning,

fiskeförbud,det råderdärfiska2.
fiska,tillåtetdet intesådana fiskarter ärefter attfiska som
fisk intesaluhållaellertill landetini land, föraförabehålla,4. som

minimimått,föreskrivnauppfyller
medfångatsfisksaluhållaellerlandetin tillland, föraföra i5. som

redskap,otillåtettiskemetod ellerotillåten
förbjudenfoderñska art,

ellervattenbruksanläggningfiskeredskap ellermärkablilåta utatt
ellerföreskrivetfiskeredskap sätt,märkaatt

kräftpestspridninghindraföruppställtskravåsidosätta att avsom
sjukdomeller annan

följerintemånader,i högstfängelseeller annattill böterdöms omsex
41av

tillsig skyldigDenskyldig till görsigDen gör somsom
itill brottförsökförberedelse tillellerförsök avsessom

tillstycket dömsförstastycketförstai ansvarbrott som avses
brottsbalken.kap.enligt 2323 kap.enligttilldöms ansvar

brottsbalken.

40a§

utförauppsåtmedDen attsom,
ibrottfrämjaeller som avses

åt-förberedandevidtar40
gärder attgenom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

vid färd på allmänt eller
enskilt medföra eller därvatten
lägga otillätet fiskeredskaput
eller anordning särskiltärsom
ägnad användas vid fiskeatt
med otillåten fiskemetod eller
för fiske efter det intearter som

tillåtet fiskaär eller,att
vid färd pá allmänt eller

enskilt där det rådervatten
fiskeförbud medföra jiskered-
skap eller där lägga fiskered-ut
skap, döms till böter.
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3 Uppsåtsbegreppet

3.1 Allmänt gärningar och personligtom ansvar

Frågan vad brott kanutgör inte besvarasett enbart med hän-som
visning till den objektiva beskrivningen gärningen i straffstad-ettav
gande. I alla jämförbararättssystem med vårt gärnings-ävenattanses

subjektiva förhållande till gärningen eller hansmannens skuld
tillräknande betydelseär för hans straffrättsliga Dettaav ansvar.
subjektiva rekvisit kan enligt svensk bestå irätt krav på uppsåtett
dolus eller oaktsamhet Culpa. Av kap.1 2 § första stycket BrB
följer det normalt ställs kravatt uppsåt. En oaktsam gärning är,
vad gäller brotten i BrB, straffbar endast det särskiltär före-om
skrivet. I specialstraffrätten kommer princip gälla fr.o.m.attsamma
den januari1 1999 se 2 i övergångsbestämmelserna till 1994 års
ändringar i 1 kap. 2 § BrB, SFS 1994:458.

För brott skall föreliggaatt krävs,ett enligt den s.k. täcknings-
principen, det råder viss kongruensatt mellan brottets objektivaen
och subjektiva sida dvs. gärningsmannens uppsåt elleratt oaktsamhet
omfattar åtminstone huvuddragen det händelseförlopp utgörav som
gärningen.

Genom kriminalisera vissa gärningaratt har lagstiftaren kopplat ett
straffhot till del mänskliga beteenden. straffbestämmelsernaen
motiveras ofta utifrån beteendestyrande syfte.ett Tanken är att man

straffbestämmelser skall kunna och påverka medborgarnasgenom styra
beteenden i viss riktning. Oftast straffbestämmelserna uttrycken ger
för förbud. Lagstiftaren har förbuden velat avhålla med-genom
borgarna från företa vissa icke önskvärdaatt gärningar. Straffbe-
stämmelserna kan också uttryck för påbud i något visst hänseende.ge
Detta gäller i de fall vill medborgarna till bete sigstyra påman att ett
visst föreskrivet sätt.

Det bör framhållas beteendestyrning kriminaliseringatt i ochgenom
för sig i mångaär stycken trubbigt instrument.ett Vill man upp-
rätthålla det beteendestyrande syftet med straffbestämmelserna får det
emellertid vissa återverkningar på förutsättningarna för det straffrättsli-

En grundläggande förutsättning föransvaret. personligtga ett ansvar
för gärningen måste nämligen utifrån sådant syfte gärnings-ett attvara
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på sådant han skulle hasitt beteendekunde sätt attettstyramannen
begå gärningen.undvikakunnat att

ocksåstraffbestämmelserna haruppfattningvedertagenDet är atten
Straffbudmoralförstärkande funktion.moralbildande eller geren

förhållningssätt detför ochsällan uttryckvisserligen inte somnormer
bör skada andraintei samhället,enighetråder t.ex. attstor manom

så införandetförefaller det kunnaiblandmänniskor. Men att avvara
människors attityderpå längre sikt förändraråtminstonelagstiftningny

på sådan effektbeteenden. exempeltill vissa Ett ärförhållandei en
i dagmänniskor försvararYtterstbarnaga.förbudet mot somaga

decennier sedanförhållandena för någramedanuppfostran,del aven
de flestarattfylleribrottet,exempelannorlunda. Ett ärannat somvar
tillkomstattityderna vid brottetsstraffvärt, däri dag menser som

rättsmedvetandet,Axberger, allmännajfr Detde motsattasnarast var
BRÅ-rapport ff..1996:1, 96s.

etableradeförankring i fasthar sinstraffbudenOberoende av om
tillrationellt försökföruttryckeller kanmoralnorrner ettses som

rättvistför de flesta medborgareframstår detattitydförändring attsom
straff-brytersanktion något slaginträderdet mot ettom manaven

hargivetvis denför detta överträttförutsättning ärbud. En att som
uttryckt,eller, enklareundvika dettaskulle ha kunnatstraffbudet att

gärning.rå för sinkundehan
börstraffrättsligaprincip för detgrundläggande motSom ansvaret

lagenbegår gärninggälla denanfördabakgrund det att somensomav
sig efter lagensmöjligheterockså harbrottslig rättapekar attut som

straffrättsligtkonformitetsprincipen. Ettangåendeavsnitt 2.3krav se
tordegrundläggande principtill dennainte hänsyntarsomansvar

oetiskt.orättfärdigt och Ettframståmänniskorför de flestaockså som
skallstraffrättsligtalltsåledesfundamentalt krav är att varaansvar

företogklandras för hankangärningsmannenberoende attattav
gärningen.

hänseendei visstefterleva kravlagensnågon skall kunnaFör ettatt
något visstförstår han som utgöralltså han gördetkrävs attatt en

oaktsam-försigeller, deträttsstridig gärning rör om ansvarom
något visst somförstå han utgörbörhan görhetsbrott, attatt en

sig efterhaft tillfällehan integärning. har rättarättsstridig Annars att
sådanlagen. Isin överträdelseklandras förkan inteochlagen enav

rekvisitet.subjektivauppfyllelse detbrister det isituation av
rekvisitet kravsubjektivabestår detframgåttharSom ettav

emellertidVissa brottstyperoaktsamhet. äruppsåt ellerpåantingen
hänseende ställer kravnågotde isådantkonstruerade på sätt attett

vadharuppsåt. Dekräveroaktsamhetendast manannarsmen
angående§ BrB6 kap. llskuldrekvisit seblandadekallabrukar t.ex.

förbrottetsangående§ BrBsexualbrott, 9 kap. 7vid vissaålderoffrets
tredjekap. 11 §häleriförseelse och 17vissa formervidexistens av
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stycket angåendeBrB kännedomen den skyddar ärattom man en
brottsling.

vårtI uppdrag ingår i vilka fall gärning börövervägaatt en anses
uppsåtlig, dvs. bedöma hur mellan uppsåt och oaktsamhetgränsenatt

drasbör den rättstillämpningennuvarandeöverväga ärsamt att om
ändamålsenlig i detta hänseende. För redovisningen våra över-av
väganden krävs vi redogör för hur uppsåtsrekvisitet i övrigtävenatt

utformat och vi något vad täckningsprincipenär ävenatt tar upp
innebär.närmare

3.2 Gällande rätt

Inledning3.2. l

Med uppsåt förstås, aning förenklat, någon handlar med "vettatten
vilja", varvid förståsoch "vett" bör kännedom sakförhållan-som om

och "vi1ja"dena med handlingsskäl,närmast synonymt attsom man
handlar för vill uppnå något visst. Som kommeratt attman senare
framgå denna beskrivning dock både för opreciserad förochär snäv

förhållande till den juridiska definitioneni uppsåtsbe-gängse av
kanMan också gärningsmannen för begåsägagreppet. att att en

uppsåtlig gärning i någon mening mäste förstå vad han Detgör. är
alltidnämligen gärningsmannens personliga subjektivaegen

föreställning gärningens innebörd och konsekvenser ärom som
avgörande för prövningen uppsåt föreligger. behöverDäremotav om

allmänhet inte förståhan i vad han otillåtet straffbart.gör äratt
nuvarande uppsåtsrekvisitetDet har vuxit fram växelver-genom en

mellan doktrin och rättspraxis.kan Någon lagstiftning vadom som
uppsåt finns alltså inte. Ursprungligen formulerades uppsåts-utgör

rekvisitet i den rättsvetenskapliga litteraturen under slutet förraav
seklet. Rekvisitet teoretisk konstruktion och tämligenutgör ären
svårtillgängligt, framför allt vad gäller dess gränsornråde denmot
medvetna culpan det s.k. hypotetiska eventuella uppsåtet. finnsDet-
dock, vi återkommer till våra överväganden, skäli att tro attsom man

rättstillärnpningen sigi ofta använder sense-betonadecommonav mer
olikaför uppsåtsprövningen och sedan använder deresonemang

hållerformerna uppsåt närmast test resonemangetav som en av om
juridiskt. måste också framhållas uppsåtsbedömningenDet ärrent att
förknippad med möjligheterna bevisa uppsåt.nära att

Utifrån vidare perspektiv har uppsåtskravet betydelse för hurett
gärningsmanklandervärd för han har företagitär att enpass en

gärning. gärningsman uppfyller uppsåtskravet kan haEn sägassom
företog hans gärningvarit medveten han gärningen och ärattom

straffvärd begåtts någon enbartdärför gärningän som av sommer en
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varithar oaktsam. En uppsåtlig gärning också i sig klandervärd,är
medan det vid oaktsamhetsbrott i varje enskilt fall särskilt måste
bedömas gärningen klandervärd. areborg harJ uttryckt saken såärom

dolus den latinska för uppsåt brukas be-att termen numera som en
teckning för den själsliga komponent i alla moderna rättsord-som
ningar olika skäl föreliggaböra för den företagitattav anses som en
straffvärd handling skall betraktas fullt straffvärd se Handlingsom
och uppsåt 1.s.

Uppsåtsrekvisitet juridiskt begrepp. Enligt Strahl uppgiftenär ärett
för doktrin och praxis utforma begreppet uppsåt så, det bästatt att
tjänar praktiskadet syftet begränsa kriminaliseringen till vadatt som

önskvärt straffbelägga uppsåtligt brott Allmänseattanses som
Straffrätt f..89 Uppsåtsrekvisitet kan tillha kommitsägass. genom

växelverkan mellan insikt hur människor fungerar och vaden en om
kriminalpolitiskt önskvärt straffbelägga uppsåtligtär attsom som

brott. Strahl detta praktiska syfte medför fortsatta fram-att attmenar
i den psykologiska och psykiatriska forskningen vad uppsåtsteg om

egentligen inte nödvändigtvis påverkar utformningen detär av
straffrättsliga uppsåtsbegreppet. läroboken "StraffrättensI allmänna

utifrån traditionelltdel" uttryckssättet "medsynsättett attanges mer
och vilja" illustrerar det för uppsåt karakteristiskt denärvett att att

handlande bestäms viss vilja och han begått gärninghar sinattav en
med vetskap aktuella omständigheter, varvid det pekas på denom
traditionella uppdelningen i viljemoment och insiktsmomentett ett
Agge-Thornstedt, f.108s. .

skall ha handlat uppsåtFör med krävsatt en person anses -
förenklat uttryckt han gjort något och inte endast något haratt att-

med honom. Ofrivilliga ellerhänt kroppsrörelser beteenden som
uppstår reflexmässigt undereller hypnos eller under medvetslöshets-

Ärliknande tillstånd medför inte straffansvar. handlingen ofrivillig ses
brist objektivadetta brottets sida eller bristsom en som en

gärningskontroll teoretisktgärningsmannen kan inte på orderens
ändra sitt handlande utesluter straffbarhet.som

uppsåtsprövning skall kunna genomföras brukarFör att en man
enligt rättspraxis också kräva gärningsmannen har varit i tillräckligtatt
grad medveten sitt handlande bl.a. NJA 1969 401. Dettaseom s.

ofrivilliga handlingar.medvetenhetskrav sikte något äntar annat
sig situationer gärningsmannen i någon mån varitDet därrör om

sitt handlande medvetenhet eller verklig-medveten där hansom men
hetsuppfattning så inte sig meningsfulltgrumlad detär attatt ter

uppsåtsprövning. har i dessa fall i regelgenomföra någon Domstolarna
förelegat brist brottets subjektiva sida och frikäntfunnit detatt en

på uppsåtskravet i den meningfrån den grunden att som avsesansvar
ha uppsåt får alltsåi kap. 2 § BrB inte uppfyllts. För kunna1 att man

Straffrätt 91 ff..inte ha varit alltför omtöcknad Strahl, Allmänse s.
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harDet i rättspraxis oftast sigrört akuta förvirringstillståndom av
övergående Som exempel kan postepileptiskanatur. nämnasmera

tillstånd, tillstånd grumlad medvetenhet vid akut blodsocker-av
sänkning hos diabetiker och akuta psykotiska tillstånd, tillstånden som
före tillkomstBrB:s mestadels ledde till ansvarsfrihet på grund av
bristande tillräknelighet. Jfr rörande medvetenhetskravet vad som
anförs i kapitel 16 och 17.

3.2.2 Det nuvarande uppsåtsrekvisitet och dess olika former

Man brukar skilja mellan uppsåt beträffande effekt och uppsåt
beträffande gärningsmoment. Med "effekt" förstås i detta sammanhang

den straffbara gärningen skall medföra visstatt resultatett yttre av
något slag, i regel antingen skada eller konkret fara, dvs. risken en en
för skada i det enskilda fallet uppkommer. "Gärningsmoment"att är

förstå omständigheter faktisk eller rättsligatt måstesom naturav som
föreligga för de objektiva rekvistiten i straffbud skallatt ett vara
uppfyllda.

Den misshandlar och förorsakar dennesom en annan person en
livshotande skada effekten måste, för kunna dömas föratt att
uppsåtligen ha tillfogat denna skada, ha uppsåt i förhållande till den
förorsakade effekten. Som exempel på uppsåt till gärningsmoment kan

dennämnas med stöldgods måste, föratt kunnaertappassom att
straffas för den uppsåtliga varianten häleribrott, ha uppsåt be-av
träffande den omständigheten egendomen frånhänts någonatt annan

brott. Ett exempel är åtalats för denannat attgenom en person som
uppsåtliga formen skyddande brottsling måste, för kunnaattav av
fällas till ha uppsåt i förhållande till den hanattansvar, person
skyddade hade begått brott.

Uppsåt i förhållande till själva handlingen förekommer i regel inte
i den definitionengängse uppsåtsbegreppet. I den mån handlingensav
karaktär och egenskaper har straffrättslig relevans det frågaär om
gärningsmoment, i övrigt har det överflödigt talaansetts attmen om
uppsåt i förhållande till handlingen. Detta hänger med attsamman man
traditionellt definierar "handling" på sådant ofrivilliga hand-sättett att
lingar utesluts. I sammanhanget bör dock det medveten-nämnas
hetskrav har ställts i rättspraxis vid vissa förvirringstillstånd.som upp

måste,Man framgått, alltid gärningsmannen harpröva varitsom om
i sådan grad medveten sitt handlande uppsåt i den meningattom som

i l kap. 2 § BrB förelegat se bl.a. NJA 1969 401.avses s.
Man brukar skilja mellan former uppsåt beträffande effekt,tre av

nämligen direkt uppsåt, indirekt uppsåt och eventuellt uppsåt.
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åsyftar det brottsligauppsåt föreligger gärningsmannenDirekt om
nödvändigt genomgångsledresultatet effekten eller detta ettsomser

åsyftar gärningen. brottsliga resultatetdet mål han med Dettill som
avsikt meddirekt uppsåt själva syftet med gärningen denvidutgör -

gärningen företas.vilken
uppsåt föreligger gärningsmannen visserligen inteIndirekt om

säker följdbrottsliga resultatet förstår dettaåsyftar det äratt enmen
gärningen för framstår nödvändigvisshet eller honom som enav

förbundet med det målbieffekt till eller något nödvändigtsättannat
åsyftar gärningen.han medsom

föreligger gärnings-Eventuellt uppsåt dess hypotetiska formi om
möjlig biverkandet brottsliga resultatetinser äratt avenmannen
brottsliga resultatetföreligger risk för detgärningen dvs. detatt en

för han skulle ha begåttdessutom kan hållas visstoch det attom
det brottsliga resultatethan hade varit säkergärningen även attom

avgörandehypotetiskt blir såledesbli följden den. Ettskulle provav
eventuellt uppsåt föreligger.för om

indirekta uppsåtet itillämpligheten det direkta ellerFör av
betydelse hurbieffekt det i principvarianten nödvändig saknar

effekten kommersannolikt det framstår för gärningsmannen att att
praktiskt möjlig.inträderäcker han effektensinträda. Det att somser

utfalletbrottsliga resultatetpåverkar sannolikheten för detDäremot av
i sammanhangeteventuellt uppsåt. börhypotetiska vid Detdet provet

subjektiv sannolikhet, dvs. gradenhär sigpåpekas det röratt avom
visstdet går påbenägenhetgärningsmannens sätt.ettatt tro att

i följande finns detframgår redogörelsen detSom även enav
uppsåtet. Också dennavariant det eventuellafaktisk synes varaav

då deneftersom de situationerden tillämpas sällangällande rätt, men
uppsåtetshypotetiska eventuellai fråga inom detkan komma ryms

tillämpningsområde.
delas inbrukar dettauppsåt beträffande gärningsmomentVad gäller

i två former.
beteckning, föreliggersaknar särskildförsta fonnen, närDen som

föreliggande omständigheter.visshethar fullgärningsmannen om
effekt.uppsåt beträffandeindirektdirekt ochformDenna motsvarar

föreliggergärningsmomentuppsåt beträffande närEventuellt ex-
brottsrekvisit, förviss omständighet,istensen utgör ettsomav en

förhållandenamöjlig ochsig ovisshargärningsmannen tett mensom
gärningenskulle ha begåttför visst handet kan hållassådanaär attatt

omständighet förelåg. Försäker på dennahan hade varitäven attom
eventuelltföreliggerhäleri såexemplet rörandeåtervända tillatt

intevisserligenstulen sakköpertill häleri, denuppsåt vet,enom som
för visstkan hållasdet dessutomstulen ochmisstänker, den ärattmen

detvarit säkerhadehanskulle ha köpt sakenhan även attatt om
stöldgods.rörde sig om
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Det kan tilläggas uppsåtsprövningen beträffande frånvaronatt av
omständigheter konstituerar objektiva ansvarsfrihets grundersom ex.
nödvärn på motsvarandegörs Som exempel kansätt. detnämnas att
vid invändning putativ nödvärn skall gärnings-prövasen om om

misstänkte sådan situation inte förelåg och detattmannen en om
därutöver kan hållas för visst han skulle ha begått gärningen,att även

han hade varit säker nödvärnssituation inte förelåg. Iattom en
förutsättsexemplet nödvärnssituation faktiskt inte förelåg.att renten

3.2.3 Täckningsprincipen kortfattad redogörelse för vaden-
uppsåtet skall omfatta

Inledning

grundläggandeEtt krav för straffrättsligt för uppsåtliga brott äransvar
uppsåtet täcker rekvisiten för rättsstridig gärning, dvs. iatt en

huvudsak brottsrekvisiten enligt det aktuella straffbudet detsamt
förhållandet ingen omständighet gärningen tillåtengöratt som
föreligger det frågat.ex. nödvärnssituation. följerDettaäratt om en

täckningsprincipen, innebörd det skallär görasattav vars en
jämförelse mellan det verkliga händelseförloppet så långt detta är

ibevisat och detprocessen gärningsmannen föreställda hän-av
delseförloppet för skall kunna bedöma dessa i till-att att man om
räcklig grad korresponderar med varandra. Man skall kunna säga att

frågadet "samma rättsstridiga gärning " enligt bådaär händelseför-om
loppen; föreligger bristande täckning. För täckning skallattannars
föreligga krävs ingen fullständig kongruens mellan det verkliga och

föreställda händelseförloppet,det vad enligt gällande rättmen som
precist krävs i detta hänseende i viss mån oklart. Dessutomärmera

finns det vissa undantag från täckningsprincipen, bl.a. vid självför-
vållat vidarese kapitel 4.rus

täckningsprincipen följerAv uppsåtet skall täcka omständigheteratt
medför brottet skall rubriceras på visst sådanasätt,att ett t.ex.som

omständigheter medför stöld skall bedömasatt grovtsom en som
Bristandebrott. subjektiv täckning medför här brottet hänförs tillatt

lindrigare brottstyp vad hade skett.änen som annars
Täckningsprincipen har betydelse för påföljdsbestånmingen. Iäven

29 kap. § andra stycket1 BrB det vid bedömningenattanges av
brottets straffvärde särskilt skall beaktas vad den tilltalade har insett
eller borde ha insett den skada, kränkning eller fara gärningenom som
inneburit. Vid straffvärdebedömningen skall med andra ord inte tas

till sådanahänsyn omständigheter inte täcks gärningsmannenssom av
uppsåt eller oaktsamhet se l987/88:12O 81, NJA 1988prop. s. s.
170. Innebörden bestämmelsen får det vid uppsåtligaattav anses vara
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brott normalt krävs uppsåt i förhållande till de omständigheter som
påverkar bedömningen straffvärdet.av

Täckningsprincipen således betydelse olikaär nivåer.treav
Uppsåtet skall täcka rekvisiten för den rättsstridiga gärningen
gärningsnivån, omständigheter vid gradindelade brottstyper ellersom
vid kvalificerade eller privilegierades.k. brottstyper t.ex. barnadråp
har betydelse för brottet skall omfattas visst straffbudettom av
rubriceringsnivån och omständigheter har betydelse försom
bedömningen brottets straffvärde påföljdsbeståmningsnivån.av

Preciseringar täckningsprincipens innebördav

Vad i varje enskilt fall skall täckt uppsåt beror påsom vara av
brottsförutsättningarna enligt de enskilda straffbestämmelserna. Vid

brott incestkaraktär krävs uppsåtet omfattar blodsbandetst.ex. attav
existens. Vid bedrägeri och förskingring krävs täckning skaderekvi-av
sitet, detta utformat på sådant det räckerär med uppsåtsättett attmen
till fara för slutlig förlust. Förmögenhetsskada nämligenanses
föreligga gärningen medför beaktansvärd risk för sådanattom en en
skada slutligen uppkommer. Uppsåt kan uteslutet gärnings-vara om

har misstagit sig beträffande värdet hos sak ellermannen en en
prestation. Förskingringsansvar uteslutet gärningsmannenär trorom
sig likvid eller solvent. förAnsvar skadegörelse kräver attvara
uppsåtet omfattar skadegörelsehandlingen medför föratt men annans

felaktigtDen han skadar sin egendomrätt. tror att utan attsom egen
medfördetta för kan därför inte fällas tillrätt,men annans ansvar.

bereder sig tillgångDen till företagshemlighet i den felaktigasom en
han har till denna kan inte dömas för företagsspioneri,rätttron att

eftersom hans uppsåt i sådant fall inte täcker rekvisitet "olovligen" i
lagen3 § 1990:409 företagshemligheter. Som det anförda visarom

aktualiseras frågan subjektiv påtäckning många olika sätt.om
Utgångspunkten för bedömningen erforderlig täckning före-av om

ligger viss rättsstridig gärning har företagits.är Dettaatt en
vad traditionellt brukar benämnas brottets objektivamotsvarar som

sida. Det obestämda beskriva denna gärningsättet ärmest att att
använda lagens ord de framgår straffbudets brottsbeskrivning.som av

den kan också beskrivas iMen mycket preciserade ordalag. Påmera
motsvarande kan med olika grad precision beskriva densätt man av
bild verkligheten omfattas gärningsmannens uppsåt. Somav som av
tidigare föreligger erforderlig täckning i den månomnämnts man
alltjämt kan tala det sig gärning mycket"samma Hurrörattom om

gärningsmannens uppfattning händelseförloppet kan avvikasom om
från det verkliga täckningen brister emellertid, harärutan att som
framgått, i viss mån oklart. Följande preciseringar kan dock göras.
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Vid alternativa brottsrekvisit täckningsprincipensär krav till-
godosedda även uppsåtet skulle hänföra sig till brotts-om ett annat
rekvisit det faktisktän har uppfyllts. Har någon begåttsom gärningen

rubriceras ocker 9 kap. 5 § BrB undersom utnyttjandesom av
trångmål, föreligger sålunda erforderlig täckningannans hansom

uppsåt omfattar endast han utnyttjar offrets lättsinne.att
Gränsen för hur obestämd gärningsmannens föreställning gär-om

ningen får det brister i den subjektivautan att täckningenvara sätts av
lagens ord såsom de framgår det aktuella straffbudet. Vidav t.ex.
sakhäleri krävs endast uppsåtet omfattaratt egendomen haratt
"frånhänts brott Det krävs inte gärningsmannenannan hargenom att
någon närmare uppfattning hur förbrottet beskaffatär om det rörom
sig stöld eller förskingring etc.. Skulle han däremotom en tro att
egendomen smuggelgodsär föreligger inte något uppsåtligt häleri.
Varusmuggling innebär nämligen inte godset frånhänds någonatt

Vid skattebrott enligt 2 §t.ex. skattebrottslagenannan person.
1971:69 krävs inte gärningsmannens uppsåtatt på gärningsnivån
omfattar skatt viss eller till visst belopp. Det tillräckligtart ärav att
gärningsmannen på det sätt uppsåtsläran föreskriver förstårsom att
han sin oriktiga uppgift föranleder fara förgenom skatt inteatt att
påförs eller påförs med för lågt belopp uppkommer. Hans uppsåt vad
gäller det undandragna skattebeloppets storlek kan emellertid få
betydelse för gärningens brottsrubricering.

Vid blankettstraffbud straffbud straffbelägger överträdelsesom en-
förhållningsregel i någon bestämmelseav krävsen som ges annan -

inte uppsåtet omfattar förhållningsregelnsatt existens sådan sesom
Jareborg, Straffrättens ansvarslära, 246. Det tillräckligtärs. att
uppsåtet omfattar de rekvisit konstituerar förhållningsregeln. Vidsom

fyndförseelse krävs såledest.ex. endast uppsåtet omfattar deatt
sakförhållanden på grund vilka skyldighet tillkännage fyndetattav
föreligger.

Vad gäller underlåtenhetsbrott torde krävas uppsåtet i någon månatt
täcker grunden för icke-görande underlåtenhetatt ett är eller meden
andra ord viss handling borde ha utförtsatt se Jareborg, Straffrät-en

ansvarslära 244 f.. Praktiskttens skulle detta innebäras. sett att
uppsåtet vid äkta underlåtenhetsbrott måste omfatta viss insikten om

har plikt handla,att inteäven haratt klart för sig variman en om man
denna plikt består,närmare uppsåtet vid oäkta underlåten-samt att
hetsbrott måste omfatta gärningsmannen befinner sig iatt garant-en
ställning, detta krävs för Huruvida det vid oäkta under-om ansvar.
låtenhetsbrott räcker med uppsåtet faktiskt elleratt rättsligtettavser
läge grund förutgör gärningsmannen bör tillskrivasattsom garant-en
ställning, eller det dessutom krävs uppsåtet gärnings-attom attavser

förstår lagen kräver ingripande från hansatt sida,mannen ett är
oklart.
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beträffande orsaksförlopp, s.k.Täckningsprincipens innebörd
bedömningar och rättsligarekvisit rekvisit förutsätternormativa som

följande ibehandlas i detinnebär särskilda svårigheter,termer, som
delavsnitt.särskilda

orsaksförloppuppsåt förhållande tillSärskilt iom

föreställt sådantochverkligt händelseförloppmellanSkillnader ettett
förtidpunktenhändelseförloppetdetaljer isåvälkan somavse

skillnadenförstnämndaexempel på den ärinträffande. Ettresultatets
dödanågon har uppsåtfalletdet attattatt genomannan personen

hjärtinfarkt redanskrämseloffret dörihjäl honomskjuta att avmen
honom. Ettskjutvapenriktagärningsmannenhan motnär ettser

uppsåt dödanågon harskillnadenexempel på den andra är attatt en
redanoffret dörserie giftdoser, att avmenperson genom enannan

tidpunkttidigareförverkligas viduppsåtet änförsta dosenden en
uppsåt dödanågon harexempelberäknat. Ett är attattannat en

därför slänger kroppenuppsåt ochlyckats i sitthanoch atttrorperson
detförhöll sigi verklighetenmedan det sätteti sjön, att personen

avledoch sedermerahamnade iliv hanvid när vattnet genomvar
tidpunkt beräknat.förverkligas viduppsåtet ändrunkning en senare

uttalandenanvänds oftalagförarbeteni äldrelitteraturen ochI av
mellan detskillnadenskulle föreliggauppsåt inteinnebörd, att om

omfattasorsaksförloppoch detorsaksförloppetverkliga avsom
stor". Straff-"alltför"betydande" elleruppsåtgärningsmannens är

uppsåtmedexempellagskommissionen attatt personenangav som
mål ochmissar sittskottbil avlossaridöda ett menpassagerare enen

herraväldetförlorardennechaufför med följdträffar bilensställeti att
grundavlidervarvidbilen och kör vägen,över avpassagerarenav

kommissionen bordef.. Enligt1923:9 117SOUbilolyckan se s.
uppsåtligt dödande,fullbordatförfall inte dömasi sådantskytten ett

traditionellauppsåt. Denlyckats i sittobestridligenhan synentrots att
framför alltkritik,föremål förvaritproblematik harpå denna

bestämmandetförpreciseradinte finns någondeteftersom normmera
föreligger.bristande täckningnärav

erforderligföreliggeruppfattningföreträddi litteraturenEnligt en
uppsåti sitt selyckatshagärningsmannen kantäckning, ansesom

litteratureniEnligt123 f..StraffrättAllmänStrahl, en annans.
förirrelevantavvikelsenuppfattning börföreträdd anses vara

gärningsculpösaförligger inomdenuppsåtsprövningen, ramenom
oaktsamsig kan bedömasgärningen ihändelseförlopp, dvs. somom

uppkommit seharföljdskada ellertill denförhållandei somannan
rättsfallsaknas243. Detansvarslära,StraffrättensJareborg, soms.

fårdärförvilketnuvarande rättsläget,belyser detnärmare varaanses
oklart.
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En skillnad mellan verkligt och föreställt händelseförloppett kanett
också själva angreppsobjektet för gärningen eller, annorlundaavse
uttryckt, gärningsmannens handlande orsakaratt ellerett avsett
förutsett resultat hos objekt tänkt.ett än Man brukarannat isom var
detta sammanhang skilja mellan två olika situationer.

Den gärningsmannen förväxlar objekten,attena avser t.ex. att
mördaren miste och livet fel eller förstörtar tar sak iav person en

det sigrör sak error intron att inom en annan persona, error
objecto. Förutsatt det sig straffrättsligtrör likvärdigaatt objektom
föreligger erforderlig subjektiv täckning.

Den andra situationen gärningsmannen "missar" sitt målattavser
träffaroch mål, straffrättsligtär likvärdigtett annat aberratiosom

ictus. Som exempel kan försökernämnas A döda Batt ettgenom
skott från skjutvapen missar och i stället träffarett och dödar C,men

står intill B. Här föreligger olika uppfattningar i litteraturen.som
Enligt uppfattning, torde ligga bakom utgången i hovrättsfalleten som
RH 1983:163, skall i denna situation dömas för försök till uppsåtligt
dödande eventuellt i förening med vållande till död. Enligtannans en

uppfattning, företrädd bl.a. Strahl och Jareborg, bör iannan av man
falldetta döma för uppsåtligt dödande. Förutsatt objekten äratt

straffrättsligt likvärdiga dessa författare det inte finns skälattmenar
särbehandla vissa fall uppsåtetnär inriktat påatt bestämtär objektett

viss viss sak. Objekten naturligtvis inteär straffrättsligtperson,
likvärdiga någon skjuter människa i det sigrörtronom att etten om
djur.

villfarelseEn inte berör själva brottsrekvisiten irrelevant förärsom
uppsåtsprövningen. Om gärningsman felaktigt visstror atten en

har förhållande med hans flickvän och därförett misshandlarperson
denne uppfyller han givetvis ändå uppsåtrekvisitet förperson,
misshandel error in motivis.

Särskilt uppsåtsprövningen vid rekvisit förutsätter bedöm-om som
ningar

Vid vissa objektiva brottsrekvisit förutsätter värderingar eller be-som
dömningar, s.k. norrnativa rekvisit, kommer frågan vad uppsåtetom
skall täcka i speciellt läge. Som exempel kan "fara" i 13-15ett nämnas
kap. BrB och "otillbörlig belöning" i 20 kap. 2 § BrB. Eftersom det
många gånger får betraktas mycket svårt för åklagare attsom en
motbevisa påstående från gärningsman han hade vissett atten en
värdering eller gjorde viss bedömning, han själv inte ansågt.ex. atten
belöningen otillbörlig, har det det i dessa fall räckeransetts attsom att
gärningsmannen har uppsåt i förhållande till de faktiska omständig-
heter underlag förutgör värderingen eller bedömningen. Strahlsom
Allmän Straffrätt 145 har beträffande uppsåt vid farebrott uttryckts.
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uppsåtslärangärningsmannen skall, på detsåsaken sättatt anger,som
bedömningriktigverklighetsunderlag enligttill detkänna som en

i detfarerekvisituppfyller detgärningenföranleder att angessom
räknar Strahlverklighetsunderlagetstraffbudet. Tillifrågavarande

erfaren-fallet de allmännai det särskildasakförhållandenasåväl som
sakförhållandensig till dessaslutavilka kanhetssatser att germanav

gärningsmannenemellertid intebehövertill fara. Slutsatsenupphov
fara. krävsuppsåtligen framkalla Detskallför hansjälv dra att anses

menlig effektrisk försjälv uppskattar den äralltså inte hanatt som
framkalla vadsigså hanmed hans gärning högt,förknippad att anser

inte täckamed andra 0rduppsåt behöverfara.med Hanslagen menar
försiktighetsmått, deha vidtagit sådanaskulle hanfaregraden. Men att

erfarenhetssatsernasakförhållandena ochföreställningenligt hans om
fara.uppsåtligen Inomhan intebetryggande, framkallarfulltär

Enligtpunkt.dennadock inte heltdoktrinen överensär enman
värderar deigärningsmannenuppfattning krävs dessutom stort settatt

brukar idomstolen. Manpåförhållandenafaktiska sättsamma som
lekmannasfären.parallellvärdering italasammanhanget om en

i vissa fallåtminstonedet närpåpekatshar i litteraturenDet att
värderingenrimligt krävaanvänds i lagtextenvärdetermer attattsynes

Jareborg,överraskning för gärningsmannen seinte kommer som en
bl.a. gällaskulle248 f.. DettaansvarsläraStraffrättens termer soms.

"fara".
6501980rättsfallet NJAavgörande ibakgrund HD:sMot s.av

tolkas så det,farerekvisit kunnavad gällerförefaller rättsläget att
krävsverklighetsunderlaget,tillförhållandeuppsåt i attutöver

risk förformförelåg någoninsett dethargärningsmannen att av
gärnings-Fråganmordbrand.förMålet gälldeskada. var omansvar

skulle antändasför husfara förelåguppsåt tillhade att ettattmannen
skulle riskeras.eller hälsalivvarvid flertalförstörasoch ett personers

avsikthade haft förgärningsmanneni målet attDet attutrettvar
hanskeddeintill huset. Dettabrand marken attanlägga genom

meddetfannbensindunk lock. HDdit antändkastade attutanen
för gärningsmannenklartmåste ha ståttförhållandenatill atthänsyn

entrédörrhusetsellerrinnabensin skulle kunnabrinnande motspruta
förstörelseochövertändningfara förförelågdet därmedochträ attav

således fördömdesGärningsmanneninventarier.medhusetav
mordbrand.

avgörande in-någonfinnasintetorde det däremotandra fallvissaI
faktiskadeendastsikteuppsåtsprövningenvändning tarmot att

bedömningen.grund förtillliggeromständigheterrättsligaeller som
rekvisitetnormativadet ärprövningenfalli de därgällerDetta omav

straffvärdebedörrining från domsto-uppfyllt ärnärmast att som ense
tillliggeromständigheterdeexempel kanSomsida. nämnaslens som
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grund för bedömningen gärning brott. Motsvarandegrovtav en som
gäller åtminstone ibland ordet "otillbörlig"när används i lagtexten.

Som normativa rekvisit räknas kravet iäven 24 kap. l § BrBt.ex.
nödvärnshandling inte får "uppenbart oförsvarlig".att Omen vara

gärningsmannen har handlat i nödvärn, skall det hansäven prövas om
handlande har varit "uppenbart oförsvarligt", varvid det i subjektivt
hänseende måste räcka med han har uppsåt i förhållande tillattanses
det verklighetsunderlag vilket domstolen sin bedörrminggör om
nödvärnshandlingens otillåtlighet.

Särskilt uppsåtsprövningen vid specifikt rättsliga begreppom

Liknande problem vid normativa rekvisit kan tänkas uppkommasom
vid vissa specifikt juridiska begrepp, "besittning" ocht.ex.mer
"urkund". Huvudregeln här uppsåtskravetär endast verklig-att avser
hetsunderlaget och inte den rättsliga rubriceringen eller verkningarna

denna. Emellertid krävs det enligt rättspraxis sedvanlig subjektivav
täckning vid vissa andra juridiska begrepp, äganderätt. Vadt.ex. som
skall hänföras till den eller andra kategorin har i rättspraxisena
avgjorts från fall till fall utifrån ändamålssynpunkter. Det därmedär
svårt finna någon enhetlig linje. Vissaatt exempel på hur sakenmer
har bedömts i rättstillämpningen kan emellertid vägled-nämnas som
ning.

Villfarelse rörande det förhållandet saken tillhör någonatt annan
utesluter för uppsåtligt stöldbrott se NJA 1907 471 ocht.ex.ansvar s.
1991 117. Däremot friar felaktig rörande besittningsför-tros.
hållandena inte från för egenmäktigt förfarande förutsatt attansvar
gärningsmannen har uppsåt i förhållande till de faktiska och rättsliga
omständigheter vilka domstolen bedömningen besittninggör attav
föreligger se NJA 1956 533 och RH 1985:30.t.ex. s.

förAnsvar narkotikabrott torde inte kräva gärningsmannen självatt
klassificerar narkotika endast hans uppsåtpreparatet utan attsom
omfattar vilket det fråga Huruvidaär det också krävspreparat om.
täckning i förhållande till vilka egenskaper har osäkert.ärpreparatet
Skulle gärningsmannen förstå det sig narkotikaröratt utan attom

känna till vilketnärmare det fråga uppsåtsrekvisitetär ärpreparat om
emellertid också uppfyllt straffbestämmelsen talar hanteringom av
"narkotika".

Vid brott s.k. specialsubjekt t.ex. oredlighet borgenärermotav
torde krävas gärningsmannen på det uppsåtsrekvisitetatt sätt som
kräver förstår vad hans ställning innebär, han torde inte självmen
behöva klassificera ställningen det lagensätt gör.som

Vid olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § BrB krävs uppsåt i
förhållande till frihetsberövandet olagligt. Misstag rörandeäratt
innehållet i andra författningsbestänunelser de straffrättsliga kanän
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felaktig uppfattningSom exempel kandärför få betydelse. nämnas
straffprocessuellträttsligt krävs för användandevadrörande ettavsom

tvångsmedel enligt RB.
uppsåt i för-skattebrottslagen krävsskattebrott enligt 2§Vid

oriktig"oriktig uppgift". Ensighållande till det röratt enom
skattelagstiftningenkunskap vadbristandeuppfattning eller om

inte skatteplik-viss inkomstså ärinnehåller, tror attatt t.ex. enman
uppsåtligt brott.föruteslutertig, ansvar

pågärningsmannenkörning uteslutetför olovligAnsvar är om
sigkörkortsreglernauppfattningfelaktiggrund tror varaomav en

1986 392.NJAberättigad föra fordonet se t.ex.att s.
integärningsmannenförfogande uteslutet,för olovligtAnsvar är om

berättigadlagligentill han inteuppsåt i förhållandehar attatt var
för-skett. Ompå detegendomenförfoga sättöver t.ex. ensom

placerar sininnehåll ochi fråga lagensmisstar sigmyndare om
straffas förintekan hantillgångar i otillåtna valutor,myndlings

förfogande.olovligt
krävskap. § BrBför tvegifte enligt 7 1straffaskunnaFör attatt

äktenskap redangiltigtförhållandetomfattar detuppsåtet att ett
villfarelse rörandepåverkassådant uppsåt kanEttföreligger. av

internationelltsvenskäktenskapsrätt elleri utländskinnehållet
reglering.privaträttslig

ansågs iförrnånsrättinnebörden reglernarörandeMisstag omav
mannamån borgenärer.från för689 frita1974NJA motansvars.

övriga borgenärersuppsåtligen förringatintehadeGärningsmannen
hanfordringarså deuppfattat dethan hadeeftersom atträtt, som

förrnånsrätt.gynnade hade
brukskonstavseende alsterintrång i upphovsrättenFrågan, avom

1995:128.rättsfallet RHuppsåt, diskuteras imedhade skettjackor
upphovs-för uppsåtligt brottbl.a.uttalasdomskälenI motatt ansvar

insikt verketgärningsmannenförutsättatorde ägerrättslagen attatt om
efterbildninginnebäregenskaper ärbesitter dejackorna attsom

otillåten.

täckningsprincipenfrånUndantag

behöverföreliggeruppsåttäckningprövningNågon av avom
kravetuppsåtsrekvisit,överskjutandevid s.k.naturligtvis inte ske t.ex.

vid stöld.tillägnelseuppsåtpå
brottsrekvisit. Ex-friståendevid s.k.uppsåt krävs inteTäckning av

i denför saken"betydelserekvisitet "utansådanaempel är
BrB,stycket4§ förstai kap.ansvarsfrihetsregeln 15särskilda

denlångtfortskridit såfärde ärå"gärningrekvisitet attvarsom
6 §23 kap.hindra brottavslöja ellerunderlåtenhetbrottslig" vid att

måste"krigstillstånd"rekvisitetochBrBtredje stycket varasom
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uppfyllt för vissa straffbestämmelserna i 19, 21 och 22 kap. BrBatt av
skall kunna tillämpas. Ett undantag från täckningsprincipenannat

självförvållatgäller straffansvaret för brott vid vidarese i kapitelrus
4.

3.2.4 Närmare det eventuella uppsåtetom

Bakgrund

Det eventuella uppsåtet härrör ursprungligen från Tyskland. Den
hypotetiska variant eventuellt uppsåt, alltså i svenskanammatsav som

har den tyske rättsvetenskapsmarmenrätt, Reinhard Frank som upp-
myntadehovsman. Han i föreställning och vilja i denuppsatsen om

moderna dolusläran Zeitschrift für die Straffrechtswissen-gesamte
schaft, 1890, X, 169-228 vad efter honom brukar kallass. som
Franks första formel, dvs. det hypotetiska Att denna variantprovet.

det eventuella uppsåtet korn bli del svensk kan främsträttattav en av
tillskrivas det starka inflytandet från dåvarandeden professorn i
straffrätt i Lund, Johan C.W. Thyrén. Denne årenunder 1910-var

på offentligt1933 uppdrag sysselsatt med total revisiongöraatt en av
den gamla strafflagen och kom sedermera ingå ledamot iatt som
Strafflagskommissionen, förslag år 1923 lagfäst definitionvars om en

det hypotetiska eventuella uppsåtet dock aldrig kom leda tillav att
lagstiftning. Thyréns principskisser och Strafflagskommissionens
förslag kom detta starkt inflytandeutöva på doktrin ochtrots att ett
rättspraxis.

hypotetiskaDet eventuella uppsåtet successivt insteg ivarm
rättspraxis först under början 1940-talet. Detta följdav var nog en av

såväl Straffrättskommittén i sitt betänkande Lagstiftning för-att om
mögenhetsbrott SOU 1940:20 51 f. de Försökssaklcunniga is. som

försöksitt betänkande Straff för SOUtill brott 1940:19 36 f.s.
anförde uppsåtsformen torde uppsåtets nedre Men vidatt gräns.vara
sidan det eventuella uppsåtet förekom i vissa rättsfall formuleringarav

leder tankarna till vad brukar betecknas sarmolikhets-som som som
uppsåt, dvs. gärningsmannen vid gämingstillfället uppfattadeatt
effekten eller förekomsten gämingsmomentet övervägandeav som

Ävensannolik. andra former förekom,uppsåt bl.a. det s.k. dolusav
Alexanderson gällande offrets ålder vid otuktsbrott och det s.k. dolus

Seth, emellertid vad vi i dagnärmast motsvaravon som synes
bedömer medveten oaktsamhet.som

I BrB korn det aldrig inflyta någon lagregelatt som ger en
definition uppsåtsbegreppet sådant eller drar gränsenav som som
mellan uppsåt och oaktsamhet. Någon sådan lagfäst definition har inte
heller tidigare funnits i svensk Straffrättskomniittén menade i sitträtt.
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slutbetänkande Förslag till brottsbalk SOU 1953:14 376 detatts.
inte farms anledning föreslå någon ändring detvisserligen att av

hade utbildats i doktrin och praxis ochuppsåtsbegrepp som som
arbete anslutit sig till där nedrekommittén i sitt tidigare den gränsen

eventuella uppsåtet, innebörden inte heltdetutgörs attmenav
varför det enligt kommittén inte tid i lagtextstabiliserats, ännu attvar

jfr förklaring vid det nordiskabegreppet Sten Rudholmsfixera
1960, 1960 140.juristmötet NJM s.

63 kan deti och med HD:s avgörande NJA 1959Först sägas atts.
hypotetiska variant hade utkristalliserats tilleventuella uppsåtet i dess

för uppsåt i svensk rättsfalletklart den nedre Iutgöra gränsen rätt.att
införande sannolikhetsuppsåt,argumenterade Riksåklagaren för ett av

Hjalmar Karlgrendock tillbakavisades HD. Justitierådetvilket av
beträffande lämplig-i särskilt yttrande sin ståndpunktutvecklade ett

uppsåtsformen den nedre förden eller andraheten gränsensomav ena
rättsfall ifinns anledning återkomma till detta sambanduppsåt. Det att

rättspraxis avsnitt 3.3 och bilaga 111.3.genomgången semed av
uppsåtsrekvisitet rättspraxis och doktrin såNumera är genom

kvarstå gäller endast dessden ovisshet kan tänkasklarlagt att som
Straffrätt 89. vad tidigaregränsområden Strahl, Allmän Avse s. som

för uppsåt enligt svenskanförts framgår den nedrehar rättgränsenatt
hypotetiska variant.eventuella uppsåtet i dessdetvaraanses

det eventuella uppsåtetBeståndsdelarna i

uppsåtetuppbyggnaden det eventuellastuderarOm närmare avman
det första ledet kräverhypotetiska form, kan konstaterai dess attman

vid gärningstillfället detinsikt hos gärningsmannen attomen
förekomstenmöjlighet för effektens inträde eller förföreligger aven

blir således uppgift för åklagarengårningsmomentet. Det atten
vid gärnings-gärningsmannen hade denna insiktförsöka bevisa att

misstänkteräcker emellertid med gärningsmannentidpunkten. Det att
förelåg; någotinträffa gärningsmomenteteffekten skulle eller attatt

i något hänseendeskall kvalificeradpå denna misstankekrav att vara
i svenskmindre sannolik uppställs inte Däremotellert.ex. rätt.mer

för utfallet detsannolikhet rollspelar naturligtvis graden avav
antagandehypotetiska lättareDet är göra ett attprovet. att en person

effektens inträdeutfört gärningen med visshetskulle ha även om om
framstod näraliggande,till omständigheternamed hänsyndenna som

förverkligande.sannolikhet för dessdet förelågdvs. storom en
hypotetisktuppsåt innefattarandra ledet vid eventuelltDet ett prov.

situatio-ha gjort i den tänktavad gärningsmannen skullegällerProvet
fågärning skullevilka följder hanshan hade full visshetatt omnen

för handen.visshet vilka gärningsmomentrespektive full som varom
för domstolenkonstruktionen härhypotetiskaDen att tautrymmeger



SOU 1996: 185 Uppsâtsbegreppet 97

fram omständigheter berör gärningsmannens i allmänhet,som person
han allmänt hänsynlösär Omständigheterna kring självasettom etc.

gärningen naturligtvis i förstaär hand betydelse bevisfakta förav som
vad gärningsmannen skulle ha gjort i den tänkta situationen. T.ex. har
det på vilket knivhuggsätt utförts betydelse för utfalletett detstor av
hypotetiska i mål för mord eller dråp.provet Vidare kanett om ansvar

förhållandetdet gärningsmannen handlade i stark affektatt medföra att
det lättare kan komma visshet effektens inträde inteatt antas att om

Ävenskulle ha avhållit honom från begå gärningen. gärnings-att
eller mindre starka intresse utföra handlingen kanmannens mer attav

spela förroll resultatet den hypotetiska bedömningen. Menen av
faktum kvarstår det vid utförandet det hypotetiska lämnasatt provetav

för bedömning gärningsmannensutrymme och vandel,en av person
något för övrigt också de grundläggande tankarnasom var en av
bakom uppsåtskonstruktionen. Syftet nämligen ursprungligen attvar
skilja de gärningsmän "samhällsfarliga"ut se Strafflags-t.ex.som var
kommissionens betänkande Förslag till strafflag. Allmänna delen SOU
1923:9 132 f.. När det gäller omständigheter hänförliga tills.
gärningsmannens det framförär allt den omständigheten denperson att
tilltalade tidigare har begått brott likartat slag fått betydelse iav som
rättspraxis. Se dock dissidenternas i rättsfallet NJA 1980votum s.
514 där bl.a., förutom tidigare våldsbrottslighet, stark personlig-
hetsstörning på grund störd könsidentitet, fobier med dragav av
aggressivitet och medumgänge lades till grund för positivtettraggare
utfall det hypotetiska provet.av

Det eventuella uppsåtet finns också i faktisknämnts variant,som en
ofta benämnd med den norska "positiv innvilgelse". Uppsåts-termen
formen vanlig inom andraär Faktiskträttssystem. eventuellt uppsåt
kan förenklat uttryckt föreligga gärningsmannen i hand-anses om
lingsögonblicket själv gjort hypotesen och godtagit denna. Han skall
således dels ha insett risken för det brottsliga resultatet, dels ha tagit
denna risk i beräkning han begicknär gärningen eller, enkelt uttryckt,
"ha tagit följden med köpet".

Vissa HD:s rättsfall under tid tyder frekventav ettsenare mer
användande det faktiska eventuella uppsåtet. Här kan pekasav
främst NJA 1975 594, 1985 757 och 1990 210. Det avgörandes. s. s.
kriteriet i dessa rättsfall har varit gärningsmannen varit heltatt
likgiltig inför effekten. Någon uppdelning i två led har emellertid inte
gjorts, varför det också har ifrågasätts inte HD övergått till attom
använda form uppsåt se Leijonhufvud-Wennberg, Straffan-en ny av

71 och Löfmarck, SvJT 1991 185 f.. Enligtsvar s. s. en annan
uppfattning, kommer till uttryck i brottsbalkskommentaren BrBsom

38, kanI dock rättsfallet NJA 1985 757 exempel därs. etts. ses som
i fall eventuellt uppsåt har föreligga. Det harvart emellertid in-ansetts

i vilken form.te angetts
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intei samtliga dessa "likgiltighetsfall" harklart detSå mycket är att
ochbedömning gärningsmannensnågon allmängjorts personmera av

ihelt tagit sikte förhållandena denbedömningen harvandel, utan
förtargumentering HD har igärningssituationen. Denenskilda som

fått genomslag i underrätternasförefaller också ha starkträttsfallen
rättslägetvåldsbrott. tolkningframför allt vid Enavgöranden, av

annorlunda formuleringendenHDskulle kunna att avgenomvara
rättsutveckling bort frånföruppsåtsrekvisitet har velat utrymmege en

eventuella uppsâtet.traditionella hypotetiskadet
det förhållandeträttsläget talar docksådan tolkningMot attaven
för det ihar uttryckledamöter ävenHD:snågra attgettegnaav

tillämpning det eventuellasig"likgiltighetsfallen" rör avom en
justitierådet Lind iJohanexempel kanuppsâtet. Som nämnas ettatt

framhöll HD underi rättsfallet NJA 1994 614yttrandesärskilt atts.
uppsåtet såeventuellavåldsbrott tillämpat detår i fråga attomsenare

ställtledet uppfylltprövningen det andravid ärdomstolen av om --
för effektenvarit helt likgiltiggärningsmarmen harfrågan,sig avom

Vidare kan HDhonom till last.handlande läggs nämnasdet attsom
sådantsigavgjort mål uttrycktnyligen sätti att sattettett man

uppsåtethypotetiska eventuellatraditionellamellan detlikhetstecken
bl.a. gälldeImålet,"likgiltighetsfallen"se NJA 1996 93.och soms.

förberedelse tillhaft uppsåt tillhadegärningsmännenfrågan, grovom
följande.domskäl nämligenanförde i sinamisshandel, HD

gärningsmannenmåste föreliggauppsåt vid förberedelseEventuellt omanses
leda till visshandlande kanmöjligt hans fortsattadetinser är attattatt en

på dettaskulle handlamåste hållas för visst han sättinträder och deteffekt att
han i allt fallinträda, ellereffekten skullehan säkeräven att omvarom

EttNJA 1985 757.effekten skulle inträda eller selikgiltig för s.omvar
uppsåt föreliggereventuelltblir således avgörande förhypotetiskt omprov

kursiverat här.

tillämpning"likgiltighetsfallen"vi bedömer det fårSom avses som en
gärningssituationenden faktiskauppsâtet i de fall däreventuelladet

hänvisas tillhypotetiska Här kandetledning för utfallet provet.avger
den 2 oktoberKlippanmålet HD:s doms.k.avgörande i detHD:s

vilken dendetskadans liksommål 3345/96 där sätt1996 i B art
drygtbröstet medknivstickavsiktligttillfogats målsäganden mot en-

i falltilltaladeansågs visa denlång knivcentimetertio vartatt var-
ellerför denne skulle dölikgiltighelt om

klassiskadenanvände sig HDföljd årrelativt långUnder avaven
i fall däruppsåtet endasteventuellahypotetiskaformuleringen detav

vidi fallfrikännande dom,tillframprövningen ledde varten
misshandel.dödande elleruppsátligtsåsomallvarligare våldsbrott grov

vidi stället viktlades, harfällande domarVid nämnts, omsom
eller inte.inför effektenvarit helt likgiltighadegärningsmannen
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rättsfalletI NJA 1995 119 använde HD emellertid detnytts.
hypotetiska för bifalla åtal. målet dömdesI HIV-attprovet ett en
smittad hade haft oskyddade, frivilliga samlag med femman som-
olika målsägande, alla hade saknat kännedom hans sjukdoms-som om
tillstånd till för misshandel, försök till misshandelansvar grov grov-

försök till spridande smitta, brott.samt grovtav
sin motiveringI uttalade HD den tilltalade måste ha varitatt

medveten sin smitta och haft klart för sig hur allvarligom en
smittoöverföring skulle för målsägandena, han dettaatt trotsvara men
inte använde kondom. Med hänsyn därtill och med beaktande av om-
ständigheterna i farmövrigt HD majoriteten den tilltalade hadeatt
handlat med sådant mått hänsynslöshet målsägandenaett gentemotav

måste hållas fördet visst han inte skulle ha avhållit sig frånatt att att
genomföra samlagen han risken för smittoöverföringäven vetat attom
skulle förverkligas. Två justitieråd skiljaktiga i skuldfrågan ochvar
ansåg det inte med tillräcklig grad säkerhet kunde förutsättasatt attav

tilltalade skulle ha genomförtden de oskyddade samlagen, hanom
varit därigenomhade säker han skulle överföra HIV-smittan tillatt

den han hade samlag med.som
AÄven det tidigare nämnda rättsfallet 1994 614 gällde fråganNJA s.

straffansvar för HIV-smittad hade haft oskyddadeom en man som
med kvinna intesamlag hade känt till hans sjukdomstillstånd.en som

HD:s prövning i sak dock begränsad till den straffrättsligavar
bedömningen de gärningar han hade befunnits skyldig till ochav som
till påföljdsfrågan. därför förhindradHD hovrättensomprövaattvar
ställningstagande i uppsåtsfrågan. Enligt underinstanserna detvar
styrkt den tilltalade hade handlat med eventuellt uppsåt tillatt att
målsäganden samlagen skulle smittas med HIV-virus.genom

I särskilt yttrande, i vilket för övrigt de andra justitierådenett tre av
deltog i avgörandet i huvudsak instämde, uttalade emellertidsom

justitierådet Johan Lind det i dessa situationer oftast inte finnsatt
något säkert underlag för domstol finna det ledet i detatten senare
eventuella uppsåtet uppfyllt och det måste finnas någon särskildatt
omständighet i målet för så skall kunna konstateras fallet.att vara
Enligt yttrandet skulle det näraliggande i dessa fall dömaattvara mer

sjukdomgärningsmannen för vållande till kroppsskada eller omgrovt
inträffat för framkallandeeffekten, dvs. smittoöverföringen, har eller

fara för effekten inte har inträtt. I yttrandet framhöllsomannanav
orimligt frivilligt oskyddat samlag medockså det skulleatt att ettvara

medföra för dråptillämpning eventuellt uppsåt skulle kunna ansvarav
kritik riktats dettaeller mord. Se dock den har motsom resonemang

och innebörden i övrigt det särskilda yttrandet Suzanneavav
i kommentar rättsfallet JT 1994/95 728-731.Wennberg hennes av s.
ställer frågan inte i nämnda yttrande har överdrivitWennberg HDom

och allför kategoriskt i uppsåtsfrågan.svårigheterna resonerat
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finns anledning återkommaDet till dessa rättsfall rörande uppsåtatt
och HIV-smitta i samband med genomgången rättspraxis.av

Efter rättsfallet NJA 1959 63 saknas naturliga skäl någras. av
prejudikat uttryck för sannolikhetsresonemang sättett ettsom ger

liknar idet Danmark och Norge använda sannolikhetsuppsåtet.som
uppsåt inriktat på gärningsmannensDetta insikt föreställningär om

skeendet vid gärningstidpunkten. Uppsåt föreligger det förom
gärningsmannen vid gärningstidpunkten framstod övervägandesom
sannolikt effekten inträffaskulle respektive gärningsmomentetatt att
förelåg. Såsom uppsåtsrekvisitet uppfattas i framför allt norsknumera

räcker det med det föreligger sannolikhetsövervikt förrätt att atten
effekten skall inträda för uppsåt skall föreligga. Det äratt anses
emellertid i sammanhanget viktigt det gärnings-poängtera äratt att

personliga riskuppskattning vid gärningstidpunktenmannens egen som
skall ligga till grund för bedömningen inte uppfattningoch domstolens

vad gärningsmannen borde ha insett denna. Inte heller skall detom om
någon bedömning vad inormalt aktsam gärnings-göras av en person

ställe skulle ha insett.mannens

3 Rättspraxis

eventuella uppsåtet i dess hypotetiska form har förankrats i svenskDet
HD:s avgöranden i rättsfallen NJA 1959 63 och NJArätt genom s.

avvisades Riksåklagarens förslag1980 514. I dessa att etts. om
sannolikhetsuppsåt skulle uppsåtets klargjordenedre HDutgöra gräns.

stället avgränsningen mellan uppsåt och medveten oaktsamheti att
hypotetisktskall det eventuella uppsåtet med hjälpgöras ettavgenom

uppsåtet i dess hypotetiskaSom exempel det eventuellaattprov.
variant alltjämt gäller uppsåtets nedre kangräns rätts-nämnassom

448, 1996 27fallen NJA 1995 119, NJA 1995 NJA Sture-s.s. s.
plansmålet och 1996 93 RH 1995:70.NJA samts.

likgiltighetsfalleni avsnitt 3.2.4 har HD i de s.k. seSom angetts
ochrättsfallen 1975 594, NJA 1985 757, NJA 1990 210NJA s.s. s.

Linds yttrande i 1994 614 HD:sjustitierådet särskilda NJA samts.
Klippanmåletoktober i mål 3345/96 det s.k. lagtdom den 2 1996 B

likgiltighet gärningsmannen i handlingsö-avgörande vikt vid den som
Någon allmängonblicket har visat inför den brottsliga effekten. mera

och vandel har inte gjorts ibedömning gärningsmannens personav
omständigheternabedömningen har helt fokuserats pådessa fall, utan

förtjänar dock påpekasenskilda gärningssituationen. Deti den att att
sådanträttsfallet 1996 93 uttryckt sigi bl.a. NJA sättHD attetts.

traditio-likhetstecken mellan detbedömningen kanvi sättagör att man
likgiltighetsfallen.hypotetiska eventuella uppsåtet ochnella
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Som framgått har det i uppsåtsrekvisitet ingående kravet på med-
vetenhet se avsnitten 3.2.1 och 3.2.2 behandlats i rättspraxis vid
några tillfällen. I rättsfallet NJA 1968 500 dömdess. en man, som
efter ordväxling med två på håll mednära pistol skjutiten personer en
dessa i med svåra skador följd, till förmagen som ansvar grov
misshandel. HD ansåg det i målet bl.a. gärningsmannen vidutrett att
tillfället hade befunnit sig i bristande psykisk balans och han vidatt
sammanträffandet med målsägandena råkat i mycket stark affekt. I
domskälen anfördes bl.a. den omständigheten någonatt handlar iatt
höggradig affekt inte utesluter han kan begå gärning uppsåtligenatt en
i den mening i kap.1 2 § brottsbalken. HD ansåg vidaresom avses

utredningen i målet inte visadeatt gärningsmannenän varitannat att
i sådan grad medveten sitt handlande han måste ha skjutitattom anses
uppsåtligen.

Motsatt utgång blev det däremot i rättsfallet NJA 1969 401 ses.
avsnitten 3.2.1 och 3.2.2, där HD:s majoritet inte fann det tillförlit-
ligen diabetiker, hadeutrett drabbatsatt blodsockersänkningen som av
och i detta tillstånd misshandlat sin f.d. fästmö, varit i sådan grad
medveten sitt handlande uppsåt förelåg i den meningattom som avses
i kap.1 2 § brottsbalken.

Frågan medvetenhetskravet har behandlats i ytterligare rättsfall,om
NJA 1968 471, NJAt.ex. 1976 183, RH 1985:62,se RHs. s.

1993:80 och RH 1994:78. En del dessa rättsfall har betydelse ävenav
det gäller frågornanär straffansvar vid psykiskt stördaom rus, om

lagöverträdares straffrättsliga och tillfällig sinnesförvirringansvar om
se avsnitten 4.3, 16.3 och 17.3.

Vi har i avsnitt 3.2.3 behandlat antal rättsfall gäller täck-ett som
ningsprincipens innebörd i del speciella situationer. Uppsåtspröv-en
ningen det gällernär brottsrekvisit förutsätter bedömningarsom
illustreras rättsfallet NJA 1980 650. I avsnitt har vi ocksåav s. samma
särskilt diskuterat hur uppsåtsprövningen avseende specifikt rättsliga
begrepp har behandlats i rättspraxis se NJA 1907 471, NJA 1956s.

533, NJA 1974 689, NJA 1986 392 och NJA 1991s. 117s. s. s.
RH 1985:30 och RH 1995:138.samt

3.4 Kortfattad historisk bakgrund fråganssamt

tidigare behandling

På ättesamhällets tid tilldrog sig frågan gärningsmannens sub-om
jektiva förhållande till gärningen inget intresse.nämnvärt I stället var
det den brottsliga effekten avgörande för straffansvarsom var om
förelåg och för vilken straffrättslig sanktion skulle komma i frågasom
för brottet.
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mellanåtskillnadvisserligentid gjordeslandskapslagarnasUnder en
utmärkande drag"vådaverk".bedömda Ettmildareoch det"viljaverk"
alltiddetemellertidrättsuppfattningtidensför den tvungetatt varvar

verkligedengärning,ansvarig förhållas ävenkundenågon omatt en
jordägarenExempelvis kundegick finna.integärningsmannen att

markpå jordägarensblev dräptdråp,förbötererlägga ett manom en
ocksåfall kundevissapåträffas. Iinte kundegärningsmannenoch

fåhäradet böta.
grekiskainflytandeutvecklades underromerskadenInom rätten av

därvidde begreppskuldformer. Ettmoralfilosofer olika an-somav
Någon"dolus".viljanbrottsligabeteckna denförvändes meraatt var

romerskadeninte inomemellertidutveckladesskuldlärastrukturerad
det kornkanoniskadenförst inom rätten attDeträtten. somvar

skuld-straffrättsliganutidaVårtutbyggd skuldlära.utvecklas meraen
oaktsamhet,uppsåt ochi skuldformernauppdelningmed dessbegrepp,

kanoniskadendel från rätten.tillhärrör stor
Crimina-Constitutiostrafflag,Karl Vzstysk-romerske kejsarenDen

hadelagverkförsta1532 detfrån år störreCarolina,lis somvar
straffrättsligt Förförutsättning förallmänuppsåt enansvar.ensom

straffansvarföroaktsamhetmeddockräckte det attdel brottstyper
krävasskulle kunna ut.

under deuppsätsbegreppetspråkområdet korntyskadetInom
betydelse. Dettaalltoch fåflyta störreårhundradenaföljande utatt en

1800-taleträttsvetenskapentyskadeninomtillledde att man
behandlingensystematik förpreciseradförsökte skapa aven mera

skulle bedömasde fallbegränsasyftenaEttuppsåtet. att somvarav
på kontinentenuppstoddärviddiskussionuppsåtliga. Den somsom

straffrättsteoretiker,svenskainflytande ävenkom utöva stortettatt
Thyrén.C.W.och JohanJohan Hagströmerprofessorernat.ex.

rekvisitet isubjektivadetårs lagmissgärningabalken i 1734I var
andrastraffbudet. Isärskildaangivet i detuttryckligenfallvissa

Någonförutsatta.rekvisitensubjektivadeåterstraffbud tystvar
förelåg inte.innebördoch derasskuldformernabeskrivningenhetlig av

År till allmänförslagsittmotiven tillLagkommittén igjorde1832
dels gräns-uppsåtsbegreppet,beskrivning delscriminallag avaven

lagstiftningtillförslagetvållande. Iuppsåt ochmellandragningen ny
skulleomständigheternadetemellertid endast attatt avangavs

vårdslös-vållande,uppsåt ellermedskettbrottetbedömas genomom
före-förslaget. Den§ ikap. 1oförsiktighet 4försummelse ellerhet,

årStraffbalktillförslagLagberedningensifanns kvarregelnslagna
därmedkomSLberedningsarbetet. Ifortsattai detuteslöts1844 men
allmännågonellerlagbestärrmingnågoninaldrig annanatt tas

endastfannsDetuppsåtsbegreppet.berördebestämmelse ensom
§ SL125 kap.vållande. Iförnedreden gränsenbestämmelse om
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föreskrevs händelse, våda vållande timat,än skall inteatt som mera av
leda till någon straffas.att

Under 1910-talet presenterade Thyrén i sina två förberedande
arbeten Principerna för strafflagsreform, del III, och Förbe-en-
redande utkast till Strafflag, kap. I-XIII Allmänna delen sina-
bedömningar det gällde de subjektivanär rekvisiten. Bl.a. diskuterade
han ingående såväl uppsåtets former och innehåll uppsåtetssom av-
gränsning oaktsamhet. föreslogHan därvid det hypotetiskamot att
eventuella uppsåtet skulle lagfästas.

Den år 1916 tillsatta Strafflagskommissionen, där Thyrén var en av
Årledamöterna, bearbetade Thyréns principförslag. 1923 presenterade

kommissionen förslag till strafflag allmänna delen SOUett en ny -
1923:9. sitt förslagI anslöt sig kommissionen till Thyréns uppfattning
avseende uppsåtsbegreppet och dess avgränsning oaktsamhet.mot
Förslaget ledde inte till lagstiftning.

När Straffrättskommittén och Strafflagberedningen under åren 1937-
38 sedermera återupptog arbetet med reformera den straffrättsligaatt
lagstiftningen lades Thyréns principförslag och Strafflagskommissio-

betänkande till förgrund det fortsatta arbetet.nens
Under arbetet med reformera försöksbrottet kom de försökssak-att

kunniga i sitt betänkande SOU 1940:19 in frågan det sub-om
jektiva rekvisitet. I betänkandet föreslogs försök till brott skulleatt

straffbart endast då gärningen begåtts uppsåtligen, och detattvara
därvid enligt motiven tillräckligt med eventuellt uppsåt i dessvar
hypotetiska form för försöksansvar skulle föreligga.att anses

I sitt betänkande angående förrnögenhetsbrotten SOU 1940:20
uttalade Straffrättskommittén sig innebörden kravet på uppsåt.om av
Kommittén utgick därvid från Strafflagskommissionens framställning
och hävdade denna i huvudsak uttryck för den rådandeatt gav upp-

Ävenfattningen inom litteratur och praxis. i sitt slutbetänkande
Förslag till brottsbalk SOU 1953: 14 återkom Straffrättskommittén till
frågan utformningen uppsåtsrekvisitet. betänkandetI redogjordeom av
kommittén för Strafflagskommissionen i anslutning till Thyrén hadeatt

det hypotetiska eventuella uppsåtet utgjorde uppsåtets nedreansett att
och på det hela siggräns anslöt kommittén till Strafflagskom-stora

missionens linje det gällde utformningen uppsåtsrekvisitet.när av
Straffrättskommittén ansåg emellertid det uppsâtsbegreppatt som
dittills hade utbildats i praxis och i litteraturen inte helt stabilise-var

varför kommittén avstod från föreslå någon lagdefinitionrat, att av
uppsåt.

I den proposition låg till grund för årBrB 1962 prop.som
1962: 10 redovisades Straffrättskommitténs uppfattning uppsåtsbe-om

innebörd kommittén inte tiden förgreppets samt att ansett attmogen
i lagtext bestämma uppsåtsbegreppet.närmare
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Uppfattningar i litteraturen3.5

Frågan uppsåtets nedre behandlades relativt ingående vid detgränsom
Nordiska juristmötet år 1960. Vid den norske straff-22:a mötet var

förespråkareohs. Andenaes stark för sannolikhets-rättsprofessorn J en
uppsåtsform föruppsåtet. hävdade därvid bl.a. dennaHan utgöratt en

och allmänheten lättfattlig och praktisk avgränsninggärningsmannen
sannolikhetsuppsåtetuppsåtsrekvisitet. Vidare ansåg han ärattav

form,principiellt riktigare det eventuella uppsåtet i dess hypotetiskaän
sannolikhetsupppsåtet sikte på gärningsmannens insikt videftersom tar

svenska professorerna Hans Thornstedt,gärningstidpunkten. De Ivar
vid positiva till det eventuellaoch StrahlIvarAgge mötet meravar

hypotetiska variant och klart kritiska till sannolik-uppsåtet i dess var
bl.a. det eventuella uppsåtethetsuppsåtet. Thornstedt menade sätteratt
uppsåt och oaktsamhetteoretiskt klar mellangräns attgenomen

uppsåtsområdet sådana fall där sannolik-utesluter frånuppsåtsforrnen
gärnings-skall inträffa därbrottsresultatetheten för är stor,att men

kritikeftersträvat resultat.absolut inte detta Agges motmannen
främst det enligt honom elastisktsannolikhetsuppsåtet byggde äratt

Strahl hävdadefinns i domarens bevisvärdering.i praktiken endastoch
uppsåtet mindreståndpunkten det eventuellavid den ärmötet att

sannolikhetsuppsåtet den anledningen detbl.a.betänkligt än attav
uppsåt.formsnävareutgör aven

Bergendal ochockså professornuttalade sig RagnarVid mötet
hovrättspresidenten, Stensedermeralagbyråchefen,dåvarande

eventuella uppsåtet.negativa detvilka bådaRudholm, motvar mera
tordedethuvudinvändningBergendals närmastatt vara envar

uppsåtsform.dennaandra juristeromöjlighet än att accepteraatt
skulleflertalet människordet för dethävdade därvidHan storaatt

straffrättsligt för vadnågon tillframstå orimligt dömaatt ansvarsom
intetänkt i situation harskulle ha gjort ellerdenne somenperson

sannolikhetsuppsåtet måstebl.a.Rudholm menadeförelegat. att vara
eventuella uppsåtet.detför gärningsmannenlättare änatt acceptera

angår brottenAllmän Straffrätt i vadi monografinStrahl har
uttrycket "uppsåtdär bl.a.uppsåtsrekvisitet. Handiskuterat myntar

Strahltalar uppsåt.krävs lagendvs. detoch slätt", närrätt omsom
vilkainsiktpå gärningsmannensdärvid tyngdpunktenlägger om

gärningsomständighetervilkainträffa ochgärningsfölj der kan somsom
sannolikhetsuppsåtet och detmonografin behandlasföreligger. I även

valet mellan dessadärvid han iStrahleventuella uppsåtet. attanger
uppsåtsformen.föredrar den senare

hypotetiskadetkritiskstarktNils Jareborg,Professorn är motsom
uppsåtsområdet,förslaghareventuella uppsåtet, egetpresenterat ett

320-uppsåt 316 ochHandling ochavsiktlighetsuppsåtet sedet s.k. s.
Uppsåt och klander,193-231 ochansvarsläraStraffrättens327, s.
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Straffrättsideologiska fragment 173-205. Jareborg lägger vikt vids.
gärningsmannens kognitiva, dvs. kunskapsmässiga eller intellektuella,
inställning till visst faktum eller tillstånd.ett Han gränsenattmenar
mellan uppsåt och oaktsamhet bör dras det för uppsåt skallattgenom
krävas gärningsmannenatt säkerär eller i fall men intevart tror
bara misstänker gärningsinnehållet kommeratt förverkligasatt genom
gärningen. Jareborg uttrycker invändningaräven det traditionellamot
sannolikhetsuppsåtet.

Den danske rättsvetenskapsmannen Alf Ross har i artikel kritiskten
behandlat den svenska uppsåtsläran Dolus eventualis i svensk ret,
SvJT 1977 673-702. Han konstaterar i sin artikel, efters. en genom-
gång det svenska rättsfallsmaterialet, bl.a. detav eventuellaatt
uppsåtet i fall inte medförvart säkerhetstörre vid rättstillämpningen

sannolikhetsuppsåtet.än Enligt Ross förhåller det sig tvärtom.snarare
Knud Waaben, dansk professor i Straffrätt, eftergör genomgången

del nordiska domar på uppsåtsområdet den bedömningenav en detatt
sannolikhetsuppsåtetär bästär ägnat den nedreutgöraatt gränsensom

för uppsåt se Nyere domme dolus eventualis, Lov Frihed,om og
Festskrift till Andenaes, 1982, 401-410.s.

Professorn Per Ole Träskman har också uttryckt stark kritik detmot
hypotetiska eventuella uppsåtet. Enligt Träskman blir bevisning med
hjälp denna uppsåtsform i alltför hög grad spekulativ.av Träskman

sannolikhetsuppsåtet utifrånatt bevishänsynmenar är ett mera
realistiskt alternativ, det dock föreligger riskatt för dennamen atten
uppsåtsform innebär tröskeln för fällande domatt för uppsåtligtetten
brott blir alltför låg se Kan gärningsmannens uppsåt bevisas med
hållpunkter i sinnevärlden i Skuld och Straffrättsliga studieransvar.
tillägnade Alvar Nelson, 1985, 56-75.s.

3.6 Utländsk rätt

danskI föreskrivs irätt 19 § DSL, såvitt de brott behandlasavser som
i den allmänna strafflagen, det för brott skallatt föreliggaatt ett anses
krävs uppsåt inte För specialstraffrättensannat del iom anges. anges
bestämmelsen gärning straffbarär denatt har begåtts uppsåt-en om
ligen eller oaktsamhet det inte i den särskilda straffbestämmel-av om

har uppsåt krävs. Av bestämmelsenangetts att följa allasen attanses
former uppsåt eller oaktsamhet tillämpliga inteär framgårav annatom

det särskilda straffbudet.av
Någon lagfäst definition uppsåtsbegreppet finns inte i dansk rätt.av

Uppsåtets nedre kan i danskgräns bestårätt delssägas sannolik-av
hetsuppsåtet, dels det eventuella uppsåtet. Vad sannolikhets-av avser
uppsåtet används i de flesta fall uttrycksättet "övervägande sannolik-
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sannolikhetgradenden erforderligaangivandehet" för somavav
emellertidföreligga. haruppsåt skall Detförkrävs ansetts attatt
föreligga inte fast,uppsâtsform kan ärdennaför närgränsen anses

förekommerdanskberoende på brottstyp. Ivarierar rättdenutan att
eventuellt uppsåt ochhypotetiskttvå formeruppsåtet ieventuelladet

Grundförutsätt-indvilligelse.eller positiveventuellt uppsåtfaktiskt
det förföreliggaskalluppsätsform ärdennaförningen attatt anses

gärningsrekvisitenmöjligtframståttmåste hagärningsmannen attsom
medveteninsikt endastsådannormalfalletföreligger. I utgör en

gärningar begångnakanförutsättningarunder vissaoaktsamhet, men
Eventuellt uppsåtuppsåtliga.insikt bedömasformdennamed somav

begreppet,svenskadet ärhypotetiska formi dess motsvarar men
användsochlitteraturenrättsvetenskapliga nästani denkritiseratstarkt

sikte påuppsåteteventuellafaktiskarättstillärnpningen. Detaldrig i tar
gärningsögonblicket.inställning isubjektivafaktiska,gärningsmannens

sig imedvetet hållitellermed på köpettagit följdenhaskallHan
flesta fallende allraförhöll sig. Ifaktiskthur detokunnighet om

sannolikhetsupp-uppsåtförnedredock den gränsenbestäms genom
sätet.

Även uppsåtskuldformernatvåmellan deskiljernorski rätt man
den allmännauppsåtNSL äroaktsamhet. I 40 §och attanges

i självaförutsattotvetydigtellerinte ärskuldformen annat angesom
brotten ibegränsad tillalltsåBestämmelsenstrafflagen. är att avse

normalt endastbrukarspecialstraffrättsliga brottengäller deVadNSL.
i lag.uppsåt definieratheller i norskkrävas. Inte rätt äroaktsamhet

föreslagitsuppsåtsdeñnitionharlagfästdockHär kan nämnas att aven
finns detdanskLiksom i1992:23. rättStraffelovkommisjonen NOU

eventuelladetsannolikhetsuppsåtetsåvälstuderaanledning att som
gärnings-nedre Enuppsåtetsfrågan gräns.gälleruppsåtet detnär om

orsakad denuppsåtligenfallrättspraxis i normalaenligtföljd omanses
objektivadenintesannolik. Detövervägande ärframstår som

för följdenssannolikhetenhurskall bedömas,sannolikheten utansom
i danskliksomnorsk rätt,Iför gärningsmannen. rätt,framstodinträde

uppsåtet. Däremoteventuellavarianten detfaktiskadentillämpas av
delinte längrehypotetiska varianti dessuppsåtsformenär aven

i Norge.gällande rätt
lagfästnågonheller harintei finländskfinns rätt,Det som

i finländskdockuppsåtsforrner. Det rätt,uppsåt, fyra ärdefinition av
sannolikhetsuppsåtet ochoch norski dansk rätt,på sätt somsamma

studeragällerdetintresseuppsåtet näreventuella attärdet som av
krävssannolikhet,Gradennedreuppsåtets gräns.frågan somavom

oftaföreligga,skallsannolikhetsuppsåt attför somangesatt anses
synnerlig"medellersannolikhet""medgärningsmannen största
sig alltsåföreligger. Detgärningsrekvisiten rörinsersannolikhet" att

endasterkännerFinländsksannolikhetsuppsåt. rättkvalificeratettom



SOU 1996:185 Uppsåtsbegreppet 107

den faktiska varianten det eventuella uppsåtet, ibland benämntav som
likgiltighetsuppsåtet. uppsåtsformDenna dock i rättspraxis påär väg

sannolikhetsuppsåtet. Finlandersättas I pågår för närvarandeatt ettav
arbete med reformera bl.a. straffrättens allmänna del och underatt
reformarbetets gång har uttalats avsikten det skall införasäratt att en
bestämmelse definierar vad med uppsåt.som som avses

I engelsk hänför sig den subjektiva sidanrätt brottet "mensav
rea" till kravet på skuld "fault". Den engelska uppsåtsläran
laborerar därvid med i princip olika skuldformer "intenti0n/kn0w-tre
ledge", "recklessness" och "inadvertent criminal negligence".
Dessutom finns det rad brott, framförallt inom specialstraffrätten,en
där strikt gäller. "Intention" åtminstone detmotsvararansvar numera
centrala uppsåtsområdet medan skuldformen "recklessness" motsvarar
området både för det eventuella uppsåtet föroch medveten oaktsam-
het. Så "recklessness" tolkas i vissa Statutes omfattas ibland ävensom
vissa fall omedveten oaktsamhetgrövre där gärningsmannen inteav

frågan, risken föreligger.övervägtens om
tyskI skiljer mellan skuldformerna uppsåträtt "Vorsatz" ochman

oaktsamhet "Fahrlässigkeit". I 15 § StGB föreskrivs uppsåt krävsatt
för straffbarhet det inte i det enskilda straffbudet attom anges
oaktsamhet tillräckligt. Inte heller i tysk finns någonär deträtt
lagdefinition uppsåt eller oaktsamhet. Uppsåtsformen eventuelltav
uppsåt "der Bedingte Vorsatz", i tysk den nedrerätt utgörsom

för uppsåt kan föreligga, faktiskgränsen när variant.äranses en
Enligt dominerande teori föreligger uppsåt gärningsmannennären
inser det brottsliga resultatet eller gärningsomständighetenatt utgör en
allvarlig möjlighet "ernstlich für möglich hä1t" finneroch sig däri
"sich damit abfinden". denI rättsvetenskapliga litteraturen råder
emellertid betydande oklarhet gränslinjen mellan uppsåt ochen om var
oaktsamhet går och gränsdragningsproblematikennärmare har gett

tillupphov mängd olika teorier och läror. Bundesgerichthof haren
hållit fast vid gärningsmannen skall ha tagit följden med köpetatt
"Inkaufnehmen". denI praktiska rättstillämpningen läggs emellertid
avgörande vikt vid gärningsmannens insikt. Har gärningsmannen sett
följden det sannolika eller till och med lika sannoliktmestsom som

dess uteblivande gärningsmannen ha funnit sig i följden. Isom anses
praktiken blir därför det tyska eventuella uppsåtet omöjligt skiljaatt
från sannolikhetsuppsåt.ett
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överväganden förslagoch3.7

reform3.7.1 Behovet av en

föreslår uppsåtsrekvisitet förändrasnuvarandeVi detatt genom
hypotetiskainnebära bl.a. detLagregleringen skalllagstiftning. att

gällandeuppsåtet avskaffas deleventuella rätt.avsom en

Inledning

föreligga, detför uppsåtnuvarande nedre närDen gränsen anses
i svenskframgått införtsuppsåtet, harhypotetiska eventuella rättsom

lagför-rekommendationer idoktrin,växelverkan mellangenom en
avgörandeHD:srättspraxis. emellertid förstoch Detarbeten är genom

kanuppsåtsformen1959 63 sägasrättsfallet NJAi varasoms.
i svensketablerad rätt.

rättsfallet NJArättsfallet och i deti nämndahar både detHD senare
uppsåtsform. Undersannolikhetsuppsåtetavvisat5141980 soms.

funnits teckenvissa bedömaretid det enligthar tytt attsomsenare
uppsåtsläran iförändringvarit på skeskett ellerdet väg att aven

i någrapå HDsärskilt pekatshar härvidrättstillämpningen. Det att
gärningsmannenvid den likgiltighetavgörande vikträttsfall lagt som

594, 1985 7571975brottsliga resultatet se NJAinför detvisat s.s.
för dråprättsfall dömt tilli när1990 210och ettsamt ansvars.

praktisktframståttmåste haför gärningsmannendöden tagetsom
dra någrasvårt630. DetNJA 1977oundviklig är att meras.

utvisafallde får irättsfallen,långtgående slutsatser vart ansesmenav
användaobenägenhet hos HDår funnitsunder antaldet attettatt en

eventuellahypotetiskadetklassiska formuleringendensig avav
våldsbrott.vidbifall till åtalet, åtminstoneuppsåtet vid grövre

rättsfallet NJAemellertid brutitsharobenägenhetDenna genom
den klassiskasighari vilket HD1995 119 använtnytt avs.

förhypotetiska formeventuella uppsåtet i dessdetformuleringen av
överföring HIV-vidmisshandelåtal förbifalla ettatt avm.m.grov

avgörandei HD:suppsåtsfråganargumenteringen ismitta. Se även
i mål gällande1996 27,Stureplansmålet, NJAdet s.k. ettsamts.av

såledesråder93. Detmisshandel, 1996NJAförberedelse till s.grov
hypotetisktmeduppsåteventuellttvekaningen att provomnumera

uppsåtsbegreppet.svenskadel i detingår ensom
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Kritiken den nuvarande nedre för uppsåtmot gränsen

Enligt direktiven skall vi denpröva nuvarande nedre förgränsenom
uppsåt bör utformas något och i så fall föreslåsätt lämpligannat en
ordning.

hypotetiskaDet eventuella uppsåtet har framgått sittsom ursprung
i tysk doktrin från slutet 1800-talet och naturligtvis iär sinav upp-
byggnad präglad den dåtida tyska rättsvetenskapliga diskussionen.av
Denna diskussion kännetecknades teoretisk och doktrinärav en
inställning, i mångt och mycket sig främmande för nutidatersom ett
straffrättsligt Särskilt gällersynsätt. detta, den materiella ut-om
formningen de regler bestämmer straffansvarets skallgränserav som
kunna anspråk pågöra hantera dagens verklighet och deatt problem

denna för med sig samtidigt reglerna skall framståsom som som
rättssäkra och rättfärdiga.

Det kan först och främst riktas principiella invändningar detmot
hypotetiska eventuella uppsåtet. Den främsta invändningen be-är att
dömningen åtminstone inte omständigheterna i gärningssituatio-om-

tillräckligt underlag för slutsatsen uppsåt har förelegatnen attger ger
för bedömning gärningsmannensutrymme och allmännaen av person

vandel i stället för den skuld kommit till uttryck i den åtalade gär-som
ningen. En sådan bedömning låg visserligen väl i linje med den
tidigare förhärskande s.k. sociologiska skolans kriminalpolitiska

med dess betoningsynsätt brottslingens För nutidaettav person.
straffrättstänkande, där den brottsliga gärningen står i centrummera
för bedömningen, kan uppsåtsformen emellertid framstå föråldradsom
och missvisande.

Det straffrättsliga bör utformat för hanterasystemet attvara
otillåtna gärningar. Ingen bör brottslig till sin karaktär. Manses som
bör dömas till straffrättsligt för de gärningar har begåttansvar man
och inte för den Att gärningsmannenär.person ettman mera
allmänt plan och inte den specifika gärningen kan föremål förvara
själva skuldbedömningen vid tillämpningen det eventuella uppsåtetav

också minska förutsebarhetenär ägnat i det straffrättsligaatt systemet.
Detta kan härigenom framstå inhumant och oetiskt.som

Det finns också andra skäl för förändring den nuvarandeen av upp-
såtsläran. hypotetiskaDet eventuella uppsåtet svårt motivera förär att
andra jurister. Det måste förän de allra flesta människor framstå som
märkligt och oförklarligtnärmast domstol kan avgöraatt en om en
tilltalad har gjort sig skyldig till brott, inte utifrån vad hanett
bevisligen har gjort, utifrån hypotetiskt antagande vad hanutan ett om
skulle ha gjort under andra omständigheter de enligt vadän som man
kunnat bevisa förelåg vid gärningstillfället. Medborgarnas förtroende
för kan knappast ökarättssystemet sådant bibehålls. Försynsättettom
den tilltalade måste det också sig kränkande och obegripligtte att



1996:185SOUUppsåtsbegreppet110

utifrån antagandeskyldig till brottfinner honomdomstolen ettett om
för utifrån vad harsituation i ställetagerande i tänkthans somen

händelseförloppet.konkretakommit fram detom
utformad förinte hellerstraffrättsprocessensvenskaDen är att

karaktärsbedömningar,några tillförlitligaskall kunnadomstolarna göra
utföra detför på rättssäkertbehövavilket de kan sättgöra ettatt

kringomständigheternasituationer däri dehypotetiska provet
bedömningen detledning förtillräckliggärningen inte avger

därför i vissabeslutsunderlag kanDomstolensuppsåtet.eventuella
uteslutas detbristfälligt och det kan inteframståsituationer attsom

vad gärnings-antagandentill felaktigalederhypotetiska provet om
varit säkerhan hadei den situationen,ha gjortskulle attmannen

Över huvud detförverkligas.skulle ärgärningsinnehållet taget an-att
gärnings-avgörandetviktig frågasåmärkningsvärt att avsomen

antaganden.hypotetiskasker utifrånskuldmannens
godtaunika ivi i detperspektivinternationellt närmasteärI attett

länderjämförbarauppsâtsfrågan. Blandprövninghypotetisk aven
Danmark.endast ihypotetisktuppsåt medvi eventuelltfinner prov

den danskakritiserad isådan mycketdockUppsåtsfonnen är som
aldrig den praktiskaioch användsrättsvetenskapliga litteraturen nästan

uttalatdessutomHøjesteret hardanskarättstillämpningen. Den att
största försiktighet. Man kananvändas endast meduppsåtsformen bör

praktikenuppsåtet ihypotetiska eventuella ärdärför detsäga att
vi således,kankortdel dansk Inomavskaffas rätt.väg att som en av

godtarvärldenenda land idetsåvitt vi har kunnat utröna, somvara
uppsåtet.eventuellahypotetiskadet

integreringen inompågåendetalar denkapitel 2iSom har nämnts
särlösningar vadsvenskabibehållaför vi inte börför EU attramen

försvåraförhindra ellerstraffrätten, kanden allmännagäller ettsom
medeventuella uppsåteti rättsliga frågor. Detsamarbetefördjupat

förstraffbara områdetfall leda till detkan i vissahypotetiskt attprov
sighadei ställetannorlunda använtdrasuppsåtliga brott än manom

jämförbarai andrauppsåtsformer förekommernågon de somavav
Även för dettalar såledesinternationelladetländer. attargumentet

avsnittjfr 2.4.slopashypotetiskt böruppsåtet medeventuella prov
söka få tillvi det angelägetanfördabakgrund detMot attanserav

uppsåtförnedrenuvarande närförändring den gränsenstånd aven
enligt svenskföreliggaskall rätt.anses

lagstiftning ellerskerättslägetförändringbörHur genomaven -
rättsutvecklinggenom

växelverkanutformatstraditionelltUppsåtsrekvisitet har engenom
överskådlig tidinomförändringrättspraxis. Någonochdoktrinmellan

emellertid intekanverksamhetprejudikatskapandeHD:sgenom
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förutses. Denna bedömning vi inställningengör till dettrots att
eventuella uppsåtet inom doktrinen lag mycket kritisk.över ärnumera
HD har synbarligen inte tagit intryck denna kritik har,utanav som
framgått, helt nyligen konñrrnerat det sedan tidigare rådande rättsläget

i någraoch rättsfall återigen börjat tillämpa det eventuella uppsåtetatt
i dess traditionella, hypotetiska form. Om vill åstadkommaman en
förändring uppsåtets nedre och avskaffa detgräns hypotetiskaav
eventuella uppsåtet måste detta därför, enligt vår bedömning, ske

lagstiftning. lagstiftningFör talar dessutom den omständighetengenom
det angeläget ytterligare befästaär legalitetsprincipen föratt att ett

straffrättsskipningen centralt och betydelsefullt område se avsnitt 2.2.
Till det anförda läggasskall erfarenheter visar förändringatt att en
uppsåtsläran enbart rättspraxis knappast rekommende-är attav genom
Den rättsutvecklingen i finländsk och i engelsk visarsenaste rättra.

på vilka negativa konsekvenser sådan metod kan få bilagaseen
1:5.3. Det finns risk för rättsläget blir oklart och oöverskådligt,atten
vilket i sin kan medföra domstolarnas avgöranden blir mindretur att
förutsebara vid prövningen själva skuldfrågan. Något sådant ärav
särskilt betänkligt inom straffrätten, där förutsebarhet och legalitet
måste ledstjärnor vid utfommingen regelsystemet. Vadvara av som
också talar för lagstiftning vi, enligt direktiven, skall efterär strävaatt

utforma de allmänna reglerna avgränsningen det straffbaraatt om av
området så tydligt möjligt.som

Uppsåtsbegreppets utformningnärmare bör alltså regleras i lag.
Lagstiftningens huvudsakliga syfte bör växla in rättsutveck-attvara
lingen på spår och komma bort från teoribundna, hypotetiskanya
formler. Men uppsåtsbegreppet bör reglerasäven i lag står detom
klart terminologin i bestämmelse rörande detta begrepp inte kanatt en
bli tillräckligt skarp och preciserad för absolut i varjeatt ettge svar

Ävenkonkret fall. i framtiden måste därfördet länmas utrymme
rättspraxis och doktrin utveckla och förtydliga uppsåtsbegreppetsatt

I det följande redogör vi förgränser. den viväg attsom anser man
bör välja utformningenvid refonnerat uppsåtsrekvisit.ettav
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refonneringutgångspunkter för3.7.2 Allmänna en av
uppsåtsrekvisitet

uppsåtsrekvisitet förändras i riktningföreslårVi mot ettatt -
uppsåtsrekvisit.gärningar insiktsrelateratvid avsiktligaförutom -

uppsåtsrekvisitetgrundläggande iInsikt momentsom

alltiduppsåtgamla föreställningen ävennästanDen att omom -
uppnå det brottsligahaft för avsiktinte hargärningsmannen att

eller mindregrund i denne harmåste ha sinresultatet att en mer-
grundläggande kriterium.börvilja begå brottuttalad övergesatt som

brottsliga viljaneventuella uppsåtet kan denhypotetiska sågasVid det
i hans intressekaraktär ellerpotentiellt i gärningsmannensframgå att

vår uppfattning gärningsmannensstället bör enligtgärningen. Ibegå
grundläggande kriteriet.detsakförhâllandenainsikt i vara

framstårsakförhållandenagrundat insiktuppsåtsrekvisitEtt om
torde finnasfrån bevissynpunkt. Detrealistisktförstaför det mersom

någon bevisningförebringareella möjligheterförhållandevis små att
viljeföreställningar eller önskningarinreavseende gärningsmannens

handling något slag.sig i brottsligmanifesterardessa intenär aven
brottslig vilja existerarklarläggasikteBevisning attatttar ensom

uppsåt avsiktbevisas direktdet inte kaneller latent näröppet --
vilketi sinnevärlden,fasta hållpunkterha någrainte upp-synes

därför leda tillkanbevisvärderingen. Dennaförsvårarenbarligen
det betydligträttspolitiskt godtagbara. Däremotinte ärresultat ärsom

bevisning vilkenförebringassig detrealistiskt tänka attatt ommer
faktiska för-olikahadegärningsmannenkännedom insikt om

hållanden.
från etiskbetydligt tilltalandeframstår dessutomDet merasom

gärningsmannensvikten vidden avgörandeläggasynpunkt att
ställetkonsekvenser iinnebörd ochförståelse gärningensrationella av

vilarvilja. sådantpotientella Ettlatenta eller synsättvid hansför
individ,människan rationellpå föreställningenytterst somsom enom

och konsekvenser-förstå innebördenkapabelflesta falli de allra är att
får sittförstår vad hansitt handlande. Den gör ta ansvar.somna av

gärningsinnehållet blir grund-insiktgärningsmannensAtt om
ocksåuppsåtsrekvisitet tordeutformningenläggande för vara merav

bidra tillförlängningendärför ioch kanför medborgarnaförståeligt
straffrättsligahos detoch legitimitetentilltron tillbibehållaatt

systemet.
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Om handling, handlingsskäl och uppsåt

Vi hävdar också i huvudsak insiktsbaserat uppsâtsbegreppatt ett bättre
det nuvarandeän hur människor handlar ochmot vadsvarar som

bestämmer handlandet i olika situationer. finnsDet därför skäl att
något beröra hur handlingsbegreppet, människors skäl för handlaatt
på visst och uppsåtsrekvisitetsätt koppladeett tillär varandra.

handlingEn social företeelse.är Att känna igen eller bedömaen
mänskligt handlande innebär tolka mänskligt beteende i socialtatt ett
sammanhang. Handlingar utförs med hjälp kroppsrörelser. Enav
handling måste nämligen baserad i utövandeytterst denettvara av
primära förmågan kontrollera kroppens rörelse. Kroppsrörelseratt är,
till skillnad från handlingar, helt förklarliga med hjälp anatomiskaav
och fysiologiska Relationen mellan handling och kroppsrörelsetermer.

jämförbar med relationenär mellan innehållet i boken som en
meningsfull och tecken. Personermönster kan alltsåtext ettsom av
orsaka händelser inte betraktaär handlingar.attsom som

En handling tillskrivs Den föremål förären person. personens
kontroll och därför beroende dennes skäl, motiv, avsikter,av
föreställningar, önskemål Vad handling och vadetc. som ses som en

inte handling något vi harär lärt under vårsom ses som en oss
Genom träning läruppväxt. sig vissa händelser vissaattman se som

handlingar de sker i visstnär sammanhang, under utövandeett av en
viss verksamhet Vårt språk och värt förhålla tillsättetc. att oss
varandra förutsätter mänskligt beteende normalt handlingar.att är
Handlingstenninologin beteendet målinriktat ellerärattpresumerar
avsiktligt.

Detta normalt målinriktade eller avsiktliga handlande grundar sig på
viss kännedom vilken innebörd handlingen har och vilkaen om

konsekvenser eller följder den kan medföra. Människor har i de flesta
situationer ingen säker uppfattning visshet framför allt följdernaom

handlande, de kan ändå i handlingsögonblicketett haav men en
någorlunda klar uppfattning dessa. En har ofta iblandom person en

intiutivt grundad uppfattningnärmast vad viss handling innebär.om en
Utifrån denna uppfattning sedan sitt handlande. Vi måste istyr man
det dagliga livet ständigt företa handlingar vi inte säkra påärtrots att
vilken innebörd dessa har eller vilka konsekvenser de medför. Att
kräva visshet i dessa sammanhang skulle innebära vi blev i detatt

handlingsförlamade.närmaste
Det alltså så vår verklighetsföreställningär skälatt göraattger oss

eller inte olika saker. Uppfattar vigöra det så visst faktum före-att ett
ligger eller kommer föreligga följd vårt handlande fåratt som en av
det därmed betydelse för vi företar handlingen eller avstår. Dennaom
uppfattning får således betydelse handlingsskäl. Uppfattningen attsom
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skälexisteraframtiden kommereller i utgörexisterarfaktumet ettatt
icke-görandetunderlåtenhetvisst.något En ärellerför göraattemot

handling.påbjudenviss,enav
inte förutsätterhandlingsskälförekomstenpåpekasbörDet ettatt av

mästepåtaglig meningi någonhandlingssituationenvi iatt mer
standardsitua-inte. Ivisst ellerhandlavi bör sättöverväga ettom

i dessaVi handlardem.ifrågasättavi sakertioner gör attutan
vi harkunskapbaseradintuitivtutifrånsituationer närmast somen

beteende.socialtträning iinlärning ocherhållit genom
handlar ellermänniskorrörande huranmärkningarfår då dessaVad

uppsåts-utformningenförför betydelsehandlaunderlåter att av
människor i sittanfördapekar detför det förstarekvisitet Jo, att

egentlig skillnadnågonheller kanoch intehandlande inte göragör --
fallet,deoch detsäkra ärdedetmellan är tror sommensomsom

gärning i vissheträttsstridigBegåendetpå.säkraintede är omenav
rättsstridigbegåendetochkonsekvenserinnebörd ochdess enav
dennablir medsäkerhetgradnågot lägre ut-gärning med aven

företa hand-förPremissernalika klandervärt.i principgångspunkt att
likvärdiga.lingen är

skillnad iklarföreliggerdetdetinnebärdet andraFör att en
gärningensinsikt itillräckligharnågonmellanklandervärdhet som

insiktlåta dennamåstedärmedochkonsekvenserochinnebörd som-
insikt ochdennaharinteoch denhandlandesittpåverka somsom-

nödvändigtvis måsteintesåledestvivelsmål ochikandärmed sväva
borde låtakanskehandlandet,insikt påverkalåta denna sommen

handlingsteo-kanbetydelse. Kortfå dennarisken ettinsikten sagtom
mellanbör dra gränsenledning för hurretiskt manresonemang ge

gärningsmannenhardärmed: NärFrågan bliroaktsarnhet.ochuppsåt
insiktlåta dennamåstehansakförhâllandenaiinsiktsådan atten

handlandehanspåverka

uppsåtsområdetcentralautanför detuppsåtpáGrundläggande krav

falli mångauppsåt bestämmerformenlägstadenUtformningen avav
från Detfrittstraffbara och det ärmellan detgränserna ansvar.som

såharpreciserad ochsåuppsåtsformdenna ärviktigtdärför enär att
generelltocksåUppsåtsrekvisitet börmöjligt.innebördklar varasom

gärningar.sikte allaochutformat typerta av
centraladetutformningenkritiknågoninte riktatsharDet mot av

gärnings-förhållande tilluppsåt iindirektdirekt ochuppsätsområdet
gärningsom-föreliggandevisshetkännedomfullföljder samt om--

iområdedettavisarutländskGenomgången rättständigheter. attav
undersöktade rättssyste-i allalikartatpåutformat sättär ettsettstort

avseendedettai äruppsåtsbegreppetförändringNågon avmen.
påkallad.intesåledes
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Bevistekniska och straffrättspolitiska hänsyn medför dock detatt
inte går inskränka definitionen uppsåt till detatt centralaav upp-
såtsområdet. En sådan ordning skulle för övrigt medföra behov av en
kraftigt ökad kriminalisering oaktsamma förfaranden, vilket frånav

allmänna utgångspunkter knappast kan önskvärt.mera ses som
Utanför det centrala uppsåtsområdet det i huvudsak aspekterär tre

allmänt betydelse förär bedömningen uppsåtsettsom av av om
föreligger.

Gärningsmannen bör vid gärningstillfället ha haft insikt attom
det förelåg risk för gärningsinnehållet skulle kommaatten att
förverkligas hans handlande, dvs. insikt det kundeattgenom en om
föreligga kausalsamband mellan hans beteende ochett vissen
gärningsföljd det brottsliga resultatet respektive insikt detatten om
till beteendet kunde knutet vissa kringliggande omständighetervara av
faktisk eller rättslig gärningsomständigheter. Detta innebärnatur att

gärningsmannen inte har varit medvetet oaktsam i förhållandeom ens
till gärningsföljden eller gärningsomständigheten kan det inte komma
i fråga bedöma hans gärning uppsåtlig.att som

2. Det bör också betydelse vilken bedömning gärnings-vara av
gjorde hur sannolikt detta kausalsamband och vilkenmannen av var

bedömning han gjorde beträffande graden sammanhang mellan hansav
beteende och kringliggande omständigheter. Graden hans dettro attav
förhöll sig på visst subjektiv sannolikhetsätt måste ha legat påett en
viss nivå.

Uppsåt bygger, åtminstone vad gäller bedömningen gär-av
ningens klandervärdhet, på uppfattningen gärningsmannen skall haatt

gärningsinnehållets förverkligande positivt eller i allt fallsett som
förhållit sig likgiltig till det förverkligades.att

Det angeläget uppsåtsrekvisitetär såväl verklighetsanknutetäratt
principiellt och logiskt oantastligt i sin utformning. Uppsåts-som

begreppet bör utformas så säkerställer det går skiljaatt att att utman
de gärningar så hänsynslösa och klandervärdaär de medatt ettsom
naturligt betraktelsesätt bör bedömas uppsåtliga. Ett uppsåts-nyttsom
rekvisit bör i till det hypotetiska eventuella uppsåtetmotsats vara
renodlat gärningsrelaterat.

De angivna utgångspunkterna bör enligt vår uppfattning ligga tillnu
förgrund ställningstagandet till den utformningennärmare av

uppsåtets nedre Målet bör finna beskrivninggräns. attvara en av
uppsåtsrekvisitet täcker in de fall där gärningssituationen varitsom
sådan gärningsmannen faktiskt har låtit eller måste ha låtitatt rent
risken för gärningsinnehållets förverkligande ha betydelse hand-som
lingsskäl. Dessa situationer bör sålunda bedömas uppsåtliga. Försom

i formulering fånga in falldessa och dem deavgränsaatt gentemoten
fall i stället bör bedömas medvetet oaktsarnrna finns det,som som
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vi bedömer det, några olika alternativ. det följandeI övervägersom
vi och ställning till vilket dessa alternativ bör väljas.tar av som

Samtliga alternativ vi diskuterar i det följande kan på ettsom mera
allmänt plan syfta till fånga in de fall så straffvärdasägas äratt som

bör ådömas för uppsåtligt brott, utifrån något olikaatt ansvar men
Vid bedömningen vilket alternativ bör väljasutgångspunkter. av som

vilka i de olikamåste beaktas risker skilda hänseenden alternativasom
kan föra sig vilka de kan få förlösningarna med och konsekvenser den

praktiska rättstillämpningen.
förtjänar i sammanhanget framhållas mellanDet gränsenattatt

medveten oaktsamhet aldrig i sig skarp och klar,uppsåt och är utan
blir rättspolitisk bedömningdet alltid avgöraytterst attatt en var

gå. förhållandet det fråga oskarpdenna bör Just detgräns äratt om en
medför också det straffvärdemässigt inte går göragräns att storaatt

skillnader mellan fall okvalificerat uppsåt och fall grovav av
oaktsamhet. sistnämnda situation det alltid frågamedveten I är om

Skillnaden uppsåtmedvetna risktaganden allvarligt slag. mellan ochav
därför karaktären gradolikhetmedveten oaktsamhet har änmer av av

skillnaden i straffvärdehänseende bör i ställetartolikhet. Den skarpa
fallligga mellan fall medveten oaktsamhet och omedvetenavav

Vid gärningsmannen inteoaktsamhet. omedveten oaktsamhet har ens
gärningsinnehållet skulle förverkligasinsett risken för att genom

därför följdriktigt tala artskillnadgärningen. Det är attmer om en
och omedveten oaktsamhet.mellan medveten

våraOlika alternativ för uppsåtets nedre3.7.3 gräns -
ställningstaganden

föreslår uppsåtsform vi benäm-Vi det i svensk införsrätt somen
bedömning således varkeninsiktsuppsåt. Enligt vår börner

traditionella sannolikhetsuppsåtet blilikgiltighetsuppsåtet eller det
Insiktsuppsåtet täcker den del detsvenskdel rätt. avaven

indirekt uppsåtuppsåtsområdet vi i dag benämnercentrala som
med grad insiktdet område lägre utgör gränsäven somen avmen

praktiken det sigtill medvetna oaktsamheten. Iden rör ettom
kvalificerat sannolikhetsuppsåt.

Likgiltighetsuppsâtet

varit vad vi benämnervid våra överväganden haralternativEtt
enligt alternativ"likgiltighetsuppsåtet". Uppsåt föreligger detta när

föreligger beaktansvärdmed insikt detgärningsmannen, att enom
gärningsom-gärningsföljden skall inträffa respektiverisk för attatt
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ständigheten föreligger, vid gärningstillfället likgiltigär inför
förverkligandet denna risk. Vid denna uppsåtsform läggs såledesav
avgörande vikt vid gärningsmannens attityd sådan den har visat sig i
gärningen.

Att gärningsmannens attityd till gärningsinnehållet har betydelse för
uppsåtsbedömningen har lång tradition, vilket kan fördel. Förvara en

skall kunna talaatt attityd i förhållande tillman gärningsin-om en
nehållet torde det alltid böra krävas gärningsmannen haratt vissen
insikt i gärningens innebörd och konsekvenser. Denna insikt kan vara

varierande styrka. Det grundläggande krav vi tidigareav har ställtsom
uppsåtsrekvisitet bör förändrasatt i riktningupp, insikts-mot en mer

relaterad konstruktion, skulle därför kunna uppfyllt, förutsattvara att
insikten blir det centrala vid uppsåtsprövningen.momentet

"Likgiltighet" betyder i det sammanhang diskuteras deattsom nu
insedda möjligheterna inte utgör tillräckligt handlingsskälett för
gärningsmannen på så de intesätt får honomatt underlåta elleratt
ändra sitt handlande. Denna inriktning gärningsmannens likgiltig-mot
het förefaller stå i överensstämmelse med argumenteringen i vissa av
HD:s rättsfall under år och därmed i någon utsträckning medsenare
vad får bedömas gällande bl.a.serätt rättsfalletsom NJA 1985vara

757.s.
En likgiltighetsattityd subjektivtär grundad. Någon risk förstörre
objektivisering därför inte föreligga viden antagandesynes ett av

likgiltighetsuppsåtet.
En betoning på likgiltighet utesluter uppsåt i situationer där

gärningsmannen har insett risken för det brottsliga resultatet men
förlitat Ävensig på risken inte skulle förverkligas.att på detta sätt
framstår likgiltighetsuppsåtet godtagbart.som

Som har framgått finns det redan i HD:s praxis stöd för likgiltig-att
hetsresonemang kan uppfylla kraven för det nuvarande uppsåts-
rekvisitet. Ett antagande "likgiltighetsuppsåtet" uppsåtets nedreav som

torde dockgräns kräva analysnärmare för uppsåtsformen skallatten
kunna utformas godtagbart bådesätt praktiskett och principiellur
synvinkel. Särskilt måste uppsåtsformen avgränsas detgentemot
hypotetiska eventuella uppsåtet, vi vill avskaffa. HD:ssom
användning likgiltighetsresonemangett torde nämligen kunnaav ses

annorlunda formulering det traditionella eventuellasom uppsåteten av
se särskilt argumenteringen i rättsfallet NJA 1996 93.s.

Som har anförts tidigare "likgiltighet"är i aktuellt sammanhangnu
förstå attityd eller förhållningssättatt från gärningsmannensettsom en

sida. Eftersom det frågaär förhållningssätt måste dettaett sättasom
i relation till eller riktat gärningsmannen föreställtmot ettvara av
faktum. Vid renodlat insiktsgrundade uppsåtsformer,mera t.ex.
sannolikhetsuppsåtet och det behandlade insiktsuppsåtet, ärsenare
denna attityd underförstådd med hänsyn till den kunskap som
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emellertidattitydenblirverkligheten. Härhafthargärningsmannen om
uppsåtsformen. Detsjälvautformningenbetydelse fördirekt avmerav

fråga göravad det här ärframhållas är attandra 0rdmedbör att om
brottsrekvisit.tilllikgiltighetvisadegärningeni ettgärningsmannens

brottmåliplaceringbevisbördansregler försedvanligamedenlighetI
fall styrkaenskiltvarjeiåvila åklagaren attsåledesdetkommer attatt

införlikgiltigfalligärningsögonblicketigärningsmannen vartvar
Likgiltig-gärningsmoment.föreliggandeellerföljdergärningens

föreligga.intekanhetsuppsåt ansesannars
gärningsmannensrelateraförstfrågablir ärVad det attom
Gärningsmannengärningsinnehållet.kännedomtill hanslikgiltighet om

insiktellerkännedomhaft visshabevisasförsta led,imåste, ett en
hanled, kanandrai prövasinnan det,gärningsinnehållet ett omom

gärningsinnehåll. Omförverkligandet dettainförlikgiltigsigförhöll av
igärningsmanneninsikt hosgradenenbartskall låtainte avman

måsteuppsåtsprövningen,förutslagsgivandesakförhållandena vara
åtminstonesig pågrundaledetandradetlikgiltighetsbedömningen

ledet.det förstainsiktsbedömningenomständigheterandra ändelvis
skillnadgrundläggandenågoninte gentemotföreliggerDet annars

sannolikhetsuppsåtetuppsåtsformerinsiktsrelateraderenodlat sommera
insiktsuppsåtet.eller

sig ivisarlikgiltighetgärningsmannensdet sådel fallI är atten
detexempel kanSomgärningen.brottsliga tasdenutförandetälva av

bilenpolisförbikommabil försöker stoppatnågon ifallet somatt en
polisenbilenkörförarenOm utanframför denna. motståroch som

bör regel-denne,vid sidaneller köraned i diketgiraförsöka avatt
skadaskommerpolisenfaktuminför det attlikgiltighetmässigt att

gärnings-förhållandensådanafall kan attandraföreligga. I somanses
betecknaskunnaskulle ettsig vadanvänder mersomsomavmannen

gärningsmannenklartframstårdetvåld attbesinningslöst göra att som
gärningen.inför följdernalikgiltigär av

exempletåtervända tillförockså,emellertidkan detlägen attvissaI
gärningsmannenförrimligt tro attattpolismannen,med vara

raktbilenfördehansidan motnärskulle hoppapolismannen
svårarebetydligtemellertiddet attsituationsådan ärIhonom. en

faktuminför detlikgiltigverklighetenigärningsmannenpröva varom
bedömasställetfår iskadad. Dettapåkörd ochblirpolismannenatt

elleruppfattathargärningsmannenvadutifrånfalltillfallfrån
förfaraoch densituationenuppfattathamåsteuppenbart person-om

hurförstdomstolen prövafår storandra ordMedförelegat.skada som
Menkonsekvenser.gärningenshadegärningsmanneninsikt om
intelikgiltighetsbedömningenproblemetinförställsdärmed attman

insiktsbedörnningen.omständigheterpåsiggrundahelt får somsamma
andraflertaletiochdennasituationeridockdetpraktiken ärI som

mångaåt. Ibedömningarnaskiljaomöjligtinteförsvårt säga attatt
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fall det dessutomär det det inte finnssättet några faktoreratt som
indicerar likgiltighet vid gärningstillfället. Det saknas således ofta håll-
punkter för genomförande likgiltighetsbedömning.ett Så ärav en
fallet gärningsmannen polismannent.ex. skall hoppatror attom
sidan han inteäven vidtar några helst försiktighetsåtgärder.om som
Motsvarande gäller exempelvis vid många fönnögenhetsbrotten.av

Konsekvenserna det många gånger saknas hållpunkter förattav en
likgiltighetsbedömning kan antingen bli domstolarna bedömeratt
likgiltigheten enbart med utgångspunkt från gärningsmannens insikt,
varvid lika väl kan sannolikhetsuppsåtet eller insiktsupp-man anamma
sätet, eller faller tillbaka bedömning gärnings-att man en av

likgiltighet i allmänhet, varvid det blir frågamannens nytt om en
tillämpning det hypotetiska eventuella uppsåtet.av

I sammanhanget kan det vid tillämpningnämnas det gärnings-att av
relaterade tyska eventuella uppsåtet, åtminstone i den praktiska
rättstillämpningen, läggs vikt enbart vid gärningsmannens insikt om
risken för rättskränkningen i situationer där det saknas omständigheter

pekar gärningsmannen har "funnit sig i rättskränkningen"attsom
sich damit abfinden, vilket kan form likgiltighet.sägas Ivara en av
den praktiska tillämpningen blir därför det tyska eventuella uppsåtet
omöjligt skilja från sannolikhetsuppsåt jfr Jareborg, Straffrät-att ett

ansvarslära 224 och redogörelsen för tysk i bilagatens rätt 1:5.5.s.
I situation där möjligheten gärningsinnehållet blir förverkligatatten

gärningen för gärningsmannen inte framstår dengenom mestsom
sannolika konsekvensen gärningen, kommer det oftast attav nog vara
så gärningsman påstår han förlitade sigatt, så inteattom en att
skulle bli fallet, hans invändning detta normalt inte kommer attom
kunna lämnas avseende. Han skulle således sakna uppsåt.utan anses
Av bevismässiga skäl kommer det därför knappast i regel kunnaatt- -
konstateras uppsåt gärningsföljden ellerän gärningsom-annat om
ständigheten för gärningsmannen framstod övervägande sannoliksom
eller, med andra ord, sannolikhetsuppsåt i sig skulle haettom anses
varit uppfyllt. Det möjligt utfallet blirär det sigatt rörett annat, om

mindre risk för mycket omfattande skada samtidigt detom en en som
framstår hänsynslöst gärningsmannen huvudytterst överattsom av

denna risk, vid risk för överföring HIV-virus.taget ta It.ex. av
sådana fall föreligger dock fara för bevisad likgiltighet införatten
risken för det brottsliga resultatet blir med likgiltighet införsynonymt
det faktum det brottsliga resultatet kommer inträda följdatt att som en

gärningen. Om detta skulle bli följden antagandeettav av av
likgiltighetsuppsâtet, torde det straffbara området för medveten
oaktsamhet i dessa fall bli obefintligt, någotnärmast avsevärtsom
skulle utvidga det straffbara området för uppsåtliga effektbrott som
mord, dråp eller misshandel och i motsvarande mån inskränkagrov
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tillämpningsområdet för vällandebrott. sådanEn kraftiggrova
förändring framstår emellertidrättsläget äventyrlig.av som

Likgiltighetsuppsåtet kan också spela rollen supplerandeettav
viljemoment vid uppsåtsbedömning huvudsakligen grundaden
insikt gärningsinnehållet. Ett godtagande sådant supplerandeettom av
viljemoment kan emellertid medföra uppsåtsbedörnningen bliratt

fall leder till olikhet ioförutsebar och i vissa bedömningenen
på förhållandet mellan gärningsman och offer. Om gärnings-beroende

och offret bekanta med varandra, kan detta under sådanaärmannen
skuldfråganomständigheter påverka bedömningen i bl.a. rättsfalletse
i lika1978 244. Två gärningar, med övrigt sakomständigheterNJA s.

insikt hos gärningsmannen densamma, skulleoch där graden ärav
i dylikadärmed kunna bedömas olika beaktande omständigheterav

någon förmed vårt betraktelsesätt, knappast bör ha betydelsesom,
uppsåtsbedömningen.

Eftersom bedömningen gärningsmannens likgiltighet tänktär attav
begåtts, möjligensikte på den gärning har kan hävdashelt attta som

finnas utsikter säkerställa bevisning viddet borde änstörre att en
hypotetiska eventuella uppsåtet. dettatillämpning det För synesav

likgiltighet inför gärningsinnehålletsdock gärningsmannenskrävas att
visat sig i hans agerande vidförverkligande på något harsätt

gärningstillfället. saknas egentliga hållpunkter för be-Det annars
till bevissvårigheter. Svårig-dömningen, vilket i sin leder storatur

bevisprövning medför i sin det föreliggerheterna göraatt tur atten en
risk för domstolarna tillgriper hypotetiskabetydande nyttatt

uppsåtsfrågantill grund för sina ställningstaganden i ochantaganden
gärningsrelaterad.uppsåtformen därför inte skulle bli Därmedatt

förändringriskera inte uppnår någonskulle att gentemotman man
likgiltighetsupp-rättsläge, något mycket starkt talardagens emotsom

iframgått, på detsåtet. torde, harDet sättetäven att vartsom vara
ledamöter inte likgiltig-fall flera HD:s nuvarande att ettanserav

uppsåtetskiljer sig från det traditionella eventuellahetsresonemang se
det särskilda yttrandet i rättsfallet NJA1996 93NJA samtt.ex. s.

1994 614.s.
likgiltighetsuppsåtet dessockså talarNågot är attemotsom

påverkarUppsåtsformens båda led ochkonstruktion tvåspårig. ärär
varandra. Uppsåtsrekvisitets grundläggandeömsesidigt beroende av
svârbestämbar och i viss mån töjbar.därför blistruktur synes

likgiltighetsupp-vi fördelarna medSammanfattningsvis ettattanser
antingen resulterar endastriskerna för detsåt knappast uppväger att

tillrättsläge eller lederredaktionell omskrivning dagensi attaven
slumpmässiga därför detuppsåtsprövningarna blirresultaten attav

hållpunkter förinsikt ofta saknas fastagärningsmannensutöver
förläggas riskenTill vad har skallbedömningen. attsagts ensom nu
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övergång till likgiltighetsuppsåtett till intäkt förtas alltför storen
utvidgning det straffbelagda området för uppsåtliga brott.av

Sannolikhetsuppsåtet

Om eftersträvar låta insiktsmomentetatt detman grundläggandevara
kriteriet för utformningen uppsåtets nedre liggergräns det tillav nära
hands överväga sannolikhetsuppsåt.att ett

sannolikhetsuppsåtet i den form det har i Danmark och Norge
innebär uppsåt föreligger,att det för gärningsmannen i hand-om
lingsögonblicket framstår övervägande sannolikt gärnings-som att
följden kommer inträda eller gärningsmomentenatt föratt handen.är
Det viktigtär poängtera det hela tidenatt frågaatt är subjektivom
sannolikhet, dvs. graden den individuelle gärningsmannensav tro att
gärningsinnehållet kommer förverkligasatt gärningen.genom

Sannolikhetsuppsåt är del samtliga våra nordiskanumera en av
grannländers rättssystem, i något olikaän utforrrming. finländskIom

torde deträtt förhålla sig så det för uppsåt krävs högreatt graden av
sannolikhet vadän fallet i danskär och norsk Någonrätt.som större
kritik uppsåtsformen sådan finnsmot inte i våra grannländer. Detsom
förefaller därför sannolikhetsuppsåt skulle kunnasom om utgöra en
praktisk och ändamålsenlig lösning på problematiken kring uppsåtets
nedre gräns.

Sannolikhetsuppsåtets främsta förtjänst är prövningenatt av
gärningsmannens uppsåt sker i endast led. Om sannolikhetskravetett
bestäms lika för alla brottstyper torde uppsåtsformens innebörd
dessutom klar och koncis i sin utforrrming. Uppsåtsformenvara är
därför enkel i sin utforrrming och bör inte medföra några svårigheter

den skallnär uttryckas i lagtext. I sådan skulle kunnat.ex.en
föreskrivas följande.

En gärning begås uppsåtligen den avsiktligär eller den vadom motsvararom
gärningsmannen har uppfattat säkert eller övervägande sarmolikt.som

Om uppsåtsformen däremot inte utformas generellt för alla typer av
brott eller lägger fast preciserat och klart sannolikhetskrav,ett kan
sannolikhetsuppsåtet i vissa lägen framstå svårgripbart ochsom
elastiskt. Som redogörelsen för utländsk visarrätt är rättspraxis i
Finland angående den erforderliga graden sannolikhet, krävsav som
för uppsåt skall föreligga, föränderligatt och därmed svårtolkadanses
och delvis motstridig. I Danmark förefaller det sannolikhets-som om
graden olika beroendeär vilken brott aktuell.ärtyp av som
Sannolikhetsuppsåtets nedre för de olikagräns brotten dock inteär

belyst inärmare dansk ochrätt överblick gällandeöver rätten
försvåras domstolarna ofta uttrycker sigatt knapphändigt detav om
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preciseragrannländeri vårasvårigheterrekvisitet. Dessa attsubjektiva
inger vissaolika brottstyperinnebörd viduppsåtskravets närmare

sannolikhetsuppsåt.traditionelltinförandebetänkligheter ettmot ett av
fram-många fall kunnaiskulleoaktsamhetuppsåt ochmellanGränsen

hurslå fastmål måstevarjedomstolarna ieftersomoprecis,stå som
aktuella brottstypen.denvidskallsannolikhetskravethögt vara

insiktgärningsmannenskriterietuppfyllerSannolikhetsuppsåtet att
ibeståndsdelengrundläggandedenskallsakförhållandenai vara

emellertiduppkommerSvårigheteruppsåtsbegreppet.utformningen av
detförriskenväl insergärningsmannen attdärsituationer, attdei

vissaändockdär hanhög,inträffar rättresultatet ärbrottsliga avmen
dendärpå. Omsig sätterförlitaruteblir ochdettaskäl manatttror

sannolikhetsövervikt,sannolikhetövervägandevidnedre gränsen
gärningsmannenförkvarrelativtnämligenfinns det stort utrymmeett

förverkligaskommergärningsinnehållet inte att genomtro attatt
skäl förrimligahaalltsåkan tro attattGärningsmannengärningen.
risk hanförverkligas. Denkommerinte targärningsinnehållet genom

ochinnebörddessföreställningsådanmedgärningenföreta omatt en
enligtdenklandervärdgenomgående såsiginte i attkonsekvenser är

finns kvaruppsåtlig. Det ettbedömasböruppfattningvår som
hagrunder kanrationellagärningsmannen ävenför attutrymme

förverkligas.skullegärningsinnehållet intepåsigförlitat att
införandeföralltså risk ettfinns detbakgrund att ettdennaMot av

sannolikhetsöver-enkelvidredanuppfyllssannolikhetsuppsåt, ensom
förområdetstraftbelagdadetutvidgaskullegradhögalltförvikt, i

uppsåtliga brott.
hargärningsmannenbevistemaåklagarensKonstruktionen attav -

gärningsin-försannolikhetövervägandeföreliggerdetinsett att en
invändningartilldessutominbjuderförverkligandenehållets om-

övervägandenhårfinainfördomstolarnaställerinsiktbristande som
denresultatetbrottsligadet mestinsåghuruvida sompersonen

inte.ellergärningenföljdensannolika av
gärnings-uppfattningenvilatorde attSannolikhetsuppsåtet

faktuminför detlikgiltigunderförstått, attäråtminstonemannen,
alternativdettagärningen, närförverkligasgärningsinnehållet genom

harvi tidigaresannolika. Mendetframstårför honom mest somsom
förskältillräckligafinnsverkligendetfrågan,inställer sighävdat om

brottsligadetrisk föruppsåt attden har taratt ensomatt anse
möjlig-gärningen, närföljdinträdakommerresultatet att avensom

lika hög.praktiskinträda är tagetkommerdetta inteför attheten att
bjudaspråkligtockså attdet emotkanhävdatStrahl har rentSom

invändafog kanmeduppsåtligt brott,förtillnågondöma somansvar
hansföljdenbliskulleresultatetbrottsligadettroddeinte avhan attatt

övervägandeförelågdetinsåghanhandlande, attäven enom
självgärningsmannensådetför detta. Dessutom är attsannolikhet nog



SOU 1996:185 Uppsåtsbegreppet 123

knappast sig någon klar föreställninggör vilken grad sannolik-om av
het föreligger för gärningsrekvisiten skallatt uppfyllda.som vara
Sannolikhetsresonemang kan därför bilden objektivt ochettge av
opersonligt från gärningsmannen fristående ställningstagande till- -
gärningsinnehållet, vilket innebär fara för domstolarna fjärmaratten
sig från den individuella skuldbedörrmingen. Som Jareborg har påpekat
kan det också finnas viss risk för sannolikhetsuppsåtet associerasatten
och sammanblandas med olika siffennässiga kalkyler.

Sammanfattningsvis kan således konstateras sannolikhetsuppsåtetatt
visserligen överensstämmer med hel del de utgångspunkteren av som
slagits fast i det föregående, det också finns nackdelar främstattmen -
risken för alltför omfattande utvidgning det straffbelagdaen av
området för uppsåtliga brott vi integör kan förordaattsom att-
sannolikhetsuppsât i dess traditionella utformning blir delen av
gällande rätt.

Ett kvalificerat sannolikhetsuppsât

Vi har således kommit fram till det traditionella sannolikhetsupp-att
såtet visserligen uppfyller flera de krav bör ställa på ettav som man
uppsåtsrekvisit, det bl.a. föreligger risk föratt detmen atten
straffbelagda området för uppsåtliga brott utvidgas i alltför hög grad.
Vi har vidare funnit likgiltighetsuppsätet inte heller framkom-att är en
lig det gällerväg när lösa problemet med ändamålsenligatt en av-
gränsning uppsåtsrekvisitet, främst därför det föreligger riskav att en
för betoning gärningsmannens likgiltighetatt endast medfören av en
redaktionell omskrivning det hypotetiska eventuella uppsåtet. Detav
kan därför finnas skäl börja i ända och i ställetatt övervägaen annan
vilka gärningar från allmänna utgångspunkter börsom mera anses som
uppsåtliga.

Om försöker anlägga naturligt betraktelsesätt på vadettman som
bör uppsåtlig gärning med undantag för gärningennäranses som en -
företas i avsikt det brottsliga resultatet skall uppnås direktatt uppsåt

torde allmänt kunna uppsåt börsäga föreliggaattman mera. anses-
gärningsmannen förstårnär vad han För uppsåtgör. skallatt anses

föreligga bör således krävas gärningsmannen inser det berättigadeatt
i bedömningen gärningsinnehållet blir förverkligatatt hansgenom
handlande. Ett uttryckasätt sakannat hansatt är sägaatt attsamma
verklighetsföreställning vid gärningstillfället skall sådan hanattvara
föreställer sig gärningen medför brottsrekvisitenatt uppfylldaäratt
och därför utgår från detta han företarnär gärningen. Här kan
jämföras med vad i det föregående har anförts handling,som om
handlingsskäl och uppsåt.

För gärningsmannen skall ha denna uppfattningatt gärningensom
innebörd och konsekvenser torde det krävas han uppfattar riskenatt
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gärningenförverkligasgärningsinnehållet kommerför attatt genom
gärnings-rationellt förskall inteförhållandevis hög. Det varasom

sådanförverkligas. Enrisken kommerän attannat attatt tromannen
kvalifice-beskrivasgärningsmannen kantrosföreställning hos ettsom

kunnaformulering skulleföljandesannolikhetsuppsåt, varvidrat
legaldefinition.användas som en

vaddenavsiktlig ellerdenuppsåtliggärning ärEn är motsvararomom
troligt.säkert ellerhar uppfattatgärningsmannen som

framståttskall hagärningsmannendet förhär"troligt"Med attavses
såförverkligasgärningsinnehållet änsannoliktklart attattmerasom

goda skälmycketandra 0rdhar medGärningsmannensker. attinte
med vad lageni enlighethan vill leva säger.gärningen,avstå från om

kunnahandlandebör hansföretar gärningenändåOm han ses som
uppsåtligt.

angivetsannolikhetsuppsåt uttryckt sättkvalificeratEtt nu
bör bedömasviin de fallväl fångaförefaller rätt sommenarsom

betänklig-emellertid vissadetanfört ingervi tidigareuppsåtliga. Som
i sannolikhetster-sannolikhetstermer. Resonemanganvändaheter att

domstolar-ektiviseringrisk för objmedföranämligenkan avenenmer
individuella be-från denavvikelseuppsåtsprövning, dvs. ennas

också, liksom vid detfinnsskuld. Detgärningsmannensdörrmingen av
uppsåtsbegreppetrisk försannolikhetsuppsåtet, visstraditionella atten

kalkyler.siffermässigamed olikasammanblandasochassocieras
användasakgår uttryckainteblir då detFrågan utan attatt sammaom

dylika termer.
sannolikhetsuppsåtkvalificerat äruttryckaEtt sätt ettattannat

följande.

vaddenavsiktlig ellerdenuppsåtliggärning är motsvararEn är omom
den.antagituppfattat ellerinsett,hargärningsmannen om

kallavaltuppsåtsformulering. Vi harvi dennaföljande attI det prövar
integärningen utgöruppsåtsformen dvs. närokvalificeradeden

insiktsuppsåt. Därmedavsikt förellersyftegärningsmannens
insikts-renodlatuppsåtsform ärsigdetmarkeras röratt somenom

sannolik-traditionellafrån detskiljer sigändårelaterad men som
hosinsiktgradenkravetfrämsthetsuppsåtet, att avgenom

frågani praktikendetframgåtthögre. Som ärgärningsmannen sätts
intesannolikhetstermersannolikhetsuppsåt, därkvalificeratett menom

uppsåtet.beskrivningensjälvaanvänds i av
gärningsmannenkännedompå vilkensikteUppsåtsbedömningen tar

vad hanordmed andraellereffekterföljdergärningenshar om
kommergärningenkonsekvenser attvilkarörandeförstår som
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medföra. Ansvar för uppsåtligt dödande mord eller dråp skulle
således enligt den argumentationsmodell vi här för fram föreliggasom

gärningsmannen inser, uppfattar ellerom hans handlandeantar att
t.ex. knivstöta i offretsatt kropp kommer medföraen offretsatt
död. För gärningsmannen skall haatt denna verklighetsföreställning
torde krävas risken för döden skallatt inträda hög,att är detmen
krävs inte gärningsmannen säkeratt är sin sak eller hanatt
uppfattar dödens inträde praktisk oundviklig. Vadtaget krävssom som

något mindreär grad insikt. Gränsen bören vi tidigare harav som
framhållit vidsättas den punkt där det inte framstår rationellt försom
gärningsmannen effekten dödenatt tro att uteblir.

Den sticker kniv bröstet i hjärttraktensom mot på målsägandenen
inser, uppfattar eller normalt detta kommerantar medföraatt dödenatt

eftersom risken för dödsfall i sådan situation torde överhän-en- vara
gande även han inte säker påär detta kommer bliom följdenatt att-

hans handlande. Som har framgått tidigare iav samband med
kring likgiltighetsuppsåtet förefallerresonemangen det storvara en

fördel, vid denna gärningar slippertyp laboreraom man medav att
supplerande viljemoment.ett Argument "han tycktetypenav egent-

ligen henne och ville henne inte så illa" kommer i så fallom inteatt
få någon betydelse, i varje fall inte i skuldfrågan enligt gällande rätt
är utgång däremot möjlig, vilket bl.a. framgåren annan rättsfalletav
NJA 1978 244.s.

Men uppsåtsbedömningen framgått, inte siktetar, endast på desom
effekter gärning kan medföra på existensenävensom en deutan av
övriga gärningsmoment framgår straffbuds brottsbe-ettsom av
skrivning. Vissa brottstyper också sådanaär det inte går talaatt att om
någon effekt gärningen, det själva handlandetärutan sådant,av som
förutsatt detta sker i visstatt sammanhang,ett föranledersom
straffansvar handlingsdelikt, förtal och häleri. Vidt.ex. andra
brottstyper har lagstiftaren bestämt visst handlande alltidatt ett är

framkallaägnat fara för brottsligtatt resultat presumeratett fare-
brott, promillerattfylleri. Uppsåtsprövningent.ex sker vid dessa båda
sistnämnda brott endast i förhållandetyper till de vid gärningenav
föreliggande gärningsmomenten.

Om existensen gärningsmoment kanett förvisso ha säkerav man
kunskap i utsträckningstörre beträffandeän gärningsföljder vars
eventuella inträde ligger i framtiden, i dessa falläven tordemen
det tillräckligt för uppsåt skall föreliggaattvara gärnings-attanses

inte inser,än så i fall uppfattar ellermannen, om vart antar att
ifrågavarande gärningsmoment för handen.är Som exempel kan

dennämnas köper stöldbegärligatt till underprissom en vara av en
okänd normalt torde uppfatta ellergatan det sigperson röranta att

stöldgods. Han bör därför kunna straffas för uppsåtligt häleribrott.om
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Vår slutsats

insiktsuppsåtet, liksominförandeinnebärbedömningvårEnligt ett av
uppnår desannolikhetsuppsåt,kvalificeradeformerandra att manav

innebäruppsåtsbegreppinsiktsrelateratrenodlat utanfördelar ettsom
sannolikhets-traditionelladetnackdelarfå deriskerar attatt somman

nämligeninsiktsuppsåt tordeMedsig.föra medkanuppsåtet ett man
för uppsåtligaområdetstraffbelagdadetutvidgagradalltför högiinte

i vissaoaktsamhetmedvetenuppsåt ochmellanbrott, gränsenäven om
åter-närvarande. Viförannorlundanågotdras änfall kan komma att

till dettakommer senare.
med deförenathellerinsiktsuppsåtet inte ärvidarebedömerVi att

införandeEttlikgiltighetsuppsåtet har.funnitvi harrisker avattsom
förändringsådaninnebäranödvändighetskulle medinsiktsuppsåt enett

tillkan kommainte längrehypotetiskarättsläget att resonemangav
slumpmässigaförmedföra riskerintetorde dessutomochanvändning

bedömning ivårenligtlikgiltighetsuppsåtetdetresultat sätt som
komma göra.fall kanvissa att

förefallerinsiktsuppsåtetskall läggasharvadTill attsagtssom nu
människorviverklighetsföreställningmed densamklangistå som
bör enligttilltalande. Dessutomprincipielltvilkethandlarnormalt är

vihänseendenuppsåtet i deomformuleringbedömningvår somaven
verklighetstrogetbliruppsåtsrekvisitetleda tillförordarhär att mer

praktiskaanvända i denbli lättaretordedetsamtidigt attsom
innebördmed dennauppsåtsrekvisitförändratEtträttstillämpningen.

inblandadesåväl debegripligt för parternaframståbör även som mer
allmänhet.iför medborgarnasom

medöverensstämmelseockså stå i bättreförefallerinsiktsuppsåtEtt
eventuel-hypotetiskadetländerjämförbaraandra änuppsåtsrekvisitet i

kvalificeratsärskiltbörsammanhangetuppsâtet. I att ettnoteras
EU-straffrät-internadengodtas inomförefallersannolikhetsuppsåt att

EF-perspektivstrafferet idanskeDenGreve, ettVagnseten
Även vad vi har1993, 184.del,almindeligeAnsvarslznrens s.

förordandramedtalarinternationelladet argumentetbenämnt som
avsnitt 2.4.insiktsuppsåtet seantagandeett av

förskäl talarövervägandesammanfattningsvis attVi attanser
införs. deinsiktsuppsåt Iförändrasböruppsåtsbegreppet att ettgenom

meduppsåtsbegreppförändrathurvi förredogöravsnittenföljande ett
förändringsådanhurochuppbyggtdetaljiinnebörd ärdenna enmera
rättsläget.nuvarandepåverka detkommerbedömningvårenligt att
kommavårt förslagenligtskulle attuppsåtsbegreppetDet reformerade

avsiktsuppsát,delsuppsåtformertvå olika ett sombestå avav -
insiktsuppsåt,uppsåt, dels motsvarardirekta ettdagens sommotsvarar

gärningsmannen,därsituationersådanauppsåt ochindirektadagens
gärningsinnehållet kommer att"inser"påsäker attattutan vara
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förverkligas gärningen, ändå kan uppfatta ellersägasgenom anta att
så kommer bli fallet.att

3.7.4 Insiktsuppsåt och avsiktsuppsåt "med eller vilja"vett-

Vi föreslår gärning skall bedömas uppsåtlig,att denen som om
avsiktlig avsiktsuppsåtär eller den vad gärnings-motsvararom

har insett, uppfattat eller antagit den insiktsuppsåt.mannen om

Något omfattningen det strafbelagda området för uppsåtligaom av
brott

Vårt förslag till reforrnerat uppsätsrekvisit innebär uppsåtsbe-ett att
i fortsättningen kommer bestågreppet två olika varianter,att av

Övrigaavsiktsuppsåt och insiktsuppsåt. fall där gärningsmannen
uppfattar det föreligger viss risk för gärningsinnehålletatt atten
kommer förverkligas gärningen, där denna risk inte föratt genom men
gärningsmannen framstår så hög den måste beaktas hand-attsom som
lingsskäl, hänförs till medveten oaktsamhet.

Självfallet kommer förändringen uppsåtsbegreppet i viss utsträck-av
ning påverka omfattningen det straffbelagda områdetatt förav
uppsåtliga brott. Vid våldsbrott, framförgrövre allt där skjutvapen
eller knivar kommer till användning, kan förutses domstolarna iatt
fler fall för närvarande kommerän döma till för uppsåtligtatt ansvar
brott. Vi sådan utveckling rimlig. Detatt är nuvarandeanser en
utfallet uppsåtsprövningar i del dessa fall framstårav en av upp-
enbarligen svårförståeliga för utomstående betraktare.som

Förutom vid våldsbrotten används för närvarande det eventuella
uppsåtet främst vid tillgreppsbrott,mened, bedrägeri och skadegörelse

Jareborg,se Straffrâttens ansvarslära 208. Här bedömer vis.
emellertid ersättande det eventuella uppsåtet insiktsupp-att medett av
såtet kommer föra med sig endast förändringar i frågaatt smärre om

fallde bedöms uppsåtliga.som som
Uppsåtsprövningen kommer med vårt förslag ske påatt ett annat

enligt gällandesätt än vi bedömerrätt det, på ettmen, som mera
naturligt sätt upphov till rimligare resultat. Detta kan förut-som ger

innebära några fallsättas i dag hänförs till det medvetetatt som
oaktsamma området förs till det uppsåtligaöver medan andra fall som
i dag bedöms uppsåtliga framöver kommer bedömasattsom som
medvetet oaktsamma.

Det bör i detta sammanhang reform uppsåtsbe-nämnas att en av
i enlighet med vårt förslag också kommer föra med siggreppet att att

det faktiska eventuella uppsåtet teoretiskt inte längre blir delrent en
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gärningsinnehållet kommeri de fall där risken förgällande rätt attav
framstår så hög hanförverkligas inte för gärningsmannen attatt som

praktiken torde dettarisken kommer förverkligas. Imåste attanta att
förhållande till gällandeinnebära någon skillnad iemellertid inte rätt,

bevismässiga skäl knappast kan konstaterasfrämsteftersom det attav
kravet insiktsuppsåtuppsåt intefaktiskt eventuellt styrktärett om

uppfyllt.samtidigt är

avsiktsuppsátetNärmare om

deti sak heltAvsiktsuppsåtet tänktnämnts,är, motsvaraattsom
första gärnings-för detuppsåtet. gärning avsiktligdirekta En är om

fallgärningsinnehållet, isyfte uppfyllahar t.ex. ettattmannen som
motiv berövarsvartsjuka någotpå grund ellernågondär annat enav

effektendöda. Självaprimära avsiktenlivet i den attpersonannan
för gärningsmannen. Ensituation slutmåleti sådanoffrets död är en

gärningsin-uppfyllandetemellertid avsiktlig ocksågärning är avom
för uppnåendet någotgenomgängsledvaltnehållet endast är ett av

det falletsyfte. exempel kanliggande Somlängre bort atttasannat
från hansi syftelivetnågon berövar att ut pengarpersonen annan

livförsäkring.
kvalificerad formAvsiktsuppsåtet får alltjämt rollen avav en

användningen formule-innebärenligt gällandeuppsåt. Liksom rätt av
syfteavsikt att", att""avsiktligen", "med"för att",ringar typenav

hänseendenavsiktsuppsåt i deställs kravdetoch "söker" att som
förkan detsikte på. Som exempelformuleringarna nämnas atttar

gärningenbegåttpâ gärningsmannenför spioneri ställs krav attansvar
spionerigär-syftet medfrämmande makt tillhanda". Själva"för att

antingenmakt tillhandafrämmandemåste såledesningen attvara
för erhållagenomgångsled,valtmål i sig eller t.ex. attettett somsom

uppsåtFormuleringen "med att"främmandeförmåner från den staten.
Viduppsåt.inget krav kvalificeratinnebär däremot t.ex. uppror

skallenligt 19 kap. § BrBoch högförräderi 1enligt 18 kap. § BrBl
därvidskallinsiktsuppsåt tillämpas. Detavsiktsuppsåt kunnasåväl som

insåg, uppfattade ellerför gärningsmannenalltså räcka attansvar
i nämndaskulle medföra de följdergärninghansantog att angessom

straffbud.
gärningsmannennödvändigtvisAvsiktsuppsåt förutsätter inte troratt

StraffrättensJareborg,i sitt uppsåtlyckas sehan kommer attatt
gärnings-uppfyllt redanUppsätskravet206 f..ansvarslära är oms.

skall lyckas. Denmöjligt hanför praktiskthåller det att sommannen
uppsåtligtdöda begårsin antagonist förskjuterlångt håll ettattmot

små.lyckasmöjligheternahan bedömer ärdödande attatttrots att
Även igärningsomständigheter inte sigförhållande tilluppsåt iom

något hän-avsikt ipåverkarform avsiktsuppsåtföreligger i enav
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seende sikte påtar gärningsomständighetsom den grad insikten av
krävs för På motsvarandesom sätt vidansvar. uppsåt i för-som

hållande till effekt räcker det i sådana fall med misstanke gärnings-att
omständigheten föreligger för uppsåtsrekvisitet skallatt uppfyllt.anses
Den har för avsiktt.ex. köpa "stöldgods"som föratt exempelvisatt
plantera detta hos därigenomen utpekasannan person, som som
brottslig sig skyldiggör till uppsåtligt häleribrott hanäven blottom
misstänker håller det för möjligt den egendom hanatt köper är
frånhänd brott.annan genom

Det bör poängteras det vid avsiktsuppsåt inteatt krävs gärnings-att
värderar brottet positivt. Hanmannen kan uppriktigt beklaga de

effekter brottet upphov tillsom ändå begå gärningenger men
avsiktligen.

Närmare insiktsuppsåtetom

De fall, där frågan uppsåt blir föremål för närmareom prövning,
kommer huvudsakligen gälla tillämpningen insiktsuppsåtet.att Vidav
de flesta brottstyper duger samtliga uppsåtsforrner. Vi beskriver,

har framgått, insiktsuppsåtet detsom sättet gärningatt ären
uppsåtlig, den vad gärningsmannenmotsvarar harom insett, uppfattat
eller antagit den. Med denna formuleringom gärnings-attavses

har tillräcklig insikt i gärningens innebördmannen och konsekvenser
för förstå elleratt gärningsinnehållet kommeranta att förverkligas,att

han företar gärningen. Gärningsmannen tvivlarom inte utgången.om
Beskrivningen den grad insikt krävs hos gärningsmannenav av som

för uppsåt skall föreliggaatt "har insett, uppfattat elleranses antagit "
tänktär helhetsbild.att De använda orden syftar tillge en beskrivaatt

det område sträcker sig från visshet till något lägresom graden av
insikt där gärningsmannens föreställning verkligheten dock alltjämtom

sådanär gärningen frånatt allmänna utgångspunkter börmera
bedömas uppsåtlig. Ordvalet pekar ocksåsom olika försätt
gärningsmannen erhålla kunskap. "Insett"att torde ofta avse en mer
intellektuell bearbetning "uppfattat"än kan passivsom ses som en mer
perception. Graden insikt kan behöver inte nödvändigtvisav men vara
lägre vid "uppfattat". "Antagit" pekar å sidan aktivena en mer
bedömning verklighetsföreställning gärningsmannenen som tar- som
utgångspunkt i sitt handlande kan å andra sidan ocksåmen avse en-
lägre grad insikt "uppfattat".änav

Vad gärningsmannen uppfattat eller antagit behöver inte ivara
överensstämmelse med verkligheten, dvs. det behöver inte sant.vara
I dessa fall kan det inte sällan dömas för försök eller förberedelse till
brott. Gärningsmannen kan ha varit osäker på gärningsinnehålletom
skulle förverkligas gärningen, han har för sin delgenom men

så blir fallet.accepterat sant attsom



1996: 185SOUUppsåtsbegreppet130

uppsåt-denkan"antagit"kansammanhanget nämnas att somI ses
formuleringen föri lagtextden gängsetillmotsvarighetenliga

gärnings-dvs.anta",anledning"skälignämligenoaktsamhetsbrott,
förelåg ellerförhållandetdetellerdetantagitborde ha attmannen

föreligga.skulle
gärningsinnehållet kommer attinsetthargärningsmannen attNär

blikommersåvisshetpraktisk attsäker atthanförverkligas är
uppsåtindirektbenämnsi dagvadfallet. Detta sommotsvarar som

kännedom""vissuppsåtvanligtochgärningsföljderbeträffande
för-kansäkerhetgärningsomständigheter. Denna varabeträffande

uppnås. Förgärningenmål med attmed upp-knippad annatettatt
falli sådanagärningsmannenbehöveruppfylltskall avsåtskravet vara

möjligtpraktisktsyfte än attdettaintebieffektnödvändig mersomse
hargärningsmanEnföljande. ettexempel kan nämnasuppnå. Som
gamlahansfårandrahand han attvetai sin när en avgranatgevär av

relativtpåsigbefinnerdock ettfolksamling,står iovänner somen
livetavsiktförharGärningsmannen att tafrån honom.avståndstort

Påfolksamlingen.iinavfyra rättgranatovännen att engenomav
kommerhansäkeremellertid inte attatthanavståndet ärgrund av

ske. Omså kommermöjligt attdethan attmål,sittträffa somsermen
inserfolksamlingenimittslår nedochsitt målträffargranaten
medstår ovännenandra runtävengärningsmannen att sompersoner

Även till deallvarligt.skadasellerdödaskommernödvändighet att
uppsåt.naturligtvisföreliggerdrabba dessakanföljder personersom

idiskussionen,föregåendedenframgåttharfinns,Det avsom
personligadetprövningenvidanledningingenfortsättningen att av

de fallochvisshetpraktiskfallskillnad mellannågongöra avansvaret
elleruppfattatharsak,sinsäkergärningsmannen, attdär utan vara
hansförverkligasgärningsinnehållet kommer att genomantagit att

kommerdomardomstolarnasunderlåtenhet. Iellerhandlande
förelegathabefinnsuppsåt attfalli deoftauppsåtsprövningen --

åtminstonedärtillhänsynmedmåste"gärningsmannensåuttryckas att
gärning,hansbli följdenskulledödenantagitelleruppfattat avattha

etc."stulenegendomenuppkomma,skullekroppsskada att varsvåratt
föreliggauppsåt bördettainnebäranförthar atttidigare ansesviSom

innebördenföljervadsäkerhet ängradlägrenågot avvid somaven
skalluppsåtindirektuppsåt. Förindirekt attbenämnsdagidet somav
s.k.kravställasgällande rättenligtnämligentordeföreliggaanses

tvivel,egentligtnågotintehyserGärningsmannenvisshet.praktisk
fel.harhanmöjlighetenföreställa sig attkanhanmen

insiktsuppsåtetföreslagnadetföruppfylla kravetFör ossavatt
indirektanuvarandevid detmindrenågot änalltså krävasdettorde

utgångendärsituationeriständigthandlar avMänniskoruppsåtet.
gå.hela kommerdetbild hur attviLikväl harovisst.handlandet är en

vihurfrångånger attmånga trornämligenutgårhandlandevårtI
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det hela kommer gestalta sig. Denna föreställningatt rationell iär den
meningen den måste underbyggdatt skäl. Det ingen "blind"ärvara av

eller förhoppning. Utifrån den föreställningtro vi får vid gärnings-
situationen kommer vi till insikt, erhåller uppfattning eller gör etten
antagande hur händelseutvecklingen kommer bli. På dettaom att
applicerar sedan handlandet.

Som exempel kan följande.närrmas Den kör bil närmarsom en som
sig övergångsställe där står, iett färd med överatten person gatan,
måste bedöma han skall lämna företräde för denne eller inte.om
Bilisten måste i detta sammanhang bedöma, fotgängaren omedel-om
bart kommer elleröver avvakta bilenatt förbi.gatan att passerar
Om denna sak kan naturligtvis bilisten inte ha någon säker kunskap.
Utifrån den uppfattning han får han dockgör uttryckligt ellerett
intuitivt antagande detta. Uppfattar eller han fotgängarenantarom att
kommer i får detta, får hoppas,att till följdut gatan hanattman
lämnar företräde. Uppfattar eller han fotgängaren avvaktar,antar att
har han rationella skäl köra förbi. förutsättningEn föratt exemplet är
naturligtvis bilisten i och för sig har möjlighetatt bilen föratt stanna

lämna företräde fotgängaren.att
Exemplet visar vi människor i olika vardagliga situationeratt inte

sällan måste basera vårt handlande på kunskap verklighetenen om
inte fullständig.är Samtidigt det rimligt dettaär förhållandesom att

också återspeglar sig i utformningen uppsåtsläran. Denav som
fortsätter köra han föreställer sig inser,att uppfattartrots att eller
antar fotgängaren kommer gåatt böröver ha gjortatt siggatan anses
skyldig till uppsåtligt brott misshandel försökellerett till misshandel.
Den fortsätter köra han borde ha insett, uppfattatatt trots ellerattsom
antagit fotgängaren på har gjort sigatt väg skyldig tillutvar ett
oaktsamt brott vållande till kroppsskada eller framkallande fara förav

vårdslöshet i trafik etc.. Det avgörande för uppsåtsbedöm-annan,
ningen såledesär gärningsmannen i sitt handlandeatt räknar med att
gärningsinnehållet kommer förverkligas. Det krävs inte full insiktatt

det räcker med något lägre gradutan insikt, kunskap ären av en som
tillräcklig för skall kunna och för måste, åtminstoneatt attman man
intuitivt, ställning till hur det kommer gå.ta att

En invändning kan dettagöras naturligtvisårmotsom resonemang
det förutsätta domstolen kanatt "se i huvudet på bilisten"attsynes

och klarlägga vad har påverkat hans handlande, desom attmen
tilltalade själva sällan har intresse i detta hänseende hjälpa tillett attav
i utredningen. sådanEn invändning bottnar emellertid, vi det,som ser
i felsyn hur vi i olika situationer. Det förvisso riktigtären agerar

gärningsmannen har privilegierat tillträdeatt till kunskapett vadom
han föreställde sig i gärningsögonblicket och det förknippatär medatt
vissa svårigheter bevisprövning igöra uppsåtsfrågor,att deten men
finns tendens överdriva dessa svårigheter. Det normalaatt ären att
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inteledning detföretas sådangärningeni vilkensammanhanget attger
utomstående betraktareför avgöraproblemnågrablir större att omen

uppfattar,inte. Vaduppsåtlig ellerhandling antarär tror,en personen
blirsig.beter Ytterstavläsas från hur hanofta direktkaneller avser

omständigheternabevisvärderingsfråga. Harnaturligtvisheladet en
antagituppfattat ellerinsett,måste hagärningsmannensådanavarit att

gärningsinnehållet mycketIförverkligakommaskullehan storattatt
bild hurhändelseförloppetså detutsträckning detär att yttre ger en av

sig verkligheten.föreställteller måste haföreställdegärningsmannen
uppsåtgärningsmannensslutsatserfel dradärför inteDet är att om

bevisningfrågorYtterligarehandlande.utifrån hans yttre avom
i avsnitt 3.7.6.behandlaviuppsåt kommer att

teoribund-formerundvika olikaeftermedvetetVi har strävat att av
prövningardomstolarnasbedömtVi haruppsåtsformler. att avna

utifrånskerregelmässigti praktikenuppsåtsfrågan commonmera
handlandeuppsåtligtvaduppfattningarsense-betonade är ettsomom

detbedömningformelbaseradtill någonhänsynmedän omav
gärnings-"Forrnuleringareller inte.uppfyllthypotetiska ärprovet som

iuppsåtligen ha"måste äreller "NNinsett"måste ha ansesmannen
förredogörelsevanligarenämligen mycketpraxis änotryckt en

försökInsiktsuppsåtethypotetiska ärdet attutgången ettprovet.av
uppfattasintuitivtgångermångatill vadordsätta som ensom

fastareuppsåtsbedörrmingarnadärmedochuppsåtlig gärning enge
grund.

Verklig-fallet.det konkretaalltid knutna tillUppsåtsprövningar är
det intemångskiftande ärkomplicerad ochsåemellertid attheten är

uppsåtsrekvisitet kommerfast hurlagstiftning läggamöjligt att genom
hellerdet knappastövrigtenskilt fall. Förvarje ärsig igestaltaatt

Även beaktandemeddenna roll.på siglagstiftarenlämpligt tar avatt
dettasåledes inomdetställer måstelegalitetsprincipenkravde som

verksamhet. Domsto-rättsbildandedomstolarnasförplatsområde ges
möjlighetervissaharättstillämpningockså i sin attmåstelarna

huvudsakligendärförförhållanden. börDetförändradesig tillanpassa
uppsåtsrekvisitet störrerättstillämpningenförfrågabli att geen

intressekaninte dethindrarsagda attkonkretion. Det att vara av
reformeradeföreslagnahur detvisartypfallför någraredogöra som

iskerDettatillämpas.bedömning börvåruppsåtsrekvisitet enligt
några andraviduppehållaemellertidviskall3.7.7. Förstavsnitt oss

tillämpningenförbetydelseinsiktsuppsåtetsmedbörjatillfrågor, att
täckningsprincipen.av
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3.7.5 Insiktsuppsåtet och täckningsprincipen

I lagtexten uttrycks kravet på subjektiv täckning detattgenom
föreskrivs uppsåt föreligger, gärningen avsiktligatt ellerärom om
den vad gärningsmannen har insett, uppfattatmotsvarar eller antagit

den.om
Som tidigare har den innebördennämnts är närmare täcknings-av

principen i vissa delar oklar. Vi har det åtminstone i delansett att en
hänseenden får åvila riktlinjer för hur kravetattanses oss ange
subjektiv täckning bör hanteras domstolarna.av

Uppsåtskravet har, framhållits i det föregående, betydelse såvälsom
på gärningsnivån rubriceringsnivån och påföljdsbestämnings-som
nivån. framgårDetta inte särskilt tydligt domstolarnas nuvarandeav
rättstillämpning, viktigt hålla i minnet.är Uppsåtsprövningenattmen
bör ske ungefär oberoende vilkensätt nivå det sigrörsamma av

Vid prövningen åtal för stöld skall bifallas får detettom. av om grov
således ske prövning vad gärningsmannen insåg, uppfattade elleren av

beträffande de omständigheter läggs tillantog grund för rubrice-som
ringen gärningen stöld. I dessa fall, där det närmast ärav som grov
fråga bedömning gärningens svårhet, torde det räcka medom en av

uppsåtet omfattar själva verklighetsunderlaget. Påatt motsvarande sätt
bör prövningen till det gällernär omständigheter inverkarsom
skärpande på pâföljdsbestärrmingen.

Liksom enligt gällande blir det vid tillämpningenrätt täcknings-av
principen fråga domstolen får jämförelsegöra mellan den iattom en

bevisade gärningen och den gärningsmannen föreställdaprocessen av
gärningen för det sigpröva rör "samma gärning".att Dennaom om
prövning torde bli enklare genomföra med tillämpning in-att av
siktsuppsâtet med tillämpningän det hypotetiska eventuellaav
uppsåtet. Hur för vadgränserna skall "sammasom anses som
gärning " bör dras i detalj kompliceradär och mångfasetterad fråga,en

inte kan på generelltavgöras plan får bedömas iettsom utan som
varje särskilt fall. Det bör därför bli uppgift för rättstillämpningenen

precisera täckningsprincipens innebörd i skilda fall.att Några typsitua-
tioner förtjänar emellertid särskilt beröras.att

Vid alternativa brottsrekvisit bör det liksom hittills räcka med att
uppsåtet omfattar något alternativen för gärningen skallattav vara
subjektivt täckt. Detta sig naturligt eftersom båda "versionerna"ter
kan inordnas under straffbud. På motsvarande förhåller detsättsamma
sig med kravet på precisering detaljer i händelseförloppet. Kanav
bägge "versionerna" inordnas under lagens ord det alltjämt frågaär

"samma gärning". Straffbudets ordalydelse bestämmer därförom
för hur obestämd gärningsmannensgränserna uppfattning verklig-av

heten får kravet på subjektiv täckning brister. Vidutan attvara
blankettstraffbud bör det inte krävas uppsåtet omfattar förhållnings-att
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blankettstraffbudsådan. Användningenexistens ärregelns avsom
straffbudet påutformaåtgärd. Alternativetlagteknisk ärnärmast atten
brottsbeskriv-ingår i självaförhållningsregelnrekvisiten idet sättet att

ningen.
överensstämmelse mediunderlåtenhetsbrott detVid mestvarasynes

gärningsmannenskrävabakomliggande syftetäckningsprincipens attatt
icke-görandetill varför hansomfatta grunden äruppsåt skall en

krav påinnebär dettaunderlåtenhetsbrottVid äktaunderlåtenhet. ett
plikthan harnågon insikthargärningsmannen attattsortsatt enom

krävasåtminstoneunderlåtenhetsbrott böroäktaVidhandla. att
rättsliga lägefaktiska elleruppsåt omfattar detgärningsmannens som

dettagarantställnings.k. omtillskriva honomgrund förutgör att en
uppsåtet irimligt dessaemellertidkanDetför ansvar.krävs attsynas

gärnings-skall täckasituationer, ocksåi vissaåtminstonefall, att
på vilkaomständigheter,eller deuppfattarinser, antar attmannen

garantställningställningstagandesittgrundardomstolen att en
skyldig ingripa,på någotmedföra hankan sätt ärföreligger, attatt

medföra hand-ställning kanomfattar hansuppsåtetdvs. attatt en
lingsplikt.

insiktsupp-tordeorsaksförloppförhållande tilluppsåt iVad gäller
Tillämpningssvårig-förändringar.medföra någrasåtet inte större

någottillgripabehöverinteminskabör dock närheterna man
idetmellanJämförelsenviljeresonemang.hypotetiskt processen

föreställda, dvs.gärningsmannenoch detorsaksförloppetbevisade av
gärnings-videllerinsåg, uppfattadehanorsaksförloppdet antogsom

skalljämförelselättillgänglig denframstår äntillfället, somsom mer
enligt gällandeprövningvid rätt.göras en

rekvisit ochnormativauppsåtsprövningen vidvad gällerhellerInte
medförainsiktsuppsåt kommerbedömer vibegreppjuridiska attettatt

med dagensjämförelseigenomgripande förändringarnågra mer
rättsläge.

beviskravetInsiktsuppsåtet och3.7.6

uppsåt hareventuelltkonstruktionenhåll hävdatsfrån vissaharDet att
uppfattning detEnligt vår äråklagaren.bevislättnad förinförts ensom

verklighetenuppsåtet ieventuellatvivelaktigt detemellertid högst om
inte såriktigt det ärförvissokanbevislättnad. Det attinnebär varaen

led. Detuppsåtets förstaeventuellauppfylla detåklagarensvårt för att
detmisstänktegärningsmannenendaststyrkas attbehöver är attsom

brottsrekvisitetifrågasättadethänseendei detriskförelåg somen
torde,uppsåtsprövningenledet iandrabeträffande detMen omavser.

gångermångabevissvårigheternapå allvar,skallprövningen varatas
i sinnevärl-hållpunkteregentligaskefåbedömningenoch utanstora,
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den. Om inte, ibland förefaller ha gjorts i rättstillämpningenman som
se NJA 1951 227, godtar tidigare likartad brottslighett.ex. atts.
skall få avgörande betydelse i skuldfrågan prövningen svårär att
utföra och kan därmed leda till oförutsebara resultat.

Att det eventuella uppsåtet HD knappast kanav ses som en
bevislättnad visade sig bl.a. i prövningen det s.k. Stureplansmåletav
NJA 1996 27. HD uttalade i rättsfallet bl.a följande.s.

Det tydligt prövningen,är huruvida gärningsman skulle ha handlat påatt en
skett ifall hansätt viss brottslig effekt skullevetat attsamma som om en

inträda, måste med försiktighet.göras Detta gäller i synnerhet då fråga är om
så allvarlig brottslighet aktuell i förevarande fall.är För detattsom
hypotetiska skall leda till positivt det inte tillräckligtär detprovet ett attsvar
framstår övervägande sannolikt gärningsmannen skulle ha handlatattsom

han gjorde, han vad skulle inträffa. Förhållandena måstevetatsom om som
sådana det inte kan råda något tvivel kursiverat här hanattvara attom

skulle ha handlat Det måste därför finnassätt. starka förskälsamma en
sådan slutsats.

HD fann vid sin prövning eventuellt uppsåt inte förelåg deatt trots att
tilltalade enligt HD måste ha insett förelågdet betydande riskatt en
för skottlossning skulle komma det mycketatt ägaatt samt attrum var
sannolikt situationen skulle leda fram till detta och skjutandeatt att
med automateld människor den aktuella platsen skullemot som en
praktisk oundviklig följd medföra förlust liv och personska-taget av
dor. HD anförde följande i sin slutliga bedömning.

Trots dessa förhållanden med styrka talar för särskilt MJ FDatt ävenatt men
skulle ha handlat han gjorde, han varit säker skulleäven Zattsom om
skjuta människor, kan vad förekommit inte tillräckligmot utgörasom anses
grund för med säkerhet fastslå någon dem under alla förhållandenatt att av
skulle ha handlat han gjorde kursiverat här. Det alltså inte styrktär attsom
någon dem haft eventuellt uppsåt i förhållande till Zzs åtgärd skjuta.attav

anfördaDet torde tala för sig självt. Rättsfallet tyder på HDsnarast att
lagt fast mycket högt beviskrav vad gäller det eventuella uppsåtetett
och därmed åtminstone indirekt tillbakavisat del åsikter inomen
doktrinen velat gällande beviskravet i varje fall i vissagöra attsom -
situationer och måste lägre beträffandeär det subjektivasättas-
rekvisitet beträffande det objektiva händelseförloppetän bl.a.se
Ekelöf-Boman, Rättegång uppl.IV, 6 1992 118 och i Rätt ochs.
sanning, 1989, 24 Diesen, Bevisprövning i brottmål, 1994,samts.

ff..91 Man kan emellertid med fog fråga sig någonsin vids. om man
uppsåtsprövning vilar hypotetiskt antagande kan haetten som

tillräcklig grund för med säkerhet slå fast någon under alla för-att att
hållanden skulle ha handlat han gjorde.som
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Vi bedömer genomförande insiktsuppsåtetatt ett av snarare
förenklar försvårar bevisprövningen uppsåtsfrågan.i Det framstårän

betydligt realistiskt föra bevisning vad gärnings-attmersom om
insåg, uppfattade eller i gärningsögonblicket föraänantog attmannen

bevisning vad gärningsmannen skulle ha gjort i hypotetiskom en
situation. Möjligheterna föra bevisning talar därför inteatt emot utan

för införande insiktsuppsåtet uppsåtets nedrei stället gräns.ett av som

Ett refonnerat uppsåtsrekvisits inverkan på rättstillämp-3.7.7
ningen några typfall-

vi tidigare har anfört torde införande det föreslagnaSom ett av av oss
insiktsuppsåtet inte i den praktiska rättstillämpningen medföra några

förändringar det straffbelagda området för uppsåtliga brott.större av
förutses gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsam-kan dockDet att

något annorlunda i vissa fall. den följandeSomhet kommer görasatt
förefaller det bl.a.för typfallen kommer visaredogörelsen att som om

i något fler fall enligt gällandeuppsåt kommer konstateras änatt
kniv kommer tillvid våldsbrott där skjutvapen ellerrättspraxis grövre

reformeratVi ställer bakom sådan utveckling. Ettanvändning. oss en
uppsåtsrekvisit enligt vårt förslag härigenom föra med sigär ägnat att

förståeliga bedömningar itrovärdigare och för allmänheten mer
uppsåtsfrågan.

torde sällanVårt förslag till reformerat uppsåtsbegreppett mera
uppsåtliga blir helt friagärningar i dag bedömsleda till att somsom

kan förutsättas fåde fall där den gränsdragningenfrån I nyaansvar.
finns i betydandebetydelse, främst vid brottenviss ut-mot person,

på. sammanhanget börsträckning oaktsamhetsbrott falla tillbaka Iatt
för varianternastraffskalorna dedessutom nämnas att grova av

vållande tillvållande till död och kropps-oaktsamhetsbrotten annans
nyligen det skettsjukdom relativt har skärptsskada eller attgenom en

års fängelsemaximistraffet till respektive fyra sehöjning prop.sexav
49 f..1993/94:44 s.

sådantFörmögenhetsbrotten konstruerade sättär ett att upp-
uppsåtsfrågortill problem. Vid brottstyper därsåtskravet sällan ställer

tillgå,finns oftast oaktsamhetsbrottfrekvent uppkommer ett attmera
stycketför häleriförseelse 9 kap. § andra 2 BrB7 närt.ex. ansvar

anledninginsåg hade skäligintegärningsmannen attatt antamen
culpöskanfrånhänd brott. Dessutomegendomen annan genomvar

till sakhälerigärningsmannaskap till förbrottimedverkan även ett
stycket 3enligt 9 kap. § andra BrB.häleriförseelse 7bestraffas som

uppsåtetavskaffande eventuella vadvisar detanfördaDet att ett av
medförai praktiken kommerförmögenhetsbrotten knappast attavser

Ävenuppsåtliga, blir straffria.i dag bedömsgärningar,att som som
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vid förmögenhetsbrotten medför insiktsuppsåtet enligt vår bedömning
uppsåtsprövningarna bliratt enklare och verklighetstrogna. Vidmer

bidragsbedrägerit.ex. torde det enklareavsevärt avgöravara att
frågan uppsåt utifrån gärningsmannens insikt,om dvs. han insåg,om
uppfattade eller i fall han intevart hadeantog att rätt erhållaatt
bidraget, tillämpaän det hypotetiskaatt provet.

Inte heller vad gäller övriga brottstyper finns det skäl att tro att ett
genomförande reformerat uppsåtsrekvisitett kommerav medföraatt

några fall i dag bedömsatt uppsåtliga kommersom bli heltsom att
fria från eller bedömas påtagligt mildare. Vidansvar narkotika-t.ex.
brott torde förändrat uppsåtsrekvisit,ett såvitt kan bedömas, inte
medföra några märkbara förändringar det straffbara området förav
uppsåtliga brott. Detsamma torde fallet med varusmugglings-vara
brotten.

Som vi har anfört i avsnitt 3.7.4 blir det främst uppgift fören
rättstillämpningen i detalj lägga fastatt uppsåt börnärmera anses
föreligga i varje enskilt fall. Det kan emellertid intressevara attav
redovisa några typfall visar på hur reformerat uppsåtsrekvisitettsom
enligt vår bedömning kan komma inverka på uppsåtsbedömningen.att
Vi har utgångspunkt tagit del de rättsfall därsom det eventuellaen av
uppsåtet har prövats.

Den särskilda problematiken kring uppsåt och HIV-smitta kommer
vi behandla i avsnitt 3.7.8.att

detI ledande rättsfallet i fråga eventuellt uppsåt, NJA 1959om s.
63 bilagase 121.3, konstaterade HD bl.a. det med hänsyn tillatt Ozs
handlingssätt öka bilens hastighet påatt kort avstånd framför polis-

A förelåg synnerlig risk för A skullemannen bli omkullstötten att och
överkörd, fara förelåg för hansatt liv både i detta skede och i det

skedet han lågnär på motorhuvensenare och Ouppe att samt
medpassageraren C hade insett det förelåg risk föratt A skulleatten
dödas eller erhålla svår kroppsskada. HD fann sig dock inte kunnaen
lämna de tilltalades uppgift de räknat medatt A skulle hoppaatt
sidan avseende. HD fannutan därför eventuellt uppsåt inte förelåg.att
Om i stället skulle ha tillämpat insiktsuppsåtet i fallman detta,ett som
ligger det till handsnära uppsåtet skulle haatt tro omfattatatt Aatt
skulle ha erhållit svår kroppsskada och O och C därför skulleen att
ha dömts till för försök till misshandel respektiveansvar grov
medhjälp till sådant brott. Om rivstartar bil och kör raktman en emot

står endast framfören tordeperson tresom inse,meter man nog
uppfatta eller i fråga bliranta att påkörd och får i fallpersonen vart
svåra kroppsskador. Däremot behöver uppsåtet inte nödvändigtvis
omfatta påkörning i situationatt den förelågen ien som som
rättsfallet leder till döden.

Ett insiktsuppsåt torde ha lett till uppsåt beröva livetatt att annan
hade bedömts föreligga i fall NJA 1968ett 500 se bilagasom s.
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bestående imordtillför försökåtalad attGärningsmannen121.2. var
tvåpistolskarpladdadmedskjutithade mothållpåhan nära en

fannHDmagtrakten.träffat i attutrettvarvid skottenpersoner,
med skotten,målsägandenaträffamåste hagärningsmannen attmenat

meddetellerdödahanstyrkt attdet inteansåg avsett attattmen
föreställt sig skottenhadehanhan,kundevisshet somattantas om

skjuta ellerfrånavhållit sigskulle haintedödande, attofrånkomligt
misshandel. AttfördärfördömdeHDannorlunda.riktat grovvapnet

vitalanågonspistolmedträffa skjutaavsiktmed motochmedvetet att
gärningsmannenbedömningentillledanormalt attkroppsdelar bör

inträdaskulledödenantagitelleruppfattatinsett,ha att som enmåste
i detinsiktsuppsåtettillämpningEnskottlossningen.följd avav
hadegärningsmannentilllettdärför hatorderättsfallet attaktuella

dråp.tillförsökförtilldömts ansvar
medförauppsåtet kaneventuelladetiviljhypotetiska emomentetDet

ibevisasvårareuppsåteller ärföreligga attuppsåt inte attatt anses
Ettbekanta.offretoch näraärgärningsmannensituationer när

iFråganbilaga 1:1.5.244 se1978rättsfallet NJAexempel är s.
livshotandetillförhållandeuppsåt iförelågdetgälldemålet enom

tilldelabl.a.flickvänsinmisshandlat atthadeskada. En genomman
lågmedan honochsparkarkraftigafem nermothenne magenryggen

orsakadeSparkarnahänderna.medansiktesittskyddadeochgolvet
operationakutdärkaraktärlivshotandemjältskada varenaven

domskälsinaräddas. Iskulle kunnalivhennesförnödvändig att
hadetidigarehanoaktatgärningsmannen,bl.a. attkonstaterade HD att

hysteuppenbarligenflickvännen,aggressivt varmamotuppträtt
styrktdet intekonstaterade HD attVidare attför henne.känslor var

iSparkarna,eftermisshandeln ettavbrutithade varsommannen,
hanskadorvilkabetydelsedettillståndupphetsat utansådant att var

påhaft skorhadeintehanförhållandetdet atttillfogade henne samt att
kundeDetför henne.riskernaunderskattafått honomhakundesig att

utdelathaskullevisstförhållasinteHDenligt attdärför mannen
följdfå tillskulledesäkervarithan att ensparkarna även om

misshandelbl.a.fördömdeHDskada.inre avallvarlig mannen
brott.kroppsskada,vållande tilloch grovtnormalgraden

förstå klartemellertiddetmåsterättsfalletframgårocksåSom av
sparkardenbukensparkar ävenkraftiga mot somoch omattenvar -

skador. Detför inreriskermedförfötternapåskor storaharinte -
insiktsuppså-användandehandstilldärför ettattnära att tro avligger

förtilllettskulle haangivnadet grovfall ansvaretttet som
egentligenförhållandetskulle detfallvarje attmisshandel. I mannen

bedömningenpåinverkathainteofferför sitt avkänslorhyste varma
uppsåtsfrågan.

förutsebaramindretillledakanviljemomentethypotetiskadetAtt
1:1.5.bilaga230 se1975NJArättsfalletocksåframgårresultat s.av
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måletI det fråga hade lagt hundkoppel sinvar om etten man som om
flickväns hals, dragit och hållit kopplet åtdraget stund enligten
rättsläkaren mellan halv och minut samtidigt han hadeen en som

han skulle döda henne. Flickvännenyttrat att hade blivit medvetslös
och ådragit sig livshotande skador. Enligt rättsläkaren detvar en ren
slump hon inte avled. Mannen dömdes föratt HD misshandel.av grov
Uppsåt beröva flickvännen livet ansågs inteatt styrkt bl.a. mot
bakgrund hade avbrutit åtsnörningenatt han varitav mannen trots att
oförhindrad fortsätta den, något i och för sigatt har bäring påsom en
bedömning hans "hypotetiska" viljeinriktning. I sammanhangetav
kanske också bör beaktas målsäganden i sitt förhör förringadeatt hän-
delseförloppet och uttalade inte så illa.att menatmannen nog

En tillämpning insiktsuppsâtet i fall detta kan leda tillettav som en
utgång. Det ligger till handsnära gärningsmannenannan att attanse

i situation den i rättsfallet insåg, uppfattade elleren som antog att
strypningen skulle leda till döden han undernär så lång tiden pass
höll fast sitt En tillämpning insiktsuppsâtet skulle därför hagrepp. av
kunnat leda till fällande dom för försök till dråp, inte det för-en om
hållandet gärningsmannen avbröt sitt förfarandeatt medför detatt
bedöms föreligga frivilligt tillbakaträdande från försöksbrottet.ett

deI rättsfall där HD har funnit uppsåt förelegat och därvid lagtatt
vikt vid gärningsmannen har varit helt likgiltigatt inför effektens
inträde torde resultatet bli detsamma med tillämpning in-en av
siktsuppsâtet. Här har nämligen sannolikheten för effekten skulleatt
inträda genomgående varit mycket hög. Samma sak gäller i fallde där
effektens inträde för gärningsmannen har frarnstått praktiskt tagetsom
oundviklig. Här kan särskilt rättsfallennämnas NJA 1975 594, 1977s.

630 och 1985 757 HD:s dom den 2 oktober 1996 i målsamts. s.
B 3345/96 Klippamnålet.

I situation den förelåg i NJA 1980 514 se bilagaen som som s.
121.3 uppsåtsfråganär däremot svårare bedöma. Det frågaatt var om

avsiktligt knivhugg buken medett direkt livshotande skadormot som
följd. HD:s majoritet fann det eventuella uppsåtet inte uppfyllt,att var

gärningsmannen,även Riksåklagaren hade hävdat i målet, iom som
gärningsögonblicket skulle ha varit medveten sannolikheten förattom

dödlig effekt högst avsevärd. Avsiktliga och kraftiga knivhuggen var
buken torde i del fall sådanamot gärningsmannen måsteatten vara

inse, uppfatta eller de leder till döden. I andra fallanta att detär
emellertid inte lika klart gärningsmannen har denna insikt. Mycketatt
beror på hur huggen har utförts och exempelvis på hur knivstor som
har Frågan huranvänts. insiktsuppsâtet kommer påverkaom att
utgången i situationer den i 1980 års fall kan därför inte besvarassom
entydigt. Däremot kommer, vårt förslag genomförs, omständig-om
heter hänförliga till gärningsmannens och vandel den typperson av

två dissidenter i HD bl.a. anförde till stöd för sin uppfattningsom att
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betydelseheltsjälvfalletdöda hade förelegat,uppsåt utanattatt vara
uppsåtsfrågan.bedömningenför av

skulle ha blivitmöjligenmål där utgångenuppmärksammatEtt en
Stureplansmålet NJAinsiktsuppsåtettillämpningvid äravenannan

tilltalade,bl.a. deuttalade därbilaga 1:1.5. HD1996 27, att soms.
detmåste ha insetttill mordför medhjälphade åtalats attm.m.,

skulle kommaderas kamrat Zbetydande risk förförelåg attatten
denvarvid detautomatkarbin,människor medskjuta mot en

skott-oundviklig följdpraktisktplatsenaktuella taget enavvar en
inträffa.skulle Detpersonskadorliv ochförlustlossning att av

det vidtänka sigalltfördärför inte avlägsetframstår attatt ensom
tilltalade viddestyrktinsiktsuppsåtet skulletillämpning attansesav

uppfattade elleri fallmedhjälpsgärningenbegåendet attantogvartav
de därförmänniskor ochautomatkarbinenanvändaskulleZ attmot

vadgäller åtminstonemedhjälp till mord. Dettaförskulle ha dömts
varit i bråkunder kvällentidigarededörrvakternaden somavser av

deltaga iskullefannenligt vad HDde,med och utrett, ensom
hotmedel. Någonanvändandemedhämndaktion vapnetmot somav

efter endastbilda siginte möjligtdet dockuppfattninghelt säker är att
domar.domstolarnasläsning aven

detinsiktsuppsåtet,rättsfall därredovisathar vi endastHittills om
föreligger iuppsåttillskulle ledavår bedömningenligtinförs, att

förefaller dockfallvissautsträckning i dag. Iiellerstörre somsamma
omfattningmindreföreligger i änuppsåtleda tillinsiktsuppsåtet att

föreliggerdetdelsfall kännetecknasgällande Dessaenligt atträtt. av
hänsynslöstframstårskada, dels detomfattanderisk för att somen

fall hardelrisk. Idennagärningsmannenstraffvärtoch att ta enav
eventuellt uppsåt, lettmed tillämpning läranrättspraxis,idetta omav

förverkligadeomfatta denuppsåt hargärningsmannenstill ansettsatt
harrisktagandehänsynslösaGärningsmannenseffekten.risken

rättstillämp-effekten. Dennainförlikgiltighan harmedfört ansettsatt
faktum detdetden skylerproblematisk, eftersomemellertid attning är

riskeninsiktmedgärningsmannenfallstraffvärda i dessa är att om
skälgodanämligengärningsmannen rättOfta hargärningen.företar

därför svårtförverkligas. Det ärkommerrisken inteför atttro attatt
skulleeffektenförståttmening haregentlignågonhan ifinna attattatt

klandervärdhetshänseende kangärningen. Iföljdinträda avsom en
för effektenriskeninförlikgiltiggärningsmannen ärsäga menattman

därför,Han börförverkligande.likgiltig inför dessnödvändigtvisinte
tillförhållandeioaktsammedvetetuppsåtlig,förställeti anses

faran förförhållande tilluppsåt ihanhargärningsföljden. Däremot
inträffande.följdens

BlekingeSkåne ochhovrättsfall Hovrättens överorefereratEtt
sådanåskådliggör5022februari 1994, DBavgörande den 21 en

haskulletroligeninsiktsuppsåtettillämpningdärsituation aven
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medfört uppsåt till försök till dråp inte förelegat.att Situationen var
den hade misshandlatatt och hotat döda sin dåvarandeen man att
hustru. Sedan hon lyckats fly från platsen i bil hade han följt efteren
henne i bil och med hastighet 100 kilometernärmareen annan en av
i timmen försökt hennetränga vägen flera gånger köraattav genom
på henne bakifrån, misslyckats härmed och själv voltatmen vägenav
med sin bil. Förutsatt det inte kan styrkas avsiktsuppsåtatt kan det

svårt i sådan situation styrkaatt gärningsmannen insåg,vara en att
uppfattade eller förfaringssättet skulle ledaantog tillatt att personen
i den andra bilen dödades. Däremot det uppenbartär hans uppsåtatt
omfattar hon skulle drabbas allvarligatt kroppsskada. Enav en
tillämpning insiktsuppsåtet skulle därför ha lett tillav attnog mannen
hade dömts för enbart försök till misshandel, mycketängrov om av
allvarlig beskaffenhet.

En tillämpning insiktsuppsåtet torde inte heller leda tillav ansvar
för uppsåtligt brott vid situationer den förelåg i rättsfalletsom som
NJA 1951 227. I målet inte gärningsmannenäns. utrett attvar mer
kunde misstänka blyparti han hjälpte tillatt ett att transporterasom
kunde brottsligt åtkommet. Trots detta dömdes han för häleri medvara
tillämpning eventuellt uppsåt. Det framstårett sannolikt detav attsom
inte oviktigt i sammanhanget han dessutom dömdes förattvar ett
flertal andra förrnögenhetsbrott.

Sammanfattningsvis kan således konstateras det föreslagnaatt av oss
insiktsuppsåtet inte skulle leda till några förändringarstörre detav
straffbara området för uppsåtliga brott det framför allt vidattmen

våldsbrottgrövre kunna leda till uppsåt föreligga iattsynes anses
något fler fall förän närvarande och det därför i dessa fall kanatt
förmodas leda till viss utvidgning straffansvaret. Det viär,en av som
tidigare framhållit, vår uppfattning uppsåtsprövning medatt en
tillämpning insiktsuppsåtet leder till förutsebara och för denav mer
enskilde medborgaren förståeliga resultat, varför sådanmer en
förmodad utvidgning straffansvaret vid våldsbrott förefallergrövreav
rimlig.

3.7.8 Uppsåt och HIV

Bakgrund

Som har framgått finns i rättspraxis antal avgöranden där domstol-ett
har haft ställning till den straffrättsliga problematikenatt ta kringarna

gärningar inneburit överförande eller risk för överförandesom av
HIV-smitta bl.a.se NJA 1994 614, 1995 119 och 1995 448.s. s. s.
En särskild svårighet i dessa fall har varit ställning till uppsåts-att ta
frågan.
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med detbl.a.uppsåtsfrågan har görabedömasvårigheterna attatt
oskyddatvidHIV-smittaöverföringrisken förförhållandet ettatt av

någontillhörintesärskiltförhållandevis låg,samlag partnernär om
förverkligande riskenSamtidigt innebärriskkategori. attsärskild ett av

enligt vetenskapenssjukdomobotligdrabbas sompartnern enav
Naturligtvistill döden.leder ärförr ellerståndpunktnuvarande senare

risk.sådannågon förmedvetetstraffvärt utsättasynnerligendet att en
bestämmelsesmittskyddslagi 1968 årsfanns i 26 §Tidigare somen

sjukdomveneriskleddenförkönsligtstraffbelade umgänge av ensom
gälldestraffansvarSammamisstanke detta.ellervetskaphadeoch om

för faraoaktsamhetelleruppsåtligen attutsatteför den annanavsom
den äldresamband medsjukdom. Ivenerisksmittad attbliatt av en

upphävdesår 1985HIV-smittatillämpliggjordessmittskyddslagen
förförtroendetstärkasyfteistraffbestämmelsensärskilda attden

uppståskulledetfarhågoroch försmittskyddsarbetet möta attatt om
straffbestämmelsensmittskyddsarbetetförkonsekvensernegativa om

1985/86:SoUbet.1985/86:13,tillämplig på HIV seblev prop.
åtgärdensärskiltfrarnhöllspropositionen att1985/86:15. I attrskr.

könsligtinnebarintestraffbestämrnelsensärskilda attdenupphäva
straffbar prop.skulleinte längrevenerisk sjukdomvidumgänge vara

och 13i 3straffbestämmelsernastället tillihänvisades16. Dets.
vållande tillmisshandel,misshandel,nämndesSärskiltBrB.kap. grov

fara förframkallandeochsjukdom samtellerkroppsskada annanav
vårdslöshetochsmittagift ellerspridandeallmänfarliga brottende av

brotts-hur dessaanalysNågonsmittämne. närmaregift ellermed av
venerisköverförandei frågatillämpasborde kunna avomtyper

emellertid inte.gjordessjukdom
denberöravgörandenflertalrättspraxis finnsI ett somnumera

överförandeinneburitgärningarrubriceringenstraffrättsliga somav
rättsfallavgjortharHDHIV-smitta.överförande treförriskeller av

olikauppsåtsrekvisitet påbedömasvårigheternatid därpå attsenare
belysts.harsätt

förhindradskälprocessuellaHD att1994 614I NJA avvars.
uppsåtsfrågan. Iiställningstagande ettunderinstansernasompröva

uppstårsvårigheter näremellertid deberördesyttrandesärskilt som
uppsåtet, skalleventuelladetläranfrämstuppsåtsrekvisitet, om

finnasmåstedetframhålls bl.a.yttrandetHIV-fallen. Ipå atttillämpas
positivtförgrundtillliggakanomständighet ettsärskildnågon som
vad detförutsesvårtdethypotetiska är attdetutfall attprovet menav

HIV-fallenipå detgårYttrandet närmast attskulle kunna utvara.
vållande tilloaktsarnhetsbrottennågotför grovtskall dömas av

förfaraframkallandeellersjukdomellerkroppsskada annan.av
uppsåt-föri HDmajoritetenvisserligendömde1191995I NJA s.

emellertid inteframstårRättsfalletfängelsestraff.långttillliga brott ett
långunderfrågarepresentativt. Detsärskilt man somenomvarsom



SOU 1996:185 Uppsátsbegreppet 143

tid hade haft oskyddade samlag med fem olika kvinnor, två blevvarav
smittade. hadeHan också direkta frågor från några målsägande-av

Ävenförnekat HIV-positiv. i övrigtatt omständigheternana var var
i målet något speciella. Trots dessa omständigheter tvåvar av
justiteråden skiljaktiga villeoch döma för oaktsamhetsbrott, eftersom
de inte ansåg det med tillräcklig grad säkerhet kunde fastslåsatt attav
gärningsmannen skulle ha genomfört samlagen han hadeäven varitom
säker på smittoöverföring skulle ske.att

I NJA 1995 448 ansågs uppsâtsrekvisitet inte uppfyllt. En kvinnas.
hade haft oskyddade orala samlag med flera män oskyddatsamt ett
vaginalt samlag, varvid risk förelåg för smittoöverföring. Med hän-en
visning bl.a. till kvinnan vid andra vaginala samlag själv hadeatt tagit
initiativ till använda kondom ansågs hon inte helt likgiltigatt för om
smittoöverföring ägde Hon dömdes för framkallande fara förrum. av
annan.

anfördaDe rättsfallen visar det nuvarande uppsâtsrekvisitetatt
medför svårigheter det gäller bedömningennär uppsåt i HIV-fallen.av
Sådana svårigheter har uppkommit i flera andra länderäven där ansvar
har yrkats för uppsåtliga brott jfr Madeleine Leijonhufvud, HIV-
smitta straff- och skadeståndsansvar, 1993, ff..114s.-

Justitieutskottet bet. 1995/96:JuU har4 behandlat antalett
motioner från den allmänna motionstiden under riksmötet 1994/95
angående den straffrättsliga bedömningen spridande HIV-smitta.av av

fleraI dessa motioner läggs fram förslag det borde införasattav om
särskilt HIV-brott. Motionerna blev föremål förett remissbehandling.

Flera remissinstanser, däribland Svea hovrätt och Riksåklagaren,
uttalade förstöd tanken särskild lagreglering för HIV-fallen.en
Många remissinstanser instämde i uppfattningen det innebäratt
svårigheter bedöma uppsåtsfrågan vid gärningar innebäratt som
överförande eller risk för överförande HIV-smitta. Andraav av
remissinstanser ansåg nuvarande brottsbalksbestämmelseratt är
tillräckliga och särreglering skulle kunna motverka arbetetatt meden

hindra spridandet HIV. Utskottet avstyrkte bifall till motionernaatt av
med hänvisning till riksdagen inte borde föregripa varken vårtatt
arbete eller planerad smittskyddslagen.översynen av

Regeringen beslöt den 5 september 1996 tillkalla parlamenta-att en
risk kommitté för utvärdera det svenska smittskyddet med tonviktatt
på smittskyddslagen 1988: 1472 och övriga författningar hör tillsom
smittskyddet dir. 1996:68. direktivenI vi i Straffansvars-attanges
utredningen kommer belysa hur eventuellt förändrat uppsåtsbe-att ett

skulle påverka bedömningen gärningar inneburitgrepp av som
överförande eller risk för överförande HIV-smitta. Regeringenav av
anför vidare det inte ingår i vårt uppdrag fråganatt övervägaatt om

eventuellt införande särskild straffbestämmelse för spridandeett av en
HIV-smitta. Denna fråga skall i stället behandlas den tillkalladeav av
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sin helhet.smittskyddet idessi samband medkommittén översyn av
förutsättningarna föranalyseraskall enligt direktivenKommittén en
meddelade förhållnings-följakriminalisering underlåtenheten attav

Även straffsanktio-införandeförförutsättningarnaregler. ett av en
HIV-smittaspridandeuttryckligennerad bestämmelse avavsersom

skall också för-införsstraffbestämmelserskall belysas. Om nya
straffbestärmnelserna i BrB övervägas.mellan dessa ochhållandet

insiktsuppsåtet och HIV

straffrättsligavid densvårigheternaanförtvi tidigareSom är aven
eller risk föröverförandeinnebärgärningarbedömningen avsomav

smittorisken för-objektivadenHIV-smitta äröverförande attav
i detå andra sidan detFörverkligas risken närmastelåg.hållandevis är

sedermeratill AIDS ochutvecklasellersmittan förrsäkert att senare
straffvärt medvetetgradnaturligtvis i högtill döden. Detleder är att

tillgodose sinförrisk baraför denna attutsätta egenannan personen
sexualdrift.

förhållande till denuppsåt ifråganbedömagällerdetNär att om
aldriggärningsmannenmåste beaktas nästanriskenförverkligade att

detockså svårt besvaraDetsmitta sinavsikt ärhar för attpartner.att
utgå ifrånregelmässigt kaneftersomjakande,hypotetiska provet man

hadesamlaget hangenomförtskulle haintegärningsmannen omatt
genomförgångerMångasmittoöverföring skulle ske.påvarit säker att
inte skallsmittanförhoppningenisamlagetgärningsmannen attnog

i falldethävdar dettagärningsmannen ärOmvidare.spridas vart
denbeaktandeuppgift, medhansbevismässigt vederläggasvårt avatt

gäller åtminstoneVadsmittorisken.förhållandevis låga sagtssom nu
förekommit kanharflera samlagsamlag. Menenstakavid även om

fallexempel pånämligenfinnsuppsåt. Detsvårt styrkadet attvara
för riskenantal andrahar attdär ett stortutsatt personerpersoner

övergångVidskett.smittoöverföring harnågonsmittas attutan en
insiktsuppså-uppsåtet tilleventuellahypotetiskaviljebaseradefrån det

ingenför offretkänsloreventuellagärningsmannensvisserligenfårtet
förhållandevis lågadenuppsåtsprövningen,förbetydelse men

nämligentordehär. Dettill problemsmittorisken ställer även vara
uppfattar ellernågon inser,klarläggabevismässigt antarsvårt attatt

så kommerförriskensmittoöverföring,medför närsamlaget attatt en
mycket, låg.inteförhållandevis, för sägafaktisktske är attrentatt

samband med riskiförfarandeninsiktsuppsåtettillämpningEn av
någoninnebäraalltså inteHIV-smitta kommeröverföringför attav

fall kommerfleri den meningenuppsåtsprövningenförenkling attav
närvarandeförsvårigheteruppsåtliga. Debedömas somatt som

medskulleuppsåteteventuellatillämpning detvidföreligger aven
insiktsuppsåtet.tillämpningframtidakvarstå vidordandra aven
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Liksom enligt gällande kommer därmedrätt för domstolarnautrymmet
döma för uppsåtliga effektbrottatt begränsat, det inteatt vara om

föreligger särskilda omständigheter se NJA 1995 119 eller det kans.
styrkas gärningsmannen hade för avsiktatt smitta sinatt partner.
Däremot har gärningsmannen oftast uppsåt till faran för smitto-en
överföring. Någon straffbestämmelse med straffskala motsva-en som

det straffvärde gärning detta slag har existerar emeller-rar som en av
tid knappast för närvarande. Har någon smittoöverföring inte skett blir
det fråganärmast döma för framkallande fara förattom av annan,
varvid straffskalan böter eller fängelseär i högst två år bl.a.se NJA
1995 448 där det dömdes till års fängelse.etts.

Det rimliga bör därför särskiltöverväga lagreglera HIV-att attvara
fallen, antingen särskilt HIV-brott eller införaettsom attgenom en
straffbestämmelse sikte på någon uppsåtligen vållar fara förtar attsom

smittosam sjukdom skall överföras det behöveratt föreliggaen utan att
någon allmän fara i den mening i 13 kap. 7 § BrB. Vårsom avses
slutsats i denna fråga vinner stöd det i andra jämförbara länderattav
också har ställt till svårigheter uppsåtet vidnär gärningarstora som
innebär överförande eller risk för överförande HIV-smitta varitav av
föremål för prövning, uppsåtsrekvisit i dessa ländertrots att är an-
norlunda konstruerade det i Sverige.än Somär har framgått i det
föregående bör emellertid de närmare övervägandena i denna fråga
utföras den kommitté regeringen nyligen har tillkallat förav som att

smittskyddetgöra översyn se dir. 1996:68 8.en av s.



,wmfdlqiu"
u

mmm"
Mi

ri

riåánøiáarmi " fnär: L
üñáiisámáfñátâåamâb 2st:ns.i am

uáiüiáüiüip him-v:allaman 321331222 näVA1HV.s.Id kv:aa
VW " fiâáiâfâââfâ r

M ,
.d

âñiâjáämâiáiäáiåâaáâiâagssäâsââi



SOU 1996: 185 Strafansvar vid 147rus

4 Straffansvar vid rus

4.1 Allmänt straffansvar vidom rus

En betydande andel brottsligheten i samhället förövasav av personer
frivilligt har konsumerat alkohol, narkotika eller någotsom annat

medel framkallar Särskilt för våldsbrottens del finns detsom rus.
anledning andel gärningsmännen påverkadeatt tro att storen av var

sådana medel de begicknär gärningen och denna påverkanav att
också bidragande orsak till deras handlande. Frågan hurvar en
självförvållade rustillstånd skall beaktas vid bedömningen detav
straffrättsliga därförär betydelse för straffrättsskip-ansvaret storav
ningen.

När det gäller den straffrättsliga regleringen verkan självför-av av
vållad berusning finns i kap.l 2 § andra stycket BrB bestämmelseen

föreskriver bl.a. det förhållandet gärning har begåttsatt attsom en
under självförvållat inte skall föranleda gärningen inteattrus anses

Ävenbrott. gärningar har begåtts gärningsmänsom som av som
vållande på vis tillfälligt från sina sinnens fullaeget annatgenom var

bruk omfattas bestärrnnelsen.av
Vad föreskrivs i kap.1 2 § andra stycket BrB alltså detsom avser

fallet gärningsmannen inte ursäktligt försatt sig iatt sättett ett
förvirrat sinnestillstånd. Vad lagstiftaren egentligen med dennaavsett
bestämmelse har emellertid varit föremål för diskussion, och vår ge-
nomgång gällande visar rättsläget vadrätt straffansvaretattav avser
vid självförvållad berusning i flera hänseenden oklart.är

I direktiven den lösning har valts i svensk rätt,att näranges som
det gäller hanteringen den straffrättsliga problematiken kring själv-av
förvållad berusning och dylika tillstånd, ibland förefaller leda till
orimliga resultat, åtminstone vid strikt tillämpning. Enligt direkti-en

det därför önskvärt fråganär får från såväl straffrättsteore-attven en
tiska kriminalpolitiska utgångspunkter hållbar lösning. Regeringensom
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avsikten inte berusadedirektiven särskiltframhåller i är attatt
för de berusade.fria från enbartskall ärattansvarpersoner

Gällande4.2 rätt

Inledning4.2.1

syftar tillolikabestämmelserfinns sättmånga rättssystem attsom
gärnings-oberoendestraffansvarskall föranledagärningar omav

berusningsjälvförvålladi tillståndbefinner sig ett somavmannen
annorlunda denverklighetenföreställning änmedför hans äratt om

tillvägagångssätt kommervarit nykter. Tvåhan hadevarithade om
användning.därvid till

själva berusningen,straff föri föreskriverbestårDet att manena
tyskanvänds bl.a. iMetodenåtföljs brott. rått.denna avom

bestraffahinderavlägsnar detandraDet ärsättet mot attatt man
utesluta till-kanbegånget brott utgöraunder attruset genomsomrus

Enligt denna metodrekvisit.erforderliga subjektivaräknelighet eller
gärningen,begångnaberusningen den ävensjälvabestraffas inte utan

normala fall.imindrebrottsförutsättningarna snäva ängörsom
framgått harmetoden. Somsig till denansluterSvensk rätt senare

Bestämmelsenstycket BrB.i 2 § andratill uttryck 1 kap.kommitdetta
lydelse.följandehar

pågärningsmannensjälvförvållat ellerbegåtts undergämingenHar rus var
skall detta intesina sinnens bruk,tillfälligt frånvållandevis egetannat genom

brott.gämingen inteföranleda att anses som

sinnesförvirring.tillfälligformbörSjälvförvållat avses som enrus
alkoholhaltigaorsakadberusningförstås inte endast"rus"Med av

mediciner.narkotika ellerrustillstånd orsakadeocksådrycker utan av
olikastycket BrB§ andraomfattar kap. 2 ävenberusning lFörutom

Vad idenförvirringstillstånd.ochomtöcknings-tillfälligaslag somav
berusningstillståndsjälvförvålladeframställningenfortsatta sägs om

tillstånden.jämställdade därmednaturligtvisgäller även
framkallatshartillämplighet krävs.bestämmelsensFör rusetatt

blivithagärningsmannenord skallMed andravållande.egetgenom
undan-tordeBerusningenoaktsamhet. nästanberusad åtminstone av

frivillig konsum-resultatetdensjälvförvållad ärtagslöst när av envara
dryckenalkohol idrickadäremot luratsnågontion. Om atttronatt var
gällertillämplig. Detsammainteblir bestämmelsenalkoholfri, t.ex.

medicineringefteruppkommitharförvirringtillståndvid somav
ordination.läkaresenligt
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Bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket BrB har redan tidigare
gälla inom specialstraffrätten.ävenansetts Detta framgår ännumera

tydligare sedan paragrafens första stycke gjorts generellt tillämpligt se
1993/94:130 20 ff..prop. s.

4.2.2 Den innebördennärmare bestämmelsen i 1 kap. 2 §av
andra stycket brottsbalken

Frågan hur bestämmelsen självförvållat skall tolkas har,om rus som
varit föremål förnämnts, diskussion, dock det kan sågasutan att att

den blivit fullständigt besvarad. Flera olika uppfattningar be-om
stämmelsens innebörd har förts fram.

Enligt uppfattning skulle lagrummets innebörd kraveten attvara
uppsåt eller oaktsamhet i viss mån skall efterges eller fingerast.0.m.
i de fall gärningsmannen berusad.var

En ståndpunkt, professorn och ledamoten i Straff-annan som
rättskommittén Folke Wetter hävdade, innebär bestämmelsen skallatt
uppfattas så prövning skall vad gärningsmannengöras skulleatt en av

insettha eller borde ha insett han vid gärningstillfället hade varitom
nykter s.k. hypotetiskt utvidgat uppsåt eller hypotetiskt utvidgad
oaktsamhet.

En tredje tolkning slutligen, bl.a. professorn Ivar Strahlsom
menade den bestämmelsenrätta, är inte skall förstås såattvar att
kravet på uppsåt eller oaktsamhet skall efterges, den endastutan att
innebär erinran riktad till domstolarna inte låta sig förledasatten om

uppsåt oaktsamheteller skulle uteslutet vid rustillstånd.att tro att vara
I rättspraxis finns det stöd för alla tolkningarna. Entre samman-

fattning publicerad praxis finns i avsnitt 4.3 och fyllig be-av en mera
skrivning i bilaga För det skall möjligtatt närmareattvara

innehållet i gällande skall vi dock redan här redovisapenetrera rätt det
betydelsefulla rättsfallet området.mest

4.2.3 Rättsfallet NJA 1973 590s.

rättsfalletI NJA 1973 590 det s.k. barnvagnsfallet har HD, meds.
hänvisning till vissa motivuttalanden, förklarat bestämmelsen iatt

kap.l 2 § andra stycket BrB bör förstås så, kravet på uppsåt elleratt
oaktsamhet i viss mån skall efterges i fall självförvållad berusningav
och liknande tillstånd, dvs. täckningsprincipen i dessa fall inte skallatt
tillämpas fullt ut.

Däremot skall enligt HD:s i rättsfallet bestämmelsenresonemang
inte innebära skall från kravet på uppsåtgörasatt avsteg näranses en
viss brottstyp väsentligt förutsätter särskild avsiktett momentsom
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tillägnelseuppsåt viduppsåtavseende kvalificerat t.ex.i vissteller
anslutning härtill också hartilläggas det iDet kanstöldbrott. att

innebärförsöksbrott, bl.a.uppsåtskravet vidgällandegjorts att som
uppsåt genomförabestämd i sittgärningsmannen skall attatt vara

stöd kap. 2 § andraefterges med 1inte skulle kunnagärningen, av
Straffrätt 101.Strahl, AllmänBrB bl.a.stycket se s.

kraftigtbarnvagnsfallet följande. DeniOmständigheterna var
tillhördeolovligen barnvagnberusade X tog en annan person.somen

stod. Itrappuppgång där barnvagnenbott i denhade tidigareX
han glömtfrån fastigheten hadeflyttadesamband med hanatt

hadesigbefannhustru,familjens barnvagn. Xzs ort,annansom
kom tilltill henne. När hanskicka barnvagnenhonombett att nu

kvarglömdadet dentrodde hanoch såg barnvagntrapphuset att varen
med sig den hem,i syftebarnvagnenHanbarnvagnen. att tatog men

stoppad barnvagnenssträckahan gått kortareefter detblev att aven
ägare.

bestredgärningensnatteri, erkändeåtalades förX, ansvarmensom
hovrättentingsrättenuppsåt. Såvälgrund bristandebrottför somav

för snatteri.dömde X
frikännande domi första handoch yrkadeöverklagade till HDX

egenmäktigtbedömasgärningen skullehandi andraoch att som
gällande bl.a.och gjordebestred ändringRiksåklagarenförfarande. att

så någontillämpasskullesjälvförvållatbestämmelsen attrusom
måni vadangåendeförebringasskulle behövabevisning inte ruset

ståndpunkt,uppsåt och dennatilltaladesdeninverkathade att som
uppsåtsåuttryckasgällande kundeRiksåklagarenenligt rätt, attvar

följandeförfarande medegenmäktigtdömde förHD Xfingeras.
domskäl.

tillhörigabortfört den Aochlov tagithan vidgått,såsomhar,X utan
berusadegrund sitthan påemellertid påstått,harHanbarnvagnen. att av
godtagitriksåklagarenDåtillhörde honom.barnvagnentillstånd trodde att

2i kap. 2 §stadgandet lfrågan huruvidauppkommerpåstående, st.detta
fällas tillvillfarelsen skallmedför XBrB trotsatt ansvar.

framförts.meningarolikastadgande hardettaBeträffande innebörden av
ilagstiftaren ha överens-dömatill BrB att,förarbetena avsettAv att synes

uppsåt ellerkravetgällandeansågs rått,med vadstämmelse varasom
ochsjälvförvållatvideftergivasutsträckningvissskulle ioaktsamhet rus

medgivasskullestraffrihet intebl.a.medfördetillstånd. Dettaliknande att av
sig imisstagittillståndföljd sitttillgärningsmannenanledningenden att av
Vidstraffbarhet.uteslutereljestomständighetviss sättfråga somom

uppfattninglåta dennavarituppenbarligensyftettillkomst harbalkens att om
itill uttryck lbrottsrekvisit kommasubjektivtpåeftergift från kravetviss

emellertidmotivuttalande börframgårEnligt vad22 §kap. ettst. avsom
påfrån kravskall görasinnebära,regelstadgandet i avstegattanses
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uppsåt, viss brottstyp såsomnär väsentligt förutsätter särskilden moment
avsikt eller i visst avseende kvalificerat uppsåt.

Mot tolkning stadgandet i enlighet med vad har riktatsen av sagtssom nu
invändningar. Sålunda har gjorts gällande, svensk intagiträtt denatt

ståndpunktstränga förutsattes vid stadgandets tillkomst och anledningsom att
saknas i stadgandet inlägga såvitt gälleratt än uppsåtligt brott, vidatt,mer
tillämpning de olika straffbestämmelsema skall beaktas varunderav att rus,
gärningsmannen handlat, ingalunda behöver utesluta uppsåt hos denne, låt

han kanske inte beslutat sig för handlingen efteratt medvetet valvara ett
mellan olika möjligheter. Denna tolkning, alltså innebär vanligaattsom
regler uppsåt skall tillämpas i berusningsfallenäven och följaktligenom att
också berusningen framkallad villfarelse skall leda till straffrihet, haren av

sina förespråkare bättre överensstämma med äldre och innebäraansetts rättav
i ändamålsenlig lösning problemetstort straffansvarsett viden av om rus.
Väl må det förehålla sig så, det varpå vidsätt BrB:s tillkomstatt man

avsåg lösa det föreliggande problemet invändningsfritt.att är Frågan var
emellertid föremål för närmare överväganden och det förslag i dennamot
fråga, framlagts i lagstiftningsärendet och oförändrat i sakligtsom antogssom
hänseende, framställdes under ärendets behandling i olika instanser inte någon
anmärkning. Att tolka ifrågavarande stadgande i balken i enlighet med vad

framgår förarbetena väl förenligtär med ordalydelsen. Med hänsynsom av
till dessa förhållanden kan tillräckliga skäl föreligga i tillämp-attanses
ningen begränsa innebörden stadgandet på ifrågasätts.sättav som

På grund det anförda såsom domstolarnaär, funnit, den omständighetenav
X trodde barnvagnen tillhörde honomatt beskaffenhetatt befriaattav

honom från för olovligen ha tillgripit egendom.attansvar annans
Vad beträffar frågan huruvida tillägnelseuppsåt skall ha förelegat äranses
beakta, vid stöldbrott, här fråga enligt åtalet,att är uppsåtatt dettavarom av

slag sådant friståendeutgör subjektivt inteett bör omfattasmoment som av
l kap. 2 § 2 BrB. X:s uppfattning vid tillgreppet barnvagnenst tillhördeatt
honom bör följaktligen tillmätas betydelse i ifrågavarande avseende, vilketnu
innebär kravet på tillägnelseuppsåt inte skall uppfyllt.att anses

På anförda skäl den X förövadeär gärningen bedöma såsomattav
egenmäktigt förfarande.

kanDet avgörandet till början konstateras bestämmelsenattgenom en
i l kap. 2 § andra stycket BrB enligt HD har den innebörden detatt
normala uppsåtskravet, i paragrafens första stycke, i visssom anges
utsträckning skall efterges vid självförvållat och därmed jämställdarus
tillstånd. Den Strahl hävdade tolkningen, rusbestårmnelsenattav
endast skall erinran uppsåt eller oaktsarnhet inte ärattses som en om
uteslutet vid rustillstånd, kan därför i fall inte sägasvart numera ge
uttryck för gällande rätt.

Även efter barnvagnsfallet kvarstår emellertid hel del oklarheteren
se Jareborg, Straffrättens ansvarslära 238 f.. HD nämligens. synes
i rättsfallet inte ha tagit ställning till vilken fonn modifieringav av
uppsåtskravet bör gälla ñngerat uppsåt, eftergift kravetsom av
täckning eller supplerande täckning i form utvidgat hypotetisktav
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sådantFörklaringen härtill tordesubjektivt rekvisit. att ettvara
kvarståri målet. frågaställningstagande inte behövde Engöras som

hypotetiskt eller inte.skallsåledes det görasär ett provom
eftergivas" kan kanske tala"i viss utsträckningordval sägasHD:s

någon hypotetisk prövning.täckningskraveteftergettför HD utanatt
sig motiveringtingsrätten användemärkadärvidDet är attatt av en

tillstånd hade densitt berusadevår kurs.på grundX"Att av
honom kan fritagatillhördeuppfattningen barnvagnenfelaktiga att

hypotetiskt utvidgatuttryck för"frånhonom ettsom synes geansvar.
använde sigHD inteuppsåt, ett av.resonemang som

argumenteringen iutgången ochhävdatsnågra håll harFrån att
vad gäller misstagbestämmelsen,förstås så HDmålet bör ansett attatt

i nyktertgärningsmannendet skallinnebärvillfarelse, prövasatt om
skullemisstaget eller inte. Dettabegåskulle ha kunnattillstånd

igärningsmannen nykterträknar medinnebära attatt, manom
frånbör bortseoffer för misstaget,ha varittillstånd inte skulle man

varit uppfylltsubjektiva rekvisitetdethonomoch dömadetta som om
90. Enligt dennaStraffansvarLeijonhufvud-Wennberg,se s.

för vad han velat,tilltalade dömsden näruppfattning kan säga attman
han varitskulle haför vad hanberusad,han vetat,samt omvar

det subjektivabedömningenalltså vidDomstolen skallnykter. av
något kvalificerathellernågon vilja och intefingerarekvisitet inte

tilltalade inte hade a. st..denuppsåt som
Strahl i hanssistnämnda uttrycksdenuppfattning liknarEn avsom

avseende årenrättsfallsöversiktenibarnvagnsfalletkommentar av
enligt HD ianförhan1976 l,1969-1974 SvJTse när att mans.

missupp-följdberusade tillfrån denfall skall bortsedessa rusetatt av
situationen.fattat

inteberusadmöjligtanförs detBrB I s. 55 ärI attatt personen
misstagberoddegärninghansfälla till ettär somatt ansvar, om
Dockhade varit nykter.begått hanhakanhan ävenantas angesom
uppfattningfrån denårs fall avvikerståndpunkt i 1973också HD:satt

gällandeVad skall54.hävdatWetter a. anses somsoma. s.som
mån oklart.i någondärför enligt kommentarenframstårrätt som

dominerandeenligt dendetoaktsarnhetsbrottdet gäller ärNär
skall bortseallmänt detdoktrinenuppfattningen i sättet attrent man

omdömesförmågainsikter,berusadförsvagningfrån den personsav en
vid be-skall såledesManorsakatsfärdigheter hareller ruset.avsom

påkravlikarekvisitet ställasubjektivadetdömningen storaav
tilläggaskanvarit nykter. Dethadehangärningsmannen attomsom

sighar betettsigberusaofta redangärningsmannen attgenom
utför. Medsedermerahandling hantill denförhållandeioaktsamt

kraveteftergefrågafall knappasti dessaord blir detandra attom
stycket BrB.§ andrastöd kap. 2med 1oaktsamhet av
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Enligt vår bedömning ligger det till handsnärmast att anta att
svensk ståndpunkträtts detär vid prövningenatt berusningensav
inverkan på uppsåtsbedömningen skall hypotetisktgöras ochett prov

vid detta skall bedömaatt huruvida gärningsmannenman prov iäven
nyktert tillstånd skulle ha haft den föreställning rörande omständig-
heterna han handladenär han hade under berusningen. I fallsom vart

det helt klartär eftergift kravet påatt subjektiv täckning viden av
älvförvållad berusning inte kan genomgående.göras Domstolarna har

också visat obenägenhet i vissa typfall tolka bestämmelsenatten i
kap.1 2 § andra stycket BrB sådant kravetsätt på subjektivtatt

rekvisit helt skall efterges. Detta kan enligt vår uppfattning förklaras
med resultatet vid vissa brottstyperatt skulle bli orimligt. Somannars
exempel kan dödsolyckornämnas inträffar med berusade bilföra-som

iAtt dessa situationer döma för uppsåtligt dödandere. framstår i de
flesta fall uteslutet. Avsevärt näraliggande i ställetsom ärmera att
bedöma dödandet oaktsamt och alltså döma för vållandeatt tillsom

död enligt kap.3 7 § BrB. Här kan för övrigt hänvisasannans till den
lagändring nyligen har genomförts och innebär det, vidsom attsom
bedömande vållande till död eller vållande till kropps-av om annans
skada eller sjukdom 3 kap. 8 § BrB brott,utgör särskilt skallgrova
beaktas gärningen begåtts vid förande motorfordonom ochav
gärningsmannen varit påverkad alkohol eller något medel seav annat

1993/94:44; kapiteläven 11.prop. se
Mot bakgrund vad har anförts talar alltså, enligt vårav som upp-

fattning, övervägande skäl för gällande det gällerrätt när straffan-att
vid självförvållat innebär modifieringsvar uppsåts-attrus en av

rekvisitet skall ske endast i sådana fall där det framgår det äratt ruset
har orsakat den bristande kännedomen sakförhållandenasom eller,om

med andra ord, i de fall där gärningsmannen inte skulle ha haft den
bristande kännedomen han hade varit nykter. Vad harom som nu

gäller i fall den bristandesagts kännedomenvart vidom avser
gärningen föreliggande gärningsomständigheter, vari innefattasäven
brottsobjektets beskaffenhet.

Oklarhet råder i frågan, till modifieringrätten uppsåts-om av
rekvisitet med stöd kap.1 2 § andra stycket BrB deävenav avser
följder gärningen har upphov till. Gärningsföljdernagettsom är
ofta vid gärningstidpunkten eller mindre osäkra. Eftersom det imer
det tillgängliga rättskällematerialet saknas tillräckligt stöd för att upp-
såtsmodifieringen skall ske i förhållandeäven till följderna av en
brottslig gärning, det diskutabeltär gällande kanrätt sådanom ges en
innebörd. Mot sådant ställningstagande talar iett viss mån också det
förhållandet krav på viss avsikt eller visst syfteatt inte kan ef-etten

Åmed stöd kap.1 2 § andraterges stycket BrB. andra sidan gårav
det ofta inte dra någon alldeles klaratt mellan vadgräns ärsom
gärningsomständigheter och vad underlagutgör för insiktettsom om
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bedömningenvidpåkalladdärförFörsiktighetgärningsföljder. är av
hänseende.i dettarättsläget

tillräcklig gradpåingående kravetuppsåtsrekvisitetdet igällerVad
hovrättsfall fördel äldreivisst stödfinns det attmedvetenhet enav

medvetenhetskravetEftersomsjälvförvållatvideftergeskandetta rus.
tillräknelighets-grundanvändasbehövdetid sällanSL:s av

vidpresumeradestillräknelighetenighetråderoch detrekvisitet attom
gällandeockså rättrimligtdetkansjälvförvållat att gessomsesrus,

gällandeinnebär rättsagdatill dethänsynMedinnebörd.denna
förutsättningundermedvetenhetskravet,sannolikt även avatt

kanmedvetenheten,nedsattaoch denmellanorsakssamband ruset
säkerNågonstycket BrB.§ andra2stöd kap.med 1efterges av

dra.möjligtemellertid intedet attslutsats är
alkohol-fallallvarligaochdeliriumPatologiskt tremens avrus,

Gällandestörning.psykisk rättallvarlignormaltbedömspsykoser som
modifieringnågonvarit1995, hatill årfall fram attitorde här, vart

rusbestämmelsen, ävenmed stödskekanuppsâtsrekvisitet inte avav
Jareborg,jfrsjälvförvållatskullesjukdomstillståndet varaom

andra§kap. 2Bestämmelsen i 1260.ansvarsläraStraffrättens s.
6 § BrB.i 30 kap.fallsådanainteträffarBrBstycket avsessom

sagda talarmed deti enlighetgällandetolkning rättFör nuaven
kap. 2 §1till tillkomstenbakgrundenlegalitetsprincipen samt av

§kap. 55äldrereglerades i rättfallBrB. Dessastycketandra av
till-jämställtdärmedellersinnessjukdomavsågSLstycketförsta som

sinnesför-tillfälligvidskillnadtillställdes inteoch där motstånd -
skullesjukdomennågot kravstycketandra attenligtvirring upp-

följa. HD:sskullestraffrihetförvållandetillkommen attegetutanvara
där det"Flink-domen", sägs481995NJArättsfalletavgörande i s.

tilllämplig påkaninte6 § BrBkap.bestämmelsen i 30 ansesatt
emellertidkaraktär,psykotisktillståndrusutlöstakortvariga gerav

liknande fallochpatologiskthurtveksamhettillanledning rusom
Fråganrusbestämmelsen.avseendemedbedömasbörnumera

16.kapitelidiskuteras närmare

rättspraxisÖvrig3

stöd förklarträttsfall attpublicerade ettfåtaligadeEtt gersomav
§kap. 2stödmed 1eftergesellerfrngerasskalluppsåtpåkravet av

49.1978SvJThovrättsavgörandeBrBstycket är s.andra ett
ha konsumerateftergärningsmarmen,den attSituationen enattvar

olovligensömntabletter,medkombinationalkohol imängdavsevärd
tvâmisshandlatoch därbostadfrämmandein inattetid hade trängt en

berusninggrundpåhanförklaradeGärningsmannen att avpersoner.
varkendärförhanochhändelsenaktuelladen attminnesaknade av
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kunde erkänna eller förneka gärningarna. Han vidare hanattuppgav
bestred för brott på den grunden han hade saknat uppsåt.ansvar att I
domskälen bl.a. gärningsmannen självförvållatatt försatt sigangavs
i det tillstånd under vilket han begick gärningarna och det därföratt
saknade betydelse för ansvarsfrågan tillståndet attom var anse som
patologiskt eller inte.rus

I hovrättsfallen SvJT 1975 rf 33, RH 1988:72 och RH 1988:87s.
gjordes emellertid prövning vad gärningsmannen skulle haen av
förstått i nyktert tillstånd. Dessa fall kan därmed stöd för attanses ge
kravet på subjektiv täckning får efterges endast det föreligger ettom
orsakssamband Ävenmellan och det bristande uppsåtet.ruset i
hovrättsavgörandet SvJT 1968 rf 78 förefaller domstolen ha gjorts.

motsvarande bedömning.en
Det finns del refererade rättsfall där bestämmelsen i kap.l 2 §en

andra stycket BrB inte har åberopats förutsättningar för dettrots att
ha förelegat se NJA 1968 389 och NJAt.ex. 1981synes 513.s. s.

Härutöver finns det några rättsfall se SvJT 1966 rf 22, SvJTs.
1968 rf 12 och SvJT 1968 rf 78 avsnittäven 4.2.2s. s. se som ger

visst stöd för kravetävenett medvetenhetatt kan modifieras i
russituationer.

4.4 Kortfattad historisk bakgrund fråganssamt

tidigare behandling

Enligt såväl kanonisk klassiskrätt straffrättsteori ansågs detsom
förhållandet gärningsmannen hadeatt nedsatt medvetenhet, ävenen om
detta berodde på han berusad, förmildrandeatt omständig-var som en
het. Av äldre svensk rättspraxis får framgå rustillståndatt ettanses

i vårt land längeäven ansågs förmildrande omständighet jfrsom en
Jägerskiöld, Straffansvar vid En rättshistorisk studie, SvJT 1965rus.

305-313.s.
Under frihetstidens första årtionden började hänsynen till be-

rusningen förmildrande omständighet ifrågasättas, och vidsom en att
1727 och 1731 års riksdagar diskuterades frågan fullt straffrättsligtom

vid berusning. Riksdagsbehandlingen ledde till det åransvar 1733att
tillskapades ordning innebar självförvållat inte längreatten som rus
utgjorde förmildrande omständighet. Ett antal olika bestämmelseren
med denna innebörd, dvs. berusning inte skulle leda tillatt mildareen
bedömning, i kraft under 200 årän och den sista demvar mer av
upphävdes först i samband med BrB trädde i kraft.att

Under SL:s tid intog den s.k. tillräknelighetsläran central plats.en
Regleringen i SL innebar den gärningsmant.ex. att utansom egen
skuld råkat i sådan förvirring han inte "till sig visste" skulleatt vara
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straffetkundeförvirringstillstånd sättasallvarligaVid mindrestrafflös.
tillräknelighetavsiktenuttalanden i förarbetenaEnligtned. attvar

själv-andra formerochsjälvförvållatvidfingerasskulle avrus
sinnesförvirring.tillfälligförvållad

straffansvar vidfråganberördeStrafflagskommissionen, rusomsom
menadetillräknelighetsläran,behandlingmed sin attsambandi av

ochfrånskulle bortseinnebari rusfallengällande ruseträtt att man
kommissio-inställningför singrundtillräknelighet. Somfingera angav

skäl.bevistekniskaochkriminalpolitiskanen
straffan-frågan1928 blevårNordiska juristmötetVid det 14:e om

inläggdiskussion. Iingåendeföremål förrushandlingar ettvid ensvar
svenskfick rättdetFolkehävdade Wetter attvid antasmötet att

skullegärningsmannenvadprövningskulle skedetinnebar att aven
inteStjernberg,Nilstillstånd. Professornförstått i nyktertha som

tolkas,skullebestämmelsenhuruppfattningdelade Wetters om
i Sverigerättsuppfattningenhärskandedenvidhävdade mötet att

Prövningenskulletillräknelighetendastinnebar av omatt presumeras.
påskeenligt honomskulle däremotförelågoaktsamhetelleruppsåt

vanligt sätt.
vid ochstraffansvarfrågantill komförarbetena BrBUnder rusom

Strafflagberedningensåvältillståndjämställdadärmed tasatt avupp
Straffrättskommittén.som

sittistraffbarhet vidberörde fråganStrafflagberedningen rusom
sinnesunder-tillräknelighetsbestärnmelser,SL:sangåendebetänkande

framhöllStrafflagberedningenf..1942:59 80SOUsökning s.m.m.
dethöggradigtsåstraffrättsligt när attfrågan ruset varatt ansvar,om

gärnings-hosförelegatvållandeuppsåt ellerifrågasättaskunde om
årsi 3 § i 1841då fannsbestämmelsedenreglerades somavmannen,

framgickdryckenskap,ochfylleri attförordningKungl. emot varav
honomländatillståndså skall dettai fylleribegår brottnågonom

lagstiftningsärendetberedningenefterföljandeursäkt. dentill I varav
rättslägettolkningenförsiktig idepartementschefenemellertid avmer

hänseendei dettavållandeuppsåt ochfrågananfördeoch att om
1945:207rättspraxis seiborde lösashänseendeni andraliksom prop.

84.s.
tillFörslagslutbetänkandesittiStraffrättskommittén föreslog

beträffandedetbl.a.380-387 rusets1953:14SOUbrottsbalk atts.
skulle före-oaktsamhet inteelleruppsåtbedömningeninverkan av

hindernågotskulleinte utgörasjälvförvållatskrivas än attannat rus
Denför brottet.stadgateljeststraffdettillämpa varattmot som

kommitténsågsinnebörddennabestämmelsen medföreslagna somav
Kommitténoaktsamhet.uppsåt ellerkravetmodifiering aven
ståndpunkt,gällandetill rättssigförslaget anslötvidaremenade att
reglernavanligadeinnebaruppfattningkommitténsenligt att omvilket
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uppsåt och oaktsamhet inte gäller då gärningar har begåtts under in-
flytande självförvållatav rus.

sittI slutbetänkande Skyddslag SOU 1956:55 280 och 308 f.s.
föreslog Strafflagberedningen bestämmelse innebar denatten som som

vållande tillfälligt sinnesförvirradutan eget skulle fri frånvar vara
påföljd. Lagrådet anförde i sitt yttrande Strafflagberedningensöver
förslag se 1962: 10 C 542 och 576 f. denna fråga ochprop. atts.
frågan, hur skall självförvållat förknippade.näraman se rus, var
Enligt ledamöterna i lagrådet kunde nämligen gärning begåttsen som
i tillfällig sinnesförvirring, uppkommit vållande, inteutan egetsom

brott eftersom sådanutgöra gärning inte kunde tillräknas gärnings-en
såsom uppsåtlig eller vårdslös. Däremot borde det enligtmannen

lagrådet införas bestämmelse rörande rusfallen ochen gemensam
andra fall där gärningsmannen grund vållande tillfälligtegetav var
från sina sinnens bruk uttryck för principen det subjektivaattsom gav
rekvisitet skulle efterges i dessa fall.

Departementschefen anförde i lagstiftningsärendet detatt var
påkallat med undantagsregel från de subjektiva rekvisiten dåen
gärningsmannen handlat under påverkan Enligt departements-av rus.
chefen skulle sådan undantagsregel modifieringen ses som en av
kravet på uppsåt se 1962:10 B 62. Vidare skulle ävenprop. s.
gärningar begångna under andra höggradiga omtöckningstillstånd än

omfattas bestämmelsen, sinnestillståndet självförvållatrus av om var
se 1962:10 C 596. Departementschefen godtog såledesprop. s.
lagrådets tidigare berörda synpunkter. Härigenom tillkom den
nuvarande bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket BrB. Bestämmel-

har därefter inte förändrats i sak.sen
Som vi kommernärmare redovisa i avsnitt 4.6.1 haratt även

Fängelsestraffkommittén i sitt slutbetänkande Frihet från SOUansvar
1988:7 diskuterat problematiken kring straffansvar vid serus
betänkandet 150 ff..s.

4. 5 Utländsk rätt

danskI upprätthållsrätt kravet uppsåt vid självförvållatäven rus.
harDet emellertid det i rättstillämpningen inte har ställtsansetts att

lika höga beviskrav för uppsåt i dessa situationer.
I norsk gäller enligträtt 45 § NSL den blivit "bevisstlös"att som

tillfälligt sinnesförvirrad till följd självförvållat inte blir friav rus
från straff på grund otillräknelighet. Enligt förarbetena ochav
rättspraxis skall bestämmelsen emellertid förstås vidare så. Detän

nämligen frågan gärningsmannensäven uppsåt ellerattanses om
oaktsamhet skall bedömas med bortseende Vid bedömningenruset.av

gärningsmannen uppfyller det subjektiva rekvistet skallav om man
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ifrån vad nykter i allmänhet skulle ha uppfattatutgå aven person
ord sker det i norsk undantag frånsituationen. Med andra rätt ett

full subjektiv täckning i rusfallen.påkravet
Även innehåller harengelsk särreglering avseende brotträtt somen

begåtts under påverkan självförvållat Om de sedvanliga kravenav rus.
rekvisitet, uppfylldarea", dvs. kraven på det subjektivaför "mens är

straffansvar. finnsberusningen föreligger självfallet Dettrots
fall tillsammans med omständigheterna i övrigtemellertid när ruset ger

vissa tillåtstill tvivel den tilltalades skuld. Vid brottstyperupphov om
vid bedömningen kravet påberusningen i beaktandedå tasatt av om

vid vissa andra brottstyper skall bedöm-rea" uppfyllt,"mens är men
den tilltalade hade varit nykter.i stället skeningen som om

straffan-finns särreglering beträffandeOckså i amerikansk rätt en
ochPenal Code § 2.081 2. Dennavid Modelsesvar rus

delstater. del andraantagits relativt antal Ireglering har ett stort enav
fårinverkan självförvållatinnebär gällandedelstater rätt tasatt rusav

speciellaskuld endast i mycketbedömningen den tilltaladesmed i av
fall.

straffbestämmelse 323 § StGBfinns särskildtyskI rätt somaen
bestraffas denberusningsfallen. Enligt bestämmelsenreglerar som

grundförutsättning hanrättsstridig gärning, underbegått att aven
gärningen,straffas för den begångnatillstånd inte kansitt berusade

års fängelse för s.k. Rauschtat.högst femmed

överväganden och förslag4.6

reform4.6.1 Behovet av en

det subjektivadet klarläggs hurdet angelägetVi är attattanser
berusad.i fall där gärningsmannenrekvisitet skall tillämpas var

regleringProblemen med dagens

rättsläget,nuvarandeanalys detavsnitt 4.2 har vi gjortI somen av
gällande börförövervägande skäl talari rättattmynnat ut att anses

såhuvudsak skall tolkasiandra stycket BrBkap. 2 §innebära 1att
det föreliggerprövningenskilt fall skalli varjedet görasatt av omen

uppsåtgärningsmannensbristerna imellan ochorsakssamband rusetett
eventuelltochbeträffande något gärningsmomentoaktsamheteller

eftergiftmodifiering ellergärningsföljd. Någonockså av upp-
igärningsmannensådana fall inte ske, ävenskulle isåtskravet om

misstag.begåtillstånd skulle ha kunnatnyktert samma
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Vid denna tolkning gällande uppkommer inga problemrätt medav
gränsdragningen mellan relevant och irrelevant berusningsgrad,
eftersom det krävs orsakssamband mellan berusningen och miss-ett

någonför försvagning den subjektiva täckningen skalltaget att av
kunna komma i fråga. Det emellertid uppenbart föreskriftenär att

kap. 2 § andra stycketl BrB med sådan tolkning blir tämligen svåren
tillämpa i praktiken, beroende på domstolen har svårt skaffaatt att att

sig någon hållbar uppfattning vad gärningsmannen i realitetenom
förståttskulle ha han hade varit jfrnykter Leijonhufvud-Wenn-om

berg 89 och Jareborg, Straffrättens ansvarslära 239.a. a. s. s.
stårKvar emellertid rättsläget måste betraktas oklart.att som

Jareborg har 238 f.,a. bakgrund barnvagnsfallet, bl.a.mota. s. av
pekat på den ovisshet råder frågai vilket brott densom om som
tilltalade skall dömas för gärningen faller under flera straffbe-om
stämrnelser, vilken rubricering skall väljas vid gradindelade brottsom

vilken skuldform skall tillämpas både uppsåt ochsamt som om
oaktsamhet kriminaliserat.är

Om gällande inte skall det angivna innehållet, irätt utanges nyss
stället skall innebära uppsåtet skall fingeras eller kravetatt attanses

eftergespâ täckning skall gärningsmannen berusad, detnär är är
oklart vilken grad påverkan bör krävas för fingering ellerattav som
eftergift jfrskall ske Jareborg och Leijonhufvud-Wennbergst.a.

89.a. a. s.
ofrånkomligtDet frångående täckningsprincipen,är att ett av som

rusbestärmnelsen praktiskt innebär vilken tolkning densett oavsett
medförskall tillämpningsproblem. All prövning hypotetiskages, av

fall innebär exempelvis risk för felbedömning. Vi har utvecklaten
föregåendedetta i kapitel i fråga det eventuella uppsåtet. Det gårom

ifråninte komma denna risk allvarlig invändningäratt att moten en
lösning i enlighet med den tolkning rättsläget bl.a. Leijonhuf-av som
vud-Wennberg gjort. Men de övriga tolkningarna lederäven som
framgått till svårigheter.

speciellt problem i bedömningenEtt samband med det före-av om
ligger orsakssamband mellan och bristerna i uppsåtet,ett ruset om nu

sådant krävs, uppkommer det finns flera samverkande faktorer,närett
orsaksfaktor. Särskilt besvärande problematikenär ärrusetvarav en

kombinationi de fall i med psykisk störning lägre grad hosruset en av
gärningsmannen orsakar psykos, vilken bedöms allvarligen som

störningpsykisk s.k. toxiska psykoser. Som har framgått bör dessa
fall, enligt i fall tidigare uppfattningen iden dominerandevart

omfattasdoktrinen, inte särbestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycketav
BrB. kan i och för sig, åtminstone i del situationer,Detta ses somen
ologiskt. Frågan hur dessa fall skall hanteras straffrättsligt får efter
Flink-domen 1995 i viss mån oklart.NJA 48s. anses som
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Fängelsestraffkommittén hävdade i sitt slutbetänkande Frihet från
SOU 1988:7 152 f. den nuvarande regleringen ärattansvar s.

orimlig och den inte kan upprätthållas. Det bör observerasatt att
kommittén, under hänvisning till iHD:s avgörande NJA 1973 590,s.
tolkade rättsläget det uppsåtskravet i huvudsak skullesättet att
efterges vid självförvållad berusning det skulle företas någonutan att
ytterligare prövning. Enligt kommittén framgick det följandeav
exempel rättsläget med sådan orimligt.tolkningatt varen- -

höggradigt berusadEn på skjutbana skjuter måltavlanmotperson en-
råkar med sitt skott träffa och döda någon oförmodatmen som

springer i Skytten kan enligt Fängelsestraffkommittén omöj-vägen.
ligen fällas till för uppsåtligt eller oaktsamt dödande, eftersomansvar

handlinghans varken kan uppsåtlig eller culpös. Hansses som
handlande har inte heller inneburit otillåtet risktagande.något Den

tolkningen därförvalda kunde enligt kommittén inte gälla i sådantett
fall.

rattfyllerist råkarEn köra på gångbana varvid han kör ihjälupp en-
uppehåller sig där. bilföraren skall dömas förAttperson somen

trafiknykterhetsbrott och för vållande till död torde enligtarmans
Fängelsestraffkommittén klart. barnvagnsfalletMen skullevara om
hårdras borde bilföraren, enligt Fängelsestraffkommitténs tolkning av
rättsläget, i stället vid sidan trañknykterhetsbrottet ha dömts förav- -

dråp.mord eller

Två båda bär hatt, besöker och däräterrestaurangpersoner som en-
middag.bättre nykterist medan den andre förtärDen helären ene en

del alkohol och blir berusad. de lämnar förväxlarNär derestaurangen
hattar. I denna situation Fängelsestraffkommittén nykteristenattmenar
enligt i rättsfallet skulle fri från pågå grundresonemanget ansvar av
faktisk villfarelse villfarelse faktum medan den berusadeom som-
också i faktisk villfarelse förskulle dömas egenmäktigtsvävar -
förfarande.

Fängelsestraffkommitténs uppfattning vidare det inte kan fyllaattvar
något vettigt kriminalpolitiskt syfte fälla gärningsmanatt en som
befann sig i sådan situation tilltalade iden NJA 1973 590en som s.
till Endast domstolarna vid vissa brottstyper tolkarattansvar. genom

i rättsfalletkap. 2 § andra stycket BrB på undviker1 sätt änannat
enligt kommittén, gällandede olyckliga resultaten rätt.mestman, av

Fängelsestraffkommittén ansåg det naturliga skulleatt attvara
upprätthålla de vanliga uppsåt i dereglerna och oaktsamhet ävenom
fall gärningsmannen berusad. sådan lösningValdenär är man en
skulle enligt kommittén slippa fälla "barnvagnsmän" ochattman
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"hattmän" till Dessutom skulle därigenom uppnå denansvar. attman
behandling skjutbane- och rattfyllerifallen i praxis får stöd isom ges
lag.

Eftersom frågan den straffrättsliga bedömningen handlingarom av
begångna under inte ingick i Fängelsestraffkommitténs uppdragrus
och dessutom ansågsämnet kräva omfattande förarbete förett att man
skulle kunna lägga fram lagförslag, avstod kommittén frånett att
vidare och utarbeta förslag till lagstiftning.ett

Våra överväganden

tidigareSom anförts det vårt uppdrag sökaär utforma lösningatt en
den straffrättsli problematiken kring älvförvâllad berusningav ga som

hållbar från såväl straffrättsteoretiskaär kriminalpolitiskasom
utgångspunkter. innebärDetta vad bör eftersträvas äratt som en
ordning effektiv från lagföringssynpunktär samtidigt densom som
inte står i strid med konformitetsprincipen, dvs. inte strider detmot
allmänna kravet inom straffrätten gärning skall ha begåttsatt en
antingen uppsåtligen eller oaktsamhet för kunna leda tillattav ansvar.

Vår genomgång gällande har visat denrätt in-nämnareattav
nebörden bestämmelsen i kap.1 2 § andra stycket oklar.BrB ärav
Visserligen har domstolen måhända inte skyldighet,rätt, atten men en
modifiera uppsåtsrekvisitet. Hur denna modifiering skallnärmare
till emellertid alltjämt i viss utsträckningär osäkert. Innebär gällande

med undantag för de fall därrätt det för krävs särskildansvar en-
avsikt med gärningen det får ske fmgering eller eftergiftatt en en av-
kravet på uppsåt Eller krävs det också det företas prövningatt en av
vad den berusade gärningsmannen skulle ha förstått i nyktert tillstånd

naturligtvisDet angeläget rättslägetär i möjligaste mån bliratt utrett.
Den nuvarande osäkerheten i fråga hur centralt straffrättsligtettom
problem skall lösas bör naturligtvis, det möjligt, undanröjas.ärom

börMen enligt vår uppfattning inte vid försökastanna attman
klarlägga innebörden gällande Spörsmålet bör i ställeträtt. hurav vara
BrB bör utformad denna punkt. Vi delar alltså den uppfattningvara

det uttryck för i direktiven och får innebära detattsom ges som anses
bör uppgift för lagstiftaren hur det subjektivaattvara en ange
rekvisitet bör tillämpas i fall där gärningsmannen berusad.är

Enligt vår uppfattning det å sidan angelägetär inte,attena man av
förmenta effektivitetsskäl, utformar regleringen så extensivt detatt
personliga straffansvaret helt urholkas. sådanEn lösning skulle kunna
medföra gärningsmän, inte bör hållas straffrättsligt ansvariga,att som
för sina gärningar, ändå fälls till för dessa och såledesattansvar man

Åbryter de krav konformitetsprincipen ställer. andra sidanmot som
får, också framhålls särskilt i direktiven, regleringen inte leda tillsom

berusade går fria från endast på grund sinatt personer ansvar av
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måste kortstraffansvaret vidberusning. Vid utformningen sagtav rus
ofta finns mellan ochsambandsärskilt beaktas det starka russom

torde det därförstraffrättspolitiskt perspektivUtifrån allmäntbrott. ett
straffansvar för gärningarha förhållandevisfinnas skäl strängtatt ett

självförvållatbegås i rus.som
motstående intressenframgår det finns klartdet anfördaAv att som

straff-regel förutfommingenvarandra vidmåste vägas mot av en
vidansvar rus.

straffpro-också till denavvägning måste hänsynVid denna tas
nämligen den nuvarandeuppfattning haraspekten. Enligt vårcessuella

vid självförvålladform utvidgat straffansvari någonregeln ettom
betydelserättstillämpningens del sinberusning för största som en

invänd-obefogademotverkar förekomstenprocessuell regel, avsom
bristande uppsåt. Genomgärningsmänfrån berusadeningar attom

i åberopa be-vanligtvis det lönlösafinns dessabestämmelsen inser att
bedömningenvidförrnildrande omständighetrusningen av omsom en

bedömningenföreligger eller vidoaktsamhetuppsåt eller av
felaktigagrundsvårhetsgrad. Gärningsmannensgärningens rusetav

eller itill ansvarsfrihetleder ändå inteföreställning verklighetenom
bedömning gärningen.till mildareövrigt aven

Även sinhan grundfall då gärningsmanneni de att avuppger
fårkring gärningenomständigheternaminneberusning helt saknar av

klart indikerarsituationenOm denrusbestämmelsen betydelse. yttre
inuvarande rättspraxismedförhar begåtts,brottslig gärningatt en

ochminnesförlustenvinner bifall,normala fall åtalet trots atttrotsatt
subjektiva inställninggärningsmannensrörandeytterligare utredning

tillämp-följernaturligtvis diskuteras dettakansaknas. Det av enom
det istycket eller§ andra BrBbestämmelsen i kap. 2ning 1 omav

bevisvärdering allmäntdomstolarnasresultat hurstället är rentett av
i praktiken.går till

övervägandenvårautgångspunkter förAllmänna4.6.2
vidstraffansvaretutformningenbeträffande rusav

finnas be-fortsättningsvis skallföreslår det i BrBVi ävenatt en
be-gärningsmanneni fall dåmedger det,stämmelse att varsom

konfonnitetsprin-från de kravi viss månrusad, görs avsteg som
cipen ställer.

bestämmelsenståndpunktsinFängelsestraffkommittén hävdade attsom
upphävas ochkundeolägenhetstycket BrB2 § andrai kap. attl utan

gällaskuld bordebedömningen gärningsmannensregler förnormala av
iockså förordatslösning harsådansjälvförvållat Envidäven rus.
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doktrinen se Strahl, Straffansvar vid SvJT 1965 369-398 ochrus, s.
Nelson, skuld,Ansvar Festskrift till Gösta Hasselberg, Rätts-utan
historiska studier, femte bandet, 339-359.s.

ordning angivetFör slag talar främst straffrättsteoretiskaen av nu
skäl. undanröjerMan de risker för otillfredsställande resultat isom

alla lösningar, går i något hänseendesettstort ut attsom man
bortser från brister i den subjektiva täckningen, kan upphov till.ge

lösningar, innebärDessa utfyllnad den subjektiva sidan,som en av
kan i förlängningen ägnade urholka det personliga straffan-attvara

och innebära objektivisering detta, något knappast ärsvaret en av som
godtagbart i nutida straffrättsskipning. Det kan här finnas skäl att
hänvisa till de Fängelsestraffkommittén anförda exemplen seav
avsnitt 4.6.1.

Till stöd för ordning med normal uppsåtsbedömning iävenen en
rusfallen kan också anföras det förhållandet bestämmelsen i l kap.att
2 § andra stycket BrB inte särskilt ofta tillämpas i praktiken. Den
huvudsakliga orsaken till detta torde den berusade gärnings-attvara

i de allra flesta fallen vid bedömningen det subjektivamannen av
rekvisitet uppfyller det normala uppsåtskravet. impulsivitet,Den
aggressivitet, hämningslöshet, besinningslöshet eller omdömeslöshet

så ofta kännetecknar berusad gärningsman utesluter inte attsom en
han uppsåt.har Han han för använda Strahls 0rdrött, attser men ser,

Allmän straffrättse 92. den berusade vill någotAtt han is. som
tillstånd intenyktert skulle ha velat medför alltså inte han saknaratt

uppsåt. Vad talar för olägenheten med övergå tillsagts att attsom nu
uppsåtsprövningnormal i russituationer i de allra flesta fallen inteen

bli såskulle stor.
Ett undantag dock villfarelsefallen, bestämt de fallen dåär närmare

det fråga antingen faktisk villfarelse eller vad brukarär om en om som
benämnas oegentlig rättsvillfarelse. faktiskMed villfarelse vill-en

faktumfarelse den situationen har felaktigattom avses en person en
uppfattning visst faktiskt förhållande. Oegentlig rättsvillfarelseettom
består i missuppfattning i något rättsligt hänseende har betydelsesom

uppsåtsprövningen.vid Fängelsestraffkommittén anförtEtt exempelav
faktisk villfarelse respektive rättsvillfarelseoegentlig äganderät-rör

vid stöld. Enligt 8 kap. § skall den dömas för stöld1 BrBten som
med tillägnelseuppsåt olovligen något tillhör någontar som annan.

något han tillhör honom själv skall fri frånDen tar trorsom som
Detta gäller misstaget beror han förväxlatoavsett attansvar. om

föremål faktisk villfarelse eller på han har felaktig uppfattningatt en
beträffandereglerna äganderättens omfattning oegentlig rättsvillfa-om

relse.
uppsåtsbedömning villfarelsefallenMed "normal" i skulleävenen

i sitt berusade tillstånd frågaden miste i förekomstentarsom om av
någon gärningsomständighet fri från för uppsåtligt brott.ansvar
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Visserligen kan det i många dessa fall skulle finnassägas att av
förutsättningar för döma för motsvarande oaktsamhetsbrott.att ett
Emellertid det långt ifrån alltid det finns något sådant brottär attsom
falla tillbaka på. Så saknas generellt supplerande oaktsamhets-t.ex.

inom förmögenhetsbrottensbrott område. godtagandeEtt av en
"normal" uppsåtsbedömning skulle således leda till i sådanaatt ansvar

intefall kunde utkrävas för något brott huvudöver taget, om
gärningsmannen berusad och därför misstog sig i frågavar om
förekomsten någon gärningsomständighet. självförvålladAttav en
berusning leder till detta resultat kan kanske då det, liksomaccepteras

barnvagnsfallet,i sig mindre allvarliga gärningar. Annorlundarör om
förhållatorde det dock sig det fråga allvarliganär är om mera

straffbelagda handlingar.
någonFör i mån utvidgat straffansvar vid russituationer talarett

också inledningsvis iden detta kapitel nämnda kopplingen mellan
alkoholberusning och benägenheten begå brott, främst våldsbrott.att

framstår inte orimligtDet i viss utsträckning kräva längreatt ettsom
gående för självförvållatden har berusat sig och i sittansvar som

tillståndberusade begår brott. Den berusade gärningsmannen bör med
fåandra ord konsekvenserna sitt handlande, hanäventa om genomav

berusningen hade nedsatt förmåga inse vad han gjorde.atten
jämförbara också särregleringFlera andra harrättssystem en

beträffande brott begåtts under självförvållat gäller,Dettasom rus.
vi redovisat i avsnitt i4.5 och bilaga bl.a. Norge, England,som

Tyskland och USA. Danmark saknas visserligen särreglering förI en
russituationer, det har från flera håll beviskraven förhävdats attmen

fällande idom dessa situationer lägre Det kan såledesär änen annars.
flerakonstateras det också i andra länder har bedömtsatt vara

nödvändigt på självförvålladnågot särbehandla berusning inomsättatt
för det straffrättsliga metoderna för hurävensystemet,ramen om

särreglering går till skiljer sig åt.denna
ställningstagandet till frågan, ske särregleringdet börom en av

straffansvaret vid självförvållat måste framgått ske efterharrus, som
vår uppfattning dåVägning de anförda skälen. Enligt vägerav nuen

skäl talar för bibehållande särregleringen dede änett tyngresom av
talar Vi förordar alltså fortsättningsvis i vissdet ävenemot. attsom

från subjektiv täckning i de fallmån skall undantag kravet pågöras
gärningsmannen berusad. Frågan då hur detta undantag skallärvar

någrautformat. Som vi bedömer det står valet mellan tänkbaravara
tillmodeller. det följande vi och ställning dessa.I överväger tar
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4.6.3 Olika alternativ till lösning problematikenen av

föreslår,Vi efter prövning olika tänkbara modeller,en attav
rusbestämmelsens utformning i huvudsak skall överensstämma
med vad föreskrivs för närvarande, det skallattsom men anges

det krävs orsakssamband mellan berusningen och denatt ett
bristande subjektiva täckningen för kravet på sådan täckningatt
skall kunna efterges.

Ett särskilt "rusbrott" enligt tysk modell

möjlighetEn tillgodose både de straffrättspolitiska och straffrätts-att
teoretiska intressena tillskapa särskiltär "rusbrott" efter inspi-att ett
ration från tysk Enligt 323 § StGB straffasrätt. den begåtta som en
rättsstridig gärning, under förutsättning han grund sittatt av
berusade tillstånd inte kan straffas för den begångna gärningen, med
högst fem års fängelse för s.k. Rauschtat.

En lösning detta slag emellertid främmande för svenskav vore
rättstradition. Det finns också risk för den skulle leda till alltföratten

påföljder för oaktsamhetsbrottstränga där finns med i bilden. Manrus
kan vidare fråga sig vilka omständigheter skall avgörandesom vara
för hur straffmätningen vid rusbrott skall gå till. Om avseende skall
fästas vid vilket brott "egentligen" har begåtts i det berusadesom
tillståndet, kommer mycket ordning där uppsåtetnäraman en

Och bedöma straffvärdet efter graden berusningattpresumeras. av
torde knappast framkomlig väg.vara en

Enligt vår uppfattning skulle införandet särskilt rusbrottettav vara
förenat med sådana nackdelar det inte finns skäl föreslåatt att en
sådan lösning.

F ingering eller eftergift uppsåtskravet krav på orsakssambandutanav

Den långtgående utvidgningen straffansvaret naturligtvismest är attav
fingera eller helt efterge kravet uppsåt vid självförvållat rus.
Undantag skulle, liksom enligt gällande gälla det i deträtt, om
särskilda fallet ställdes krav på särskild avsikt eller i någotett annaten
hänseende kvalificerat uppsåt.

Den fördelen med dennastörsta modell den enkel i sinär äratt ut-
formning. En lösning utifrån denna princip skulle också innebära en
betydande bevislättnad för åklagaren, eftersom någon bevisning om
den tilltalades uppsåt inte skulle behöva föras i dessa fall Riks-se
åklagarens argumentering i NJA 1973 590. Ur straffrättspolitisks.
synvinkel skulle denna modell sannolikt uppfattas effektiv. Mansom
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vadhypotetisk prövningbehövaockså undvikaskulle göraatt aven
tillstånd.iha förstått nyktertskullegärningsmannen

skullestraffansvaretemellertidmodell talarvälja dennaMot attatt
tolkningtill denförhållandeåtminstone imycket kraftigt,utvidgas av
föregåendei detvadenligtnuvarande rättslägetdet sagtssomsom
ordningtillämpningVid strikttill hands.ligger närmast avav enen

skyttenrattfylleristenför såvälfinns det riskslagdiskuterat att somnu
förskulle dömasexempelFängelsestraffkommitténsskjutbanan i

dödande.uppsåtligt
mellan de fallmotsättningegendomliguppstådetskulleVidare en

starkmindrefallochskulle tillämpas,särregleringendär avrus,av
avgörandefåskullefallenGränsdragningen mellanpåverkan. en

svårskullebedömningen dessaiskillnadenbetydelse och attvaraav
verkligen kandetfråga sigkanrationella skäl. Manmedmotivera om

sig frånsträckerskalapunkt ivid vissrimligt att somenman envara
påefterge kravetplötsligt skallruspåverkangradtill högrelägre av

oaktsamhet.elleruppsåt
åsidosättandeså klartmodelldennaSlutligen innebär ett av

från straffrätts-godtagbarknappastkonforrnitetsprincipen den äratt
synpunkt.teoretisk

eftergiftellervälja tingeringtalarskälDe attmot av upp-som
ordningsåorsakssambandkrav vägersåtskravet tungt attutan en

inte kanslagdetta accepteras.av

modellennorskadenuppsåt enligtutvidgatHypotetiskt

skuldgärningsmannensbedömningenvidbortsernorskI rätt avman
självförvållat Detföljdokunnighet"uvitenhet" ärfrån rus.en avsom

bristandeoch denmellanorsakssambanddärvid rusetkrävs ett
okunniglikavarithadegärningsmannykterOmvetskapen. omen

berusadedenuppsåtskulle täcktförhållandenågot somavvarasom
frikänd.dennesåledesblirgärningsmannen,

frånskjutbananskyttensigmodellen klararnorskaEnligt den
kunnattorde haskyttnykterhellerinteeftersomstraffansvar, en
underskjutbanansigskulle försöka överförutse taatt personen

exempletanfördaiblandi detgällerskjutning. Detsammapågående
detiskötmisstag atttronälgjägaren,med personannanenavsom

begåshade kunnatvällikamisstagetförutsattsig älg,rörde attenom
kunnathadeomöjligennykterOmnykter personenperson.enav

älgjägaren hadäremotskulleälg,medandredenförväxla enpersonen
uppsåtligt brott.troligen fördödsskjutningen,förtillfällts ansvar

påhattarförväxladebådadebehandlas männen sammaDäremot som
bristandegrundfrikäntsskulle haBådaansvarshänseende.isätt av

uppsåt.
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Det bör bedömningen enligt norsk skallnoteras att rätt ingöras
abstracto. Avgörande för bedömningen således vadär nykteren

i allmänhet skulle ha uppfattat gärningssituationen. En sådanperson av
bedömning innebär frångående den personliga subjektivaett av
ansvarsbedömningen och objektivisering det personliga straffan-en av

svårligen kan godtas.svaret som
I norsk doktrin har också hävdats åklagaren inte behöver föraatt

någon bevisning i uppsåtsfrågan. Detta skulle gälla eftersom det i
praktiken sig ñngeringrör skuld se Helge Røstad, Innkastom en av
i straffefeltet, Skyldformen forsett, 1993, 145. Med andra ords.
skulle det med norsk modell åvila domstolen officio göraatten ex
bedömningen vad nykter i allmänhet skulle ha förståttav en person av
gärningssituationen.

Det finns klara risker för anarnrnande den norska modellenatt ett av
skulle föra alltför långt. Inte heller denna modell bör därför införas i
svensk rätt.

Hypotetiskt utvidgat uppsåt enligt Wetters modell

Professorn i Straffrätt Folke Wetter, alltså ledamot i Straff-som var
rättskommittén, förordade särskild modell hypotetisktetten av
utvidgat uppsåt vid självförvållat avvisadeHan uttryckligen denrus.
norska modellen och hävdade bedömningen i stället skulle skeatt
utifrån vad den individuelle gärningsmannen skulle ha förstått av
gärningssituationen, han hade varit nykter. Det blir således enligtom
hans modell fråga utföra hypotetiskt gåratt ett sorts utom prov som
på vilket motivläge gärningsmannenutröna hade befunnit sig iatt om
han hade varit nykter och hur han då skulle ha handlat.

Eftersom det enligt Wetters modell krävs orsakssamband mellanett
självförvålladedet och bristen i uppsåtet undviker deruset mestman

orimliga konsekvenserna särreglering straffansvaret vidav en av
självförvållat Skytten skjutbanan och den berusade restaurang-rus.
besökaren skulle inte fällas till enligt denna modell. Däremotansvar
skulle i barnvagnsfallet, intog den ståndpunktenmannen attsom
misstaget berodde på berusningen, fälltsha till ansvar.

WetterskaDen modellen ansluter i ganska utsträckning till vadstor
i det föregående antagits i fråga innebörden gällande rätt.som om av

regleringEn utformad efter detta torde också i det helamönster stora
kunna leda till acceptabla resultat i de flesta situationer. Svärigheterna
ligger i det krävs hypotetisk bedömning vad gärningsmannenatt en av
skulle ha förstått han hade varit nykter. saknas mångaDet gångerom

tillfredsställande underlag för skall kunna sådanett göraatt man en
bedömning, i fall i förhållande till de följder gärningen harvart som

upphov till. Dessa svårigheter medför finnsdet anledninggett att att
ställa sig tvekande till förorda sådan lösning. Detta gälleratt en
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tagit ställning det eventuellasärskilt vi i föregående avsnitt motsom
ordning förutsätter detuppsåtet, främst det skälet attatt en somav

bedömning inte uppfyller de krav börhypotetiskutförs som manen
reglering.på straffrättsligställa en

det subjektiva rekvisitetmodell med växlingEn en av

ochhar framgått,tidigare diskuterade modellernaAlla de är, varsom
genomgåendemed nackdelar. Bl.a. leder depå sitt förknippadesätten

rusbrott,konstruktionen med särskiltundantag förmed ett som av-
vid bedömningen dettillskäl inte börandra att man avanammas -

uppsåtsfiktioner ellerfår medsubjektiva rekvisitet laborera rent
undvika.finns starka skälnågot detobjektiva överskott, attsom

konformitetsprincipens kravtillgodoseskulle kunnamodell,En som
skallstraffrättsligabedömningen detvidpå taansvaretatt avman

sig efterhar haftförmåga gärningsmannentill vilken rättahänsyn att
självförvållat förvidutformas så detskulle kunnalagen, att rus

räcka med oaktsam-uppsåtliga skullevid brottsubjektiv täckning även
i 6 kap.nuvarande bestämmelsenmed denparallell kanhet. En göras

förfråga sexualbrottenföreskrivs i§ I dennaBrB.11 att ansvarom
ålder skall ådömasvissbegås någon undergärning mot ensomen

den andreanledninginsåg hade skäliginteden anta attäven mensom
sådan ålder.hade uppnåttinte

konstruktionfråga såledesskulleVad det är av sammaenomvara
denföre tillkomstenAlexanderson,det s.k. dolusslag avsomsom

bristandemotverkai syfteanvändesbestämmelsennämnda attatt
gärningarstraffbelagdaålder ledde tillbrottsoffretsuppsåt rörande att

obeivrade.underåriga förblevmot
tillutsträckning ledai ganskaslag tordeordning dettaEn storav

gällandevi bedömergällande såsom rättsresultat rätt,somsamma
nedväxlingbestämmelseSamtidigt kaninnebörd. attantas enomen
tillämpanågot enklareskullesubjektiva rekvisitet ändet attvaraav

oaktsamhetsrekvisithypotetiska bedömningar. Ettolika typer meraav
hargärningsmannenuppfyllt redanmånga gångertorde attgenomvara

verksamhet.utföra vissskallhansig, medvetenberusat att senareom
modellbli följdenresultat skallinte orimligaFör att somav en

nedväxlingennödvändigtemellertiddettordedenna att av upp-vara
endast gärningsom-fickoaktsamhettill kravsåtskravet ett avse

oaktsamheträcka medberusningsfallen skulleiOm detständigheter.
särskilt vidstraffansvaret,nämligenföljder, skullegärningenstill

alltförutsträckasallvarliga effekter,mycketleder tillgärningar som
förut-ytterligarenaturligtvis i stället,långt. Tänkbart är att som en

förtilldömasskall kunnagärningsmannensättning för att ansvar
för uppsåtligt brottinnebördspärregelinförauppsåtligt brott, atten av

utgångspunkterobjektivafrångärningen intefår inte dömas, meraom
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framstår uppsåtlig, dvs. inte det händelseförloppetsom klartyttreom
pekar det sigröratt uppsåtlig gärning.om en

Oavsett vilken dessa vägar beträder uppstår emellertidav man
problem. Gränsdragningen mellan vad gärningsomständigheterärsom
och vad underlag förutgör insikt gärningsföljdersom harär,om som

i avsnittnämnts 4.2.3, inte alltid lätt En regelgöra. förutsätteratt som
gärningsomständigheter ochatt gärningsföljder behandlas olika bäddar

därmed för oklarheter och oenhetlig tillämpning. Och spärregelen en
det angivna slaget erbjuder också svårigheter. Förstav och främst

skulle det innebära avsevärda problem formulera regel dettaatt en av
slag i lagtext. Såvitt vi kan bedöma finns det nämligen inte några
hållpunkter för den bedömning från "mera objektiva utgångspunkter"

framstår nödvändig. Vad det i stället hade fått bli frågasom som om
allmän regel undantag från den givna huvudregeln,vore dvs.en om

bestämmelse skulle tillåta domstolen skönsmässigten bedömasom att
vilka fall straffbaraär och vilket subjektivt rekvisit skallsom som

för handen. För domstolarna skulle sådananses regel intevara en ge
någon egentlig ledning. En lagstiftning detta slag skulle därmedav
knappast innebära något framsteg.

Sammanfattningsvis det vår bedömningär inte heller dennaatt
modell uppfyller de krav bör ställas.som

Vår slutsats

Vi bedömer inte någon de olika modelleratt har övervägtsav som nu
tillgodoser de grundläggande straffrättsliga krav bör ställas.som
Eftersom vi tidigare har tagit ställning för det alltjämt bör finnasatt

särreglering för verkan självförvållad berusning och därmeden av
jämställda fall, har vi därför för i huvudsak bibehållastannat denatt
nuvarande regeln i 1 kap. 2 § andra stycket BrB. Enligt vår upp-
fattning bör dock det förtydligandet det, förgöras eftergiftatt att en

kravet på subjektiv täckning skall få ske, skall krävas detav att
föreligger orsakssamband mellan berusningenett och den bristande
subjektiva täckningen. Härigenom ansluter vi till nuvarandeoss
rättsläge, i enlighet med den bedömning detta vi har gjort i detav som
föregående. Dessutom vi, vi utvecklarnärmare i avsnittanser som
4.6.5, regeln bör innefatta också fallatt självförvållad allvarligav
psykisk störning.
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Vårt förslag4.6.4

detta,uttolkatvi harrättsläget,föreslår nuvarandedetVi att som
särskiltvidstraffansvarbestämmelsendet ibehålls rusatt ommen

berusningenorsakssamband mellankrävasskalldet ettattanges
på sådankravetförtäckningensubjektivabristandeden attoch

efterges.skall fåtäckning

lösningenvaldadenNärmare om

påberusning,självförvålladfallidomstoleninnebärFörslaget att av
uppsåtsbe-sedvanlighand skalli dag, i första görasätt ensomsamma

fallenflestai de allrasannoliktprövning kommersådandömning. En
ha varitellerfulltuppsåtbefmns hagärningsmannen uttillleda attatt

iinteoaktsamhetelleruppsåtemellertidsigVisar detoaktsam. att
för brottetdömaändådomstolenskallstyrkt,gradtillräcklig är om

orsak.berusningenhartäckningensubjektivabristandeden som
alltsåskallskallkausalitetsbedömning göras avseDen som

detbristen itillförhållandeiberusningfrivilligagärningsmannens
bakgrund detskallPrövningenrekvisitet. göras motsubjektiva avav

gärnings-vadbrister idetOmuppsåtsbegreppet.föreslagna nyaoss
vilket hanisammanhangantagit detuppfattat ellerinsett, ommannens
gärnings-skallberusning,grund isinbrist haroch dennahandlat

uppsåtligt brott.förkunna dömasändåmannen
gärningsmannensofrånkomligt ävenemellertidtorde attDet vara

föreligger.uppsåtbedömningenvidbeaktandeimotivläge omtas av
detÄven skallhävdat,förefaller haWetterinte,detta varasomom

i vissadetnödvändigtdetbedömningen,för är attgrundläggande
denändraförskälinganämligenfinnsDet attbeaktas.situationer

dömsberusadbilkördeninnebärrättspraxis omt.ex.att somsom -
oaktsamhetsbrottenförinträffatharpersonskadormedolyckaen -

kroppsskadatillvållandedöd eller grovttillvållandegrovt annans
fortsättningsvis kunnaalltsåbör ävenRegleringensjukdom.eller

velatvad hanfördömstilltaladedensammanfattas i attsentensen
skulle havad hanförberusad vetat,hanvelatinte samteller när var

varit nykter.hanom
kraveteftergiftnågonskallnärvarandeförPå sätt avsomsamma

väsentligt momentviss brottstyp ettuppsåt inte närpå göras somen
uppsåt. Be-kvalificeratavseendevissteller iavsiktsärskildförutsätter

alltså skeskallfalli dessarekvisitetsubjektivadetdömningen av
vanligt sätt.

bedömningenviddomstolen,böroaktsamhetsbrottengällerdetNär
domine-med denenlighetioaktsam,varithargärningsmannenomav

be-försvagningfrån dendoktrinen bortseiuppfattningenrande enav
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rusad insikter, omdömesförmåga eller färdigheterpersons som
orsakats Man bör med andra 0rd bortseruset. från gämings-av att

på grund sin berusning brustit i självkontroll eller handlatmannen av
på hade varitsätt honom främmande,ett han varit nykter. Detsom om
skall således ställas lika krav på honom han hadestora varitsom om
nykter. Det bör framhållas, vi redan tidigare har gjort,som att
gärningsmannen ofta redan berusa sig betett sig oaktsamt iattgenom
förhållande till den handling han sedermera utför.

Beträffande det i uppsåtsrekvisitet ingående kravet på tillräcklig
grad medvetenhet finns det, vi har redogjort för i vårav som genom-
gång gällande visst stöd förrätt, detta krav kan eftergesett vidav att
självförvållat Med hänsyn härtill bör medvetenhetskravet,ävenrus.
under förutsättning orsakssamband mellan och den nedsattarusetav
medvetenheten, kunna efterges med stöd l kap. 2 § andra stycketav
BrB. Den har haft bristande medvetenhet, beträffandesom en men
vilken kan den bristandesäga medvetenheten fåratt tillskrivasman
den självförvållade berusningen, bör alltså kunna dömas för uppsåtligt
brott.

Genom ordning detta slag kan i någon mån ytterligareen av
stabilitet rättstillämpningen i fall då gärningsmannenges var
berusad. Vi emellertid medvetnaär det inte fråga någotärattom om

framsteg. Detta naturligtvisär beklaga.stort Men vi detatt som ser
det inte möjligtär skapa från logiska utgångspunkteratt hållbaren

lösning inte tankarna särbehandling uppsåts-om man ger upp en av
och oaktsarnhetsbedömningarna i fall berusning. Och något sådantav
har vi bedömt uteslutet de skäl vi har anfört i detsom av som
föregående.

Att det kvarstår olösta frågor uppenbart.är Här kan bara hänvisas
till de problem Jareborg pekat på i Straffrättens ansvarslära s.som
238 f.. Det får bli uppgift för rättspraxis lösa dessa frågor i deatten
fall där de uppkommer. Att lösa dem generellt lagstiftningsvägen torde
nämligen knappast möjligt. Något bör hållas i minnet ärvara som
emellertid domstolarna, vi har utvecklatatt inledningsvis i dettasom
avsnitt, vid sedvanlig uppsåtsbedömning eller bedömningen av
oaktsamhet i de allra flesta fallen torde komma fram till detatt
subjektiva rekvisitet uppfylltär gärningsmannenäven har ageratom
under påverkan självförvållatav rus.
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störningpsykiskallvarligRusbestämmelsen och4.6.5

situationeromfatta närskallrusbestämmelsen ävenföreslårVi att
psykiskallvarlig stör-påverkanunderbegåttsgärningen har av en

följduppkommittillstånd har egetdettaning, avsom enom
vållande.

omfattar,stycket BrBandrakap. 2 §ibestämmelsen 1nuvarandeDen
dominerandetidigaredenenligtåtminstonehar nämnts, upp-som

tillståndbegås igärningarintelitteraturenifattningen somsom
4.2.3. HD:savsnittstörningpsykisk seallvarligklassificeras som

frågan,gällde48,1995Flink-målet NJAavgörande i omsoms.
emellertidtillämpligt, kan6 § BrBkap.fängelseförbudet i 30 var

övergåendetillståndpsykotiskarusutlöstapå dettolkas sättet avatt
sinnesförvirring intetillfälligsjälvförvålladpå sättnatur somsamma

16kapitelframgåkommerSomansvarsfrihet.medföra attbör av
omständigheterhuvudsakligenfängelseförbudetnämligenmotiveras av

rättsfalletansvarsfrihet. Itillledatypiskt bördesådant slag settattav
tillfälligfrågadetdärsituationer ärtillhänvisningarockså omgörs
oklart.betecknasdärförfårRättslägetsinnesförvirring. somnumera

emeller-tolkas börskallrättslägetnuvarandehur detOberoende av
omtöcknings-ellerförvirrings-psykiskauppfattningvårenligttid

tillskrivaskanuppkomst egetansvarsbefriandetillstånd natur, varsav
bedömasde kanberoendebehandlas olikaintevållande, somomav

linjesinnesförvirring. Itillfälligellerstörningpsykiskallvarlig som
i Flink-avgörandeHD:sbakomliggafårprincipmed den antassom

istörningarpsykiskaallvarligasjälvförvålladevifallet attanser
sinnesförvirring,tillfälligmedjämställasskallheltansvarshänseende

härav börbeaktandeMedvållande.uppkommithar egetgenomsom
påverkanunderbegåsgärningaromfattarusbestämmelsen även som

uppkommitharstörning, egetpsykiskallvarlig genomsomenav
vållande.

självför-bedömasskallstörningpsykiskallvarligFör somatt en
vidhananledningskälighar anta attgärningsmannenvållad krävs att

ikommakandrogeranvändning etthandlande t.ex.visst avett
ellervåldsamtmedför hantillståndpsykiskt attsådant agerarsom

rusbe-tillämpningtordepraktikenavvikande. I avsätt enannat
olikafrågaifrämstaktuellblihänseendeberörtistämmelsen omnu

förvirringstillståndgiftutlöstadvs.psykoser,toxiska somformer av
frånhärrörpsykoserparanoidaelleralkoholpsykoser somt.ex.

gärningsmannenocksåfall krävsde flestanarkotikakonsumtion. I att
Fördroger.andraelleralkohol attavvikandehartidigare reagerat

krävasnämligentillämplig bör attskall kunnarusbestämmelsen vara
förståttborde haellerförstod attgärningsmannenklarlagtdet är att
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han till följd sitt handlande skulle komma i tillstånd där hanav ett
avvikande. Däremot bör naturligtvis inte krävas gärnings-reagerar att
inser eller borde ha insett tillståndet skall klassificerasattmannen som I

allvarlig psykisk störning.en
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5 Fleras deltagande i brott

5.1 Allmänt fleras deltagande i brottom

I varje straffbestämmelse fimis beskrivning den straffbelagdaen av
gärningen sikte på denna utförs Om fleratar attsom av en person.

för sig uppfyller rekvisiten i straffbestämmelsen, kanpersoner var
naturligtvis samtliga dömas gärningsmän. Man torde därutöversom
kunna hävda de flesta straffbestämmelser skall läsas så den elleratt att
de tillsammans i samverkan uppfyller brottsrekvisiten skallsom
dömas för brottet i fråga. Det skulle således inte krävas varjeatt
deltagande gärningsman uppfyller samtliga brottsrekvisit, räckautan
med gärningsmärmen tillsammans detta, förutsattatt gör att envar av
dem uppfyller det subjektiva rekvisitet och gärningen utförs iatt
samverkan jfr Jareborg, Straffrättens ansvarslära 106. Soms.
exempel i litteraturen det falletnänms två i samverkanatt personer
dödar den håller fast honom och denatten arman person genom ene
andre sticker honom med kniv.en

straffrättenInom gäller emellertid enligt legalitetsprincipen också ett
krav på objektiv tolkning straffbestämrnelser. Det kan därfören av

gällande straffansvar förgöras gärningar utförda iatt gemensamma
samverkan inte följer direkt det tillämpliga straffbudet detutan attav
kräver utvidgad tolkning straftbestämmelsen.en av

Vad har tagit sikte medgämingsmarmaskap. Vid sidansagtsnu
sådant vid fleras deltagande i brott finns förettom ettansvar ansvar

anstiftan och medhjälp till brott. Detta hänger med detattsamman
allmänt plan skulle konstlat krävaett samtligaatt attmera vara

verksamt bidragit till uppkomsten brott, förpersoner ettsom attav
kunna hållas straffrättsligt ansvariga, eller tillsammans medensamma

gjort precis så beskrivs iden särskilda straffbestämmelsen.annan som
En sådan ordning skulle innebära många gånger skulleatt man vara

frikänna den kanske den egentlige upphovsmannenärtvungen att som
eller på möjliggjort brottet kommit tillsätt stånd. I dettaannat attsom
syfte finns i alla regler medverkan tillrättssystem brott,om som
utsträcker straffansvaret framgårvadutöver de särskildasom av
straffbestärnrnelserna.

vissaI rättsordningar utformas de särskilda straffbestämmelserna så
medverkan straffbeläggs direkt i straffbudet, i formatt t.ex. ettav
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medverkar därtilloch denden utför gärningentillägg att somom som
isådant användsaktuella straffansvaret. Ettomfattas det systemav

Sverige finns iandra länder däriblandI de flestabl.a. Norge. --
till brott. delför medverkan Iallmänna reglerstället enansvarom
s.k. medgärnings-särskilda bestämmelserländer finns även om

gärningar utförsbestämmelser siktemannaskap, dvs. tar somsom
Finlandsistnärrmda gäller i bl.a.tillsammans.flera Detpersonerav

Tyskland.och
tydligareklart behovvår uppfattning finns detEnligt attett av

varit delaktiga iflera harstraffansvaretreglera när upp-personer
legalitetsprin-skälet de kravbrott. främstaDetkomsten ärett somav

så detområdet bör långtdet straffbaraställer. Avgränsningencipen av
skall ocksålagstiftaren. Straffbudförbehållenmöjligtär avvara

vad dess ordalydelseoch inte vidaretolkas objektivtlegalitetsskäl än
för.stödger

straffrättsligtsvårigheter iuppstår särskildainsedda skäl detlättAv
iinblandadeflerabevismässigt hänseende äroch när personer

Å svårtmånga gångersidan kan detbrott.tillkomsten ett varaenaav
till och bedömagjort sig skyldigvad och harbåde utröna attatt var en

finnaskanstraffrättsliga Detolika deltagarnasde ett gemen-ansvar.
ifrån ellerför kommaskylla på varandraintresse attattsamt av

Å viktigsidan detandrastraffrättsliga ärminska det ansvaret. en
andra harenbart för vadfår dömasingenprincip i rättsstat atten

sig pågrundarbestraffningKollektiv bestraffning, dvs.gjort. som
visstillhör ärfaktumenbart det att grupp av personer,man en

påindividuelltmåsteStraffansvaretfrämmande för rättsstat. varaen
underlåtithanågot visst ellerskall ha gjortdet attsättet att personen

Åklagaren givetvisharklandras för.visst han kannågotgöra som
vissansvarig förstraffrättsligtnågonbevisbördan för äratt en

gärning.
allvarliga-ofta kaninte brottslighetensagda hindrarDet att ses som

Brottsoffret har mångatillsammans.begås fleraden personeravre om
straff-vidkan vilketvärja sig. Samtidigtsvåraregånger att en-

grupptrycketi riktningfall kan verkavärdebedömning i vissa motsatt -
tilloch ledaavstå från deltasvåraredet är attgöra attattatt omogna

deha företagitaldrig skullegärningar deföretar omsompersoner
varithade ensamma.

i straffrätts-detuppenbartdet sagda detbakgrundMot är ettattav
omfattningenklarläggamöjligtviktigt så långt detligt ärär attsystem
inblandade iflera ärstraffrättsligadet näransvaret personerav

gärning. Som kommerstraffbelagdoch tillkomstenföretagandet av en
nuvarandeuppfattning denvåravsnitt 5.6 detframgå i är attatt

hänseende.i dettabristerbehäftad med vissalagstiftningen är
särskildaLindomeproblematikenockså s.k.denUppenbarligen kräver

kapiteldessa i 10.Vi redovisaröverväganden.
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5.2 Gällande rätt

5.2.1 Allmänt medverkansansvaret enligt brottsbalkenom

Tillämpliga lagregler

Flera deltagande i brott behandlas i bestämmelsenpersoners med-om
verkan till brott i 23 kap. 4§ BrB. I paragrafens första stycke
föreskrivs i BrB föreskrivetatt förär viss gärning skallansvar som
ådömas inte bara den utfört gärningen ävensom utan annan som
främjat denna med råd eller dåd. Efter lagändring år 1994 skallen
detsamma gälla beträffande i lag eller författning straffbelagdannan
gärning för vilken fängelse föreskrivet.är Innebörden härav såledesär

straffansvaret enligt de enskildaatt straffbuden generellt utvidgas till
omfatta denäven har främjatatt den straffbelagda gärningen;som

inom specialstraffrätten dockär medverkansbestärmnelsens tillämp-
ningsområde, inte särskilt föreskrivet,är inskränktannat tillom att
gälla brott med fängelse i straffskalan.

I paragrafens andra stycke föreskrivs den inte äratt attsom anse
gärningsman skall dömas för anstiftan till brottet, hansom harom

förmått till utförandet, och för medhjälp till det. Häravannan annars
följer dels medverkan kan ha formeratt enligt svensktre rätt -
gärningsmannaskap, anstiftan och medhjälp dels det gälleratt en-
prioritetsordning mellan dessa olika former medverkan. Gär-av
ningsmannaskap har självfallet företräde framför de båda andra med-
verkansfonnerna, medan anstiftan allvarligare medhjälp.änses som

Av paragrafen framgår vidare medverkansansvaret själv-att är
ständigt. Det föreskrivs nämligen varje medverkande skall bedömasatt
efter det uppsåt eller den oaktsamhet ligger honom till last.som
Dessutom klarläggs uttryckligen medverkan kan ske till brottatt även

sysslomän, gäldenärer eller andra i särskild ställning s.k. special-av
subjekt. Slutligen finns det i paragrafen inskrivet undantagett som
innebär medverkansbestämmelsen inte skall tillämpas,att någotom

följer vad för särskilda fall föreskrivet.annat ärav
I 23 kap. 5 § BrB finns bestämmelse straffnedsättning ochen om

ansvarsfrihet för den har medverkat endast i mindre mån ellersom
har förmåtts medverka till brottet tvång,att svek ellersom genom

missbruk ungdom, oförstånd eller beroende ställning.av
Vad i SL före år 1942 benämndes efterföljande delaktighetsom som

delaktighet efter detäger det brottsliga förehavandet harattsom rum
avslutats har i BrB delats i skilda bestämmelser. Huvudstadgandetupp
kan straffbestämmelsensägas i kap.17 11 § BrB skyddandevara om

brottsling. I paragrafen straffbeläggs vissa förfaranden begåsav som
efter det brott har förövats och ägnadeatt ett försvåraannat är attsom

gärningsman begått detta brott kan fällasatt till Ien som ansvar.
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förövat brott,döljer denhandlandetalas denparagrafen att somom
eller påbevis brottetundanröjerundkomma,honomhjälper att om

beivras. kaneller Detbrottet uppdagasmotverkardylikt sätt attannat
straffbestämmelsenii reglerasfall dagdetilläggas ävenatt omsom

bestämmelserfrånhärrör SL:sursprungligen6 § BrBhäleri i 9 kap.
efterföljande delaktighet.om

medverkansläransvenskadenHuvuddragen i

sedan 1948byggermedverkan till brottbestämmelserSvensk rätts om
självständigtmedverkandevarje ärstrafflagsrevision på tankenårs att

straffbar gärning.medverkan i tillkomstenför sinansvarig av en
âr 1948 integällde företill vadsåledes iStraffbarheten är motsats som

utförthardenoberoendebrottaccessorisk till utan somav omannans
inte.ellerfällas tillgärningen kan ansvar

gärningförövatnågon haralltiddockkrävsDet att somen
straffbarainkluderasvaristraffbestämmelserekvisiten iuppfyller en

dennastämpling ochförberedelse ochstraffbarförsök attsamt
objektivnågongrundfri frånhellergärning inte är attavansvar

fortsättningentillämplig. Inödvärnansvarsfrihetsgrund t.ex. är
rättsstri-begåttharmed någonuttryckasdetta kravkommer attatt en

grund förtillliggergärningrättsstridigagärning. Dendig som
huvud-betecknasi litteraturenbrukarmedverkansansvaret som

Även förekommer.beteckningarandrahuvudbrottet.ellergärningen
medan Jareborgtilldragelsensammanhangtalar i dettaStrahl om

medverkansobjektet.använder termen
inombrukarhuvudgärningenkonstitueraromständigheterDe som

betydelse,objektivomständighetermedverkansläran benänmas av
straffan-medverkandessamtligaförde deneftersom yttre ramenger

subjektivabrottsrekvisit,objektiva ävenförutomräknas,Hitsvar.
sådantstöldparagrafen ellertillägnelseuppsåt enligtöverskott, t.ex.

viss brottstyp.förkonstitutivtdirekt uppsåtpåkrav är ensom
medverkan-enskildedenpåverkarenbartomständigheterDe som

omständighetermedverkansläraninomstraffbarhet benämnsdens av
uppsåtförekomstenfrämstförst ochHit hörbetydelse.subjektiv av

tillbakaträdan-medverkande,hos den ävenoaktsamheteller t.ex.men
enskildaiomständigheterprivilegierandeoch vissaförsökfrånde

straffbestämmelser.
kap. 4 § BrBenligt 23mening räknasi vidmedverkandeSom

gärningsmarmaskaputfört gärningenharformelltsåväl den settsom
eller dådrådmedgärningenfrämjatmening denstrikti somsom

medverkansgärningenstriktamening. Deni striktmedverkande
haantingengärningen,främjatnågon har attdärvid ibestår genomatt

anstiftanrubriceratutförande brottet,tillförmått avsomavannan
ellerpsykiskapå något sättellerbrottet, annatatt genomgenom
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fysiska medel "råd eller dåd" ha medverkat till brottet, vilket
rubriceras medhjälp.som

Genom andra stycket i 23 kap. 4 § BrB utvidgas förgränserna
gärningsmannaskap till den gärnings-ävenatt utan attavse som, vara

i strikt mening, har tagit så aktiv del i brottets förverkligandeman en
sigdet naturligt betrakta honom gärningsman. Dettaatt ter att som

följer bestämmelsen talar den inteatt äratt attav om som anse som
gärningsman döms för anstiftan eller medhjälp till brottet. litteraturenI
används ofta utvidgat gärningsmannaskap för betecknatermen att
denna kategori.

Med stöd detta kan också för med-ansvaretav resonemang en
verkande har utfört gärningen och därför normalt borde be-som som
traktas gärningsman i stället rubriceras medhjälp. Jareborgsom som
talar i detta sammanhang krympt gärningsmannaskap se Straffrät-om

ansvarslära 118 f.. Om anstiftare rubriceras gärnings-tens s. en som
och den har utfört gärningen betecknas medhjälpare,man som som

talar ofta konvertering gärningsmannaskapet. Denman om en av
sistnämnda konstruktionen används främst vid brott sikte påtarsom
s.k. specialsubjekt. Det klassiska exemplet i äldre den bok-rätt är
föringspliktige köpmannen beordrar sin bokhållare föraattsom
felaktiga räkenskaper.

I vissa fall där någon anstiftar någon har varitnärmast ettsom
viljelöst eller omdömeslöst redskap i hans händer brukar anstiftaren

gärningsman, den har utfört gärningen kansketrots attses som som
inte har begått rättsstridig gärning. Detta sker enligtens en en
konstruktion brukar benämnas medelbart gärningsmannaskap. Isom

falldessa har den har utfört själva gärningen således använtssom
endast redskap för "anstiftarens" syften. Samma konstruktionettsom
torde kunna användas, den utför själva den brottsliga hand-om som
lingen helt ovetande han utför sådan jfrär NJA 1944att t.ex.om en

bör4. Det emellertid påpekas "anstiftaren" i många dessaatts. av
fall direkt omfattas straffbestämmelsens tillämpningsområde.av

Vid vissa brott där det krävs agerande från gärnings-ett eget
sida, s.k. egenhändiga brott t.ex. sexualbrott, mened ellermannens

rattfylleri, någonkan utvidgning gärningsmannaskapet inte ske.av
finns brottDet till sin konstruktion sådana de nödvändigt-är attsom

åtminstonevis kräver någon form medverkan den intresseav av vars
straffbudet skydda. Som exempel kan offret vidär nämnasavsett att

olaga tvång,brott utpressning eller ocker, den underårigesom som
blir för sexuellt utnyttjande, prostitueradeden handlandeutsatt vars
utnyttjas vid koppleri eller den blir värvad i strid med be-som
stämmelsen i 19 kap. 12 § BrB olovlig värvning. Med latinskom en

brukar dessa fall sammanfattas under beteckningenterm concursus
Någotnecessarius. medverkansansvar blir naturliga skäl inteav

aktuellt i dessa fall.



deltagande brott SOU 1996:185Fleras i180

följande skall vi under olika rubriker precisera innebördendetI av
enligtmedverkansansvaret svensk rätt.

Gärningsmannaskap5.2.2

utförtförsta stycket skils mellan den har23 kap. 4 § BrBI som
främjar Som har framgått kanoch den har gärningen.gärningen som

formelltgärningsmannaskap i strikt mening ellerhär tala omman
medverkan i strikt mening. Dengärningsmannaskap respektive om

i striktgärningsman medverkandeinte formellt ärärsettsom
inte direkt varit medhan har främjat gärningen harmening: ommen

emellertid ordet med-kap. 4§ användsutföra den. l 23 BrBatt
utfört gärningen räknasi vid mening så den harverkande ävenatt som

medverkande.som
ingen allmän legaldefinition gärningsmanna-Vi har i svensk rätt av

liksomöverlämnades rättstillåmpningenmotiven till BrBskap. I att
särskilda brottsbeskrivningarnadittills med ledning de avgöra omav

han bordemedverkande hade handlat på sådantden sätt attett anses
Enligt Straffrättskommit-1944:69 92 fgärningsman SOUse s.som

deltagit i utförandetmedverkande hadekrävdes vanligtvis dentén att
straffas förskulle kunna brottbrottsliga gärningen för handen attav

använda ordalagenkommittén tillade degärningsmannaskap,i attmen
utförandet kundedeltagit i självadenmedgav även änatt somannan

naturligt SOU 1944:69det tedde sig segärningsman,som omanses
93.s.

köpmannen sinanförde StraffrättskommitténexempelSom som ger
ämbets-affärshändelse felaktigt,bokhållare order bokföra vissatt en

gärningunderordnad utförabeordrar att en somenmannen som
tillredovisningsskyldigeämbetsbrott deninnebär sägersamt som en

förskingras.på sådant dedisponeraanställd sätt attettatt pengarna
fråga främst i fallsåledes komma igärningsmannaskap skulleUtvidgat

underordnadintardirekt handlandekvalificerad anstiftan där den enav
anstiftaren.i förhållande tillställning

i de olikabrottsbeskrivningarnafall emellertidmångaI ger
gärningsmänklassificera tvåförstraffbuden attutrymme personer som

jfranstiftaremening endasti tekniskden äratttrots ene mera
enligtBokföringsbrott115.Straffrättens ansvarsläraJareborg, s.

bokföringsskyldignågonbegåskap. 5 § BrB är11 att somgenom
bokföringsskyldighet,sinvisst åsidosätterköpmänt.ex. sätten

förAvgörandebokföringen.oriktiga uppgifter ilämnaattt.ex. genom
någonknappastgärningsman kanfrågan är att rentvaravem somom

tordeinföringen. Köpmannenfelaktigahandgripligt har gjort den
bestämmelsenenligtgärningsman direktdömasdärför kunna omsom

företagit denfaktiskt harbokhållarenbokföringsbrott, även rentom
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aktuella åtgärden i bokföringen. Köpmannen har åsidosatt sin bok-
föringsskyldighet beordra bokhållaren bokföra affärshän-att attgenom
delsen felaktigt.

Nonnalfallet gärningsmannaskap gärningsmannenär självattav
uppfyller samtliga brottsrekvisit i straffbudet. Flera kanpersoner
emellertid gärningsmän i strikt mening på det ingensättetvara att av
dem, eller inte alla, självständigt någotgör uppfyller helasom
brottsbeskrivningen i straffbud vad de tillsammansett görmen
uppfyller denna. De medgårningsmän.är Medgärningsmannaskap är

särskild form gärningsmannaskap där det centrala kanen av momentet
flerasägas företar gärningatt ivara personer en gemensam sam-

verkan.

5 .2 3 Medelbart gärningsmannaskap.

Medelbart gärningsmannaskap har historisk förklaring i äldre tidersen
delaktighetslära. Före 1948 års strafflagsreform framgåttvar som
delaktighetsansvaret knutet till någon hade begått brott iatt ettannan
vilket kunde delaktig. Om gärningsmannen inte kundeman ses som
straffas, grund bristande uppsåt eller fört.ex. han ledattav av
sinnessjukdom, kunde främjare inte dömas för delaktighet. Någoten
brott delaktig i existerade inte. I syfteatt nå rimliga resultatvara att
och undvika godtycke utvecklades i doktrin och rättspraxis läraen om
det s.k. medelbara gärningsmannaskapet.

Medelbart gärningsmannaskap innebär anstiftare bedömsatt en som
gärningsman, den anstiftade har varitnärmast viljelöst ellerettom
omdömeslöst redskap i anstiftarens händer, därför dent.ex. att
anstiftade barn, sinnessjuk eller helt ovetandeettvar en person om
gärningens karaktär eller därför den primärt handlande befann sigatt
i beroende ställning eller förmåddes utföra gärningen hotatten genom
eller tvång. Det sig således fallrör bristande insikt samtom av om
tvång den omedelbart handlande.mot

I gällande kravet pårätt är accessorietet begränsat till gällaatt
huvudgärningen från objektiv utgångspunkt. Medverkansan-en mera

självständigt, varför inteär det längre krävs gärningsmannensvaret att
kan fällas till Detta har medfört det inte längre finnsattansvar.

behov utnyttja konstruktionen medelbart gärnings-attsamma av
mannaskap. I de flesta fall också brottsdefinitionerna tillräckligtger

för skall kunna klassificera tvåutrymme att man personer som
gärningsmän, den med formellt betraktelsesätttrots att ettene mera
endast anstiftat den andres gärning.

Som exempel kan sabotagenämnas kan begås i gärnings-att
mannaskap lämnar lögnaktig uppgift tjänstgö-attgenom man en om
ringstid till någon till följd därav försummar sin tjänstgörings-som



SOU 1996:185deltagande i brott182 Fleras

får direkt tillämplig påBestämmelsen bedrägeri ocksåplikt. ansesom
till bank för förin ovetandesänder attperson enperson som enen

täckning. Vid stöld kan denräkning lösa in checkhans t.ex.utanen
gärningsman,sig hananstiftar barn sakerett att ta omvarasom

bedrägeri och sabotagetillgreppet. Stöld,själv i närheten ärär av
egenhändigaoch tvegifte inga brott.alltså till skillnad menedmot t.ex.

gärningsmannaskap kanbakom läran medelbartTanken om
brottsliga handlandet.betydelse för rubriceringen detemellertid av

hanmedverkat i sådan mån, börmarkera främjare harAtt attatt en
i sådana fall utvidgatgärningsman, ofta motiveratdömas ärsom

gärningsmannaskap.

medgårningsmannaskapSärskilt5.2.4 om

gärningsmänframgått samtidigtFlera kan trots attvarapersoner som
brottsbeskriv-självständigt uppfyller helaeller inte alla,ingen dem,av

ivad de tillsammansi straffbud, förutsattningen görattett sam-
uppfylld. har med andrabrottsbeskrivningen Deverkan innebär äratt

utfört gärningen.tillsammansord
flerasällanMedgärningsmannaskap föreligger inte närt.ex.

det intetillsammans misshandlar även omen annan person,personer
skada eller hurorsakat vilkenförövarna harkan utredas somvem av

erforderligt uppsåt fårFöreliggerorsaksförloppen i detalj har gått till.
offret.har tillfogat Sedeför den skadaalla gemensamtsomsvara

1987:26 och RH 1987:87.1984:31, RH1980 606, RHNJAt.ex. s.
inte kundeLindomefallet RH 1991:51det ikan härDet nämnas att

ansågs,medgårningsmannaskap. Detfrågabeläggas det ettatt var om
förelåg, eftersommedhjälpmordåtalet, inte bevisati fråga attensom

begått mord-de tilltalade hadeuteslutas dendet inte kunde att ene av
erforder-inte medför den andre och detgärningen helt överraskande

utförtdemkundestyrka på bevisningenlig utrönas somvem av
vidare kapitel 10.gärningen se

medgårningsmannaskapbeskrivs oftagärningspåståendeåklagarensI
gärningenhar företagittilltaladeåklagaren påstår deattattgenom

förstås meddetalj skallioch samråd. Vadigemensamt som mera
diskussionför någonvarit föremåluttryckssätt har inte närmaredetta
Så mycketdoktrinen.praxis eller inomsig ianalys, HD:seller vare

gärningsmännenminimikravemellertid klarlagt år attatt ettvarasynes
någon"gemensamt". Att utangärningen tillsammansutförthar
uppkommenredanutnyttjarplaneringföregående engemensam

misshan-offer förfrånnågon plånboksituation, ettt.ex. att tar enen
kravet förinnebär inteförövatshardel attannan person,av ensom

falluppfyllt. Iskall föreliggamedgårningsmannaskap är ett somatt
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blirdetta det alltså inte aktuellt döma för rån endast föratt utan
misshandel respektive stöld.

Det torde normalt inte krävas gärningsmännen handgripligenatt
utför gärningen tillsammans. Vad krävs i detta hänseende berorsom
på brottsbeskrivningen i det aktuella straffbudet och på den arbetsför-
delning kan ha gjorts mellan gärningsmännen. Senare tidssom
rättspraxis kunna tolkas det bl.a.se NJA 1980 606sättetsynes s.
och RH 1996:82 det inte heller fordras gärningsmännen haratt att
haft något "samråd" i den meningen de uttryckligen har kommitatt

begå brottet eller de har planerat detta tillsammans.överens att attom
Vad krävs i stället utförtde har själva gärningen till-är attsom

Det framstår därför bättre använda uttrycket "sam-attsammans. som
verkan" för in falltäcka de Vi återkommer beträffandeatt som avses.
detta i avsnitt 5.6.3.

Enligt gällande torde intedet heller krävas ochrätt att var en av
gärningsmännen uppfyller något brottsrekvisit i straffbud, vadett utan

erfordras i stället den utförda gärningenär att gemensamtsom
uppfyller brottsbeskrivningen och varje medgärningsmans uppsåtatt

dennatäcker gärning. kan inteDet uteslutas attgemensamma en
häller vakt vid inbrottsstöld, har planeratsperson som en som gemen-

och där han förutsätts få del bytet, betrakta med-ärsamt attav som
gärningsman. förhållandetDet genomförandet det planeradeatt av

innefattar arbetsfördelningbrottet mellan gärningsmännen innebären
alltså i gärningsmannaskap ådömaskan denävenatt ansvar som mera
perifert deltagit i själva det brottsliga tilltaget, förutsatt gärningenatt
har begåtts i samverkan. Hur mellan medgärningsmannaskapgränserna

medhjälp skalloch dras i situationer denna emellertidnärmare ärsom
jfroklart Herlitz, Delaktighet i brott i ljuset NJA 1992 474av s. en-

förvirrad del straffrätten, 1996/97JT 277-305. Den nuvarandeav s.
regleringen medverkansansvaret nämligen i huvudsak dentarav upp

för medverkansansvaret, dvs. i vilka fall medverkan tillgränsenyttre
brott straffbar. skall mellan gärningsmannaskapHur drasär gränsen
och medverkan anstiftan eller medhjälp hålls däremot relativtannan
flytande.

i meningenGenom det 23 kap. 4 § första stycket andra BrBatt
den inte skall dömas förgärningsmanäratt attanges som anse som

anstiftan medhjälp det enligt förarbetenaeller till brottet, finns ett
för omfördelning medverkandes roller efter vadlagstöd deen av som

sig alltid för hannaturligt. Det krävs således inte attter att en person,
i utförandetskall kunna dömas gärningsman, har deltagit självasom

brottet. verksamt bidragit till brottets uppkomst kanEnav person som
också gärningsman utvidgat gärningsmannaskap trots attanses vara

strikt mening endast förmått någon till utförahan i har attmer annan
brott eller kanske endast har hjälpt dennesättett t.o.m. annat att

utföra brottet.
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frihetDenna vid rubriceringen de medverkandes roller har lettav
till det många gånger inte finns någon anledning klargöraatt att om
det sig fall medgärningsmannaskaprör eller fallett ettom av om av
utvidgat gärningsmannaskap. Den har också bidragit till oklarheteratt
ofta föreligger i detta hänseende. Se Jareborg, Straffrättens an-
svarslära i117 anslutning till rättsfallet NJA 1992 474. Se ocksås. s.
Herlitz, Delaktighet i brott i ljuset NJA 1992 474 förvirradav s. en-
del straffrätten, st.av a.

Av domstolarnas rättstillämpning kan den slutsatsen dras detatt
råder viss osäkerhet det frågangäller i vilken utsträckningnären man

misshandelkan döma för medgärningsmannaskap, då det vidt.ex. en
inte kan utredas flera tilltalade har utdelat varje slag,vem av som
spark eller knivhugg där det klarlagt den gärning åtaletär attmen som

har skett och i samråd. Här kan hänvisas tillgemensamtavser
Riksâklagarens Grova våldsbrott, Metodfrågor 1995: 1 40rapport s.

I framhålls frågan medgärningsmannaskap harrapporten att storom
praktisk betydelse för hur ingående förhören behöver och förgöras
hur åtalen skall utformas det finns flera misstänkta. anförsnär Det
vidare i frågan får allt aktualitet den understörrerapporten att genom

år alltmer utbredda gängbrottsligheten. föreslåsI rapporten attsenare
saken löses i rättspraxis eller lagstiftning.genom

Gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap å sidan ochena
anstiftan eller medhjälp å andra sidan har betydelse för konstruk-även
tionen huvudgärningen. Hänsynen till legalitetsprincipen har ansettsav

förtala endast rekvisit uppfylls gärningsmän skall kunnaatt som av
bidra till konstruktionen huvudgärningen areborg, Straffrättensse Jav
ansvarslära 108 f.. sådantI sammanhang blir det viktett attstors. av

skiljakunna mellan medgärningsmän och andra medverkande.

5.2.5 Huvudgärningen "viss gärning"

När det i 23 kap. 4 § första stycket talas för vissBrB om ansvar
gärning därmed någon begått rättsstridig gärning. Detattavses en
skall sig konkret handling eller underlåtenhet. Det behöverröra om en
inte fråga vad objektivt kan fullbordatsägassett ettomvara som vara
brott, därmed jämställs straffbart försök straffbar förbe-utan samt
redelse och stämpling.

tillI förarbetena 1948 års reform trycktes på bestämmelsen, iatt
till dess motsvarighet i dansk skulle avfattad sårätt,motsats attvara

medverkan inte skulle kunna bestraffas huvudgärningen inteom
straffbelagd gärning jfrutgjorde SOU 1944:69 91. Dettaen s. var

också skälen till Straffrättskommittén framkom till försökett att attav
till medverkan till brott inte skulle straffbart relativti deänannatvara
fåtaliga fall där stämpling till straffbar.brott Denna tankeär är
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emellertid inte fullt genomförd i den nuvarande regleringen,ut
eftersom det vissa brottsrekvisit kan hämtas från någonattanses annan
medverkande denän har utfört den handling eller underlåtenhetsom

gärningen enligtutgör straffbudet. T.ex. räcker det enligt för-som
arbetena för för brott borgenärer egenskapenmot attansvar att vara
specialsubjekt finns hos någon de andra medverkande denänav som
har utfört gärningen för samtliga medverkande alltså denatt även som

gärningsman i striktär mening skall kunna straffas enligt straffbudett
föreskriver för specialsubjekt SOUse 1944:69 97. Ettsom ansvar s.

liknande förs i förarbetena beträffande överskjutanderesonemang
uppsåtsrekvisit se 99. Mer detta längre fram.a. a. s. om

Som har framgått innebar 1948 års strafflagsreform med-att
verkansansvaret inte längre skulle accessoriskt tillvara annans
brottslighet, den medverkande blev självständigtutan ansvarig för sin
del i uppkomsten den rättsstridiga gärningen. Ett visst måttav av
accessorietet finns dock kvar huvudgärningen denatt sättergenom

för medverkansansvaret. För någonyttre skall kunna dömasattramen
för anstiftan eller medhjälp till fullbordat brott krävs gärnings-ett att

handlande har den s.k. fullbordanspunkten. Ompasseratmannens
gärningsmannen har blivit hejdad innan dess, efter han harattmen

den s.k. försökspunkten, kan ingen de medverkandepasserat dömasav
för medverkan till försök.än Har gärningsmannen inte nåttmer ens
försökspunkten, vidtagit någon åtgärd bedöms straffbarmen som som
förberedelse eller stämpling, kan inte någon de inblandade dömasav
för medverkan till förberedelseän eller stämpling. I sistnämndamer
fall döms emellertid mestadels samtliga inblandade för gärnings-
mannaskap i föreberedelse- eller stämplingsbrott. Förberedelse- och
stämplingsansvaret nämligen konstrueratär så det innefattar ävenatt
förstadier anstiftan och medhjälp.av

Straffansvaret för samtliga medverkande blir således beroende av
hur huvudgärningen konstrueras. De omständigheter härvid ärsom
avgörande brukar, framgått, betecknas omständighetersom som av
objektiv betydelse.

Det bör understrykas gränsdragningen mellan omständigheteratt av
objektiv betydelse och sådana subjektiv betydelse inom med-av
verkansläran inte i allt med huröverensstämmer traditionelltgränsen
dras mellan objektiva och subjektiva rekvisit.

Som omständigheter objektiv betydelse räknas i första hand deav
rekvisit framgår brottsbeskrivningen i det tillämpliga straff-som av
budet. Objektiva rekvisit räknas därför i allmänhet sådanasom

Ävenomständigheter. subjektiva överskott och andra överskjutande
uppsåtsrekvisit konstitutiva för brottstypen räknasär hit och fårsom
därför betydelse för samtliga medverkande t.ex. kravet på till-
ägnelseuppsåt i stöldparagrafen. Vidare ingår i denna kategori de
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eller straffbarför straffbart försökförutsättningarnaallmänna att
föreligga.förberedelse eller stämpling skall

omständigheteransvarsfrihetsgrunderna ocksåobjektivaDe somses
handlat iutfört gärningen harobjektiv betydelse. Om den somav

Något straffrätts-någon rättsstridig gärning intenödvärn, har ägt rum.
handlandetill gärningsmannensför den har medverkatligt ansvar som

i fråga och detta gällersituation kan därför inte kommasådani en
sådana dettill omständigheternahan kändealltså attattoavsett varom

nödvärnssituation.sigrörde om en
Även hänförs till viss svårhets-medför brottfaktorer ettatt ensom

omständigheter objektivhuvudregeln bedömaenligtgrad är att avsom
betydelse för samtligavärde fårtillgripna godsetsbetydelse. Det t.ex.

förutsättning detNaturligtvis understraffansvar.medverkandes att
medverkandes uppsåt.denomfattas av

Vissa privilegieran-finns vissa undantag.harFrån vad sagtssom nu
personli-gärningsmannenendastomständigheter kunnade anses avse

Vidmedverkandesdärför de övrigapåverkar inteoch ansvar.gen
endasteller dråp. Dethuvudgärningen mordbarnadråp ärärt.ex.

straffdet lägrei åtnjutandebör kommamodern till barnet somavsom
föreskriver. Påbarnadråpstraffbestämmelsensärskildaden om

ellerprivilegierandemed vissa andraförhåller det sigliknande sätt
denendastkan beröraomständigheterförsvårande sägas somsom
falletdetexempel kangärningen. Sompersonligen utför nämnas att

i särskildstårförskingringsbrottmedverkande iflera etten av
och därförförskingringen skerfrån vilkentacksamhetsskuld till den

förskingring. Dennaförfrån övriga bör dömasskillnad detill grov
omständigheterbedöms såledesomständigheterliknandeoch avsom

enligtomständigheterdet sigbetydelse,subjektiv rörtrots att somom
subjektivt täckta.täckningsprincipen skall vara

utför gärningendenkrävs äråtskilliga brottstyperVid att ensom
ställning.särskild Maneller medegenskapermed särskilda enperson

falldessaspecialsubjekt. Förs.k.talai sammanhangetbrukar om
meningenstycket andratredjei 23 kap. 4 §uttryckligenföreskrivs

gäldenärsyssloman,gärningföreskrivet förBrB äratt avansvar som
tillsammansdenådömasställning skalli särskild äveneller somannan

klargörsgärningen. Härigenomtillmedverkatmed honom t.ex. att
till brottmedverkanförkan dömassjälv gäldenärinteden ärsom

bestämmelsenpåpekatJareborg har ärSomkap. BrB.enligt 11
innehållerden inteeftersomförtydligande,närmast ettatt se som

jfrinledande meningparagrafensframgårinte redannågot avsom
108.ansvarsläraStraffrättens s.

för-stöd iframgått vissthävdats, medemellertidharDet som
regleringennuvarandestrafflagsreform, den1948 årstillarbetena att
från någonkan hämtasspecialsubjektegenskapeninnebär attatt vara

Strahl,jfrgärningenutförthardenmedverkande t.ex.än somannan
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Allmän Straffrätt 263 och BrB 634. följerDetta inte direkts. s. av
lagtexten och har också stå i strid med legalitetsprincipen, iansetts

fall den utförda huvudgärningen inte straffbelagd förvart detärom
fall den utförs någon denän special-är attav annan som anse som
subjekt Jareborg,se Straffrättens ansvarslära 108. Vad ärs. som
gällande i detta hänseende fårrätt emellertid i viss månanses vara
oklart. Något prejudikat klart stöder den bl.a. i kommentarensom
hävdade ståndpunkten finns inte.

På motsvarande har detsätt subjektivt överskott kanansetts att ett
hämtas från någon den i striktän mening kan sägasannan som vara
gärningsman. För för stöld skulle det således räcka med attansvar
någon främjat gärningen hade tillägnelseuppsât till vadsom som
olovligen tillgreps. I så fall döms den utfört själva till-även som

Ävenför stöld. i dessa situationer kan den nuvarandegreppet
regleringen enligt Jareborgs mening i vissa fall komma stå i stridatt

legalitetsprincipenmed Straffrättensse ansvarslära 109.s.
Vissa brott, s.k. egenhändiga brott, till sin konstruktion sådanaär
de kräver visst agerande den utför gärningen. Somatt ett eget av som

tidigare framhållits kan något på angivet utvidgat gärnings-sättnu
intemannaskap tillämpas vid dessa brott.typer av

5.2.6 Medverkansgärningen "främjat denna med råd
eller dåd"

någonFör inte gärningsman skall kunna dömas tilläratt som ansvar
enligtkrävs 23 kap. 4 § BrB han har främjat gärningen med rådatt

eller dåd.
Uttrycket "råd eller dåd" har levt kvar från motsvarande reglering

i SL. Härmed främjandet skall ha skett med fysiska ellerattavses
psykiska medel jfr Carlén, Kommentar öfver Strafflagen, 1866, s.
55.

När det gäller innebörden kravet på främjande har olikaav
tolkningar föreslagits och någon helt entydig uppfattning vadom som

gällande i detta hänseende torde inte finnas.är rätt
Enligt normalt språkbruk främjas gärning, någon gjort någotnären

underlättar eller i fall underlätta gärningensär ägnatvart attsom
utförande. råderDet emellertid enighet uttrycket "främja" i denattom
mening i 23 kap. 4 § BrB inte kan tolkas så ochsnävt attsom avses
obehövlig medverkan inte utesluts från vad kan utgöra ettsom
främjande. Den allmänna medverkansbestämmelsen nämligenär
avsedd klargöra bl.a. det, flera medverkat till brott, inte förnäratt att
varje medverkandes straffbarhet fordras hans medverkan varitatt en
betingelse för brottet jfr BrB 621. T. krävs det inte förs. ex.
medverkansansvar för den håller vidvakt inbrott hansett attsom
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vakthållning i efterhand visar sig ha varit behövlig. För att ett
främjande skall föreligga räcker det med "vakten" har funnitsattanses

anspråk.till hands för det fall hans medverkan skulle behöva itas
deltagande kan potentiellt ha underlättat gärningensHans sägas

genomförande.
främjande skall föreliggaEnligt förarbetena skulle det för att ett
inflytande händelseut-räcka med medverkansgärningen "övatatt

så blottvecklingen i brottsfrämjande riktning, det än attvore genom
1944:69 91.styrka de andra i deras brottsliga beslut" se SOU Ens.

psykiskt eller fysiskt inflytande huvud-handling varken övatsom
inte kunna medverkangärningens tillkomst däremot a.utgöraanses

NJA 1984 922.ävenst., se s.
uppfattningen kan främjandeEnligt den dominerande ett anses vara

förutsättningutförande motverkas, underför handen, brottetstrots att
medhjälparesyfte motverka brottet. Enfrämjaren inte deltar i attatt

skullesig så klumpigt stöldenvid utförandet stöld beter attsom av en
ha främjatändockgenomförts lättare eller fortare honomha utan anses

dåligt råd hurden hargärningen. Detsamma gäller gett ett omsom
företräds bl.a. Strahlgenomföras. uppfattningbör Dennabrottet av

till-den konkretaStraffrätt ff. har hävdatjfr Allmän 252 atts. som
bidragit tillverksamtfrämjas vad den gjort hardragelsen än attsom

medskulle således räckablev den blev. Dettilldragelsen attsom
tolkningMed sådandeltagit i tilldragelsen.främjaren har aven

omfattande.medverkansansvaret mycketfrämja blirbegreppet
sidanden subjektivabegränsande faktorStrahl har ensom

huvudgärningen endastuppsåt främjauppställt krav ävenattett om
hurdockståndpunktoaktsamhetsbrott. Denna motsägsär ett av
ochjfr 1959 254rättstillärnpningen NJAhar tolkats ibegreppet s.

oftast under-emellertidpraktiken denna fråga383. I1988 är avs.
oftaoaktsamhetsbrotttillbetydelse, eftersom medverkanordnad ett

Straffrättensgärningsmannaskap. Jfr Jareborg,bedöms an-som
1996 27 Sture-avgörande NJA113. Se dock HD:ssvarslära s.s.

vållandeför medhjälp tilltilltalade dömdesplansmålet där de grovt
död.till annans

främjatolkning begreppetrestriktivförordatHoflund har aven mer
det för med-bordeEnligt honomtill brott 63.Medverkanse s.

resultatet harbrottsligadetkrävasverkansansvar gynnsamtatt
medverkandes handlande.påverkats denav

bidragitobetydligt harden endastframgårpraxisAv ävenatt som
medverkansansvar.drabbashuvudgärningen kantill uppkomsten avav

misshandel,medhjälp tillfördömdes1963 574I NJA trotsen mans.
rocksin kamratsoch hållahade gjorthan inte än ta emotattatt mer

rånademisshandlade ochmedtillsammansdennemedan enen annan
till rån hängdemedhjälpdömdes förinteAttmötande mannenperson.

skullekamratenansågs omfattauppsåt intemed hans attattsamman
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tillgripa något. Se SvJTäven 1972 rf 34 där emellertid dens.
tilltalade, efter först ha försökt misshandelatt företogsavstyra en som
i syfte utfå därefter hade solidariserat sigatt med gärnings-pengar,

och sitt uppträdande och yttranden hade understrukitmannen genom
gärningsmannens medelst våld framförda krav på pengar.

En gärning varken fysiskt eller psykiskt har haft någonsom
betydelse för huvudgärningens genomförande kan alltså inte utgöra ett
främjande. I NJ A 1984 922 ogillades åtalet helt ynglingmots. en som
endast följt med bilen några hansnär kamrater misshandladeut ur av

förbipasserande där det inte befannsett styrktpar personer, men vara
sig misshandeln planerad i förväg elleratt ynglingenvare attvar

sin eller någotnärvaro styrkt kamraterna isätt derasannatgenom
uppsåt misshandla. Här kan också RH 1983:23,att nämnas där en

medföljde i sin bil denna fördesnärman, som som passagerare av en
berusad förare, undgick för medhjälp till rattfylleri, eftersomansvar
det inte ansågs styrkt hade tillåtit den berusade förarenatt mannen att
köra bilen och han själv påstod sig ha följt med för försökaatt att
förhindra trafikolycka.en

Gränsen mellan vad bedöma straffbarär medverkanattsom som
och straffritt handlande blir i viss mån subtil, särskilt vid psykisk
medhjälp består i deltagande styrker gärningsmannen iettsom som
dennes uppsåt. En viss begränsning ligger i vad i litteraturensom
betecknas livets regel. Att med gillande min åse slagsmål ellerettsom

djurplågeri alltför obetydligtär för främjandeett utgöra genomatt ett
uppmuntran. Att inte bara passivt stå i närheten brottsplatsen, utanav
på aktivt påverka händelseförloppet,sätt innebär däremotett mera ett
sådant främjande kan grunda medverkansansvar detattsom genom
innefattar styrkande gärningsmannens uppsåt jfr NJA 1986ett t.ex.av

802. SvJTI 1974 rf 33 dömdes för medhjälp tills. s. en man
vårdslöshet i trafik hade bestått i han hade fört bogseratatt ettsom
fordon samtidigt det bogserande fordonet klart överskriditsom
gällande hastighetsbegränsning. Det ansågs åtminstoneatt mannen,
efter uppehåll i färden, insett hur denna i fortsättningen skulleett även
komma utföras och han medverka till bogseringenatt att attgenom

denna insikt gjort sig skyldig till medhjälp.trots
Ett främjande kan ske inte bara handling ocksåutangenom genom

underlåtenhet. Som exempel straffbar medverkan under-genom
låtenhet kan det fallet portvaktnämnas underlåter låsaatt atten en

syftei underlätta för tjuv sig in och stjäla jfr SOUport att att taen
1944:69 100 f..s.

Huruvida det möjligt medverka tillär underlåtenhetsbrottatt ärett
omtvistat i doktrinen. Strahl har hävdat underlåtenhet inte äratt en en
tilldragelse en gärning till vilken kan medverka och någotattman
medverkansansvar därför inte bör kunna komma i fråga vid sådana
brott Allmänse Straffrätt 340 ff.. Jareborg, hars. som en annan
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märkligt i anstiftan eller psykisk medhjälpuppfattning, inget att enser
passivt skattebedrägeri ochunderlåtenhetsbrott t.ex.ettavser

till respektive skattebrottslagentill förarbetena BrBhänvisar även
fysisk medhjälp till128. Som exempelStraffrättens ansvarslära s.

gärnings-någon förserunderlåtenhetsbrott Jareborgnämner attett en
skall kunna begåför därigenommed sömnrnedel denne ettattman
begäran binder dennenågon på nattvaktsunderlåtenhetsbrott och att en

ingripa för avvärja stöld.inte skall kunnaså han attatt en
från huvudgär-medverkanfrämjande behöver inteEtt vara en

alltså begåsMedverkansgärningen kantill dess slut.börjanningens
huvud-huvudgärningen, inte efter detsamtidigt medellerföre attmen

svårtkan i många fallhar avslutats. Det avgöragärningen att omvara
anslutning tillföretagits imedverkansgärning, har nära ettsomen

utnyttjandemedverkan,fullbordan, skall bedömasbrotts ettsomsom
efterföljande hjälp. Isituation elleruppkommenredan som enav en
eller skyddandeför hälerifall kan endastsistnämnda avansvar

hjälp har slutitsefterföljandeOm avtalbrottsling bli aktuellt. ett om
ansvarsläraStraffrättensmedverkan jfrföreligger docki förväg s.

f..111
s.k.avslutad denalltidHuvudgärningen kan inte attgenomanses

perdure-särskilt tydligt viduppnåtts. Dettafullbordanspunkten har är
avslutadevilka intefrihetsberövande,olaga ärrande brott t.ex.

i övrigt kanupphör.brottsliga tillståndet Menförrän det även ett
fullbordanspunkten harefterförehavande pågå detbrottsligt även att

skallmedverkansansvar1949 529. FörNJAuppnåtts se atts.
i omedelbarfrämjandetdock krävasföreligga bör ägeratt rum

medverkansansvarfullbordan, T.ex. böranslutning till brottets anses
fullbordad mord-vidbensin på eldennågon hällerföreligga, enom

våldtäkt medanoffret vidoch håller fasteller kommerbrand en
1972utgången i NJAframståralltjämt pågår. Däremotsamlaget s.

överlåtelsemedhjälp tilldömdes förkvinnatveksam. En429 som mer
narkotikapar-mottagithadeefter det köparennarkotika hon,när attav

likviden. Kvinnansdriva inbehjälplig medsäljarentiet, attvar
bestämmelsenlagändring direktefteromfattashandlande avnumera

narkotikastrafflagen 1968:64.i §1
förbrottet kanmedverkan tillhäleri ochGränsdragningen mellan

hälerikan förutom"ohederligt" köpmedföra problem. Ettofta vara
olovligt för-eller tillförskingringmedverkan tillbedöma t.ex.att som

fullbordats påharursprungliga brottetdetberoende påfogande ettom
stöld hardetefternågon,stadium eller inte. Närtidigare att en

stöldgodset, harborttill medhjälptfullbordats, har transporteraatt
Avgörandehäleri.ibland förtill stöld ochför medhjälpibland dömts

anslutning till tillgreppeti omedelbarskertorde transportenvara om
till stöldmedhjälpdock för närdömdes1988:81inte. I RHeller en

efter tillgreppet.bortseglades dagenbåtstulen
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I Lindomefallet RH 1991:51 ansågs själva mordet avslutat,vara
inte det samtidigt begångna stöldbrottet. Den de tilltalade,men av vars

dom i tingsrätten inte överklagades, hade varit den andresom
behjälplig med bära tavla och den andre förävenatt ut varnat atten
det kom bil därefter i sin bil kört kamraten från brottsplatsen,samten

fördömdes medhjälp till stöld och för skyddande brottsling.grov av
Enligt tingsrätten det inte denne tilltalade varitänutrett annat attvar

passivhelt de dödande slagennär tillfogades målsäganden. Någon
medverkan till mord ansågs därför inte styrkt. Se vidare kapitel 10.

5.2.7 Undantag från medverkansansvaret

Från bestämmelsen i 23 kap. 4 § första stycket BrB, alla haratt som
främjar huvudgärningen med råd eller dåd skall ansvariga, finnsvara
undantag. paragrafensI fjärde stycke hänvisas nämligen till dennaatt
inte skall gälla i de fall något följer vad i särskilda fallannat av som

föreskrivet.är
vissaI bestämmelser finns uttryckliga undantag från eller begräns-

ningar i medverkansansvaret. Som exempel kan kap.11 7 §närrmas
BrB där det klargörs borgenär kan dömas för medverkan tillatt en
mannamån borgenärer endast han har medverkat därtillmot om genom
otillbörligt hot eller löfte eller ha handlat i hemligtattgenom
samförstånd med gäldenären. I andra fall framgår undantaget mer
indirekt. I 3 § tredje stycket trafikbrottslagen 1951:649 föreskrivs ett

för tillåtande olovlig körning. Ett sådant straffstadgandeansvar av
meningslöst medverkanäven straffbelagd.vore om annan var

Ett särskilt undantag följer den tidigare redovisade grundsatsenav
nödvändig medverkan concursus necessarius. Den offerärom som

vid olaga tvång, utpressning eller ocker skall således inte dömas till
för sådant brott. Detsamma gäller den underårigeettansvar som

för sexuellt utnyttjande ochutsätts år och, åtminstone15är översom
normalt, den prostituerade förutsättning för denär attsom en som
utnyttjar honom eller henne skall kunna dömas för koppleri.

För ansvarsfrihet skall gälla vid necessarius krävsatt attconcursus
i fråga inte har gjort vad nödvändigt förän är attpersonen mer som

brottet skall komma till stånd. Om den medverkandes handlande
sträcker sig längre så, kan medverkansansvar emellertid föreligga.än

sådana fall sålundaI den medverkande inte längreär att anse som
straffbestämmelsens skyddsobjekt. Den färdassom som passagerare
med buss han ianvänds olaga yrkesmässig trafik kan inteveten som
straffas för sin medverkan till denna brottslighet. Om han däremot,
med vetskap, säljer buss någontill användaattsamma en som avser
denna i sådan brottslig verksamhet, blir medverkansansvar aktuellt.en
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Olika former medverkan och andra frågor5.2.8 avav
rubriceringen gärningenbetydelse för av

Inledning

formerna egentligavsnittet redogörs för de olikaI det här närmare av
till brott. Vidare behandlasmedverkan, dvs. anstiftan och medhjälp

kring rubriceringen den medverkandes gärning medproblematiken av
omrubricering kan efter detsärskild inriktning den göras attsom

gjortvad och de inblandade harhar klarlagtsdet personernavar en av
såväl andra medverkande.gärningsmän som

Anstiftan

någon förmår utföratill brott föreliggerAnstiftan attom annan
påverkan orsakar hans gärning. I ordetdvs. psykiskgärningen, genom

anstiftanshand-psykisk kausalitet mellanförmå ligger kravett en
anstiftarengärningen, krävs inteoch utförandet Däremotlingen attav

Någonmotstånd från gärningsmannens sida.övervinner något
psykiska påverkan kan bestå iövertalning inte.krävs Den att man

gärning, tordebesluta sig för utföraförmår någon ävenattatt menen
förstärker någons beslutbestå i vidmakthåller ellerkunna attatt man

utföra gärning.en
föreliggerenligt 23 kap. 4 § BrBfall där det föreskrivsI de ansvar

anstiftan till medhjälp.anstiftan till anstiftan ochförävenansvar
flera samtidigti form medanstiftanAnstiftan kan föreligga näräven av

förmår någon utföra gärning.samverkani att en
tilldömer för anstiftanfinns inget hindrarLogiskt attsett mansom

förekomma i praktiken.torde knappastoaktsamhetsbrott, detmen

Medhjälp

förfrämjande, inte uppfyller kravenbestår iMedhjälp ett som
fysiskMedhjälpsgärningen kananstiftan. attnatur genomvara av
inflytande på gärnings-handlingmedhjälparen företar utövaren som
står vakt vid inbrott.utförande gärningen, han ettt.ex. attavmannens

någon råd ellerockså psykiskden kanMen natur, attsom gevara av
förmårdärmedutföra gärning utan attattuppmuntran manen

till denna.gärningsmannen
anskaffarexempel på medhjälp kanSom nämnas ettatt man

dobbleri,medhjälp tillbedriver äventyrligt speldenspelbord som
pornografiskanordnarekonomiskt understödjer denatt somman

och1993:1617ordningslagenföreställning i strid med 2 kap. 29 §
med stöld.butik i sambanduppehåller personalen iatt enenman
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Medhjälp till rattfylleri har föreligga bl.a. någon harnäransetts
överlärrmat berusad föra fordonet RH 1988:87,atten person

förarehjälpt berusad fordonet NJA 1947 323 elleratt startaen s.
alkohol för föra fordonbjudit den eller skall SvJT 1951ettsom

rf 342, däremot inte bilens medföljde i bilen inär ägaremens.
trafikolyckauppgivet syfte förhindra RH 1983:23. I hovrätts-att en

i tillståndfallet RH 1995:90 dömdes berusat hadesomen person
med bil dels för rattfylleri, dels för medhjälp tillövningskört en

rattfylleribrott.övningsledarens
straffbara områdetsvårigheterna bestämma det särskiltäratt stora

fordrasvid psykisk medhjälp. Det torde för straffansvar medhjälps-att
igärningen kan bestå endast uttalandet ord ävensom av men som-

"dåd" består befinner sig påhandlande ikan ett attsom manvara
elleruppfattas gärningsmannenplatsen uppmuntranav som en-

hjälp medhjälparen ville Vidare krävsåtminstone attsom en som ge.
uppsåtligthade uppsåt vid brott främja vad hanmedhjälparen att

gärningsmannens förehavande jfr Strahl, Allmänuppfattade som
Straffrätt 281.s.

inbrottsstöld för tjuven skallställer sig på vakt vidDen attsom en
stöldgjort sig skyldig till medhjälp tillarbeta harkunna ostört om

föreligger inte medhjälpkänner till vakthållningen. Däremottjuven om
har varitvakthâllningen och denna inte hellertjuven ovetandeär om

viljeyttringen hålla vakt påsistnärrmda fall har intebehövlig. I att
inverkat på tillkomsten huvudgärningen.något sätt av

skall begås kan straffashar råd hur brottDen gett ett ettsom om
följs, eftersom rådet kanmedhjälp rådet inteför även att sevaraom

till gärning faktiskt utförts. gällerden Dettauppmuntran somsom en
risker kanrådet har åtföljts varningar för deäven som varaom av

utföra gärningenbrottet. Blott avrådandeförknippade med ett att
medhjälp.innefattar däremot inte

med hänsyn till vadtidigare gäller vissa begränsningarSom nämnts
gillande åserlivets regel. följer denkan Häravsägas att somvarasom

föreligger inte tordeslagsmål någon ytterligareatt uppmuntranutanett
misshandel. rättspraxis harsig skyldig till medhjälp till Iha gjort

psykiskt hargärning varken fysiskt ellerockså, framgått, en somsom
huvudgärningens tillkomst inteinflytande på brottetsnågotutövat

i medverkansbestämmelsens mening NJAfrämjandeettansetts som
922.1984 s.

de medverkandes rollerFördelning av

den inte§ andra stycket BrB23 kap. 4 ärI sägs attatt somsom anse
förtill utförandet,har förmåttdöms, hangärningsman annanom

såledesdet. kanför medhjälp till Mananstiftan brottet, eller annarsav
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konstatera lagstiftaren har vissuppställt prioritetsordning föratt en
rubriceringen de medverkandes inblandning.av

Genom det talas den inte gärningmanäratt att attom som anse som
skall dömas för anstiftan eller medhjälp har tidigare berörts ocksåsom

lagstöd för skall kunna någondöma gärnings-getts ett att man som
visserligen inte utförtkan ha gärningen harsägasman, som men som

såtagit aktiv del i dess tillkomst han bör betraktasatten som
gärningsman utvidgat gärningsmarmaskap.

förarbetena till års strafflagsrevision anfördesI 1948 SOU 1944:69
92f. det inte erforderligt i lagtexten vadnärmareatt attvar anges.

förståsskulle gärningsmarmaskap. Detta skulle liksomsomsom
tidigare överlämnas rättstillämpningen med ledning deavgöraatt av
särskilda brottsbeskrivningarna. Enligt vad uttalades i förarbetenasom

vanligen den medverkande har deltagit i utförandet denkrävs att av
brottsliga gärningen, det påpekades lagtexten medger ävenatt attmen

medverkande kan bedömas gärningsman det sigterannan som om
naturligt.

Utvidgat gärningsmannaskap kräver den medverkande har spelatatt
central och avgörande roll vid tillkomsten huvudgärningen. detIaven

rättsfalletledande NJA 1982 525 dömdes hades. en person, som
organiserat narkotikasmuggling i medplanlagt och samverkanen en

försök tillutländsk samarbetspartner, gärningsman försom grov
varusmuggling, han inte fysiskt medverkade vid försöket atttrots att

i falsktsmuggla in narkotikapartiet Sverige. Undertecknande av namn
bulvan har i NJA 1966 299 grunda gärningsmanna-ansettsgenom s.

för urkundsförfalskning.skap
Möjligheten någon gärningsman, i strikt meningatt somanse vara

inte det, det ofta obehövligt klart skilja mellan medgärnings-är gör att
flera till-mannaskap i strikt mening och medverkan närannan

har utfört huvudgärningen. 1992 474 dömdesI NJA ensammans s.
gärningsman för dråp för han med köksstol deltog iattman som en

våldsutövningen offret stadium händelseförloppet hannärmot ett av
inte ha undgått uppfatta hans medgärningsman avsågkan att attatt

fann därfördöda offret, också vid tillfället svårt skadat. HDsom var
bidragit till offrets död han,på sådant verksamt sättett attatt mannen

någon livshotandeoaktat det inte visats han tillfogat denneatt att
framgår intemedgärningsman för dråp. Detskada, skulle dömas som

i strikt mening ellermedgärningsmanHD ansett omom mannen vara
Herlitz, Delaktighettillämpat utvidgat gärningsmannaskap seettman

del straffrätten,i ljuset 1992 474 förvirradi brott NJA avav s. en-
ff..1996/97 294JT s.

ställning specialsubjekt ellerfrämjare intarEn somsom somen
gärningen bedöms oftavarit överordnad den har utfört somsom

i de fallframgått detta främst aktuelltgärningsman. Som torde vara
bligärningsmannaskap skulle ha kunnatdär läran medelbartom
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aktuell. Se dock 1964NJA 255 där livsmedelshandlare, etts. en som
flertal gånger förmått anställd springpojke stjäla från olikaatten varor
varubilar, dömdes för anstiftan till stöld.

det gäller brott kräverNär specialsubjekt sker regelmässigtsom en
utvidgning gärningsmannaskapet anstiftaren, inte denav om men som

utfört gärningen, intar sådanhar ställning. I många fall kanen
anstiftarens gärning dock omfattas direkt straffbudets brottsbe-av
skrivning. utvidgning gärningsmannaskapetEn i dessa situationerav

oftast med krympning gärningsmannaskapet förförenas denen av som
gärningen;utfört han döms endast för medhjälp till brottet.har Det är

fråga konverteringalltså gärningsmarmaskapet.om en av
Konvertering gärningsmannaskapet tillämpas närt.ex.av en

redovisningsskyldig beordrar någon anställd hos honomärperson som
företa transaktion varigenom förskingring Vidsker. skattebrottatt en

ofta den skattskyldigedöms gärningsman och den harsom som
deklarationen "utfört gärningen" för medhjälp. Omvänt blirupprättat

i praktiken inte aktuellt utvidga gärningsmannaskapet i de falldet att
då den har utfört gärningen uppfyller kravet special-attsom vara

intar någon i särskilt omnämnd position.subjekt eller lagenannan
egenhändiga utvidgat uteslutet.Vid brott gärningsmannaskap Denär

anstiftar mened eller rattfylleri kan därför aldrig dömas somsom
gärningsman. det inte skulle fråga egenhän-Men även ettom vara om

sker ofta rubriceringsmässig krympning gärnings-digt brott en av
mannakategorien vid uppsåtliga hänger antagligenbrott. Det samman

naturlig efter finna den i första handmed ärsträvan atten som
för inträffat. presumtion föransvarig det Man kan tala attensom om

gärnings-står det brottsliga resultatet skallden närmast anses somsom
man.

pistol för denne skallOm exempel lånarA Btar att attman som en
också uppsåtligenlivet deras C, vilket B gör,ovänta gemensammeav

inte situation kanske detså dömer A gärningsman. I dennaman som
straffbestämmelsens någon livet"tveksamt rekvisit "beröva ärär om

dådetvi tänker anstiftar till kanuppfyllt A, han Battav men om oss
inte förligga till hands. detta döms Adet Trots ännärmare mer

anstiftan brottet. Bedömningen blir oftast densamma A,om menav
eller haruppsåt till dödandet. däremot ingen A Binte B, har Om av

för vållande tilluppsåt döms de sannolikt båda två gärningsmänsom
straffbe-visserligendöd. Det sistnämnda underlättas attavannans

innehållertill död kap. § BrBstämmelsen vållande 3 7om annans
vidgarallmäntneutrala handlingsverbet "orsakar". Mendet settmer

medverkandevid oaktsamhetsbrott- Varjegärningsmannaskapetman
effektenbidragit till den brottsligaoaktsarnhet verksamt sessom av

draruppsåtliga brottofta gärningsman, medan vid ogärna ensom man
med uppsåtkausallinje går igenom den har ageratpersonen somsom
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och står effekten. Denne bedömsnärmast därför oftastsom som ensam
gärningsman.

5.2.9 Det subjektiva rekvisitet och övriga omständigheter av
subjektiv betydelse

Enligt 23 kap. 4 § tredje stycket första meningen BrB skall varje med-
verkande bedömas efter det uppsåt eller den oaktsamhet liggersom
honom till last. Här slås medverkansansvarets självständighet i vad

den subjektiva inställningen fast. Varje medverkande bedömsavser
självständigt ansvarig för vad hans uppsåt eller oaktsamhetsom

omfattar. Uppsåt och oaktsamhet vad inom medverkansläranär man
brukar kalla omständigheter subjektiv betydelse, dvs. omständig-av
heter endast påverkar den till vilken omständigheternasom person
hänför sig, påverka de övriga medverkandes straffbarhet.utan att

Omständigheter subjektiv betydelse påverkar således inteav
konstruktionen huvudgärningen, de påverkar bedömningenav men av

den enskilde medverkande begått något brott, och i fallså vilketom
brott.

Vid medgärningsmannaskap i strikt mening sker prövningen av
huvudgärningen subjektivt täckt på vanligt dvs.är sätt,om samma

det fråga gärningsman. Vid främjande måstesätt som om vore om en
den subjektiva täckningen hänföra sig till såväl huvudgärningen som
medverkansgärningen. Det sker med andra ord prövning i två led.en

ochFör de medverkande, således för den utförtävenvar en av som
gärningen, prövning hur långt vederbörandes uppsåt ellergörs en av
oaktsamhet sträcker sig i förhållande till det objektiva utförandet av
huvudgärningen, vilken den för straffansvaret.sätter yttre ramen

Om huvudgärningen straffbelagd endast uppsåtligt brott,är som
fordras uppsåt för medverkande skall fällas till Enatt en ansvar.
medverkande endast har varit gåroaktsam i så fall fri frånsom

Om det emellertid i lagen finns både uppsåtlig ochansvar. en en
oaktsam variant gärning, kan den har gjort sig skyldigav samma som
till oaktsam medverkan dömas för medverkan till det oaktsamma
brottet, medan medverkande gjort sig skyldig tillen annan som
uppsåtlig medverkan döms för medverkan till den uppsâtliga formen

brottet.av
I sammanhanget bör framhållas finnsdet andra bestämmel-ävenatt

straffbelägger medverkan till brott. Sålunda kan enligtser som man
rådgivarlagenden s.k. lagen 1985:354 förbud yrkesmässigmotom

rådgivning i vissa fall vårdslösm.m. för rådgivning döma den som
i utövningen rådgivningsverksamhet främjaroaktsamhetav av grov en
straffbelagd gärning, huvudgärningen kräver uppsåt. Det böräven om
dock rådgivarlagens bestämmelser subsidiära till be-ärnoteras att
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stämmelsen i 23 kap. 4§ BrB. I 19 kap. 15 § återfinnsBrB en
särskild bestämmelse i vissa fall kriminaliserar oaktsam med-som
verkan till uppsåtligt brott vid vissa brott rikets säkerhet. Oaktsammot
medverkan till vissa brott vidare enligtutgör 9 kap. 7 § andra stycket
3 särskildBrB form häleriförseelse.en av

Är det fråga uppsåtlig gärning innebär kravet subjektivom en
täckning medhjälparens uppsåt skall täcka det faktumatt hanatt
främjat viss gärning med råd eller dåd. Det krävs medhjälparenen att

uppsåthar i förhållande till de faktiska omständigheter utgörsom
underlag för bedömningen främjande föreligger. Däremotatt ett
behöver han inte själv sig främja huvudgärningen, mindreänanse
handla i syfte direkt uppsåt främja denna gärning.att

Vidare skall medhjälparen ha uppsåt till de omständigheter av
objektiv betydelse konstituerar huvudgärningen. När uppsåtskra-som

i relation till huvudgärningensätts företasvet eller flerasom av en-
andra uppkommer frågan hur konkretiserad främjarenspersoner pass-
föreställning måste beträffande de omständigheter, under vilkenvara
denna företas, och beträffande de följder den medför, för attsom upp-
såtskravet skall uppfyllt. I litteraturen brukar ofta med-vara attanges
verkansuppsåtet måste i viss mån individualiserad huvud-avse en
gärning bl.a.se Jareborg, Straffrättens ansvarslära 120 och Strahl,s.
Allmän Straffrätt 259 f.. Vad skall förståsnärmare med dettas. som
krav enligt gällande emellertid tämligenrätt är oklart se Strahl a.st..

För medverkansansvar torde inte krävas anstiftareatt t.ex. en
känner till hur det brott han anstiftar begå stöldt.ex.attannan en
eller rån skall gå tillnärmare eller åtminstone i vissaett ens,
situationer, brottet skall förövas. måsteDet tillräckligtmot vem vara
för någon förmår någon begå rånatt t.ex.ansvar att ett motannan

helst kommer på viss se Strahl 259.vägvem som som en a.a.s.
Motsvarande bör gälla för medhjälp till brott. Ett uppsåt dugersom
för häleri eller skyddande brottsling bör också duga för medverkanav
till det förbrott det varit frågan se Jareborg 120.som om a.a. s.

Kravet på medverkansuppsåtet i avseende, dvs.nämntnu an-
stiftarens eller medhjälparens uppsåt förhållandei till huvudgärningen,
bör korrespondera med vad allmänt krävs enligt den s.k.settsom
täckningsprincipen se avsnitt 4.2.3. Här inställer sig frågor som
exempelvis hur skall hantera avvikelser mellan gärningsmannensman
agerande och det anstiftaren eller medhjälparen föreställda hän-av
delseförloppet vilket de sin medverkansgärning, i striktgenom-
mening, främjade och vilken grad insikt krävs hos anstiftarenav som-
eller medhjälparen i förhållande till de handlingar gärnings-som

företar och de framtida konsekvenser dessa medför. Be-mannen som
svarandet dessa frågor har betydelse för hur rättsligt skallstorav man
kunna hantera bl.a. gängbrottslighet.
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består i anstiftan ochmedverkangäller förNär det somansvar
förstår han harföljandemedhjälp kan också Densägas. attsom

stöldgods,hjälpt till bärastöldbrott han harfrämjat attett attgenom
värde, kan inteuppsåt förhållande till dessinte har haft isommen

stöld, naturligtvisför medhjälp tillstöld endastfördömas utangrov
medförvärdeförutsättningen det godsetsdenunder är attatt som

huvud-uppsåt tillstöld. Saknashuvudgärningen bedöms som grov
förekomma.medverkansansvarsjälvfallet ingetgärningen kan

flygplatsen, kantillskjutsar varusmugglarenTaxichauffören, som
har medvarusmuggling. Hanför medhjälp tillnormalt inte dömas stor

planeradetill denhaft eventuellt uppsåtintesannolikhet smugg-ens
lingen.

främjattilltalade, hadedömdes den5741963I NJA soms.
till misshan-för medhjälphålla kamrats rock,gärningen att engenom

uppsåt hantill rån. närför medhjälp Mannensdel och inte emottog
tillgreppskulle ske någotomfatta detrocken ansågs inteoch höll att

Stureplansmåletmisshandel. Iskulle förövasendast detattutan en
föremål för prövningenansågs tilltalade,1996 27 deNJA som vars.

hademeduppsåt främjatinte ha medi HD, automatvapenatt annanen
därvid skadat mångaochoch försökt dödaihjäl fyraskjutit personer

ochoaktsamhetfrämjat gärningenhaansågs däremotandra. De att av
fördödtilltill vållandedärför för medhjälpdömdes samtgrovt annans

kroppsskada.vållande tilltillmedhjälp grovt
subjektivaanförts räknasharvad tidigareframgåttSom somav

omständigheternormaltkvalificerat uppsåtkravöverskott och som
tillräckligt denstraffansvarförbetydelse. Detobjektiv är att somav

subjektivatill deteventuellt uppsåtåtminstoneharmedverkar att
hos någonuppsåtet föreliggerkvalificeradeeller detöverskottet annan

medverkande.deav
tillförmåtthan harkännetecknasgärningAnstiftarens att annanav

medför därförtäckningsubjektivpåbrottet. Kravetutförandet av
begåsdet skallförhållandetdetvadproblemsällan att enavser

emellertid inte alltiduppsåt omfattarAnstiftarensgärning.brottslig
kanhuvudgärningen. Detföljdernablivitsedermera harvad avsom

anstiftaren harvadgår längregärningsmannen änsig såförhålla att
anstiftatharnågonexempel kanSom nämnas att en annanavsett.

skadorallvarligaretredjemisshandla attutanatt personenperson
således inteanstiftarenvilketmisshandeln,och avsett,uppkommer
kroppsskada. Isvårdrabbaselleroffret dörtillleder enatt enav

anstiftanfördömasnormalt inte änanstiftarensituation kansådan mer
normalgraden.misshandeltill av

begåförekommer det attIbland att annanprovocerar enpersonen
anstiftan ellerbestraffastill brott kanprovokationsådanEnbrott. som

till stånd.kommertill brottetuppsåtharprovokatörenmedhjälp attom
kommit tillskulle haintebrottetdockförutsätterAnstiftansansvar att
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Ärstånd anstiftarens agerande. inteutan detta krav uppfyllt kan
emellertid medhjälp föreligga, eftersom det för medhjälpsansvar inte
krävs främjandet betingelse för brottet.att är En s.k.en agent

kan däremot inte straffas. Kännetecknande förprovocateur sådanen
han uppträderär anstiftare, såtillvidaatt hanperson utom attsom

endast har uppsåt förmå den andre påbörja brottet. Han har inteatt att
uppsåt brottet kommer till fullbordan.att

Det innebärsagda polisen straffritt torde kunna medverka tillatt att
hjälpa för utpressningsförsökär utsatten person som attgenom
placera kuvert i stället för ochut därefterett tomt gripapengar

han kommer förnär hämta sina jfrutpressaren NJA 1985att pengar
544. Enligt kommentaren torde däremot polisen inte ansvarsfritts.

kunna någon begå fullbordat brott, stöld,att ett ävenprovocera t.ex.
omedelbart efter gripandet återställer stöldgodset till denom man

rättmätige Se BrBägaren. 626. Se Jareborg, Straffrättensävens.
ansvarslära 121. Jfr dock Axberger, Brottsprovokation, 1989, 25s. s.
ff. och 57.

Omständigheter påverkar huvudgärningens svårhetsgrad iärsom
princip objektiv betydelse. Undantagsvis kan dock mycketav
personliga omständigheter har betydelse för gärningens rubrice-som
ring tillmätas endast subjektiv betydelse. Exempel härpå uppsåtär att
skada i 13 kap. och7 8 BrB och, vid förskingring, någon ståratt
i särskild tacksamhetsskuld till offret.

Som övriga omständigheter subjektiv betydelse brukar inomav man
medverkansläran räkna frivilligt tillbakaträdande från försök,
förberedelse eller stämpling, frivillig rättelse vid skattebrott
NJA 1959 597, ansvarsfrihet enligt 24 kap. 6 § BrB grunds. av

den handlande svårligen kunde besinna sig, medverkanatt i mindre
mån enligt 23 kap. 5 §BrB skälig ursäkt i den meningsamt som avses
i kap.15 4 § andra stycket BrB NJA 1952 262.s.

I doktrinen har framförts kritik ståndpunkten frivilligtmot att
tillbakaträdande omständighet subjektivär betydelse. Seen av
Hoflund, Medverkan till brott 88 ff., Leijonhufvud Löfmarck is.
SvJT 1972 775 ff., Wennberg, Försök till brott 305 ff. och 322s. s.
ff. och Strahl, Allmän Straffrätt ff.271s.

Straffrättskommittén hade i sitt betänkande med förslag till
lagstiftning brott och allmänheten SOU 1944:69 95mot statenom s.
föreslagit frivilligt tillbakaträdande från försök skulleatt vara en
omständighet objektiv betydelse, dvs. samtliga medverkandeattav
skulle bli fria från någon dem tillbakaträdde. I detansvar om av
fortsatta lagstiftningsärendet intog emellertid departementschefen den

ståndpunkten och ansåg frivilligt tillbakaträdande bordemotsatta att ett
omständighet berörde endast den enskilde med-ses som en som

verkande se 1948:80 90 f., NJA 1948 202. Departe-prop. s. s.
mentschefen gjorde dock i samband sittmed ställningstagande till
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fråga i mån modifieradedenna uttalande viss den intagnaett som
framhöll nämligen fleraståndpunkten. Han medverkandeatt, om en av

brottet fullbordats, i regel den därefterföranlett ävenatt som
utförandetfrivilligt avstått från gärningen eller sin medverkanav

ha tillbakaträtt frivilligtdärtill skulle a.st..anses

Straffskalan vid5.2. 10 medverkan

anstiftan medhjälp till fördensamma för och brottStraffskalan är som
det förhåller sig på det framgåri gärningsmannaskap. Attbrott sättet

särskild straffskala i medverkansbestämmelsendet saknasatt enav
innebörden medverkansbestämmelsen på ettsamt att meraav av

straffansvaret enligt särskilda straff-plan utsträcka deallmänt är att
buden.

Försök och medverkan5.2. 11

straffbart försök och straffbar förbe-framgått medverkan tillSom är
kriminaliserat, i den mån medverkansreglernastämplingredelse eller

första meningenkap. § andra styckettillämpliga. Med stöd 23 4är av
huvudgärningenväsentligt mån har medverkat tillkan den iBrB som

eller stämplingentill försöket, förberedelsengärningsmansomanses
vid fullbordade brott.på sättsamma som

stämpling, och försökanstiftan ibland bedömaFörsök till är att som
i övrigt inteibland förberedelse,till medhjälp kan ärmenses som
såvida inte vadstraffbart jfr 1993 B 1,försök till medverkan NJA

ibedömas gärningsmannaskaptilltalade har företagit kanden som
strikt mening.

ansvarsfrihetStraffnedsättning5.2. 12 och

framgåttstraff huvudregelnBeträffande för medverkan är attsom
straffskala i det särskildastraffskala, dvs. den som angessamma

samtliga medverkande. 123 kap. 5 §BrBskall gällastraffbudet, görs
medgerhuvudregel.emellertid undantag från denna Lagrummet

vissa förutsättningar.ansvarsfrihet underStraffnedsättning eller
förmåtts medverkanågon harStraffnedsättning kan äga rum, om

någonungdom ellertvång, svek eller missbruk hans omavgenom
ställningi beroendedärför han befunnit sigmedverkat i brottet att en

straffetmedverkande. Vidare kannågoni förhållande till sättasannan
mån. Ringa fall skallendast i mindrenågon har medverkatned om

föreskrivssista meningbestämmelsensinte leda till I attansvar.
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detsamma skall gälla någon har medverkat till brott kräverettom som
specialsubjekt.

Paragrafen tillämplig påär alla former medverkan, påävenav
gärningsmannaskap. Straffnedsättning kan ske ned till allmänna
bötesminimum. Ansvarsfrihet kräver, förutom övriga förut-att
sättningar enligt 23 kap. 5 § BrB uppfyllda, fallet bedömsär att som
ringa.

Som grund för straffnedsättning eller ansvarsfrihet för detanges
första någon de medverkande har blivit för stark påverkanatt utsattav

de andra. Vad det frågaär den handlande skall haär attav om
förmåtts medverka tvång, svek eller missbruk hansatt genom av
ungdom, oförstånd eller beroende ställning. Uppräkningen omfattar i

till straffbestämmelsen ocker i 9 kap. 5 § BrB intemotsats om
trångmål eller lättsinne, eftersom lagstiftaren inte har velat uppmuntra

någons lättsinne eller trångmål skall kunna deltagande iatt göra ett
brottslig verksamhet ursäktligt. Fruktan för repressalier från kamrater,

inte deltar i gängbrottslighet, därför i sig ingenutgörom man
straffnedsättningsgrund enligt denna bestämmelse. En sådan situation
torde dock i någon mån kunna beaktas enligt 29 kap. 3§ BrB.
Generellt gäller också mindre påverkanstark den medverkandeatt av

sådan i 23 kap. §än 5 BrB kan beaktas enligt de allmännasom avses
straffmätningsreglerna i 29 kap. BrB.

I NJA 1985 726 dömdes två kvinnor för försök tills. grov va-
rusmuggling och medhjälp till narkotikabrott, HD ansåggrovt attmen
det förelåg sådana omständigheter i 23 kap. 5 § BrB.som avses
Kvinnorna hade allvarligt försökt komma ifrån smugglingen,att men

bror till kvinnorna hade hand deras ochen en av om pass, pengar
biljetter, och han hade olika hotelser försattäven dem i ettgenom

tvångslägesådant de inte ansåg sig ha något val änatt annat att
genomföra smugglingen.

Om sedan på det beskrivs i paragrafen, harsättman, man som
förmåtts medverka, deltar mycket aktivt i tillkomsten huvud-att av
gärningen, bör någon straffnedsättning inte ske.

andra straffnedsättningsgrundenDen eller grunden för ansvars-
frihet någon har medverkat endast i mindre mån.är Dennaatt
bedömning relativ, dvs. den i relation tillär de övrigas insatser.görs
Huruvida någon har medverkat endast i mindre mån får efteravgöras

uppfattningssätt. Tanken den har bidragit medgängse är att som en
kvantitativt mindre betydande handling skall kunna få nedsättningsett

straffet. Dock kan strafflindring förekomma också i det fallet attav
medverkansgärningen har varit betingelse för huvudgärningenatten

huvud skulle komma till stånd.över taget
Vid bedömningen någon har medverkat endast i mindre månav om

skall hänsyn till vederbörandes skuld, dvs. uppsåt eller oaktsarnhet,tas
till frågan, den medverkande frivilligt har gjort vad ståttsamt om som
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i hans förmåga för hindra gärningens fullbordan eller verkningaratt
han fri från på grund frivilligt tillbakaträdande.ärutan att ansvar av

I sista meningen finns bestämmelse medför med-atten som en
verkande inte specialsubjekt kan få straffnedsättning,ärsom om
specialsubjektet kan åberopa någon omständighet i 23 kap.sägssom

§ BrB. Vid brott5 specialsubjekt kan därför samtliga medverkandeav
erhålla straffnedsättning,

I ringa fall skall inte dömas till Som exempel sådantettansvar.
fall i litteraturen någon psykisk medhjälp, måhändanärrms att genom
uppsåtligen obetänksamhet, befäster någon i redan fattatettmen av
beslut begå brott inte alltför BrB 642.äratt ett grovtsom s.

5.2.13 Skyddande brottslingav

brottslig gärning främjasEn kan inte efter det den har avslutats.att
någon efterOm denna tidpunkt döljer brottslingen eller dennes

brottslighet, han sig emellertid skyldig till skyddande brottslinggör av
enligt kap.17 11 § BrB. I bestämmelsen straffbeläggs de fallen att
någon döljer den förövat brott, hjälper honom undkomma,attsom
undanröjer bevis eller andra åtgärder motverkar detattgenom
begångna brottet uppdagas eller beivras. Straffskalan vid brottär av
normalgraden böter eller fängelse i högst år vidoch brottett grovt
fängelse i lägst månader och högst fyra år.sex

Enligt bestämrnelsens tredje stycke kan den inte hade uppsåt tillsom
den han skyddade hade förövat brott, hade skälig anledningatt men

så förhållandet, dömas till böter. Enligt fjärde stycketatt anta att var
tillskall inte dömas gärningen med hänsyn till gärnings-ansvar, om

förhållande till den brottslige övriga omständigheteroch ärmannens
ringa.att anse som

Som de gärningar straffbelagda enligt kap.17nämnts är ärsom
§ sådana ägnade försvåra begått11 BrB den harär att att ettsom som

fällas tillbrott kan Det intresse skyddas paragrafen äransvar. som av
således brottsutredande verksamhet. Straffbestämmelsenstatens avser
både vad kan betecknas döljande brottslingen och vadsom som av

betecknas döljande brottslighetkan hans t.ex. undan-som som av
röjande bevis.av

döljande brottsling innefattar honom, hjälpaEtt gömmaatt attav en
undkomma eller på dylikt motverka det blirhonom sättatt att annat att

begått fälls till för detta.klarlagt han brott eller hanatt ett att ansvar
12§Om bestämmelsen främjande flykt i 17 kap. BrB ärom av

tillämplig, döms dock för detta brott. ingår inte utståDäremot att
försökastraff i den skyldiges ställe, betala hans böter elleratt attt.ex.

målsäganden eller inte polisamnälan, bland depåverka göraattannan
förfaranden med bestämmelsen i kap. § BrB.17 llsom avses
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Åtgärder varigenom polisen leds villospår kan bedömaattvara
skyddande brottsling. Detta gäller dent.ex. utgersom av om man

brottslige för den han eller förän polisenär attannan om man uppger
har vederbörande på den han i verklig-änsett ortman en annan som

heten uppehåller sig på. Däremot föreligger ingen allmän skyldighet
polisanmälan så fort efterspanadgöra brottslingatt vetman var en

uppehåller sig, hyser honom hos sig eller honom matmen om man ger
eller tillhandahåller fordon så han därigenom kan undkommaett att
har gjort sig skyldig till skyddande brottsling. Det sagda gällerman av
dock inte sitt handlande räddar brottslingen från attom man genom
förfrysa, svälta eller lida sådan nöd. En viss försiktighet vidannan
bedömningen hjälpande åtgärder brottsligaär ärattav om se som
enligt litteraturen påkallad för inte obetydliga eller enligt gängseatt
uppfattning oskyldiga tjänster skall bli bestraffade se BrB 346.s.

Med de i straffbestämmelsen nämnda förfaringssätten dölja ochatt
hjälpa undkomma har jämställts någon på dyliktatt sättatt att annat

har motverkat brottets uppdagande eller beivrande. Detta har i praxis
tolkats I NJA 1958 4 frikändes isnävt. bils. en passagerare en som
hade varit inblandat i trafikolycka och därvid hade förtsen av en

körkort, för polisen bilennärutan attperson passageraren uppgav
förtshade honom själv. Också i rättsfallet NJA 1996 176 harav s.

frågan för skyddande brottsling diskuterats. Attom ansvar av en
skulle ha för polisen för våldtäkt misstänktuppgett attperson en

inte haft samlag med målsäganden det varit han självutanperson som
haft samlag henne, tillmed vilket hon samtyckt, ansågs inte kunna
grunda för skyddande brottsling. Se 1970NJA B 43ävenansvar av
där hade dolt olovliga körningen man som en annan persons genom

visa sitt körkort frikändes från för skyddandeatt egetupp ansvar av
brottsling.

Döljande brottslighet innefattar undanröjande bevis ävenav av men
förvanskande äkta bevis. Den tillskapar falskt bevis kanav som
omfattas kap.17 11 § BrB förfarandet inryms under uttrycketav om
"annat dylikt sätt" och inte förfarandet går in straffbe-underom
stämmelserna i 14 och 15 kap. försökaBrB. Att påverka vittnen faller

in under kap.15 BrB. I 15 kap. 8§ straffbeläggsBrBt.ex. som
bevisförvanskning någon åberopar falskt bevis uppsåtmedatt att
oskyldig skall bli fälld till ansvar.

åtgärderAndra medför enligt 17 kap. §11 BrB är t.ex.som ansvar
utplåna fingeravtryck fotspåreller eller på något förändrasättatt att
mordvapen. Handlingen behöver inte inriktad på visstett ettvara

föremål kan situationen i dess helhet. Som exempel kanutan avse
någon städar så rekonstruktion hän-nämnas att ett attrum en av

delseförloppet blir svår Också åtgärd vidtas innangöra.att en som
brottsutredningen har inletts kan straffbar, åtgärdenharvara men



204 Fleras deltagande i brott SOU 1996:185

vidtagits redan innan brottet begåtts endast förhar kan ansvar
medverkan komma i fråga.

Många åtgärder brottsutredning fallerägnade försvåraär attsom en
utanför straffbelagda föreliggerdet området på grund detattav en
intressekollision. hel del vardagliga åtgärder vidtasEn kan utan att
straffansvar inträder, särskilt vid mindre allvarliga brott. Men om man

lik i sin bostad, uppenbarligen härrör från brott,finner ett ettsom
inte ha undanskaffa kroppen polisan-torde rätt göraatt utan attman

mälan. sådan åtgärd motverkar brott kan uppdagas tordeAtt att etten
nämligen uppenbart.vara

också åtgärder endast undanröjer brottets verk-Klart är att som
straffansvar. lån till förskingrareningar inte föranleder Att ettge en

såvidadenne skall täcka bristen fritt från inteför äratt upp ansvar,
verkningar endast skenbart såundanröjandet brottets är attav

fått låna för visa vidförskingraren har enbart attpengar upp en
Eftersom lämnanderevision för därefter återlämna dem.att av

muntliga uppgifter huvudregel inte straffbelagt skyddandeärsom som
brottsling förnekande brottet intetorde muntligtett varaavav

sker i samband med brottets verkningarstraffbart det attens om
undanröjs.

förutsätter begåtts. Alla objektiva ochParagrafen brott haratt ett
förutsätts vidaresubjektiva rekvisit skall uppfyllda. För ansvarvara

motverka brottetsmotverkar eller i fall ägnadgärningen ärvart attatt
huruvida det krävsuppdagande eller beivrande. Oenighet föreligger att

försvårat myndigheternas arbete.gärningen i verkligheten har
objektivakrävs uppsåt täcker allasubjektivt hänseendeI som

gärningen har begått brott skallrekvisit. den skyddasAtt som genom
uppsåt. torde därför inteomfattas gärningsmannens Detsålunda av

brottsligeuppsåt omfattar vad denmed gärningsmannensräcka att
detta handlandedetta skall omfattafaktiskt gjort, äräven attutan

f.. bestämmel-Thornstedt, rättsvillfarelse 281 Ibrottsligt Omse s.
lindrigare straffskala,emellertid, medtredje stycke har ensens

endast haft skäligfallet gärningsmannenstraffbelagts detäven att
förehavande brottsligt. Däremotden andresanledning anta att var

tredje stycket denenligtsåväl enligt första stycketkrävs attsom
oaktsamhet utplånaruppsåtlig.vidtas Dengärning är ettsom avsom

fällaskan därför intespår brottfingeravtryck eller något ettannat av
till ansvar.

uppdagas ellerbrottetmotverkaUppsåtet skall att attut
blodfläckar,bortuppsåt tillräckligt. AttEventuellt tvättabeivras. är

detta skerbestraffasspår brott, kan ävenvet omvara avsom man
fälldesrf 46SvJT 1941för få och Iendast rent snyggt.att manens.

hade bortförtsinavsikt släckaför han, i törst,till att att egenansvar
förtsfordonbutelj brännvin från stoppatsett person somav ensomen

åtgärdhansrattfylleri.för Denpolisen misstänkt atttrorsomav
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behövs, för misshandladt.ex. skall få erforderligatt en person
sjukvård, kan däremot inte fällas till för skyddandeansvar av
brottsling.

5.3 Rättspraxis

iDet avsnitt 5.2.1 nämnda rättsfallet NJA 1944 4 exempelär etts.
medelbart gärningsmannaskap. I rättsfallet fälldes fiskhandlare tillen

för stöld, han själv inte hade utfört dentrots brottsligaattansvar
handlingen. Anledningen till fiskhandlaren sågs gärningsmanatt som
torde ha varit den utförde den brottsliga handlingenatt person som var
ovetande han utförde denna.attom

I HD:s avgörande NJA 1980 606 behandlades frågan med-s. om
gärningsmannaskap. Situationen den med käpparmänatt trevar som
tillhyggen hade misshandlat några andragemensamt Avmän.
misshandeln erhöll målsägandena rad olika skador. Det kundeen
emellertid inte klargöras vilka skador de olika målsägandena hadesom
tillfogats och de tilltalade. domskälenI HD bl.a.av var en av angav

de tilltalade, med hänsyn till de efter samråd kommitatt att överens
beväpna sig med käppar och med beaktandeatt de därefterom attav

hade gjort bruk käpparna, samtliga skullegemensamt av ses som
gärningsmän.

Frågan medgärningsmannaskap har behandlats i rättsfalletävenom
NJA 1992 474, där två dömdes gärningsmän för dråps. personer som

knivhugg, det inte demtrots utdeladeatt utrettgenom var vem av som
knivhugget och inte heller den alls hade kniv. Här kanatt använtene
också rättsfalletnämnas RH 1996:82, där yngling, tillsammansen som
med kamrater hade krossat fönsterrutor på lokal dären grupp en ung-
domar med andra åsikter höll till, dömdes för all den skadegörelse

hade orsakats vid gärningstillfället, det intesom trots att utrettvar
vilka i övrigt gärningsmän. Härutöver har problematikensom var
kring medgärningsmannaskap behandlats bl.a. i NJA 1986 802 samts.
i de i avsnitt 5.2.4 nämnda hovrättsfallen RH 1984:31, RH 1987:26
och RH 1987:87.

Av avsnitt framgår5.2.6 frågan innebörden begreppetatt om av
främjande har varit föremål för olika tolkningar, detutan att ut-
kristalliserats någon helt entydig uppfattning vad gällandeärom som

i detta hänseende. denrätt Att i endast obetydlig grad har bidragitsom
till uppkomsten huvudgärningen kan drabbas medverkansansvarav av
framgår rättsfallen NJA 1963 574 och SvJT 1972 rf 34.av s. s.

Av HD:s avgörande i NJA 1984 922 framgår gärningatts. en som
varken fysiskt eller psykiskt har haft någon betydelse för huvud-
gärningens genomförande inte kan främjande. I dettautgöra ettanses
sammanhang kan hovrättsfalletnämnas RH 1983:23 där en man, som
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fördes berusadi bil dennamedföljde när enavsom passagerare en
rattfylleri, eftersom det inteför medhjälp tillundgickförare, ansvar

berusade föraren körahade tillåtit denansågs styrkt attatt mannen
för försöka förhindrapåstod sig ha följt medhan självbilen och att en

802 fann HDrättsfallet NJA 1986det nämndatrafikolycka. I s.nyss
befunnit sig påpassivt hadeinte baradet förhållandet attatt personen

hade påverkat hän-aktivthan påbrottsplatsen, sättatt ettutan mera
främjande kan grundainneburit ettsådanthadedelseförloppet, ettsom

styrkande gärnings-innefattatdetmedverkansansvar ettatt avgenom
med-rf 33. Frågan,uppsåt SvJT 1974se även om ens.mannens

rättsfallet 1985i NJAförelegat, har behandlatsverkansgärning även
begreppetinnebördenkan496. sammanhangetI nämnas att avs.

kap. 2 § BrBvåldsamt upplopp 16gäller brottetfrämja detnär var
prövning i RH 1996:4.föremål för

straffansvar framgårgrundafrämjande kanockså oaktsamtAtt ett
Också i383.och 19881959 254 NJArättsfallen NJA s.s.av

oaktsamtfråganbehandladesStureplansmålet 1996 27NJA oms.
huvudgärning.uppsåtligfrämjande enav

främjandeteller intehuvudgärning avslutadFrågan, närvarom en
där1949 529,i rättsfallet NJAhar diskuteratsskedde, personens.

främjande ägdeförmedhjälp till råntill fördömdes ett somansvar
Även rättsfallet RHfullbordan.huvudgärningensomedelbart efterrum

i omedelbarhade skettfrämjandeberörde frågan,1988:81 ettom
huvudgärningen.anslutning till

egentligolika formernabl.a. de5.2.8 har vi diskuteratavsnittI av
rättsfallet NJAbrott. Imedhjälp tillanstiftan ochmedverkan, dvs.

fakturorhadeföretagare,687 dömdes upprättat1993 osannasomens.
förtillför bolag,bokföringenihade använts annatett ansvarsom

till harMedhjälp brottbedömabokföringsbrott grovt.att somsom var
1968 596,323, NJArättsfallen NJA 1947bl.a. iföreliggaansetts s.s.

detutgång blev1988:87. Motsattoch RHrf 342SvJT 1951 s.
RHoch1984 922rättsfallen NJAnämndaemellertid i de s.nyss

1983:23.
i striktgärningsmandenkanSom ävennänmts attutan varasom,

falli vissaförverkligandei brottetsaktiv delhar tagitmening, en
gärningsmarmaskap,s.k. utvidgadeDettagärningsman.betraktas som

rolloch avgörandecentralmedverkande spelatdenkräver att ensom
HD-falletbl.a. ibehandlatsharhuvudgärningen,vid tillkomsten av

gärningsmarmaskaputvidgatexempel på525. Ett1982NJA annats.
falsktundertecknandedär299,rättsfallet 1966NJA ettär namnavs.
urkundsför-förgärningsmannaskapansågs grundabulvangenom

255.1964och NJA1992 474NJAfalskning se även s.s.
med-oaktsamhet inomuppsåt ochfråganframgått harSom om

1963rättsfallet NJAnämndai detaktualiseratsverkansläran s.nyss
rock,rånande kamratsrån höll sinunderdär574, ettsomman,en
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endast dömdes för medhjälp till misshandel, eftersom det inte ansågs
styrkt hans uppsåt omfattade det skulleatt ske tillgreppatt se ävenett
NJA 1988 383 och NJA 1996 27.s. s.

I avsnitt 5.2.9 har vi också diskuterat frågan provokation tillom
brottsliga handlingar jfr NJA 1985 544. I rättsfallet NJA 1952s. s.
262 behandlades vad inom medverkansläran normalt betecknassom

övriga omständigheter subjektiv betydelse. HD diskuteradesom iav
målet bl.a. frågan, hade haft skälig ursäkt i den meningom en person

i nuvarande 15 kap. 4 § andra stycket BrB.som avses
I det i avsnitt 5.2.12 nämnda rättsfallet NJA 1985 726 ansåg HDs.
omständigheterna i målet hade varit sådanaatt straffnedsättnings-att

regeln i 23 kap. 5 § BrB skulle tillämpas.
Slutligen har vi i avsnitt 5.2.l3 diskuterat brottet skyddande av

brottsling enligt 17 kap. 11 § BrB. Lagrummet har i rättspraxis
behandlats bl.a. i NJA 1958 NJA 1970 B 43 och NJA 1996s. s.
176 i SvJT 1941 rf 46.samt s.

5.4 Kortfattad historisk bakgrund fråganssamt

tidigare behandling

Huvudprincipen i äldre torde harätt varit endast kundeatt en person
ansvarig för brott. På landskapslagarnas tid kundeett dock fleravara

bli straffrättsligt ansvariga vid svårare brott, bl.a. vid dråp.personer
I Västgötalagen gjordes uppdelning mellan sarmbanemannen denen
huvudansvarige; den utfört själva gärningen, hållbanemannensom
den hållit offret och närvaromän. Den sistnämnda kategoriensom
utgjordes hade varit med dråparen på brottsplatsenav personer som
och visat fiendskap och vrede offret, dock med råd ochmot utan att
gärning ha hjälpt till med själva dråpet se Hoflund, Medverkan till
brott, f..11 Dessutom fanns s.k. rådbanemän, dvs.s. personer som

sådana råd till gärningsmannen han fåttgett anledning till dråpetatt
och kunde straffas de inte hade varit närvarande vidtrots attsom
utförandet brottet. Straffet för hållbanemannen och rådbanemannenav

lägre för sannbanemarmen.änvar
Anstiftaren ansågs tidigt ha för gärningen densamma ansvar som

egentlige gärningsmannen, och stadganden skulleattom samma ansvar
utkrävas såväl anstiftare gärningsman fanns både iav som yngre
Västgötalagen och i Magnus Erikssons landslags edsöresbalk.

Av betydelse för den svenskastor rättsutvecklingen vad gäller
medverkansansvaret två kungligaär brev från år 1698. I förstadet av
dessa brev föreskrivs vilket straff bör för vissa kategoriersom ges av
delaktiga. Rådbanemannen anstiftaren skulle enligt detta erhålla

straff gärningsmannen, medan den "annorledes waritsamma som som
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erhållaskullemedverkanicke avgörandewållande"gierningen etttil
hudslitande. Dessutomarbete ellerstraff fängelse,lindrigare

skulleefterföljande delaktighetförpassiv ochdet förklargjordes att
eller risslitan-gatuloppnämligen fängelse,lindrigare straff,följa änett

tillmedverkandeflerasituationer där ärandra brevetde. Det avser
praxismotverkasistnämnda brevetmed detSyftetstölder. att envar
stöld,delaktiga iflerinnebarhovrätternahos att envarsomsom

i bot ierläggagärningsmännenochbehövdemindredesto avvar en
tvingatshade tubbats ellernågonvärde. Omdet stulnasförhållande till
straffasdockskulle haneller andra,husbönderföräldrar,delta, av

erhållaskulleupphovsmannenelleranförarenmedan ettmildare
straff.strängare

huvudsakinflöt ibestämmelsernaårs brev intagnai 1698De
Delaktighet ilag.1734 årsmissgärningabalken ioförändrade i

kap. MB. Försärskilt kapitel, 61iregleradesmissgärningar ett
eller råttbjudit, lejt, hjälptdendvs.medverkan,avgörande annansom

straffstadgadesdärigenom sker,så denmissgärning,till att sammaen
straffenDäremot61 kap. § MB.1gärningsmannenför varsom

vållande 61 kap. 2mindregärningentilldenlindrigare för varsom
uppenbarat denintegärningenför den§ MB vetatsamt menomsom

61 kap. 3 §gärningendöljaefteråt hjälpt tilldenoch för attsom
särskilda bestämmelserårs lag flerai 1734fanns detHärutöverMB.

straffbuden.enskildadesamband meddelaktighet iom
i 1734 års lagdelaktighetsreglernaprägladegrundtankarDe som

år 1832.Criminallag Itill AllmänförslagLagkommitténsiåterkom
delaktighetsansvaret.regleringingåendegjordesförslaget aven mera

uppsåtlig förmedhjälp skulleochanstiftanföreslogs attBl.a. att vara
ochstraffbarskulleanstiftanförsök tillstraffbar attsamt varavara

med försök.likastraffas
gjordes vissaår 1844strafflagförslag tillLagberedningensI

demedan däremotanstiftan till brottvad gällerförtydligande tillägg
medhjälp gjordesbestämmelsernaföreslagnaLagkommittén omav

detaljerade.mindre
medförslagLagberedningensSL ettutarbetandetVid antogsav

inteförsökbestämmelsernågrabetingadesundantag att omavsom
särskiltii inliksom MB,Bestämmelsernai lagen. ettin togs,togs

Utgångs-i brott.delaktighetmed rubriken Omkap. SL,kapitel, 3
gärnings-endastdelaktighet i brottvid flerasdärvidpunkten attvar

straffbudet. Förenskildaenligt detstraffbar att annanenmannen var
nödvändigtdärfördetstraffas ansågsskulle kunna attdelaktig person

delaktighet.kriminaliseragärningsmannaskaputöver
års lag,1734enligtliksomi SLDelaktighetsansvaret accesso-var,

innebar denvilketgärningsmannenstill attförhållandeiriskt ansvar,
Vidarebrott.delaktighet iförstraffaskundeendastdelaktige annans
detuppsåtlig, dvs.delaktighetshandlingeni SLförutsattes varatt var
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för delaktighetsansvar nödvändigt den delaktige hade handlat medatt
uppsåt delta i brottet. fannsDet särskild bestämmelse i 3 kap.att en
5 § SL stämpling till brott. Stämpling sågs nämligenom som en
särskild form delaktighet. För kunna straffas för stämplingattav
krävdes brottet sedermera hade utförts.att

I SL infördes har framgått inga allmänna bestämmelsersom om
försök. Bestämmelsen försök till anstiftan fick därför utgå.om

På i 1734 års lag fanns det i SL flerasätt ävensomsamma
särskilda bestämmelser delaktighet i samband med de enskildaom
straffbuden.

Kravet på accessorietet innebar den delaktige inte kunde straffasatt
gärningsmannen gick fri från på grund bristandet.ex.om ansvar av

uppsåt. Detta ansågs medföra i hög grad straffvärda handlingaratt
ibland gick fria från delaktighetsansvar. rimligaFör resultat skulleatt
uppnås och godtycke undvikas utvecklades därför i rättstillämpningen

lära det s.k. medelbara gärningsmannaskapet avsnittse 5.2.3.en om
Thyrén behandlade i sitt år 1916 upprättade utkast till strafflagens

allmänna del, såvitt flerasgällde deltagande i brott, endast anstiftan
medhjälpoch delaktighet, medan regler stämpling, passivsom om

delaktighet efterföljandeoch delaktighet inte längre skulle behandlas
former delaktighet. För anstiftan och medhjälp krävdes enligtsom av

Thyréns principförslag uppsåtlig delaktighet i uppsåtligt brott.
Oaktsam medverkan kunde i vissa fall straffas culpöst gärnings-som
mannaskap, gärningsmannen sedermera begick uppsåtligtäven ettom

Vidare föreslog Thyrénbrott. försök till anstiftan skulle straffasatt
försök till det anstiftade brottet. iFörslaget kan detta hänseendesom

uttryck för kravet accessorietet skulle frångås.ett attsomses
Thyrén föreslog också-att i situationer då specialsubjekt före-ett

i straffbud bestämmelsenkommer skulle tillämpas endast på dettaett
subjekt.

Strafflagskommissionen, Thyréndär nämntssom var en av
ledamöterna, anslöt sig i sitt förslag till allmänna delen av en ny
strafflag till Thyréns förslag till delaktighetsreglering SOU 1923:9.

Straffrättskommittén, sitt arbete utgick fråni vad Thyrén ochsom
Strafflagskommissionen hade föreslagit, kritiserade i sitt betänkande
med förslag till lagstiftning brott och allmänheten SOUmot statenom

den gällande1944:69 ordningen det gällde delaktighet. Bl.a.när
ihävdades betänkandet SL viktiga punkter inte klart beskedatt gav

medverkanhur skulle bedömas och delaktighetsregleringenattom
därför visade brist på klarhet och överskådlighet. Straffrättskommittén

framföralltriktade tvâ anmärkningar den gällande regleringen.mot
första invändningenDen delaktighetens accessoriska oftaatt naturvar

ledde till omotiverad straffrihet för delaktighetshandlingar endast
därför ingen straffaskunde gärningsman. andraDenatt som an-
märkningen gick på kravet på delaktighetshandlingen skulleut att att
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uppsåtlig ledde till konstlad begränsning straffskyddet ochvara en av
oaktsamma delaktighetshandlingar i utsträckning friatill blevatt stor

föreslogsfrån I betänkandet bl.a. slopande kravet påettansvar. av
accessorietet. skulle räcka huvudgärningen iDet objektiv meningatt

betrakta brott. Vidare föreslogs det inte skulle krävasatt attvar som
uppsåt fråga anstiftares eller medhjälparesi medverkan.om

lagstiftningsärendet uttalade departementschefen sin principiellaI
till förslaget. Enligtanslutning departementschefen skulle den före-

lösningen de sakliga bristerna i den gällandeslagna avlägsna 0rd-
ningen 1948:80 91 och NJA 1948 217. Förslagetprop. s. s.

till lagstiftning.ledde
sitt slutbetänkande Förslag till brottsbalk SOU 1953: 14 behand-I
Straffrättskommittén frågan lagfästande medverkansansva-lade om av

specialstraffrätten. föreslogs därvidinom I betänkandet be-ret en
innebar där inte belagd med svårarestämmelse gärningattsom en var

disciplinstraffstraff böter eller skulle de allmänna medverkans-än
tillämpas endast detta särskilt föreskrivet. Förslagetreglerna när var

emellertid inte till lagstiftning.ledde
ändringar företogs i medverkansbestämrnelserna i sambandDe som

innebar inte några förändringar i sakmed tillkomsten BrBav av
medverkansregleringen sådan utformats vid 1948 års reform.den

specialstraffrättenutredning rörande DsJuI översynen aven
frågan lagreglering medverkansansvaret inom1975:23 togs om en av

specialstraffrätten Utredningen stannade för någonnytt. attupp
lagreglering denna inte erforderlig, förutsatt statsrâds-punkt attvar
beredningens anvisningar för författningsskrivning från år 1969

Anvisningarna innebar det krävdes särskild föreskriftföljdes. att en
medverkan gärningsmannaskap skulle straffbelagtför änatt annan vara

specialstraffrättsliga i straffskalan.vid brott med endast böter
Fängelsestraffkommittén diskuterade i sitt slutbetänkande Frihet från

f. tillämp-SOU 1988:7 53 medverkansbestänunelsernasansvar s.
specialstraffrätten därvidningsområde inom och föreslog denatt

utsträckasmedverkansregleringen i 23 kap. 4 § BrB skulleallmänna
fängelseomfatta specialstraffrättsliga bestämmelser medtill ävenatt

lagstiftning 1993/94:130i straffskalan. Förslaget ledde till se prop.
f..24s.

ocksåinnebörden medverkansansvaret iFrågan tasom av upp
departementspromemorian Efter Lindome 1993:15. DennaDs

vi för i kapitelredogör 10.närmare
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Utländsk5.5 rätt

danska bygger medverkanslära där det inteDen rätten görsen
åtskillnad mellan medverkande.någon gärningsmän och Genom den

bestämmelse reglerar frågan medverkan till brott 23 § DSLsom om
utvidgas straffansvaret enligt de enskilda straffbuden till gällaatt

Någon begränsningsamtliga har medverkat till gärningen. somsom
till bagatellartade förseelser från det straffbelagdaundantar medverkan

finns inte. i bestämmelsen vissa särregler förområdet Däremot ges
påföljdsbestämningen. Medverkansansvar kan förekomma vidäven

danska medverkansansvaret självständigt ochoaktsamhetsbrott. Det är
oberoende någon kan dömas till föralltså helt ansvarav om annan

huvudgär-huvudgärningen. Något krav på orsakssamband mellan
Medverkansgärningenoch medverkansgärningen uppställs inte.ningen

företagits före eller i samband med huvudgärningensskall ha senast
Efterföljande straffbelagd endast denavslutande. medverkan är om

ochnågon särskild straffbestämmelse, häleri 284 303följer t.ex.av
skyddandeden danska motsvarigheten till brottet§§ DSL eller av

brottsling i 125 § DSL.
inte helleri norsk därMedverkansbegreppet rätt, görmanavser

gärningsmän medhjälpare, gärningåtskillnad mellan ochnågon somen
aktuella straffbudet. Med-uppfyller brottsbeskrivningen i detinte

norskendast i fall det föreskrivs särskilt. Idärför straffbarverkan är
Frågan,bestämmelse medverkan.saknas allmänrätt omomen

därförstraffbelagt eller inte, måstemedverkan till visst brott ärett
enskilda straffbuden. finns därvid fyrasamband med de Detlösas i

straffbudförsta finns detstraffbestämmelser. För detolika typer av
föreskriver medverkan till brottetuttryckligen ärävenattsom

straffbud bara vissa formerstraffbelagt. Vidare finns nämner avsom
där haroch straffbud medverkan konstrueratsmedverkan ettsom

straffbud huvud inteSlutligen finns detsärskilt brott. över tagetsom
bestämmelsemedverkan. 58 finns allmänI § NSLnämner omen

ipå medverkan. Också norskpåföljdsbestämningen sikte bl.a.tarsom
straffbar företagits föreför haskall medverkansgärningrätt att varaen
fullbordande. kanhuvudgärningens Annarsi samband medeller senast

eller eventuelltefterföljande bistånd 320 § NSLförendast ansvar
norska med-fråga. Inte heller i denhäleri 317 § NSL komma i

kausalsamband mellannågot krav påverkansregleringen ställs upp
medverkanFörsök tillmedverkansgärningen.huvudgärningen och är

i § NSL.försöksbestämmelsen 49straffbelagt enligt
medgärnings-bestämmelsersärskildafinländsk finnsI rätt om

§ FSLanstiftan till brott 5 kap. 2mannaskap kap. l § FSL,5 om
bestämmelsen i 5till kap. 3 § FSL. Avmedhjälp brott 5och om

sig vissatillgodogöraframgår den delaktige inte kankap. 4 § FSL att
kan gälladelaktig i brottet. Detpersonliga förhållanden rör annansom
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straffnedsättande grunder ungdom 3 kap. 2 § FSL ellersom
förminskad tillräknelighet 3 kap. 4 § FSL. Ansvar för medverkan är
accessoriskt och kan endast uppsåtliga brott. Utgångspunkten föravse
bestämmelsen medgärningsmannaskap gemenskap i utföran-är attom
det skapar medgärningsmannaskap. Bedömningen de in-av om
blandades handlande skall grunda medgärningsmannaskap görsett
utifrån helhetsbedömning situationen. När det gäller föransvareten av
anstiftan till brott uppställs krav psykisk kausalitet mellanett en
anstiftansgärningen och brottet, dvs. de skäl anstiftarensom ger
gärningsmannen måste de skäl får honom begå brottet.attvara som
Medhjälp till brott kan före eller under det huvudgärningenett attges
utförs, inte efter det brottet fullbordats. Medverkansreglering-attmen

förmål för inom för det finska strafflagsprojektet.är översynen ramen
Medverkansläran i engelsk har visserligen stöd i lagstiftningrätt

Accessories and Abettors Act 1861, har i utvecklatsstortmen genom
rättspraxis. Medverkansgärningen kan i engelsk företas antingenrätt

medhjälp eller "aiding and abetting" elleruppmuntrangenom annan
anstiftan eller rådgivning "counselling and pr0curing".genom
tillFörsök medverkan inte straffbelagt. finnsDet emellertidär en

osjälvständig brottsform "instigation" jämförbar med försökärsom
till anstiftan. I engelsk allmänt gälla medverkansansvareträtt attanses

accessoriskt till vad gärningsmannen har gjort. Accessorietetenär
dock kopplad till den gärning "actus gärnings-reus"synes vara som

har företagit. För medverkansansvar krävs kvalificerat uppsåtmannen
i förhållande dels till huvudgårningen "knowledge", dels till den

medverkansgärningen "intention".egna
I tysk skiljer mellan gärningsmannaskap "Täterschaft"rätt man

och medverkan "Teilnahme". Gärningsmannaskap delas iupp
omedelbart gärningsmannaskap den själv begår gärningen,som
medelbart gärningsmannaskap den begår gärningensom genom

och medgärningsmannaskapannan som avser personer som sam-
verkar för begå och gärning. Det finns i tysk rätt,att en samma
liksom i finsk särskild lagreglering sikte just på med-rätt, taren som
gärningsmannaskap 25 § 2 StGB. Medverkan kan ske i form av
anstiftan eller medhjälp. Anstiftare enligt 26 § StGB denär som
uppsåtligen förmår någon begå uppsåtligt brott. ställs alltsåDetatt ett

krav orsakssamband. Medhjälp enligt StGB27 §är närettupp
någon uppsåtligen hjälper någon begå uppsåtlig rättsstridigatt en
gärning. Medhjälp oaktsamhet således sådan inteårgenom som
straffbar, kan gärningsmannaskap vid oaktsamhetsbrott.utgöra ettmen

29 § StGB föreskrivs för medverkan till brottI äratt ansvaret
i förhållandesjälvständigt till gärningsmannens eller övriga med-

uppsåt.verkandes
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Överväganden5.6 och förslag

5.6.1 Behovet reform och inriktningen våra förslagav en av

Vår bedömning: föreliggerDet behov förändringarett göraattav
i medverkansansvaret främst legalitetsskäl och för denav att
nuvarande terminologin och strukturen i medverkansregleringen är
oklar och svårförståelig. Det bör i samband härmed skapas bättre
förutsättningar för domstolarna i rättstillämpningen skiljaatt
mellan medgärningsmannaskap och medverkan i form av
anstiftan eller medhjälp.

Som framgått redogörelsen för direktiven skall övergripandeav en
i vårt arbetesträvan så tydligt möjligt sökaatt detavgränsavara som

straffbara området för därigenom bättre i dag tillgodoseän de kravatt
legalitetsprincipen ställer. Som vi framhållit i kapitel 2 visom anser

detta viktig målsättning.äratt en
Enligt gällande det finnasrätt stöd för kan konstrueraattanses man

huvudgärningen den gärning kan främjasom attman genom- -
"plocka" rekvisit från anstiftare eller medhjälpare. Mot sådanen en
ordning har riktats kritik, eftersom innebörden härav kan bli att
främjande i sig tillåten gärning denna otillåten.gör En sådanav en
ordning också svår förenaär med den nuvarande lydelsenatt av
bestämmelsen i 23 kap. 4§ BrB, där det talas viss gärning,om
varmed är straffbelagd gärningavsett uppfylleratt menas en som
kraven på rättsstridighet. Den gällande ordningen därför stå isynes
strid med legalitetsprincipen.

Det finns enligt vår uppfattning särskilt starkt behov slåett attav
vakt legalitetsprincipen detnär gäller medverkansansvaret. Syftetom
med medverkansbestämmelsen nämligenär utvidga förgränsernaatt
det straffbelagda området till omfatta fler dematt änpersoner som
direkt uppfyller rekvisiten i visst straffbud. Just avgränsningenett av
det straffbara området så viktigär betydande ansträngningar böratt

för preciseragöras detta så mycket möjligt. Viatt bedömer därförsom
det finns skäl för justering lagstiftningenatt på denna punkt.en av

preciseringEn medverkansansvaret syftar till bättreav attsom
tillgodose legalitetsprincipen vad gäller konstruktionen huvud-av
gärningen för med sig behov mellan å sidangränsernaett attav ena
gärningsmannaskap och å andra sidan anstiftan och medhjälp till brott
klarläggs, eftersom endast den gärningsman bör kunna bidraärsom
med rekvisit till konstruktionen huvudgärningen. Frågan gräns-av om
dragningen mellan gärningsmannaskap och medverkan harannan
också, framgått, särskilt berörts i direktiven. Vad det framför alltsom
blir fråga i denna del hurär överväga kan rättstillämp-attom man ge
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Vi härför uppdragandet dessaningen bättre instrument gränser. tarav
införa särskild be-bl.a. i detta syfte börfrågan enom manupp

sådan be-medgärningsmannaskap. Införandetstämmelse av enom
straffansvaret enligtklarläggandeskulle medförastämmelse attett av

gärningaromfattarenskilda straffbudende även gemensamma
i också kanklarläggande sigi samverkan,företagna ett varasom

legalitetsskäl.påkallat av
Även vår bedömning skälövrigt finns det enligt övervägai ettatt

svårfattligai sina delaroch precisering denförtydligande en av
Vidare vimedverkansbestämmelsen.utformningenlagtekniska tarav

missförstånd förenklaundanröja ochinte, förfrågan, attom manupp
betecknaförmedverkansbegreppetterminologin, bör attreservera

anstiftare eller medhjälpare.endast den ärsom
tillräckliga skälvår bedömning intefinns det enligtDäremot att

medverkan.förnuvarande nedreändring den gränsenöverväga en av
hän-normgivande i dettaalltså alltjämt"främja" börTermen vara

och ii rättspraxistolkningnågon entydigseende, termentrots att av
föreligger.knappastlitteraturen ännu

straffbar,medverkan börvid vilka brottvidareVi överväger vara
utökasmedverkan böransvarsfrihet för ringa fallförutrymmet avom

vid medverkan bör ändras.straffskalansamt om

medverkansansvaretLegalitetsprincipen och5.6.2

huvudgärningen skallföreslår direkt i lagdet klargörsVi attatt
fortsätt-gärningsmän börgärning. Endaststraffbelagdutgöra en

"Plockan-huvudgärningen.rekvisit tillbidra medningsvis kunna
tillåtas.alltså intefrån främjare börrekvisitde" av

utsträckasyftar tillregleringar medverkansansvaretAlla attav
till destraffbestämmelsernaenligt enskildadestraffansvaret personer

brottdeltagit i tillkomstenhareller utan attsätt ettannatett avsom
straffan-utvidgadedettasvensk gällerbrottsrekvisiten. Iuppfylla rätt

rådmedhuvudgärningengärningfrämjat vissharden ensomsvar
Omfattningenmedel.fysiskapsykiska ellerdåd, dvs. medeller av

straffbaraför detocksådärvid gränsernamedverkansansvaret sätter
området.

ivi har redovisatemellertid,detgällandeEnligt rätt somanses
huvud-framkan konstrueraviss omfattningi5.2.5,avsnitt att man
främjatharendastfrån den"plocka" rekvisitgärningen att somgenom

uppsåtsrekvisitöverskjutandedelsgällahargärning. Detta ansettsen
stöldparagrafen, delsenligttillägnelseuppsåtkravet egen-t.ex.

skulle såledesInnebörden häravspecialsubjekt.skapen varaatt vara
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de grundläggande beståndsdelarnaatt i medverkansbestämmel-en av
förekomsten straffbelagd och otillåten gärning, kansen, av en

kringgås så indirekt skaparatt säga huvud-attgenom man en ny
gärning tillföra rekvisit från främjare. En iatt sig tillåtengenom en
gärning kan bli otillåten eller hänföras under straffbud medett

straffskala enbartsträngare på den grunden någon har främjatatt som
gärningen uppfyller överskjutande uppsâtsrekvisit eller egenskapenett

specialsubjekt. Man kan främjandeatt olovligtsäga tagandeattvara av
blir stöld, den främjar det olovliga tagandet har uppsåtom som att
tillägna sig godset. En sådan ordning betänklig och stårär enligt vår
uppfattning i strid med de krav legalitetsprincipen ställer.som

Det sakär främjande olovligt tagande kanatt etten ettannan av
grunda för medverkan till egenmäktigt förfarande. Olovligtansvar
tagande och brukande eller tillgrepp enligt 8 kap. 8 § BrButgörannat

form egenmäktigt förfarande. Det brott huvudgärningenen av som
egenmäktigt förfarande,utgör, definieras således uttryckligen i lag.

Det sker därför i detta fall inte någon omdeñniering brottsbe-av
skrivningen i straffbudet avseende egenmäktigt förfarande. Lagstifta-

har straffbelägga medverkan till egenmäktigt förfarandeattren genom
bestämt främjande olovligt tagandeatt ett skerett utanav som
tillägnelseuppsåt skall bestraffas just medverkan till egenmäktigtsom
förfarande.

I andra sammanhang har i svensk inte godtagiträtt attman
medverkan till tillåtna gärningar gärningen otillåten.gör Medhjälp till
självmord fritt från det skulle förhålla sigävent.ex.anses ansvar om
så den medverkande har främjat självmordet med uppsåtatt att

i fråga skall dö. Att det då i vissa andra fall skulle gällapersonen
särskilda undantag vad krav på överskjutande uppsâtsrekvisit ochavser
krav specialsubjekt knappast logiskt. Enligtär vår uppfattning bör
medverkan till tillåten gärning aldrig straffbar.en vara

Vi bedömer alltså det finns skäl regleringenatt att strama upp av
medverkansansvaret i berört hänseende. Huvudgärningen bör inu
fortsättningen kunna konstrueras endast rekvisit uppfylls hosav som
den eller de gärningsmän har utfört denna. vårtI förslag tillsom
lagtext framgår detta det talas den gärning främjasatt attav om som
skall "straffbelagd gärning". Bestämmelserna nödvärnvara en om

i 24 kap. BrB och oskrivna regler socialadekvans kan göram.m. om
huvudgärningen inte rättsstridig. Något medverkansansvarär bliratt

inte aktuellt i så fall; huvudgärningen tillåten inte straffbarär
särskilda undantagsregler.genom

Vårt förslag torde inte innebära några förändringar för denstörre
praktiska rättstillämpningen. Något prejudikat klart stödersom
förfarandet med "plockande" rekvisit finns inte. Vi har emellertidav

detta bedömt det värde rättsläget denna punkttrots attvara av
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legalitetsprincipen ställer ochi dag tillgodoser de kravbättre än som
lösning för framtiden.logisk och ändamålsenliginnefattar en mer

medgärningsmannaskapsärskild bestämmelse5.6.3 En om

bestämmelse i 23 kap. BrBföreslår införs särskildVi detatt en
medgärningsmannaskap.om

sikte påsärskild lagregleringhittills saknatSvensk harrätt tarsomen
liknarfinns i tvåsådanmedgärningsmannaskap. En rättssystem som

finländska kap. §nämligen i den 5 1i många avseenden,vårt eget
Danmark och Norge§ 2 StGB. Ii den tyska 25FSL och rätten

extensivt gärningsmanna-traditionellt haft s.k.däremothar ettman
mellan gärningsmän ochnågon skillnadinteskap, där görman

medhjälpare.
nuvaranderedovisats, dentidigare harsvensk innebar,I rätt som

gamla kravet påår 1948 detmedverkansbestämmelsens tillkomst att
försvann. Samtidigtbrott,delaktighet iaccessorietet, dvs. annans

medverkande.och andramellan gärningsmändistinktionenbibehölls
döma den kanskesvenskfrämmande föransågsDet rätt att t.ex. som

till mord förmedverkatväsentligt hademindreendast sätt ettett
rättstillämpningenöverlämnadesmordet.medhjälp till Detänannat

gärnings-straffbudensärskildaledning de avgöra närmedatt av
förelåg.mannaskap

någramåste ställa det krävssammanhangetfråga i ärDen omman
förtydligas ellerrättsläget skall kunnalagstiftningsåtgärder för att om

praktiska rättstill-denlagstiftaren överlämnartillräckligtdet är att
gränsdragningen mellanfortsättningsvis stå förlämpningen ävenatt

anstiftan elleri formoch medverkanmedgärningsmannaskap av
medhjälp.

sådantutformadestraffbestärnmelserna sättenskilda ärDe attett
utförsgärningenstraffbelagdainriktade på dende är att en person.av

till-fleraemellertid gärningarföretasgångerMånga personerav
någon uppfyllerellerallai samverkan,och attutan enssammans

visserligen kunnastraffbud tordeflestabrottsrekvisit. Desamtliga
flerabegångnagärningarde omfattarsådantpåläsas sättett av

lagregel isärskildinförandetillsammans, ett enavmenpersoner
legalitetssynpunkt.frånföredrauppfattningenligt vårfrågan är att

bibehöll dis-straftlagsrevisionårsvid 1948Samtidigt mansom
medverkangärningsmannaskap ochmellantinktionen upp-annan

medverkande olika slagenmellanluckrades attgränserna genomav
utfört gärningenhadedeni motiven ändet ävenatt somannanangavs

naturligt.tedde sigdettaförutsattgärningsman,kunde dömas attsom
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skäl tillEtt det enligt gällande finns denna möjlighetatt rätt att
rubricera de inblandades roller torde den påattom ettvara som mer
verksamt har bidragit tillsätt brottet så straffvärd han börattanses
betraktas gärningsman.som

Denna uppluckring har gjort institutetgränserna medgärnings-attav
mannaskap inte har varit föremål för någon belysning inärmare
rättspraxis eller i doktrinen. Det finns emellertid, har framgåttsom
tidigare, flera skäl för i straffrättsligt hänseende skilja mellan åatt ena
sidan den själv eller tillsammans med andra har utfört gärningensom
och å andra sidan den endast har främjat densamma. klarareEttsom
särskiljande mellan gärningsmannaskap och medverkan får till följd att

mellan dessa bägge formergränserna delaktighet måste förtydligas.av
Medgärningsmannaskapets kommer därigenom i blickpunkten.gränser

Vi har i föregående avsnitt föreslagit endast rekvisit uppfyllsatt som
gärningsmän skall kunna bidra till huvudgärningens konstruktion.av

Också detta skäl framstår det angeläget precisera gränsernaattav som
för gärningsmannabegreppets utsträckning.

föreskriftEn medgärningsmannaskap skulle också få storom
betydelse i de fall där medverkan till brottet inte straffbar. I dessaär
fall skulle bestämmelsen reglera avgränsningen det straffbaraav
området.

Vi bedömningen det straffbelagdagör området för gärnings-att
mannaskap på tydligare i dag kan det införssätt än avgränsasett om

lagbestärnmelse medgärningsmannaskap detta ärsamt atten om
önskvärt. Därigenom domstolarna instrument de kanettger man som
använda för på klarare i dag utformasätt föränatt gränsernaett när

skall gärningsman. Det finns alltså enligt våren person ses som -
uppfattning behov lagstiftning på detta område.ett av-

Den särskilda bestämmelsen medgärningsmannaskap börom
självfallet införas i 23 kap. BrB. Avsikten med bestämmelsen bör vara

främst legalitetsskäl klart föreskriftgöra ettatt attav en om ansvar
straffbud skall gälla gärning utförsäven två eller fleranär en av

i samverkan. Bestämmelsens innebörd bör ansluta tillnärapersoner
vad kan bedömas gällande rätt.som vara

För medgärningsmannaskap skall föreligga bör krävasatt attanses
gärningen har utförts två eller flera gärningsmän i samverkan.av
Gärningsmännen skall tillsammans uppfylla brottsbeskrivningen i ett
straffbud och och dem skall uppfylla det subjektiva rekvisitvar en av

krävs enligt detta. Det skall fråga ett gemensamtsom vara om
brottsligt företag, där i viss utsträckning kan ömsesi-sägasman vara
digt beroende varandras agerande. Företagandet denav av gemensam-

gärningen kan innefatta arbetsfördelning mellan medgär-ma en
ningsmännen. Vad kan inordnas under samverkan i gärningsom en
beror till del på bedömning det samordnade agerandetstor en av om
kan i förhållandegärning till den brottsbeskrivningses som en som
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framgår det tillämpliga straffbudet. fråga fårDenna huvudsakligenav
rättstillämpningen.överlämnas Vi dock bedömningen detgör att

tillskapandet särskild lagbestärnrnelse medgärnings-genom av en om
finns förutsättningar förmannaskap domstolarna på tydligareatt ett

i beskrivadag för medgärningsmannaskap går.sätt än gränsernavar
förutsättningarna för medgärningsmannaskap uppfylldaOm fårär

samverkande för vad de tillsammans har gjort.de personerna svara
och skall således dömas gärningsman.Var en som

medgärningsmannaskap bör, liksom fallet enligt gäl-För synes vara
någotlande inte krävas det har företagits samråd i egentligrätt, att

samfällt genomföra gärningen,mening, dvs. beslut vadett att utan
gärningen har utförts i samförståndbör krävas är att genom sam-som

flera två eller flera till-verkan två eller Ompersoner. personerav
föreligger oftastmisshandlar med-etten annan personsammans
gärningsmännen fårgärningsmannaskap, varvid ochvar en av svara

tillsammans har tillfogat offret jfr 1980för de skador de NJAsom s.
606.

medgärningsmannaskapsbestämmelse börVi tillämpningen av en
iakttas så inte förda drivs förförsiktighet det resonemangetatt nu

medgärningsman tilllångt. NJA 1992 474 dömdesI en man soms.
varitdet inte ansågs bevisat han hadedråp än atttrots att vara mer

medgett, vilket innefattade han vid någotaggressivare vad hanän att
händelseförloppet hade slagit offret med stol,tillfälle under en

händelseförloppet påhan enligt HD hade deltagit isamtidigt ettsom
uppfatta den andreinte kunde ha undgåttstadium hannär att att

offret offret tillfogats svår skada.avsåg döda och redantilltalade att att
därför inställd händelserna skulle få dödligansågsHan att en

inte styrkt dråpet hadeutgång. anförde uttryckligen detHD att attvar
Vid bedömningennågot samråd mellan de tilltalade.föregåtts avav

bevismässigt utgå från den andre"stolmannens" agerande fick attman
Samverkan idödat offret flertal knivhugg.tilltalade hade ettgenom

misshandel för handen, det kansketorde ärmen mervaragrov
samverkan ikan det här frågatveksamt ärsäga ettatt omom man

för medhjälp tilluppsåtligt dödande. Ansvardråp ett gemensamt-
förelågtill hands utifrån det bevislägedråp ligga närmare somsynes

på såslutsatsHD:s domskäl. Av HD:sdöma ettattatt mannenav
dömasbidragit till offrets död, han skullehadeverksamt sätt att som

några säkra slutsatserinte heller dramedgärningsman, kan man
ellerdråpet begåtts i samverkanansåg haderörande HD att omom

rubriceratsdråp och sedanfrämja den andreshar ansetts ommannen
förstaandra stycketmedgärningsman med stöd 23 kap. 4 §till av

meningen BrB.
vid oaktsarnhet,Medgärningsmannaskap kan föreligga även

utför gärningtillsammans i samverkannämligen flera enpersonerom
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bedöms culpös och där de och kan klandras för hasom som attvar en
företagit gärningen.

5.6.4 Gärningsman och främjare. Formerna för medverkan

föreslårVi den nuvarande möjligheten fördela de in-att att om
blandades roller på rubriceringsstadiet bort. Den endasttas som
har främjat gärning skall därför inte längre kunna betecknasen

Ågärningsman. andra sidan skall inte heller den harsom ut-som
fört gärningen kunna betecknas anstiftare eller medhjälpare.som
Termen medverkan bör i fortsättningen omfatta endast anstiftan
och medhjälp. Vi emellertid det inte finns tillräckligaattanser
skäl för slopande distinktionen mellan dessa bägge medver-ett av

Ävenkansformer. framöver bör det därför skillnad mellangöras
anstiftan till brott och medhjälp till brott.

Enligt den nuvarande bestämmelsen i 23 kap. 4 § BrB kan man, som
framgått,har rubriceringsmässigt gärningsman tillgöra om en

anstiftare eller medhjälpare och Värdet sådan möjlighettvärtom. av en
till omrubricering de inblandades roller kan emellertid ifrågasättas.av

l normalfallet gärningsman straffvärd i fallän vartanses en mer en
medhjälpare. En omrubricering markerar "främjaren" likaäratt
straffvärd gärningsman eller "den utfört gärningen"attsom en som

Äveninte straffvärd anstiftareär eller medhjälpare.änmer en om
omrubriceringen kanske i enskilt fall kan ha visst symbolvärdeett ett

dess negativa inverkan destoär medförDen nämligenstörre. att
mellan medgärningsmannaskapgränsen och medverkan blirannan

otydlig. Den dessutom förvillande, eftersom olikaär de medverkans-
rollerna går in i varandra. Enligt vår bedömning skulle betydligten
enklare och logisk ordning råda omrubriceringsmöjlighetenmer om

bort. Vi föreslår därför möjligheterna utvidga gärnings-togs att att
mannaskapet till omfatta "främjare" slopas. Inte heller bör detatt
fortsättningsvis möjligt rubriceringsmässigt beteckna denattvara som
har utfört gärningen anstiftare eller medhjälpare.som

påföljdsvaletVid och straffrnätningen kommer det enligt bestärnrnel-
i 29 och 30 kap. alltjämtBrB finnas goda möjligheteratt att taserna

hänsyn till någon, inte betrakta gärningsman, ändåär attom som som
på verksamt har bidragit till brottet eller någon,sättett mera om som
visserligen gärningsman, ändå har spelat mindre betydelse-är men en
full roll.

Tar bort omrubriceringsmöjligheterna kan också medman man
fördel förenkla terminologin så, medverkan kommer endastatt att avse
vad i dag benämner anstiftan eller medhjälp. Att begreppet med-man
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verkan i vissa situationer omfattar gärningsmän i andraäven men
situationer endast anstiftan eller medhjälp har gjort denavser

terminologinnuvarande i medverkansbestämmelsen svårbegriplig och
missförstånd.ägnad skapa Vi bedömer betydligt bättreatt att en

ordning skulle uppnås förbehöll medverkansbegreppet förom man
anstiftan och medhjälp.

Vi har bör slopa den nuvarande distinktionenövervägt om man
mellan anstiftan till brott och medhjälp till brott. svårigheterna draatt

mellan anstiftanavgörande ochgränserna uppmuntran annan
medhjälp talar för sådan lösning. Vi har emellertiduppmuntran en

bedömt det finns skäl ha kvar anstiftan mellankategoriatt att som en
gärningsmannaskap och medhjälp. Riskenmellan är stor attannars

gärningsmannabegreppet i praxis utvidgas till omfatta vissa formeratt
anstiftan. också enligt vår uppfattning motiverat alltjämtDet är attav

rubriceringsmässig straffvärdemässigoch inte endast skillnadgöra en
främjande haft inflytandemellan har avgörandeett ettsom

gärningens tillkomst anstiftan och främjande inte har haftett ettsom
sådant inflytande medhjälp. Ett slopande mellangränsernaav

till följd straffvärdetanstiftan och medhjälp skulle också kunna få att
för medhjälpsgärningar allmänt bedömdes högre vadän ärsett som

Vi därför det inte finns tillräckliga skäl bortönskvärt. att att taanser
beteckningarna anstiftan till brott och medhjälp till brott. börDessa
således kvar. Vi för övrigt fördelar i genomförandeettvara ser om av

reform vi föreslår skulle leda till nyanserad be-den som en mer
dömning överlag gäller straffvärdet för gärningarvad utgörsom

tillmedhjälp brott.

5.6.5 Dispositionen medverkansbestämmelseav en ny

föreslårVi medverkansbestämmelsen utformas så detatt att
straffansvaret enligt detydligare i dag klartsätt än görsett att

omfattasärskilda straffbuden utsträcks till denävenatt som
främjat gärningen. främjaanstiftat eller Termensättannat

för med-behålls avgränsningsnorm för den nedre gränsensom
omredigering lagtextenspråklig och strukturellverkan. En av -

blirföreslår avsedd föra med sig bestämmelsenvi är attattsom -
förstå tillämpa.enklare både ochatt att

sinkap. § tillmedverkansbestämmelsen i 23 4 BrBnuvarande ärDen
Syftet med bestämmelsenutformning svår förstå.uppbyggnad och att

utsträcka straffan-bestämmelseförst och främst i generellär att en
omfatta också den harstraffbuden tillenligt de enskilda attsvaret som

syfte bör klararefrämjat gärningen. Dettaanstiftat eller på sättannat
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i dag framgå lagtexten.än Vi föreslår därför det i medverkans-attav
bestämmelsen föreskrivs den anstiftar eller påatt sättannatsom
främjar straffbelagd gärning skall kunna dömas för medverkan.en

Vi föreslår förtydligande och förenklande medverkansbe-ett av
stämmelsen bl.a. bestämmelsen byggs logiskt ochattgenom upp mer

liknar detsätt gäller för de enskilda straffbuden.ett som som
Vi bedömer det inte finns skäl ändra gällande vadatt rättatt avser

medverkansgärningens nedre Det förgräns. medverkansgärningen
centrala begreppet "främja" bör således bibehållas med samma
betydelse för närvarande. Innebörden enligt gällande rätt ärsom
visserligen inte entydig, osäkerheten i detta hänseende intemen synes
ha lett till några påtagliga problem i den praktiska rättstillämpningen.

Främjande i form medhjälp skall liksom i dag kunna skeav genom
psykiska medel, övertalning eller begå brottett.ex. uppmuntran att
eller rådgivning hur brottet kan genomföras. Det kan också skeom

handlande, i form hjälp föra bort stöldgods,t.ex. attgenom av
agerande chaufför vid bankrån eller anskaffandeettsom ettav
spelbord den bedriver äventyrligt spel. ålderdomligaDesom

"råd" och "dåd" bör emellertid bort.termerna tas

5.6.6 Vid vilka brott skall medverkan straffbarvara

föreslårVi medverkan till brott normalt skall straffbaratt vara
endast vid brott där fängelse ingår i straffskalan.

Sedan den julil 1994 gäller medverkansansvaret inom specialstraffrät-
generellt endast brott vilka kan följa fängelse. Någon anledningten

till varför inte ordning bör gälla för brotten i finnsBrB enligtsamma
vår uppfattning inte. En sådan inskränkning det straffbara områdetav
för medverkansansvaret står också i överensstämmelse med våra
allmänna utgångspunkter för utvidgning straffansvaret börnär en av
ske med stöd reglerna i kap.23 BrB. saknasDet enligt vårav
uppfattning allmänt tillräckliga skäl straffbelägga medverkansett att
vid bötesbrott. Har lagstiftaren bedömt straffvärdet för brottetrena

sådant endast bötesstraff kan utdömas, saknas det regel-att ettvara
mässigt skäl låta några andra omfattas straffansvaretatt personer av

den eller de utförtän gärningen. Om anstiftareävenpersoner som
eller medhjälpare undantagsvis bedöms böra straffas får det före-
skrivas särskilt.

Rena bötesbrott i BrB vållande till död, ringa brottär 3annans
kap. första7 § stycket, hemfridsbrott 4 kap. 6 § första stycket,
olaga intrång 4 kap. 6 § andra stycket, förtal 5 kap. §, föro-1
lämpning kap. första5 3 § stycket, tillgrepp fortskaffningsmedel,av
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första stycket, utpressning, ringa brott 9 kap.ringa brott, 8 kap. 7 §
bokföringsbrott, ringaförsta stycket, fyndförseelse 10 kap. 8 §,4 §

olovlig 12åverkan 12 kap. 2 §, tagandebrott kap. 5 §,11 vägav
hetsefterbildning 14 kap. 10 §,§, olaga spridandekap. 4 motav

förargelseväckande beteende 16ringa 16 kap. 8 §,folkgrupp, brott
stycket,förrättning kap. 13 § andrahindrande 17kap. 16 §, av

§ tredje stycketställning såsom advokat 17 kap. 15föregivande av
§ andra stycket.tystnadsplikten 20 kap. 3oaktsamt brott motsamt
brott, med endastför medverkan till dessaVi bedömer att ansvaret

Sannolikti praktiken.sällan aktualiserasnågot undantag, ärytterst
för flestaobsolet deföreskriften medverkansansvar rent avavom

det straffbaraföreslagna inskränkningenDendessa brottstyper. av
någon praktisk betydelse. I sammanhangettorde därför inte fåområdet

vid oaktsamhetsbrottockså gärningsmannaskapetobserverasbör att
uppsåtliga brott.framstår vidare vidgångermånga änsom

finnas visst praktiskt behovkan det dockEnligt vår bedömning ett
hemfridsbrott kap. 6 §till vid 4straffa medverkan brottkunnaattav

Vi föreslår§ andra stycket.och intrång 4 kap. 6stycket olagaförsta
förs instraffbestämmelseranslutning till dessadet idärför att en

straffbar.brott skallmedverkan till dessaföreskrift att varaom
efterbildning enligtspridandetill olagagäller medverkanDetsamma av

1014 kap.

ringa medverkanAnsvarsfrihet för5.6.7

skall leda tillringa fall inteföreslår medverkan till brott iVi att
straffrättsligt ansvar.

utgångs-våra allmännaanfört i kapitel 2 rörandevi tidigareSom
någondet inte ske23 kap. BrB börför reformeratpunkter ett

osjälvständiga brotts-i ringa fall destraffansvaretutvidgning avav
inte hellertill brott ochmedverkanförsök, förberedelse ochforrnerna

hindra brott.avslöja ellerfall underlåtenheti ringa attav
§ BrBi dag i 23 kap. 5till brott finns redanmedverkanVad gäller

intefall medverkanvissa ringaföreskriverbestämmelse att avsomen
förasredigerat skickAnsvarsfrihetsregeln bör itillskall leda ansvar.

omständigheterSådanamedverkansbestämmelsen.till attöver som
eller missbruktvång, svekmedverkaförmåttsnågon har avgenom

i mindremedverkat endastocksåoförstånd ellerungdom ellerhans
medverkanleda tilli dag kunnabör liksommån andra attän anses
dockTankenfråndärmed fri ärringa och att ansvars-ansvar.som

situationer,i andrai frågakommafrihet skall kunna även t.ex. om
utförandebetydelsefull för brottetsmindrehar varitnågons medverkan
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eller skett på så tidigt stadium händelseförloppet faran förett attav
förverkligandebrottets framstod liten. Bedömningen med-som av om

verkansgärningen ringa skebör med beaktandeär samtligaav om-
ständigheter förelåg vid gärningstillfället.som

Grunden för ringa fall medverkan bör leda till ansvarsfrihetatt av
straffvärdet i dessa fall såär lågt det inte finns skäl åläggaäratt att att

något straffrättsligt Mindre betydelsefull medverkan kan därföransvar.
tillleda vid brott med högre straffvärde föranledaom lägreänansvar

straff enligt 29 kap. 3 § BrB leda till ansvarsfrihet vid mindremen
allvarliga brott. Däremot kommer inte längre den gärningsmanärsom

kunna erhålla ansvarsfrihet vid ringa fall medverkan. praktikenatt av
torde detta knappast leda till några förändringar, eftersom den ärsom
gärningsman knappast någonsin blir fri från med stödansvar av
bestämmelsen i 23 kap. §5 BrB.

5.6.8 Straffskalan vid medverkan

föreslårVi det införs särskild straffskala vid medverkan tillatt en
brott, föreskriver straff för medverkan till brott skall be-attsom

högst till vad gäller för brott i gärningsmannaskap.stämmas som
Därigenom generell möjlighet underskridaöppnas minimumatten
i straffskalan för det brott medverkansgärningensom avser.

Straffskalan vid medverkan till brott i dag densamma för brottär som
begångna i gärningsmannaskap. Till viss del kan detta förhållande nog
förklaras gärningsmannaskapmed enligt gällandeäven rättatt anses

form medverkan och därmed alltså omfattas bestämmel-vara en av av
i 23 kap. 4 BrB. framgått§ Som det föregående föreslår vi attsen av

gärningsmannaskap inte längre skall form medverkan.ses som en av
Vid vissa former anstiftan straffvärdet lika högt eller iblandärav

högre för brott begångna i gärningsmannaskap. Men generelltän sett
föranledagäller medverkan, framför allt medhjälp, oftast böratt ett

strafflägre brottet begås i gärningsmannaskap. Man kanän om
jämföra med reglering för försöksbrottet.motsvarande Avslutade
försök leder ibland, åtminstone frekventavid vissa brottstyper, till

straff brott i gärningsmannaskap medan straffet församma som
oavslutade försök i flestade fall lägre. Vi föreslår därför med-sätts att

till fårverkan brott likartad straffskala gäller vid försök tillen som
nämligen straffet fårbrott, bestämmas högst till vad gäller föratt som

brott i gärningsmannaskap.
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6 Försök till brott

6.1 Allmänt straffansvar för brott utgörom som
förstadier till fullbordade brott

Normalt föranleder endast fullbordade brott fullbordatEtt brottansvar.
föreligger, den gärning någon företar uppfyller samtligaom som
objektiva och subjektiva brottsrekvisit i straffbud. allaI rättsord-ett
ningar i modern tid har det dock nödvändigt i någon formansetts att
straffbelägga vissa förstadier till de fullbordade brotten.även I svensk

har detta skett kriminaliseringrätt de osjälvständiga brotts-genom av
formerna försök till brott 23 kap. § förberedelse1 BrB ochsamt
stämpling till brott 23 kap. 2 § BrB.

Traditionellt indelas i svensk de brottsformerrätt utgörsom
förstadier till fullbordade brott i brott verkställighetsstadiet försök
till brott och i brott planeringsstadiet förberedelse till brott och
stämpling till brott. sistnämndaDe brottsformerna selektivtär mer
tillämpliga försöksbrottet. Lagtekniskt hängerän det med attsamman
det i bestämmelsen i 23 kap. 2 §BrB finns självständiga brottsbeskriv-
ningar. Syftet härmed detta tidiga stadium denär s.k.att av
handlingsprogressen straffbelägga endast gärningar till sin ärtypsom
straffvärda med hänsyn till risken för uppkomsten brott. Brott påav
planeringsstadiet behandlar vi i kapitel 7.

I detta kapitel skall vi behandla försök till brott. Försök denär av
osjälvständigade brottsformerna tidsmässigt ligger detnärmastsom

fullbordade brottet. Försöksbrottet till sin konstruktion heltär
beroende utformningen det fullbordade brottet. Detta berorav av

försöksbestämmelsen, till skillnad bestämmelserna förbe-att mot om
redelse och stämpling, saknar självständig brottsbeskrivning.en

försök tillFör brott skall straffbart krävs det särskiltatt ett attvara
föreskrivs försök till just det brottet straffbart. Vid brotten i BrBäratt
finns bestämmelser detta slag intagna i slutet varje kapitelav av som

föreskrifter de särskilda brotten. Det bör tilläggasupptar attom
definitionen försök i 23 kap. § gäller inom1 BrB special-ävenav
straffrätten.

Det svenska försöksbegreppet endast s.k. verkställandehand-avser
lingar. Gärningsmannen måste för straffas förkunna försök haatt
påbörjat själva utförandet brottet. Beñnner sig hans handlandeav
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alltjämt på planeringsstadiet kan han endast straffas för förberedelse
eller stämpling till brott. Detta gäller naturligtvis under förutsättning

dessa brottsformer straffbara vid den aktuella brottstypen.äratt
brukar inom försöksläranMan skilja mellan objektiva och sub-

försöksteorier.jektiva De objektiva försöksteorierna bygger på tanken
det för straffbarhet måste ha förelegat fara för gärnings-att atten

handlande skulle leda till brottets fullbordan. De subjektivamannens
försöksteorierna däremot kräver för straffbarhet endast gärnings-att

själv, enligt sin föreställning, har uppfattat hansattmannen egen
handlande skulle leda till fullbordan.brottets Någon konkret fara för
brottets fullbordan behöver således enligt de subjektiva försöksteorier-

inte ha förelegat för för försök skall kunna ådömas.attna ansvar
svenska försöksbestämmelsenDen kan bygga i huvudsak påsägas

objektiv försökslära. mångaInom andra det i ställeträttssystem ären
någon de subjektiva försökslärorna den huvudsakligaärav som

för försöksbrottetsgrunden utformning. gäller framförDetta allt i den
danska den norska, den tyska och den engelskarätten, ävenmen

försöksbestännnelser får vila på i huvudsak subjektivrättens anses
grund. Valet teoretisk grund för utformningen försöksbrottet fårav av
betydelse främst fråganvad och i vilken utsträckning s.k.avser om
otjänliga försök bör straffbara.vara

Till förgrund uppfattningen huvud skall bestraffaöveratt tagetman
försök till brott ligger det brottsliga sinnelagets betydelse inom
straffrätten. Under inflytande romersk och kanonisk har deträttav

den "brottsliga" eller "samhällsfarliga" viljan grund-utgöransetts att
i brotts straffvärdhet. uppsåt"Har "ont skallmomentet ett ettman

därför kunna straffas sin gärning inteävenman om man genom
orsakar någon skada. motivDe företar gärningen somsom person en

blir viktigare vad faktiskthar har Läggerän ägtrentsom rum. man
stället vikt vidi avgörande själva den företagna gärningen, blir

perspektivet något annorlunda. Då blir det i stället gärningens
skadeverkningar eller dess objektiva farlighet i försätts centrumsom
bedömningen. Med sådant perspektiv försöksansvaretblir påett synen

kritisk, i månden vilar subjektiv grund.ansvaretmer

Gällande6.2 rätt

till6.2.1 Försök brott

försöksansvaretAllmänt enligt brottsbalkenom

Enligt den allmänna försöksbestärnmelsen i 23 kap. § BrB föreliggerl
straffbart försök någon har påbörjat utförandet visstnärett ettav

brott, inte har kommit till fullbordan, under förutsättning antingensom
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för handlingen skulle leda till brottetsfara har förelegat attatt
tillfälliga omständig-eller sådan fara endast på grundfullbordan att av

har varit utesluten.heter
förskall således ha påbörjat utförandet brottetGärningsmannen av

försök skall föreligga. brukar tala den s.k.straffbart Man attatt ett om
uppnådd. Gärningsmannen skall ha lämnatförsökspunkten skall vara

övergått till verkställighetsplanet eller med andraplaneringsstadiet och
utföra.förverkliga det brott han har uppsåtbörjat0rd ha attatt som

skall vidare visst brott, dvs.Gärningsmannens handlande ett enavse
särskilddefinieras igärning hänförlig till viss brottstyp som enen

rån. kan intemisshandel, stöld eller Manstraffbestämmelse, t.ex.
förberedelse eller försök tilltill försök, försök tillstraffas för försök

medverkan inteför försök till sådanstämpling eller för den delen som
förfarandet kani särskilda fall därgärningsmannaskap deutomutgör

eller stämpling.förberedelsebedömas som
förutsättsbrott. DetFörsök kan beskrivas "kuperat" attettsom

inteuppsåtet brottsbeskrivninginte inågot som ärrörmoment en
brottallmängiltigt någotgår inteuppfyllt. Det närsäga ettatt ommera

varierarnådd.dvs. fullbordanspunkten Dettafullbordat, ärnärär
tolkning detframgårfrån fall till fall ochnämligen avgenom en

elleringa "naturliga" försökstraffbudet. Det finnstillämpliga
Lagstiftaren kanfullbordat brott.kännetecken"naturliga" ett

skadligt eller farligt hän-vid vilken tidpunkt ifritt väljatämligen ett
Skillnadenskall fullbordat.brottdelseförlopp ett anses varasom

många gångerdärföroch fullbordat brottförsökmellan ärett ett
brottsbeskrivningen ienligtpå vadformell. Allt berorendast som

fullbordat.brottet skallför det aktuellastraffbudet krävs att vara
försöksansvar krävernegativt sådärför bestämtsFörsök har sätt att

fullbordats.brottet inte haratt
läggastraffrättslagstiftning finns tendenstidsI attensenare
Somförhållandevis tidigt i handlingsprogressen.fullbordanspunkten

fullbordad redanurkundsförfalskningexempel kan nämnas att ansesen
fara idet föreliggermedförtförfalskningsåtgärderna harnär att

tillgängligurkunden har gjortsalltså intebevishänseende. krävsDet att
förfalska-heller densjälv och inteförfalskarenför någon än attannan

användning. tidigarekommit till Jufaktiskt harurkundende rent
det förfinnsmindrefullbordanspunkten ligger, desto utrymme ansvar

till brottet.för försök
för försöktäckt förmåste fulltsubjektiva sidanDen att ansvarvara
subjektivtformFörsökutkrävas.skall kunnatill brott är aven

uppsåtsådantgärningsmannen harsåledeskrävsöverskott. Det att som
försöksläranuppsåt, idettabrottet ochför det fullbordadekrävs att

förverkligats.orsak inte harnågonbrottsplanen,ofta benämnt av
straffbudet.aktuellaframgår detkrävsuppsåtskravVilket avsom

för detdetuppsåt,eventuelltdet medNormalt räcker men om
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fullbordade brottet uppställs krav, dvs. krav påsträngare direktett
uppsåt, skall detta uppfyllt. Om återstårdet något för gärnings-vara

enligt brottsplanen, krävsgöra vidare han har föresattatt attmannen
sig just detta. Detta förhållandegöra uttrycks i rättspraxis ofta såatt

den tilltalade skall ha varit bestämd i sitt uppsåt. Försök tillatt
oaktsamhetsbrott kan inte förekomma.

Försöksbestämmelsen ställer krav på detnämnts ett attsom upp
försökshandlingen skall ha förelegat fara för brottets fullbordangenom

eller sådan fara skall ha varit utesluten endast på grundatt av
tillfälliga omständigheter. Vad i korthet det antingenär attsom avses

förelegatskall ha konkret fara för gärningsmannens handlandeatten
skulle leda till brottets fullbordan eller det enligt normaltatt ett
betraktelsesätt från gärningsmannens synpunkt tillfällighet attvar en
det inte förelåg någon sådan fara.

Försöksgärningen

doktrinen har hävdatsI det i lokutionen "påbörjat utförandetatt ettav
visst liggerbrott" krav på det existensiellt möjligtärett att att
fullborda brottet, dvs. det går konstruera tänkbart hän-att att ett
delseförlopp leder fram till brottets fullbordan Jareborg,sesom
Straffrättens ansvarslära 79. sådantEtt krav torde kunna liggas.

utgången ibakom rättsfallet 1989NJA 456, där frikändess. en man
från åtal för försök till varusmuggling avseende narkotika, eftersomett

vid försökspunktenshan inträde inte innehade någon narkotika, utan
endast bivax och henna. HD har dock i praxis, främst NJAsenare
1992 679, sig oförhindrad tillämpa försöksbestämmelsensett atts.

det existensiellt omöjligt fullborda brottet gärnings-trots att attvar
dömdes till för försök till varusmugglingmännen trots attansvar grov

kokainpartiet redan hade omhändertagits polisen. Se ävenav
rättsfallen NJA 1985 544 och 1990 354 RH 1982:109 ochsamts. s.
1985: 108. Kravet gärningsmannen skall ha påbörjat utförandetatt

får därförbrottet enligt gällande rättspraxis formellav ges en mer
betydelse såsom antydan försökspunkten bör förläggas.en om var

Det kan i detta sammanhang tilläggas enligt i doktrinenatt en
uppfattningföreträdd innebär kravet "visstpå brott" skallatt man
den planerade handlingen så långt den konkretiserats vidpröva om -

försökspunktens inträde straffbelagd Wennberg, Försök tillseär-
brott 139 ff.. sådant kravEtt skulle medföra inte kanatts. en person
ha påbörjat utförandet "visst narkotikabrott" det objekt hannärettav
försöker sälja inte alls narkotika vilket han tror,utgör utan ett
oskyldigt pulver, s.k. fultjack f..a. 139 Uppställandetst. etts. av
sådant krav skulle enligt Wennberg också kunna förklara utgången i
det uppmärksammade Brobyfallet 1956 6, där föreståndareNJA B enå
för ålderdomshem frikändes från försök till dråp vidtoghonnärett



SOU 1996:185 Försök till brott 229

vissa åtgärder för hemmet intagen pensionäratt skulle avlida,en
där det inte kunde uteslutas åtgärderna vidtagits först eftermen att det

hade avlidit a. 141 f..att Det kan dock konstateraspersonen a. s. att
efterHD NJA 1989 456 inte har Wennbergsanammats. argumenta-

tionsmodell. I det tidigare nämnda rättsfallet NJA 1992 679s.
utdömdes för försök till narkotikabrott åtalspunkt 2grovtansvar när
gärningsmännen hade mottagit antal lådor för förvaringett och
överlåtelse i den felaktiga de innehölltron parti kokain,att störreett

där polisen flera dagar tidigare tagit detta parti i beslag.men HD
anförde i domen uttrycket "visst brott" i försöksbestämmelsenatt fick

syfta endast på det förhållandet straffbart försök skallanses att ett avse
bestämd gärning, till skillnad från straffbar förberedelse kanen som

olika gärningar med anknytning till viss brottstyp nämndaavse en
rättsfall 689.s.

Försöksgärningen beskrivs i 23 kap. §l BrB "handlingen".som
Något hinder föreligger dock inte utkräva försöksansvarmot att även
vid underlåtenhetsbrott. Det dock i dettaär sammanhang svårt att
föreställa sig något för avslutade försökän jfr Jannat areborg,ansvar
Straffrättens ansvarslära 83 f..s.

Även försöksansvaret kan form subjektivtom ses som en av
överskott där det brottsliga uppsåtet medför gärningen straff-äratt
värd, krävs enligt alla försöksläror uppsåtet manifesterats i någonatt
form handling eller underlåtenhet. Annars skulle blotta tanken påav

begå brott bli kriminaliserad. l svensk haratt rätt tradition haftman av
förhållandevis restriktiv inställning till försöksansvar. Detta framgåren

bl.a. vi först 1942 års strafflagsreformatt fick allmänav genom en
försöksbeståmmelse i svensk Innanrätt. dess försök straffbartvar
endast i vissa fall och då särskilda brottstyper s.k. materiellasom
försöksbestämmelser i anslutning till beskrivningen de fullbordadeav
brotten. Försök till dråp inte straffbart före 1942 årst.ex. reform.var

Försökspunkten

Försökspunkten, dvs. den tidigaste punkt i händelseförloppet vid
vilken gärningsmannen kan ha påbörjat utförandetsägas brottet,av
uppnås framgått gärningsmannen harnär lämnat planeringsstadietsom
och övergått till börja förverkliga sitt uppsåt. Den norskeatt rättsve-
tenskapsmannen Johs. Andenaes har uttryckt saken så, påbörjatatt ett
utförande brottet föreligger gärningsmannensnär uppträdande visarav

förberedelsernas och övervägandets tid förbiatt hanär attgenom
skrider till verket se Allminnelig strafferett, 2 uppl. 1974, 322.s.

Frågan försökspunkten börnär uppnådd ibland svårärom attanses
besvara. Saken får i görligaste mån med hänsynavgöras till om-
ständigheterna i det enskilda fallet. Många gånger får domstolen
grunda sitt bedömande vad framstår naturligt i detsom som
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i svenskuppnåddskallförsökspunktenfallet. Förkonkreta att anses
straffbudetaktuellai detbrottsrekvisit ärnågotintekrävsrätt att

typfall.några olikamellananledning skiljafinnsuppfyllt. Det att
gärnings-uppnåttsförsökspunktentypfallet har närförstaEnligt det

brottsplanen ankommerenligtallt vadverkställttill fullo sommannen
vidtill stånd eller,kommitskulle hafullbordat brottsåpå honom att

händelseförloppetståndtillskulle kunna kommauppsåt,eventuellt om
föreställde sig.gärningsmannenutveckla sig detfortsatt sättatt som

Gärnings-försök.fulländadeelleravslutadetypfall s.k.Detta avser
behövligt,från hans sidagjort allt vadhar men avvarsommannen

kanexempelSomändå inte.brottetfullbordasanledningnågon
missar.dödauppsåtinågon skjuter attmotnämnas menatt en person

uppsåtstubintråd iantändernågonexempel attärEtt attannat en
grundintet pågårsprängningeni luften,husspränga avett ommen

polisen.stundi sistaingripandeett av
har räknatgärningsmannenavslutat,försök kan ävenEtt omvara

tänkt sigkanske harhandlande. Hansittbehöva attmed att upprepa
avslutat ellerförsökHuruvidaoffer. årsittserie skottskjuta ettmoten

sittbereddvarithargärningsmannen attoavslutat, när upprepa
objektiv be-enligtbrottetnämligenhandlande, beror enom

fullbordashade kunnatpositiongärningsmannensutifråndömning
Straffrättensjfr Jareborg,handlingenförstadenredan genom

81.ansvarslära s.
gärnings-uppnåttsförsökspunkten närtypfallet harandraEnligt det

uppsåt,eventuelltvideller,skallhandlingpåbörjat den sommannen
föreligger.fullbordat brottinträdemedresultat,medföra detkan vars
försök därförsök, dvs.oavslutadesigtypfallet detdet härl rör om

gärningsmannen göra.något föråterstårbrottsplanen attenligtdet
kangärningsmannenuppnåtts,börjantillFörsökspunkten har omen

medföraskallhandlingutföra denmed attpåhållasägas att som
dödauppsåtinågonbörjat attfullbordas. Denbrottet strypat.ex.som

underhonomnågonövertalabedrägeri, börjatvid atteller, pengarge
försökspunkten. Detsammanåttsåledesförespeglingar, harfalska

serieskall företagärningsmanneninnefattaruppsåtetgäller enattom
förgiftauppsåtharGärningsmannenhandlingar. attlikartade t.ex. en

medhunnitendastharserie giftdoser att gemengenom enperson
dödlig.sig inteidosen, ärförstaoffret den som

någotgjorthargärningsmannenföreliggertypfalltredje närEtt som
ochhändelseförloppet ärplaneradei detledförberedandeutgör ett

Detfullborda brottet.uppsåtsittförverkligaomedelbart attberedd att
förbe-utförthargärningsmannenalltsåtypfallet innebärhär att en

ochgärningenförberedandedenplaneringshandlingellerredelse-
brottet.fullbordaomedelbart ämnarsåbrottsplansinenligt gott som

gärningsmannensbetecknaoftakanfallsådantOckså i ett man
Sombrottet.utförandetsjälvapåbörjandehandlande avett avsom
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exempel kan dennämnas med tillstånd sig in iatt hustar ettsom men
har uppsåt stjäla, ofta torde kunna straffas föratt försök till stöld. Jfr
Strahl, Allmän Straffrätt 218 och Jareborg, Straffrättens ansvarsläras.

81. Annorlunda uppfattning dock hos Wennberg, Försök till brotts.
154. Detsamma gäller troligen den i självbetjäningsbutiks. som en

i s.k. stöldförkläde.stoppar ettvaror
Ett rättsfall, kunna in under detta typfall NJA 1990ärsom synes
354. Försökspunkten för försök till främjande flykt ansågs is. av

rättsfallet uppnådd redan gärningsmannennär hade med sigvara som-
pistol i porttelefon anmälde sin ankomst till det polishus dären en-

den häktade skulle hjälpas fly befann sig. Det olagaperson som
vapeninnehavet i sig torde inte innebära försökspunkten hadeatt
passerats.

På motsvarande torde försökspunktensätt uppnådd närvara en
bankrånare kommer in i banklokalen iförd "rånarhuva" och medföran-
de pistolattrapp, och detta innan hanäven har framställt något hoten
jfr för likartad situation NJA 1970t.ex. C 869, åtalspunkt 7.en
Däremot försökspunktentorde inte nådd någranär ivara personer,
avsikt råna penninginrättning, i stulen bil har begivitatt sig frånen en
utgångspunkten och färdas det avsedda målet försedda medmot
skjutvapen, overaller, huvor och handskar NJA 1995 405 eller hars.
begivit sig till viss plats i avsikt där stjäla säck medatten en
värdepost från SvJT 1973 rf 87.posttransporten s.

I förarbetena till 1942 års lagstiftning försök till brott omnämnsom
det kan försök till mord läggaatt någon med iatt gevärmotvara an

avsikt skjuta och det kan försökatt strax till mordbrandatt ståattvara
i begrepp tända tändsticka i syfte anlägga brandatt se SOUatten
1940: 19 51. Framför allt sistnämnda exempel har dock kritiseratss.
i doktrinen på den grunden erforderlig fasthet i uppsåtet inteatt utan
vidare kan ha manifesterat sig sådan handling seanses genom en
Thornstedt, Anmälan Nils Beckman m.fl., Brottsbalken jämteav
förklaringar, SvJT 1968 124. I kommentaren har exemplets. senare
modiñerats till gärningsmannen har eldatt tändstickanatt täntavse
och står i begrepp tända på hög eldfängda se BrBatt ämnenen s.
587 f Vid angivet förhållande betänkligheternanu mot attsynes anse
försökspunkten uppnådd något mindre. I RH 1996:53 ansågsvara
försökspunkten för mordbrand inte uppnådd kvinna efternär atten -
ha hotat bränna bensinstation hade gått till bensinpump,att ner en en-
lyft pistolhandtaget och därefter hållit tändare intillut denna, utanen

det klarlagt tändaren hade brunnit medatt låga.att öppenvar
I praxis har gränsdragningssvärigheter beträffande frågan, om

försökspunkten uppnåtts, uppkommit främst ivarusmugglingsmål. Ett
förberedande led i genomförandet olovligt införande ellerettav
utförande ofrånkomligenär forslas gränsen.att motav en vara varan
Sålunda har försökspunkten uppnådd någon, under färdnäransetts
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uppehåll SvJ T 1948under kortare vägengränsen, ettmot ertappats
fört förbi tullstation tillnågra hade190, när personer varor ens.

1950 378i avsikt forsla dem NJAnärhet övergränsens snartatt s.
i avsikthade infunnit signågraoch nära gränsennär attpersoner

där docknågon hade placerat där,forsla över mensom annanvaror
innan några ytterliga-i beslag gränsuppsyningsmantogs av envarorna

1989 456,vidtas 1954 rf 30. I NJAåtgärder hann SvJT soms.s.re
narkotika inköpt iför försök till varusmugglinggällde åtalett av

händelseförlop-tillfälle iuttalade HD det tidigasteNederländerna, att
försöks-naturligt läggakunde framståvid vilket det attpet, som

tillpåbörjade från Hollandgärningsmannenpunkten, när resanvar
anförtäldre rättsfallenhar i anslutning till deSverige. Wennberg att

välgånger tolkat försöksbestämmelsenpraxis många generöstiman
stadiumpå alltför tidigtförsökspunktenplacera ettatt avgenom

f.. Se Strahl, SvJ TFörsök till brott 166händelseförloppet se ävens.
1960 194.s.

i händelseförloppetuppehållverkligt eller möjligen planeratEtt
uppsåtet får räknasför förverkligaåtgärd vidtasinnan någon att

gärningsmannenofta såtill godo. uttrycksgärningsmannen Detta att
406 ochuppsåt 1954tillräckligt bestämd i sitt NJAvaritinte har s.

Dock skullesubjektiva rekvisitet.med detsåledes haskulle göraatt
inte kangärningsmannensig lika väl kunnai och för såga attman

inte klartbrott, detpåbörjat utförandetha ännu ärnär attettavanses
förberedandeefter deninnebär hannågothan göraämnar attsom

förverkliga sitt uppsåtnågot så omedelbart kommergärningen när att
332.och NJA 1991Straffrättens ansvarslära 82Jareborg,jfr s.s.

sig straffbargärningen inte iutförda förberedande ärden ärNär
försök till brott jfrförpåkallad vid ådömanderestriktivitet av ansvar

tilli anslutningMöjligen kanStraffrätt 218.Strahl, Allmän man,s.
entydigt ellerhandlingarendastdoktrin,utländsk att merasomanse

tillfullbordan bör ledaleda till brottetstenderartypiskt attsett ansvar
den klättrarStrahlexempelStrahl 219. Som nämns att somava a s.

försök till stöld,föruppsåt stjäla kan dömasmedöver atten mur
uppsåt döda intemedklättrardenmedan däremot över attmurensom

skulle hängauppsåtligt dödande. Dettaför försök tillstraffaskan
åtgärd dentypisk"stöld "mera trängermed äratt somavensamman

förefaller denWennbergnågonolovligen hossig in attmenaannan.
straffbarsig måstegällande ienligtförberedande gärningen rätt vara

ochtill brott 134jfr Försökföreliggaförsök skallför att s.anses
jfroch JareborgStrahlbl.a.dockhar167. Detta motsagts avs.

81 f..ansvarsläraStraffrättensochStraffrätt 217Allmän s.s.
torde försöks-brottsligi sigförberedande gärningen ärdenOm

har inlettgärningsmannenredanuppnåddoftastpunkten närvara
denförutsättninggärning, dock underdennautförandet attav

följasavseddomedelbartsånågot ärförberedande gärningen när att
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gärning omfattas brottsdefinitionen i straffbudav en sesom ettav
Jareborg, Straffrättens ansvarslära 83. Som exempel kan nämnass.

det straffbartär försök tillatt stöld börja bryta sig in i husattsom ett
med uppsåt stjäla. Vidare det försökatt tillutgör mord börja bindaatt
eller bedöva någon för lättare kunna döda honom.att

Om den förberedande gärningen visserligen straffbar,är bestårmen
i innehav exempelvis eller narkotika eller brukande vidav vapen av en

tidigare tidpunkt tillgripen bil, bör dock försökspunkten inteen anses
uppnådd redan denna förberedandenär åtgärd har vidtagits. Annars
skulle nämligen för försök kunna uppstå blottaansvar genom
uppkomsten uppsåt jfr NJA 1995 405 ochett Jareborgav s. a. a. s.
83.

denAtt förberedande gärningen, för försökspunkten skallatt anses
uppnådd, skall avsedd något så omedelbart följasnäratt ellervara av
stå i samband med den gärning varigenom brottet skall fullbordas,
innebär försökspunkten inte uppnådd,att är någon bryterom upp en
dörr med tanke på först dagnästa genomföra stölden.att

Vid brott, såsom våldtäkt eller rån, räcker detsammansatta för att
straffbart försök skall föreligga någon gärningarna beskrivsatt av som
i straffbudet påbörjad.är Försök till rån föreligger med andra ord när
någon riktar slag med uppsåtett tvingamot atten annan person av
denne hans pengar.

De angivna typfallen naturligtvis inte på fråganger svar var
försökspunkten belägen i allaär olika fall, där för försöksbrottansvar
kan komma i fråga. Att bestämma försökspunktens läge har i alla
länder visat sig svårlöst problem. Många gånger fårett nöjavara man
sig med hänvisning till vad framstår naturligt, varviden som som man
bör tänka på svensk traditionrätt har restriktiv inställningatt tillav en
frågan försöks straffbarhet.om

Farerekvisitet

Försöksgärningen skall, för straffbar, enligt huvudregeln haatt vara
inneburit eller medfört det förelegat fara för den skulle leda tillatt att
brottets fullbordan. Med "fara" i detta sammanhang konkretavses
fara. Den relevanta tidpunkten för farebedönmingen gärningsögon-är
blicket, dvs. försökspunktennär uppnås, eller vid den tidpunktsenare
i händelseförloppet gärningsmannennär alltjämt har kontroll över
gärningen. Bedömningen sker i efterhand utifrån de kunskaper man
har vunnit omständigheterna vid försöksgärningens utförande. Detom
måste, för farerekvisitet skall uppfyllt, vid tidpunkten föratt vara
försöksgärningen ha varit existensiellt möjligt brottet skulleatt
fullbordas. Dessutom krävs det förelåg beaktansvärd risk föratt atten
försöksgärningen skulle leda till situation där samtliga brottsrekvisiten
blev uppfyllda fullbordat brott.
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risken skallerfordras försannolikhetVilken grad att varasomav
det intresseberoende på värdetvarierar, främstbeaktansvärd somav

plausibilitetsannolikhetgradenför dödsfall tordeVid farahotas. av
ansvarslära, 32Straffrättenslåg jfr Jareborg,tämligenkunna s.vara

f..1961, 282häftet,del, andraStraffrättens allmännaoch Agge, s.
fara för fullbordad448 ansåg HD1995rättsfallet NJAI atts.
smittorisken inteförelågöverföring HIV-virusmisshandel när varav

medicinöverdosering1987 490, därdock NJAförsumbar. Se avens.
andningsstilleståndochandningssvårigheterleda tillhade kunnatsom

någoninte innebärasannolikhet,för låg gradgrundansågs, på avav
§ BrB.i 3 kap. 9meningi denfara avsessom

mordbrottfullbordatofta fara förföreliggergärningsögonblicketI
kroppsdelar,knivhuggning vitala ävenskottlossning ellervid mot om

1967 C 722I NJAträffar livsviktigtinteeller knivenkulan ett organ.
medi hanbeståendemordförsökfördömdes att enpersonen

undgickvilka dockskjutithadekulsprutepistol atttremot personer,
Påmarken.sig nedde slängdekulkärventräffas attgenomav

liv ellerfullbordat brottfara föroftaföreliggerliknande motsätt ett
pålivshotande skadoråsamkasknivhuggnågonhälsa när mengenom

behandling.medicinskundersnabbt kommertillfällighetergrund av
baraproblem,särskildaingainnebärtill farebrottFörsök manom

intevid försökskerfarebedömning ärdenuppmärksammar att som
förfalsk-Särskilt vidvid fullbordat brott.skerdenidentisk med som

iföreliggerfullbordat brottfara försigtänkakanningsbrott attman
misstaggrundfara upphördennaförsöket,början att avmenav

vissavidtogrf 191962gång. I SvJTarbetetsunder en persons.
Förfalskningen blevkörkort.upphittatförfalskningsåtgärder med ett

någotbevishänseende inte uppkom;fara inågonklumpigt gjordså att
för försökdömdes dockdärför inte. Personenförelågbrottfullbordat

förfalskningenpåbörj andetdet vidurkundsförfalskning eftersomtill av
förfalsk-fullbordadtillskulle ledaåtgärdernaförförelåg fara att en

ning.

tillfälligapå grundendastuteslutenfullbordat brottförFaran om-av
ständigheter

huvudsakiframgåttharvilarförsöksläransvenskaDen som
förelegatdet hardärförnormalfallet krävsgrund. Iobjektiv att en

full-till brottetsskulle ledaförsöksgärningenförfarakonkret att
nödvändigtdockhar detutsträckning attvissI ansettsbordan.

det idärförsökförsök, dvs.otjänligas.k.straffbelägga även
för brottetsfarakonkretnågonförelegatinte hargärningsögonblicket

i denstraffbaraförsökdåtanken ärbärande ärDenfullbordan. att
lagstift-årstill 1942förarbetenaallvar. Ivärdamån de är att tas

förinträderså,tankedennaförsök uttrycktesning att ansvarom
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försök "vilka intet endast grund omständigheterom av som
enligt normalt bedömande frånett gärningsmannens synpunkt är att

såsom tillfälliga, medan däremot sådana försök bliranse straffria,
vilkas misslyckande tillskrivaär slumpenatt djup-utan en mera
gående brist i brottsplanen" se 1942:4 61, NJA 1942prop. s. s.
260.

Ett försök kan otjänligt därför medlet otjänligt, såsomäratt dåvara
någon försöker livet någonta med krita, med hjälpav annan av
trolldom, med gift i alltför liten dos eller med skjutvapenett som
saknar ammunition. Försöket kan också otjänligt, eftersom detvara
riktar sig otjänligt objekt. Exempelmot på detett sistnämnda försökär
till stöld ficka, försök införatom ämne detatt tillåtetur en ett ärsom

införa i det sig narkotikaatt rörtron att NJA 1989 456 och RHom s.
1985: 108 försök döda redan avlidensamt att NJA 1956 Ben person
6.

I svensk löses alltsårätt problemet med avgränsningen mellan
straffbara och icke straffbara försök det sådanasättet försökatt som

värdaär på allvar skallatt straffbara.tas Alla försökvara som
innefattar konkret fara för brottets fullbordan tjänliga försöken
tillhör denna kategori. Dit förs också vissa otjänliga försök, vilka kan

innefattasägas abstrakt fara för brottets fullbordan jfr Agge,en
Straffrättens allmänna del, 1961, 284 vid 37 och Wennberg,nots.
Försök till brott, 219.s.

Strahl undantagsrekvisitetatt "fara uteslutenmenar man genom
endast på grund tillfälliga omständigheter" vill straffbelägga sådanaav
försök brottsplan rimligär Allmän Straffrätt 221. Om detvars s.
endast tillfällighet den konkreta faran utesluten,var genom en som var
får försöket enligt Strahl nämligen värt på allvar.att tasanses vara
Om någon krita i kritaämnetger en tron ärannan person att ett
dödligt gift, försöket inteär värt på allvar brottsplanenatt tas är
behäftat med väsentligt fel, medan däremotett straffbart försökett
föreligger någon förgiftaämnar någon med arsenik, iom annan men
sista förväxlarstund burken med arsenik med burk med ett annaten
vitt pulver, visar sig krita. I det sistnämnda fallet kan faransom vara
för fullbordat brott ha varitsägas utesluten endast tillfällighet.av en
Brottsplanen att förgifta någon med arsenik dessutom rimlig.är

Ett klassiskt exempel på straffbart otjänligtannat försökett är när
ficktjuv råkar sticka sin hand i ficka. Den angripneen tomen

kan ha flyttat sin plånbok till innerfickan för säkerhets skull.personen
Objektivt det alltså ingen tillfällighetsett fickan Frånvar att tom.var
gärningsmannens utgångspunkt det emellertid det. Härmed inträdervar

för försök till stöld. Bedömningen faran utesluten påansvar av om var
grund tillfälliga omständigheter skall nämligen gärnings-görasav ur

synvinkel. Det dock inte frågaär subjektiv bedömningmannens om en
gärningsmannen själv, objektiv bedömningutan utifrån denav om en
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utgången blirposition där gärningsmannen befann sig. Den motsatta
handärför i det fallet gärningsmarmen övertygaddet attatt omvar

sticka nålar i docka ochlivet sinkunde ovänvärste attta genom enav
straffbart försök. Detbesvärjelser. Något sådant inteuttala är som

förmedför farandjupgående brist i brottsplanen,finns här attsomen
utesluten endastuppsåtligt dödande inte kanfullbordanbrottets anses

tillfälliga omständigheter.på grund av
ingripande polisrättspraxis mellankommandeAllmänt har isett av

ädelstenar tagitsbrottsobjektet narkotika, etc.tull, varigenomeller
tillfällig omständighetklassificeratseller tagits undan,i beslag som en

och1992 679, 1985 544synvinkel NJAgärningsmannens se s.s.ur
för fullbordat brottLikaledes har faran1991 512 HovR. ansettss.

omständigheter beslutgrund tillfälligaendast närutesluten ettav
besökande, efterkroppsvisiteringbesöksförbud och ettav enom

besökarenbesök, därfattats dagen före planerattips, ettanonymt
i häkte NJAin pistol tillavsåg smuggla sattatt person somen en

i Köpenhamn inköpanågra i avsikt354 och1990 när attpersoners.
läkemedel,köpainföra narkotika, luratstill Sverigeoch ettattmen

exemplen får docklångtgående1985: 108. Ett deefedrin RH merav
tvårättsfallet dömdeshovrättsfallet 1982:109. I detRHsägas vara

sedan flertalmisshandel två bröder,för försök till ettsomavpersoner
medgärningsmänneni den lägenhetinte längre boddeveckor som

fullbordat misshan-in förmisshandelsuppsât hade brutit sig Faran
uteslutensynvinkel,gärningsmannensansågs alltså,delsbrott varaur

mellanGränsdragningenomständigheter.grund tillfälligaendast av
falloch har i vissasvår utföraansvarsfria försökstraffbara och är att

situationproblematiskrättstillämpningen.problem i Entilllett
1956 6.Brobyfallet NJA Btidigare nämndaåskådliggörs detav

förelåg,till dråpstraffbart försökmålet gällde närFrågan i ettom
dödredanangripnefick utgå ifrån deni målet att varpersonenman

offret skulleuppsåtåtgärder medvidtog vissagärningsmannen attnär
straffrättsligtådra sigFrågeställningen blir kanavlida. ansvarom man

besvaradesFrågandöddöda redanförsökaatt person.engenom
emellertid föranlettUtgången harinstanser.samtliganekande enav

förklaratStrahl harrättsvetenskapliga litteraturen.i dendel bekymmer
allsinteoffret bestämtförsöketobjektet förmed ärden att menom

endastuteslutenfullbordat brott intefaran förskulleexisterar, vara
Straffrätt 222. Menomständigheter Allmäntillfälligagrund s.av

förhållandetinte detpå, varförsjälv innevilket Strahlfrågan är attär,
tillfällighetsågsvidtogsåtgärdernaavlidit innanoffret strax som en

praxis kanljuset HD:ssynvinkel. Igärningsmannens mansenareavur
blivitborde haBrobyfalletutgången iintefråga sig an-omnog

f., där det89ansvarsläraStraffrättensjfr Jareborg,norlunda s.
förklaring.Strahlskritikuttalas mot
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Försöksuppsátet

För försöksansvar huvudöveratt skall kunna förekomma krävstaget
det frågaär uppsåtligt brott.att I svenskett finns ingarätt culpösaom

försök. Uppsåtet den subjektiva sidan skall täcka såväl uppfyllda- -
brottsrekvisit inteännu uppfyllda sådana. Om det sigsom rör ettom
oavslutat försök, dvs. det återstår något för gärningsmannenom att

skall han dessutomgöra, ha föresatt sig utföra det resterandeatt
handlandet eller, det ofta uttrycks i rättspraxis, ha varit tillräckligtsom
bestämd i sitt uppsåt.

krävsDet uppsåt beträffande det fullbordade brottet.samma som
Normalt räcker det med eventuellt uppsåt, uppställer brotts-men
definitionen för det fullbordade brottet krav på kvalificerat uppsåt,ett
måste detta uppfyllt. Som exempel kan nämnas förvara att attman
dömas för spioneri måste ha haft syfte direkt uppsåtsom att
främmande makt till handa. För kunna dömas för försök tillatt
spioneri krävs således har direkt uppsåt i detta hänseende.att man

Försöksbrottet till sin konstruktionär subjektivt överskott.ett
Gärningsmannens uppsåt skall omfatta det fullbordade brottets samtliga
brottsrekvisit. Det innebär uppsåtet på vanligt skall täckaatt sätt de
objektiva rekvisiten i det aktuella straffbudet. När det gäller redan
uppfyllda brottsrekvisit sker prövningen på vidsätt detsamma som
fullbordade brottet. I princip sker motsvarande uppsåtsprövning i fråga

inte inträffadeännu effekter det brottsliga handlandet och andraom av
icke uppfyllda objektiva rekvisit gärningsomständigheter, även om
det ofta torde svårt, åtminstone vid oavslutade försök, finnavara att

förstöd uppfyllande det eventuellaett uppsåtets andra led iav
förhållande till gärningsföljden att gärningsmannen skulle ha handlat

han gjorde han varitäven säker på effekten skulle inträda,som attom
vilken den i verkligheten alltså inte gjort.

Försöksbrottets konstruktion subjektivt överskottett görsom att
sedan det har konstaterats fullbordat brott inte föreligger, vidman, att

analysen händelseförlopp först inriktar sigett uppsåtssidan. Detav
gäller uppsåtet omfattar det fullbordadeatt brottet och, såse om om

fallet, undersökaär varför gärningsmannensatt uppsåt brottsplanen
inte har förverkligats. Orsakerna till brottsplanen inte har förverkli-att

kan olika slag. Det enligtgats brottsplanen avsedda hän-vara av
delseförloppet kan ha avbrutits frivilligt eller påverkan,yttregenom

ingripande polisen. Händelseförloppet kan ocksåt.ex. ha tagitav en
riktning det avsedda,än skottet missar. Enannan t.ex. om annan

möjlighet händelseförloppetär i och för sig har utspelatatt sig på
det ändå fattassätt, något denavsett objektiva sidan såattmen att

fullbordat brott inte kan föreligga. Ett exempel på det sistnänm-anses
da det insmuggladeär visar sig inteatt narkotika.preparatet vara
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haskall gärningsmannenförsök,oavslutatfrågadetOm är ettom
försöksgärningen. Somåterstårvadsigföresatt göraatt avsom

gärnings-sårättspraxis oftadetta iuttrycks atttidigare omnämnts
406 hade1954sitt uppsåt. I NJAbestämd ivaritskall ha s.mannen
olovligenuppsåtFinland medtillfört attgränsenmoten varamanen

siniemellertidhade överriket. Han nattenföra stannatut urvaran
förtsig ochdärpå ångrathade dagenbostad ochbelägnagränsennära

uteslutetdet inteansågHaparanda. HDtill atttillbaka mannenvaran
fullföljauppsåtbestämd i sittvarithadebostad intetill sin attväg

förförsökspunktenansågs3221991utförseln. I NJAolovligaden s.
påträffadesnarkotikapartiuppnåddintevarusmugglingsbrott när ett

mellanhyrd bilSverige gränseni i närasvensk medborgarehos enen
saknadesutredningoch dåTysklandoch närmareNederländerna om

räknasenligt HDskulleovisshetDennaplaner.fortsattahans mannen
i detseden HDutgångentillmotivering ängodo. Entill annan

intedärför kunnathadeanfördeföljande att varmannenvara
uppsåt.i sittbestämdtillräckligt

gärnings-uppfylltuppsåtet ävenbestämdhet iKravet omanses
villkorvisstuppsåt endastförverkliga sittberedd ettär att ommannen

hus kansig in istölduppsåt brytermedInbrottstjuven ettuppfylls. som
någonhittarintehanstöldtill grovför försök ävenstraffas om

stjäla.värdfinnerhanegendom attsom
formuppsåtetbestämdhet iräknas kravettraditionAv avensom

322,1991framgår NJAöverskottsubjektivt även s.avsomom man,
hakanknappastförsökspunktenskulle kunnaockså sägaegentligen att

fullfölja sittgärningsmannen ämnarklartdet inteuppnåtts ärnär att
ingårhandlingsverbdettäcksnågotochhandlande göra somavsom

82.ansvarsläraStraffrättensjfr areborg,brottsdeñnitionen Ji s.
kvalificeratsådantuppsåtetibestämdhetpå ettKravet somanses
Wennberg,jfrsjälvförvållatvideftergeskaninteuppsåt russom

101. DetStraffrätt ärAllmänStrahl,och255till brottFörsök s.s.
behandlasmedverkansläraniöverskottsubjektivtsådantockså ett som

253.Wennbergjfrbetydelseobjektivomständighet a.a. s.avsom en

medverkanochFörsök

försöksbrotttillmedverkanBrB4 §23 kap. är ettframgårSom av
fullbordat brott.tillmedverkanutsträckning ettstraffbar i somsamma

med-intesåvidastraffbart,medverkantillförsökinteDäremot är
medgärningsmanna-ellergärningsmarmaskapformenharverkan av

dörrlämnaståndstöld tillfåförsöker attDen enskap. genomensom
tjuvingenstraffas,intein kanskall kommatjuvarnaför omöppen att

medverkandedenaktuellbliutgång kanEndyker omannanupp.
medgärnings-kanochstöldenplanläggningenideltagit somsesav

man.
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Det fritt frånär försök till medverkansom kan iansvar som
realiteten bedöma förberedelse eller,att det sigvara rörsom om om
försök till anstiftan, stämpling.som

Strajfskalan för försöksbrott

Enligt 23 kap. §1 andra stycket BrB straffmaximumär för försök lika
med straffmaximum för fullbordat brott. Minimum allmännaär
bötesminimum enligt 25 kap. BrB eller, minimistraffet för detom
fullbordade brottet fängelseär i två år eller allmänna fängelsemi-mer,
nimum enligt 26 kap. 1 § BrB.

Huvudregeln straffet förär försök underatt vadsätts skulle hasom
följt på det fullbordade brottet. Pâ några områden, där försök
frekvensmässigt dominerar fullbordadeöver brott, emellertidgör man
vid straffrnätningen ingen skillnad t.ex. vid varusmugglingsbrott. I
princip det här fråganär fullbordade försök. Försöksstraffet börom
i princip bestämmas lägre mindre framskridet försöket Enligtär.
kommentaren torde sällan under minimistraffet för detman mer
fullbordade brottet BrB 596.s.

6.2.2 Tillbakaträdande från försök

Närmare tillämpningsområdetom

Frihet från grund gärningsmannen tillbakaträtt frånattansvar av ett
påbörjat försök har traditionellt del själva försöks-setts som en av
definitionen. I samband med 1948 års strafflagsreform tillskapades
dock ansvarsfrihetsregel bestämmelsenen gemensam av om ansvars-
frihet vid tillbakaträdande från försök och utvidgad bestämmelseen

ansvarsfrihet vid tillbakaträdande från förberedelse och stämpling.om
Den nuvarande ansvarsfrihetsregeln i 23 kap. 3 § BrB överfördes
därefter i huvudsak oförändrad till BrB från motsvarande bestämmelse
i SL.

Enligt 23 kap. 3 § BrB föreligger ansvarsfrihet för den som
frivilligt, avbryta gämingens utförande elleratt annorledes,genom
föranleder brottet inte fullbordas. Gärningsmannen gåratt med andra

friord från han så brottetgör inte fullbordas. För-attansvar, om
sökspunkten skall uppnådd inte fullbordanspunkten.vara men
Dessutom skall det finnas orsakssamband mellan gämingsmannensett
åtgärder eller underlåtenhet och det faktum brottet inte fullbordas.att

I vissa fall det för ansvarsfrihetär tillräckligt utförandetatt av
gärningen avbryts. I andra fall krävs det aktivt ingripandeett mera
från gärningsmannens sida. Vad gäller i detta hänseende beror isom
princip på försöket avslutat eller inte.ärom
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vidtagitgärningsmannenfulländade försök haravslutade ellerVid
för brottetankommit på honomuppfattningenligt hansallt vad attsom

inte möjligt förläge detsådanttill stånd. Iskall komma ärett
fullbordanförhindra brottets sätt ängärningsmannen annatatt

försökVid oavslutadeåtgärder.förebyggandevidta positivtattgenom
utförande ochgärningensmed han avbryteremellertidräcker det att
förverkligas.brottsplanen inteuppsåtföranleder hansdärigenom att

serie handlingaruppsåtgärningsmannen harNär att en avgenom
dessa, kan detdelvidtagit endastfullborda brottet och har varaaven

förstadeneller oavslutat. Omavslutatförsöketsvårt äravgöraatt om
tänkas leda tillvidtagits kanhandlingarhandlingen eller de som

försöket avslutat seutgå ifråndock ärfullbordan, börbrottets attman
609. Annars268 och BrBansvarsläraStraffrättensJareborg, s.s.

ochdemotillbörligt görskulle sättett noggrannasomgynnaman
sådana deseriehandlingarnabrottsplaner. Om äromfattande attmer

förverkligatillräckliga förtänkasför sig kanochinte attvaraenvar
försök. Gärningsmannenoavslutatdäremotföreliggerbrottsplanen, ett

vidareutförandetavbrytafrihet fråndå uppnåkan att avansvar genom
seriehandlingar.

innebärgärningfullföljandettillfälligt skjuternågonOm av enupp
sådanidäremotOm gärningsmannenhan tillbakaträtt.intedetta att en

har hanfullbordan,för brottetspå verkaavstår frånsituation nyttatt
tillbaka.trätt

frivilligtgrundfrihet frånbörDet attnoteras avansvar
för deutesluterinteförsöksbrotttillbakaträdande från ett ansvar

ha innefattar. Dengärning kangärningsmannensfullbordade brott som
slagit söndermisshandla ellernågon med uppsåtbundithar ettattsom

träder tillbakafrivilligtstöld,uppsåt begåmedfönster att en men
stölden,planeradegenomföra deneller inteinte misshandlaattgenom

försök till stöld.ellermisshandelstraffas för försök tillinteskall
fullbordadeskyldig till degjort siggärningsmannenharDäremot

skadegörelse.respektivetvångolagabrotten
detstraffbartframgått, ärförsök kan, har attEtt trotsvarasom

grunduteslutenfullbordanför brottetsfaranotjänligt, avvarom
gärningsmannensituation kansådanomständigheter.tillfälliga I en

orsakaellerutförande sättgärningensavbrytainte annatattgenom
leda till brottetsinteFörsöket kantill stånd.inte kommerbrottetatt

bör3 § BrBi 23 kap.bestämmelsenförgrundernafullbordan. Av
omständigheterna ärgärningsmannenföljadock atttroratt, omanses

tillbakaträdande","putativttillbakafrivilligt träderhansådana att
StraffrättensJareborg,för försöksbrottet sefri frånblir han ansvar

610.och227 BrBStraffrättStrahl, Allmän268,ansvarslära s.s.s.
förgiftningssyfte, tillisituation någonexempel på sådan är närEtt en

i ställetofarligtnågon ämnei sista stund,förväxlingföljd ettgerav
sigångrarOm hananvända.hade tänktgiftiga hanför det ämne som
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och, innan det förmenta giftet skulle ha hunnit verka, offret ettger
motgift, kan han inte föranleda inte fullbordasbrottet försöket äratt
otjänligt, tillbakaträdandet bör ändå ha ansvarsfriandemen anses
verkan.

Däremot kan inte med ansvarsbefriande verkan tillbakaträdaman
från s.k. felslagna försök, försöksbrottdvs. ellersom av en annan
anledning misslyckats.har Om någon skjuter på meden annan person
uppsåt döda, missar, kan något tillbakaträdande från försöketatt men
inte Motsvarande gäller vid misslyckade försök till urkunds-äga rum.
förfalskning SvJT 1962 19, jfr dock 1963NJA 373. Närs. s.
gärningsmannen upphör med sitt försök förfalska föreligger inteatt

risk för fara i bevishänseendelängre skall inträda. kanBrottet medatt
andra ord inte fullbordas. Den klumpige förfalskaren missgynnas
således i jämförelse skicklige,med den kan tillbakaträdasom genom

avbryta sitt förfarande Jareborg, Straffrättensse ansvarsläraatt s.
269.

När någon medverkande, inte själv utföraskall det planeradesom
villbrottet, träda tillbaka räcker det inte med han själv avbryter sittatt

förfarande, han måste, följas,lagtexten skall till inteutan attom se
någon fullföljer försöket.heller Har den medverkande villannan som

tillbakaträda förekommits någon finns visst stöd i för-av annan,
1948:80 f.,arbetena se s.9O NJA 1948 202 för attprop. s.

ansvarsfrihet kan i fråga, svårtkomma det förena sådanär attmen en
ståndpunkt med lagtexten. Denna fråga kommer vi behandlaattsenare
i särskilt avsnitt.ett

på frivillighetKravet

tillbakaträdande skall till frihetFör leda från enligt 23ettatt ansvar
sker frivilligt.kap. 3 § BrB krävs det måste såledesMan göraatt en

bedömning skälen för någon har tillbaka. Enkelt uttrycktträttattav
kan tillbakaträdande frivilligt, gärningsmannensägas äratt ett om

sig "jag vill inte, fastän jag kan", och inte frivilligt, hansäger om
sig "jag kan inte, jag ville". indelning dockDennasäger även om ger

alltid tillräcklig ledning för bedömningeninte tillbakaträ-ettomav
dande skett frivilligt.har

frivillighetInnebörden ordet inte heller särskilt preciseradärav
enligt allmänt språkbruk. sig det skulleAtt räcka medsäga att att
gärningsmannen har handlat frivilligt, i den betydelsen han handlatatt

tvång, inte med gällande ställs högreDetöverensstämmer rätt.utan
så. tillbakaträdandes motiv får inte ha varit alltför låga.krav Denän

påI brist konkretion har det dennärmare ansetts att gemensamma
för frivilliga enligtde fall bör bedömas 23 kap.nämnaren som som

§ BrB den tillbakaträdande förtjänar ansvarsfrihet härom3 seär att
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Wennberg, Försök till brott 307 och i Festskrift till EkelöfRosss. s.
547.

tillbakaträdande frivilligtEtt i den mening ianses vara som avses
kap. 3 § BrB, gärningsmannens23 "bättre natur" överhanden,tarom
modet sviker honom eller han vid eftertankenärmareom om annars

finner sig böra avstå Jareborg, Straffrättens ansvarslära f..se 275s.
gärningsmannenTillbakaträdandet däremot inte frivilligt, böjerär om

för oundvikliga, därför visar sig betydligtsig det brottett.ex. att vara
svårare genomföra beräknat. Något förändrat sinnelag, såänatt att

ångrar vad han gjort eller har hedervärda motiv förhan hanatt annars
sitt tillbakaträdande, krävs emellertid inte.

tillbakaträdande frivilligt, detEtt redan allmännaanses om avvara
skäl framstår mindre lockande fullfölja gärningen, därföratt t.ex.som

den träder tillbaka kommer tänka på risken för straff. Detatt attsom
bara det allmänna straffhotet verksamt. Tillbakaträdandetvisar äratt

straffdäremot ofrivilligt, rädslan för berorär att yttrese som om
omständigheter, såsom gärningsmannen sig upptäckt elleratt tror vara

får uppfattningnågon särskild händelse honom ändranär att om upp-
täcktsrisken det har installerats modernare tjuvlarm ellert.ex. ettatt

åstadkommer buller slå sönder fönsterruta.han han råkarnäratt en
Huvudregeln kan därför tillbakaträdande inte ärsägas ettattvara

finnerfrivilligt gärningsmannen grund omständigheteryttreom av
omöjligt, betydligt svårare eller riskfylltbrottet störreäratt mera

upptäcktsrisk beräknat. Om inbrottstjuv finner det låsän att somen
svårare forcerahan har planerat bryta betydligt vadär änatt attupp

alltså intehan tänkt sig och därför tillbakaträdandetger upp, anses
övrigtfrivilligt. Om han däremot under i sammavara ger upp,

omständigheter, därför han inte vill barn skall honomhansatt att se
sig självttjuv, får tillbakaträdandet frivilligt. Det sägersom en anses

ibland måste svårt skilja de situationer idet mycket utatt attvara
sig tillbakaträdande.vilka det "frivilligt"rör ettom

Några andra exempel följande. har tillbakaträtt frånDenär ettsom
misshandelsförsök det frivilligt, till-kan inte ha gjort omanses

sin angripne visar sig starkare ellerbakaträdandet har grund i denatt
ursprungligen räknademotståndsvillig vad gärningsmannenänmer

tillbakaträder från stöld därför bytet inte såmed. Den ärattsom en
därför finna det föremålplanerat eller han inte kanstort att somsom

frivilligt.stjäla, inte heller ha gjort detta Denhan hade tänkt kan anses
gjort dettillbaka från försök till dråp kan inte haträder ett ansessom

överväldigasefter kniven i offret,frivilligt han, ha stuckitatt avom
tillbakaträ-kräkningar på grund han offrets blod flöda. Ettattav ser
sker förfrån försök till falskt åtal inte frivilligt, detdande är attom

ogillas.gärningsmannen åtalet kommertror att att
gränsfall föreligger någon blir övertaladEtt när av en annan person

sådana frivillighet börtillbakaträda. skälen inteFörutsatt äratt attatt
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utesluten bör ansvarsfrihet kunna bli följden, till-trots attanses
bakaträdandet egentligen påberor agerande ochen annan persons

meningen intedärför i den kan frivillig se Jareborg,sägas vara
Straffrättens ansvarslära frivilligt tillbakaträdande276. Ett tordes.

inte föreligga, brottsoffretdäremot det självtäranses om som genom
övertalning föranleder gärningsmannen avbryter gärningen seatt

Försök till förutsattWennberg, brott 319, bevekelsegrundernaatts.
tillbakaträdandet inteför gärningsmannen övertalnings-är att genom

gripits offret, fall frivillighetförsöken har medlidande med i vilketav
föreligga.får anses

gärningsmannentillbakaträdande sker misstag ellerEtt närsom av
han undanröjer fara, torde inteomedveten kunnaär attom en vara
huvud tillbakaträdandefrivilligt, det seöver ärtaget att ettom se som

Straffrättens ansvarslära 276.Jareborg, s.
den tillbakaträdande blandade motiv för sitt tillbakaträdandeHar

inte frivilligt, något dessa motiv sådantdetta är attvara om avsynes
tillbakaträdande på grund enbart detta inte frivilligtett av anses vara

Straffrätt 230.Strahl, Allmänse s.
naturligtvis åklagaren på sedvanligt styrkaankommerDet sättatt

frivilligt tillbakaträdande inte det harnågot har ägtatt rum, men
krav verklig bevisning i detta avseende inte kanansetts att ett

Straffrätt f.. Oftastupprätthållas Strahl, Allmän 230sesträngt s.
tilltalade hänt varpå detförhåller det sig så den berättar vadatt som

påstående.åklagaren motbevisa den tilltalades Denankommer att
kan styrka. får mångatilltalades verkliga motiv svårt Manattvara

utifrånliksom vid prövningen uppsåtsfrågan, styrktagånger, yttre,av
omständigheter sig till vilket motiv den tilltalade hade för sittsluta
beteende.

rättsfallet SvJT klarlagt bullerdet, i 1948 351,När atts. varsom
inbrottsförsöket, ansåg därav kunde slutauppstod vid rätten att man

föranledde inbrottsförsöket avbröts.till det bullretsig att attvar som
omständigheten, deFrån rättspraxis kan också dennänmas attatt

igång kontroll-tilltalade fått reda på taxeringsmyndighetenatt satt ett
bevisning för de tilltaladeförfarande, har tillräcklig attansetts som av

någon frivilligorsak rättade sina deklarationer ochjust denna att
rättsfallen 1946 306 ochdärför inte hade se NJArättelse ägt rum s.

212.1947 s.
tilltaladestalar dennågon styrkt omständighetNär emotsom

avvisa påståendeföreligger kan svårtversion inte det att ett omvara
ansågs det inte vederlagt40frivilligt tillbakaträdande. I NJA 1943 s.

grund han,våldtäktsförsök påden tilltalade avbrutit närattettatt av
det i sittförskräckelse, kommit till insiktflickanshan orättasett om

Åtalet därför.till våldtäkt ogillades Ansvarhandlande. för försök
sårande tukt och sedlighet.för olaga tvång ochutdömdes av



244 Försök till brott SOU 1996:185

medverkandeAnnan förekommer den vill tillbakaträdasom

I detta avsnitt kommer vi behandla fråga föranlett delatt en som en
diskussioner i litteraturen och där rättsläget har oklart,ansetts vara
nämligen det fallet någon vill träda tillbaka har förekommitsatt som

medverkandes frivilliga tillbakaträdande.av en annan
tillDet början helt klart den vill träda tillbakaär inteatten som

behöver detta egenhändigt. Han kan tillgodoräkna siggöra ett
tillbakaträdande sker hans eller i samråduppdrag med någonsom

medverkande Jareborg, Straffrättens ansvarslärase 277. Förannan s.
något ytterligare lagtexten emellertid inte stöd. förarbetenaIsynes ge
till 1948 års strafflagsreform finns dock vissa uttalanden förefallersom

stöd för vittgående ansvarsfrihet flera medverkandenärge en mera
tillbakaträder.

Före 1948 års strafflagsrefonn tillbakaträdande delvar en av
försöksdefmitionen. Något straffbart försök förelåg därför enligt äldre

huvud inte någon frivilligt tillbakaträtt ochrätt över taget om
därigenom föranlett brottet inte fullbordats. Den medverkadeatt som
till huvudgärningen det icke straffbara försöket fällaskunde inte till

det förslag låg till för års strafflagsreformI grund 1948ansvar. som
föreslogs denna ordning skulle bibehållas se SOU 1944:69 77.att s.

tidigare harSom omtalats bröts emellertid i samband med departe--
mentsbehandlingen förslaget regeln tillbakaträdande frånav om-

från självaförsök försöksdeñnitionen och fördes i ställetut samman
med regler tillbakaträdande från förberedelse tillom en gemensam
bestämmelse. Departementschefen uttalade därvid frivilligtatt
tillbakaträdande borde omständighet subjektiv betydelseses som en av
inom medverkansläran, dvs. någon frivilligt tillbakaträddeatt om
skulle detta få betydelse endast för den tillbakaträdande själv och inte

övrigaför de medverkande se 1948:80 90 f., NJA 1948prop. s.
Departementschefen202. fortsatte:s.

anslutning till det må framhållas vid försök ellerI sagda emellertid att,nu om
flera föranlett fullbordas,förberedelse medverkande brottet i regelatten av

jämväl därefter frivilligt avstått från utförande brottet ellerannan som av
medverkan därtill måste tillbakaträtt. ifrågavarande situationerha Ianses nu
finnes nämligen oftast icke för någon form tillbakaträdan-utrymme annan av
de sådant frivilligt avstående från fortsatt arbete brottsplanensän ett
förverkligande. Om försök eller förberedelse efter någon tid uppdagas, oaktat

sålunda sällan skälnågon medverkande avbrutit handlingsförloppet, finnes att
till övriga efter misslyckande funnit sigställa medverkande dettaansvar som

däri.

motsägelsefullt, eftersomDepartementschefens uttalande har ansetts
först omständighethan hävdar tillbakaträdande böratt anses vara en

subjektiv betydelse inom för sedan, omedelbartmedverkansläran attav
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därefter, framhålla andra medverkande,även frivilligtatt avståttsom
från utförande brottet eller medverkan därtill, sällan bör ställas tillav

de i den situationtrots de befinneratt sig inte kanansvar, som
förhindra brottets fullbordan se BrB 618 och Wennberg, Försöks.
till brott 325. Uttalandet därför också stå i strid meds. synes
ordalydelsen i 23 kap. 3 § BrB, för frihet från kräver justsom ansvar

den tillbakaträdandes åtgärd föranleder brottetatt inte fullbordas.att
förefallerDet departementschefen åberoparnärmastsom om

billighetsskäl för sin ståndpunkt se Strahl, Allmän Straffrätt 274.s.
Huruvida billlighetsskälen tillräckligaär och hur långt dessa i så fall
bär har inte klart och framgår i fall inteansetts lagtextenvartvara av

Strahlse st..a.
Det har vad det här frågaär ansvarsfrihetansetts att påär grundom
tillbakaträdande från fortsatt medverkan. För ansvarsfrihet skallav att

bli aktuellt skulle det därför krävas det återstår något för denatt
medverkande Hoflund,segöra Medverkan till brott 93 f..att Ens.
medverkande redan har gjort sitt skulle därför enligt dennasom
uppfattning inte ha något avstå ifrån och därför inte kunna uppnåatt
ansvarsfrihet, han inte längreäven skulle vilja brottet kom tillattom
stånd. fallI det i åtskilliga situationerär på detvart det intesättet att
återstår något för den medverkande Dessutomgöra. torde det oftaatt

svårt hävda "frivilligt" avstått från fortsattatt arbeteattvara man
brottsplanens förverkligande sedan fått kännedom detattman om
planerade brottet inte kan komma till stånd se Jareborg, Straffrättens
ansvarslära 278. Det något lättareär tänka sig tillämpnings. att en

bestämmelsen i 23 kap. 3 § BrB, den villnär träda tillbakaav som
inte känner till förekommitshan någon medverkandeatt av annan
a.st.. I sådan situtuation han förutsättningar förtroren att ett
frivilligt tillbakaträdande alltjämt föreligger.

I förarbetena finns uttalanden innebördäven den vill till-attav som
bakaträda frivilligt, blir förekommen någon heltmen utom-som av
stående, inte bör ställd densämre blir förekommenänvara som av en

medverkande se 1948:80 395, NJA 1948 f..158annan prop. s. s.
Meningarna emellertidär delade i denna fråga. Rättsläget får
betecknas oklart se Jareborg, Straffrättens ansvarslära 278.som s.

Om någon blir förekommen naturkraft eller djur tordeettav en av
han inte kunna tillbakaträda frivilligt. Enligt det berördanyss
förarbetsuttalandet skulle emellertid den har anlagt brand,som en men
sedan frivilligt vill hindra elden medför skada, fri frånatt ansvar

han skulle ha förekommitsäven någon utomstående. Om eldenom av
däremot slocknade på grund däremotstörtregn, någotettav synes
tillbakaträdande inte kunna se Strahl, Allmänäga Straffrättrum s.
274, för övrigt har svårt varför inte den blir före-attsom se som
kommen bör åtnjutastörtregn förmån den blirettav samma som som
förekommen utomstående person.av en
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Rättspraxis3

6791992rättsfallet NJAii avsnitt 6.2.1 har HDframgåttSom s.
visst"påbörjat utförandetuttrycketbl.a. frågan, hurdiskuterat av

denSituationenskall tolkas.försöksbestämmelseni attbrott" var
narko-försök tillför bl.a.tilldömdesgärningsmännen grovtansvar
hand-gärningsmännensbrottenfara förtikabrott, atttrots att genom

narkotikapartietföljdtilluteslutenskulle fullbordaslande attavvar
intedetkan utläsasrättsfalletpolisen. Avtagits handhade attavom

möjligtexistensielltskalldetnågot krav attställts att varaupp
utdömas.skall kunnaförsöksbrottförförfullborda brottet att ansvar

1989rättsfallet NJAiHDviavsnitt har nämntI även att s.samma
försöksansvarkrav försådantställtförefaller ha456 att ettettupp

därmedfall kan1989 årsavgörande iådömas. HD:sskall kunna ses
argumentationsmodell,tillämpningexempel påett nyav enensom

544, RH1985NJApraxis setidigaremån stredi viss mot s.som
och i 19923541990rättsfallet NJA108. Ioch RH 1985:1091982: s.

före NJAgälldedetåtervänt tillemellertid synsätthar HDårs fall som
också i detbehandlatsharförsöksansvarFrågan456.1989 upp-oms.

B6.1956Brobyfallet NJAmärksammade
ihar diskuteratsbestämmandeförsökspunktens ett stortFrågan om

bilagahänvisas tilldiskussiondetaljeradrättsfall. Förantal meren
4:1.3.

uppnåddförsökspunkten354 har1990rättsfallet NJA ansettsI s.
anmäldeporttelefonsig, ipistol medkvinna, hadenär enensomen

flyhjälpasskulledenpolishus därtill detankomstsin somperson
bl.a. ipasserad rätts-ocksåharFörsökspunktensig.befann ansetts

NJA680,NJA 1987373,1963378, NJA1950fallen NJA s.s.s.
rf1962rf 30, SvJT1954SvJTrf 190,1948679, SvJT1992 s.s.s.

1988:81 och RH1982:109, RHrf 43, RH196819, SvJT s.s.
1993:117.

rättsfalletuppnådd iförsökspunktenintehar HDDäremot ansett
bankin-rånaavsiktinågra405, där1995 attNJA personer,s.

fungeradeplatsfrånbegivit sighadestulna bilarirättningar, somen
med skjutva-målentilltänktadefärdatsochutgångsläge motettsom

avbrutittillfällevarjevidhandskar,ochhuvoroveraller, menpen,
bankinrättningarna,utanförbefunnit sigdeförehavandensina när

ibefann sigfolkmycketansåg fördeberoendefrämst attatt
bilarna.gickaldriggärningsmännentilläggasbörrörelse. Det uratt
och RH1990:65RH87,1973 rfSvJThovrättsfallenSe även s.

1996:53.
vidtagitsharåtgärdnågoninnanhändelseförloppetuppehåll iAtt ett
tillgodogärningsmannenfår räknasuppsåtetförverkligaför att
1991NJA406 se1954 ävenNJArättsfalletbl.a.framgår s.s.av

332.
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Det finns endast fåtal publicerade rättsfall påett klart sättettsom
behandlar frågan, det har förelegat fara i den meningom som avses
i försöksbestämmelsen. Spörsmålet, fara för brottets fullbordan harom
förelegat, har behandlats bl.a. i rättsfallen NJA 1987 490 och NJAs.
1995 448. I det sistnämnda fallet, gällde medvetet riskta-s. ettsom
gande i form oskyddade samlag kvinna bar HIV-av av en som
virus, ansågs fara för fullbordad misshandel, dvs. överföring HIV-av
smitta, ha förelegat smittoriskennär inte försumbar. Fråganvar om
farerekvisitet har behandlats i hovrättsfalletäven SvJT 1962 19.s.

I det nämnda rättsfallet NJA 1992 679 uttalade HDnyss atts.
frågan, faran har varit utesluten endast på grund tillfälligaom av om-
ständigheter, borde i enlighetavgöras med det redovisassätt isom
NJA 1985 544 och NJA 1990 354. Också i hovrättsfallen RHs. s.
1982: 109 och RH 1985: 108 har frågan, fara för brottets fullbordanom
har varit utesluten endast på grund tillfälliga omständigheter,av
behandlats.

Prövningen gärningsmarmen, vid oavslutat försök, harettav om
föresatt sig vad återståttgöra försöksgämingenatt illustrerassom av

Ävenrättsfallen NJA 1954 406 och NJA 1974 735. detav s. s.
tidigare berörda rättsfallet NJA 1992 679 kan exempeletts. ses som
på kravet på bestämdhet i uppsåtet haratt prövats.

Frågan frivilligt tillbakaträdande har behandlats i antalom ett stort
rättsfall, NJA 1942 184, NJA 1943t.ex. 40, NJA 1946se s. s. s.
306, NJA 1947 212, NJA 1947 353, NJA 1961 68, NJA 1962s. s. s.

56, NJA 1987 680 och SvJT 1948 rf 351.s. s. s.

6.4 Kortfattad historisk bakgrund fråganssamt

tidigare behandling

förstaDe allmänna reglerna straff för försök till brott utveckladesom
på medeltiden i Italien. En försöksbestämmelse allmänt slagav mera

sedermera i den tysk-romerske kejsaren Karlupptogs Vzs strafflag
Constitutio Criminalis Carolina år 1532.

Som i avsnittnämnts 6.2.1 har inställningen till straffansvar för
försöksgärningar tradition varit restriktiv i svensk Exempelvisrätt.av
fanns idet missgärningabalken i års1734 lag ingen allmän bestämmel-

försök till brott. Emellertid fanns bestämmelser föreskrevse om som
försök kunde straffbart i vissa fall och dåatt särskildavara som

brottstyper i anslutning till beskrivningen de fullbordade brottenav
s.k. materiella försöksbrott.

År 1832 lade Lagkommittén fram det första förslaget till allmänen
försöksbestämmelse i svensk Förslaget föreskrev bl.a.rätt. lindrigare
straff för försök för fullbordade brottän och det ofulländadeatt
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straffas lindrigare det fulländade försöket. För-försöket skulle än
hadesökspunkten bestämdes till den tidpunkt då gärningsmannen

själva verkställigheten brottet.påbörjat av
bearbeta Lagkommitténstillsattes förLagberedningen, attsom

detförslag till straffbalk gälldeår 1844förslag, närett somavgav
det förslag hadei huvudsak överensstämde medförsöksbrottet som

emellertid inte tillLagkommittén. Förslaget leddeframlagts av
byggde Lagberedningenstill dellagstiftning. I SL, storsom annars

bestämmelser försöknågra allmännanämligen inte införslag, togs om
därvid1862:37 109 uttalades bl.a.förarbetenatill brott. I prop. s.

någon praktiskförsök inte kunna blilagdefinitionatt avsynesen av
vikt.

årförsöksbrottet i sin 1914utvecklade sina tankar kringThyrén
strafflagsreform, del III,monografi Principerna förutkomna samten

till Strafflag Allmänna delen. Hanpresenterade utkastsitt år 1916i
iförsöksbestämrnelseskulle införas allmändär detföreslog att en

svensk rätt.
Strafflagskommissionen, där Thyrén ingickår 1916 tillsattaDen

Thyréns principförslagarbetade vidare utifrånledamöterna,en avsom
årStrafflagskommissionen presenterade 1923tankegångar.och ett

i högSOU 1923:9,strafflag allmänna delenförslag till somny -
fram.tidigare hade lagt Iförslag Thyrénbyggde degrad som

försök till brott,innebarpresenterades regleringförslaget attsomen
angivet brottetsärskiltförutsättning det i lagenunder attatt varvar

enligt de bestämmelserskulle bestraffaspå försöksstadiet,straffbelagt
Försök ansågs enligtkapitel försök.i särskiltupptogs ett omsom

varmedpåbörjat den handling,gärningsmannenföreligga dåförslaget
till fullbordan. Detdetta komutföra brottet,åsyftadehan utan attatt

förelegat konkretföreskrift det hadeenligt särskildkrävdes dock atten
bestraffas.skulle kunnaför försöketfullbordanfara för brottets att

vivid vadförelåg inte baraför brottets fullbordanFara ser som
efterhandsbedömning kandet vidkonkret fara ävenutan om enannars

Eventuelltinträdde.effektenvarit mänskligtha närasägas attsett
försök,vidför utdömaansågs inte tillräckligtuppsåt utanatt ansvar

medförsöksgärningenhade begåttgärningsmannenkrävdesdet att
vidare bl.a. förföreslogsuppsåt. betänkandeteller indirekt Idirekt att

straff det högstalindrigareådömastill brott skulle änförsök som
frihet frånföreslogsfullbordade brottet. Dessutomför detstadgades

vilja hadefrifall gärningsmannenförsöksbrott i destraff för av-av
visadeträda tillbakafrivilligthändelseförloppet. Genombrutit att

samhälls-Strafflagskommissionen, hansenligtgärningsmannen, att
haft den fasthet ellerhadeuppsåtet intedet brottsligafarliga vilja eller

ledde inte tillFörslagetstraffbarhet.fordrades förintensitet som
lagstiftning.
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År 1928 utarbetades lagrådsremiss byggde Strafflags-en som
kommissionens förslag. Efter kritik från lagrådet avseende farerekvisi-

innebörd drogs förslaget tillbaka.tets
År 1937 påbörjade de försökssakkunniga sitt arbete med att

reformera lagstiftningen rörande försök till brott, vilket resulterade i
betänkande år 1940 SOU 1940:19. betänkandet föreslogs denIett

allmänna försöksbestämmelse sedermera blev del SLsom en av genom
års strafflagsreform1942 1942:4. Därmed infördes förse prop.

första gången allmän försöksbestämmelse i svensk Bestämmel-rätt.en
har i princip varit oförändrad sedan dess. Till skillnad vadmotsen

tidigare hade gällt ansågs eventuellt uppsåt skulleattsom vara
tillräckligt för straffbart försök föreligga.skulleatt

Strafflagsrevisionen år 1948 1948:80 och tillkomst årprop. BrB:s
1962 1962: 10 innebar alltså inte någon förändring i sak denprop. av
allmänna försöksbestämmelsen. Däremot fördes bestämmelsen om
frivilligt tillbakaträdande från försök vid 1948 års strafflagsrevision

med motsvarande bestämmelse frivilligt tillbakaträdandesamman om
från förberedelse till bestämmelse.en gemensam

Utländsk5 rätt

danska försöksbegrepp mycket vidsträckt och omfattar,Den rättens är
åtminstone i viss utsträckning, både handlingssätt i svensk rättsom
räknas försök till brott och sådana förberedelse tillutgörsom som

försöksbestämmelsebrott. finns allmän 21 § DSL där försökDet en
definieras "handlinger, sigter til fremme eller bevirkeattsom som
udførelsen af forbrydelse". objektivt hänseende krävs därvid inteIen

det fråga handling. innebär tankarDetän äratt attannat om en rena
eller hot begå brott uteslutna från det straffbara området.ärattom

danska försöksläran subjektiv, dvs. för straffbarhet krävs detDen är
endast gärningsmannen själv, enligt sin föreställning, haratt egen
uppfattat hans handlande hade den innebörd framgår 21 §att som av

subjektiva försöksteorin medför otjänliga försök alltidDSL. Den att
försöksuppsåtetstraffbelagda i dansk Såvitt gäller är,är rätt. om

Uppsåtetverkställighetsstadiet uppnått, alla uppsåtsformer tillåtna.är
omfatta fullbordade samtliga brottsrekvisit. Omskall det brottets

uppsåt kan nedsättninggärningsmannen inte har varit bestämd i sitt av
till medverkanstraffet eller ansvarsfrihet komma i fråga. Försök är

gärnings-utsträckning försök till brott istraffbelagt i samma som
från försökföreskrivs tillbakaträdandemannaskap. I 22 § DSL att ett

ansvarsfrihet.leder till
försöksbestämmelseSom har vilar den norskanämnts även rättens

subjektiv grund, dvs. det räcker för49 § NSL i huvudsak
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straffbarhet gärningsmannen själv, enligt sin föreställning, haratt egen
påbörjat utförandet brottet. Frågan försökspunktens bestämman-av om
de omständigheterna i det enskilda fallet utifrånavgörs denav

aktuell.brottstyp Det har i norsk exempelvisär rätt ansetts attsom
försökspunkten för försök till våldtäkt ligger längre fram i hän-

Ävendelseförloppet försökspunkten för försök till stöld. försök tillän
medverkan straffbelagt den allmänna försöksbestännnel-anses genom

Frivilligt tillbakaträdande leder till ansvarsfrihet enligt 50 § NSL.sen.
på frivillighetKravet bedöms på motsvarande i svensksätt rätt.som

finländsk försök tillI regleras brott i 4 kap. FSL, där det dockrätt
någoninte lagdefintion försöksbegreppet. 4 kap. § FSLI 1ges av

regleras endast försöksbrottets straffskala. finländska försöksbe-Det
liksom det svenska endast verkställighetshandlin-greppet, som avser

ihar i stället utformats rättspraxis och i den rättsvetenskapligagar,
litteraturen. Försöksregleringen i finländsk liknar den svenskarätt
motsvarigheten så den varken renodlat objektiv ellersätt äratt

subjektiv. gärningsmannen avstår från försöketrenodlat Om kan han
fri från enligt 4 kap. 2 § FSL. avstående kan ske endastEttansvar

vid oavslutade försök.
subjektivFörsöksansvaret vilar i engelsk på grund. Enligtäven rätt

i Criminalden allmänna försöksbestärnrnelsen 6 i Attempts Actsect.
försök handlingar förberedande1981 bara "är är än actsom mer .an. .

ofwhich than merely the Commission thepreparatory tomore
offence. subjektivt hänseende fordras direkt eller indirekt uppsåt". I

. .
"intention". rättspraxis har dock förekommit medvetet oaktsamI att

kännedom vissa gärningsomständigheter bl.a."reckless" om
samtycke vid våldtäktsbrott tillräcklig förfrånvaron har ansettsav

försöksansvar.
frågan försök till i OcksåI tysk regleras brott 22 § StGB.rätt om

försökslära får vila på i huvudsak subjektivden tyska rättens anses
enligtgrund. En försöksgärning föreligger gärningsmarmen, sinnär

händelseförloppet, övergår tillföreställning omedelbart attav
gärningsinnehållet s.k. Ansatzformeln. det gällerförverkliga den När

förutsättningförsöksuppsåtet alla uppsåtsforrner tillåtna, dock underär
fullbordan. Enligtuppsåtet inriktat brottets 23 § StGB äräratt

generellt straffbart vid "Verbrechens" brott inteförsök ett av
enligt bestämmelsen uttryckligtbagatellartat slag. Däremot krävs det

vid "Vergehens" brott mindre allvarligt slag. Enligt 24 §lagstöd av
frivilliga tillbakaträdanden till ansvarsfrihet.StGB leder
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överväganden6.6 och förslag

6.6.1 Allmänt försök till brottom

Vår bedömning: Det saknas skäl vidta några föränd-störreatt
ringar det straffbara området för försök till brott ellerav av
konstruktionen försöksbrottet.av

direktivenI pekas på utformningen försöksbestämmelsen haratt av
föranlett vissa problem i rättstillämpningen, bl.a. det gällernär att
bestämma vid vilken tidpunkt i händelseförlopp straffbart försökett ett
har påbörjats och i vilka fall otjänliga försök skall föranleda ansvar.
Det vår uppgift regelsystemetär i dessa hänseendenövervägaatt om

förbättraskan och förtydligas. Vi skall vidare, enligt direktiven, sär-
skilt uppsåtsfrågan vid försök.ta upp

Det finns anledning instämma i de i direktiven berördaatt att tre
frågorna de i första hand förtjänarär närmare vadövervägasattsom
gäller försöksbrottet. Vi kommer behandla dessa i detalj i detatt mera
följande, försökspunkten i avsnitt 6.6.2 frågorna otjänligasamt om
försöks straffbarhet försöksuppsåtetoch i avsnitten 6.6.3. och 6.6.4.

förevarandeI avsnitt vi det från allmännaöverväger om mera syn-
punkter finns skäl förändra försöksansvarets nuvarande utfonrming.att
Särskilt vi frågan, försöksansvaret alltid börtar görasupp om
beroende förelegatdet har konkret fara för brottets full-attav en
bordan.

Utifrån principiella och teoretiska utgångspunkter kanmera man
ställa sig frågan försök huvud bör bestraffas. Vadöver finnstagetom
det egentligen för rimligt straffrättspolitiskt skäl bestraffaatt en
gärning inte tillhar lett någon skada och kanske inte heller harsom
orsakat någon konkret fara för skada

I demokratiskt samhälle har vi tänka och tycka vadrättett att som
Ävenhelst. I äldre tid denna ingalunda självklar. i dagensrättvar

värld existerar i samhällen med mindre demokrati i vårtän eget
någonknappast tänka fritträtt de styrande i samhället.att t.ex.om

Under påverkan romersk och kanonisk har emellertidrättav en
tankar sitt handlande hans sinnelag i allanästanpersons om

västerländska straffrättsliga tillåtits få betydelse försystem stor
straffansvaret. Den "brottsliga" eller "samhällsfarliga viljan" har i
vissa fall i sig kunna konstituera straffrättsligt.o.m. ansetts ett ansvar,
förutsatt denna "vilja" på något har manifesterats för omvärl-sättatt

Tydligastden. märks detta inflytande utfommingen föransvaretav
försök till brott.

De flesta andra liknar vårt har gått längrerättssystem änegetsom
gjort i svensk och i huvudsak subjektiv för-rätt anammatman en
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"brottsliga sinnelaget"torde dock alltid kräva detsökslära. Man att
omvärlden. Gärnings-skall ha manifesterat sig förnågot sätt

för omfatt-avsikter insikter blir därvid helt avgörandeochmannens
iförsök. Otjänliga försökdet straffbara området förningen ärav

för de allrastraffbara, möjligen med undantagprincip alltid mest
begå försöka dödaverklighetsfrämmande försöken brott t.ex. attatt

motsvarande. Förekomstenmed hjälp besvärjelser ellernågon avav
således i sig konstituera brott.uppsåt gärningsmannen kanhos ett

straffrättsligagärningsorienterat detEtt synsätt ansvaretmer
någotuppsåt eller oaktsamhetfrån frånvaronutgår äratt somav
inskränkergärning och därmedi för sig straffbelagdursäktar ochen

straffrätten siktebörstraffrättsliga Enligt dettadet synsätt taansvaret.
bestraffainte primärtskadliga eller farliga gärningar och att

rekvisitetdet subjektivaindivider". enlighet härmed bör"farliga I
för straffan-aldrig utvidgandeverka inskränkande ochendast kunna

omfattning.svarets
sig hysa vissai och försådana utgångspunkter kanFrån man

bestraffa försök tillhuvudprincipiella betänkligheter över tagetmot att
egentlig farai fall där någonblir betänkligheternaSärskilt starkabrott.

aldrig har existerat. Atttill fullbordat brottförsöket skulle ledaför att
framstår i och för sigför försök till brottavskaffa ansvaret som

försöks-emellertidlösningotänkbart. tänkbar göraEn att omvore
otjänligaalltså låta allaochuppsåtligt konkret farebrotttillbrottet ett

sådan lösning.fria från Vi harförsök övervägt envara ansvar.
skallinriktning inteförsöksansvar med dennareformeratFör ettatt

farebedömningenkrävasalltför slumpmässigt tordeframstå attsom
skulleenligt dagens Annarstidigare tidpunktvid ängörs system.en

stjäla ochfolksamling försig in ificktjuv attt.ex. som ger enen
dömas förficka inte kunnasin hand iråkar sticka nedsedan tomen

ordning skulle,sådanendast för ofredande. Enförsök till stöld, utan
medstrida vadalltför mycketenligt vår bedömning, ettmot som

försök till brott.naturligt betraktelsesätt utgör
relativtskulle innebäraförsökspunktentidigareläggningEn enav

åtminstonerättsläget ochdet nuvarandeförändringomfattande av
iosäkerhetskapaövergångstid ägnad änstörreunder att envaraen

situationerförsök i olikaför straffbaragällande gränsernarätt om var
påtagligtföreliggerdärför detreform kräversådangår. En ettatt

nuvarandealltså denochförändringar i lagstiftningenbehov attav
bedömningvårEnligtklara olägenheter. ärförenad medordningen är

heltövergång tillVi finner därfördet.knappastden ettatt en
synvinkel,principielltilltalandeförsöksbegrepp,farebaserat än urom

inte bör äga rum.
mellanskillnadenframhållasocksåmåstesammanhangetI att en
fullbordanfara för brottetsföreligger konkretförsöksgärning där det

mångasådan faraföreliggerförsöksgärning där det inteoch enen
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gånger kan tillfällig. Det avgöranderent vilketär underlagvara som
finns för farebedönmingen. En farebedömning i tidigtgörs ettsom
skede den s.k. handlingsprogressen leder oftare till bedömningenav

konkret fara för brottets fullbordanatt föreligger, helt enkelt detav
skälet inget harännu hunnit händaatt kullkastar den ursprungligasom
brottsplanen. Detta förhållande förklarar varför det sällan brister i
farerekvisitet det gällernär för förberedelse till brott.ansvar

Det också såär alla försök, inteatt avslutade,är för sinsom
straffbarhet beroendeär gärningsmannens avsikt fullfölja sinav att
brottsplan, dvs. han bestämd i sittär uppsåtatt eller, med andra ord,

hans brottsliga "vilja". Att endast bestraffa avslutade försöks-av
gärningar framstår emellertid inte framkomlig väg.som en

Svensk har,rätt traditionnämnts, haft relativt restriktivsom av en
försöksansvar. finnsDet enligt vår uppfattning skälsyn värnaatt

denna restriktiva grundinställning. Någon anledning utökaom deatt
subjektiva inslagen i vår försökslära föreligger inte. Straffansvar bör
därför, liksom i dag, utdömas endast fara för brottets fullbordanom
har förelegat eller sådan fara utesluten endast på grundom var av
tillfälliga omständigheter. Bara i sistnämnda hänseende bör med andra
ord de s.k. otjänliga försöken straffbara.vara

Det sagda innebär vi inte tillräckliga skäl föreslåatt någonattser
förändring den grund vilken det svenska för försökav ansvaret är
uppbyggt. detNär gäller den närmare avgränsningen försöksansva-av

Xhar visserligen den praktiska rättstillämpningenret ställts inför vissa
problem, rättsläget har blivit klarare under år. Exempelvismen senare
har HD:s praxis vad gäller straffbarheten otjänliga försök tidigareav
varit något otydlig. Genom rättsfallet NJA 1992 679 har rättslägets.
emellertid preciserats. Den argumentation HD för i detta mål, ochsom

det inte finns anledning rikta invändningar innebärattsom emot, ett
tydliggörande gällande Någrarätt. förändringarstörre lagtextenav av

denna bakgrundär inte heller påkallade.mot
finnsDet i och för sig, det gäller försökspunktensnär placering vid

olika brott, del kvarståendetyper oklarheter. Att straffrättsligtav en
bestämma försökspunkten emellertid,är också uttalas i direktiven,som

inom straffrätten erkänd svårighet. I det rättsfallet gällandeen senaste
just försökspunktens placering, NJA 1995 405, förs dock relativtetts.
utförligt i denna fråga. HD:s dom torde kunna domsto-resonemang ge
larna vägledning i frågan, från vilka utgångspunkter bedömningensom

försökspunktens placering bör göras.av
Sammanfattningsvis vi det inte finns tillräckliga skälattanser att

förändra konstruktionen försöksbrottet eller omfattningen detav av
straffbara området vid försök. I del detaljhänseenden finns det docken
skäl till justeringar försöksbestännnelsen. Vi återkommer i detav
följande till dessa.
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försökspunktenSärskilt6.6.2 om

placeringförsökspunktensföreslår förändringingenVi utanav
gällandebedömasvad fårdel tilli dennaansluter varasomoss

rätt.

deltillförsökspunkten har göramed bestämma attsvårigheterna att en
så olika.brottstypernaför de olika ärbrottsbeskrivningarnamed att

viss brottstypunderfaller ingärningarkanDessutom ensom
inte hellerkanolika Manflertalutföras på sätt.regelmässigt ett
någon delmedförtförsöksgärningentill krävasig attbegränsa attatt

dåförsöksansvareteftersomuppfyllts,harbrottsbeskrivningenav
alltförbli begränsat.skulle

för-fall därdeochfånga informulering avgränsaenkeliAtt en
torde integärningarolikavid allauppnåttssökspunkten har typer av

böromedelbartemellertid inteinnebärmöjligt. Detta att gemanvara
framstårfalletenskildai dettill vadhänvisaoch endast somsomupp

skall kunnaställerlegalitetsprincipende kravnaturligt. För att som
utformasskalllagstiftningenmålsättningenmåstetillgodoses, attvara

fråganbedömningenmöjligt förgod ledningsådenså avatt somger
belägen.försökspunkten ärvar

bestämmandetgällervadrättstillämpningeniProblemen av
delvarusmugglingsmålen. Enfrämst tillhänför sigförsökspunkten av

medvarusmugglingtillförsökpåbörjatiliggerproblemet ettatt
ellersmuggelgodset sättinnebäramåste annatnödvändighet ettatt

transportens börjanförtidpunktengränsen, attmottransporteras men
försöks-utgångspunkt förgällande kanenligtalltid rättinte tas som

322,1991rättsfallet NJAkan pekasbestämmande. Härpunktens s.
narkotika inteavseendevarusmugglingförförsökspunktendär en

mellan Ned-påträffades gränsennärauppnåddansågs när manen
frågan,osäkerhet ivissråddeTyskland och detocherländerna omen

detfall haruppehåll. andraItill Sverigehemskullehan utanresa
förtdenuppnåttsförsökspunkten haremellertid somansetts att av

demöveravsiktinärhettill transporterasnartgränsens attvaror
avsiktiinfunnit sig gränsenden näraoch1901948SvJT somavs.

rf 30.1954SvJTdärplaceratforsla över s.att annansomvaror
förberedelsestraffrioftast,och,försökstraffbartmellanSkiljelinjen

tillFörberedelseslumpmässig.framståibland närmastdärförkan som
smugglingenplaneradedenendaststraffbarvarusmuggling är om

vapen.smugglingenintenarkotika och annat, t.ex.avseromavser
upphovfall kanvissaigällandemedproblem rätt,Ett geannat som

oftaFörsökspunktenföljande.konsekvenser,märkliga ärtill anses
handlingen,sistas.k.denpäbörjandet nästredan viduppnådd omav

1982:109RHhovrättsavgörandestraffbelagd. Isigidenna är ett
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detta förhållande ha tagits till intäkt för det skall möjligtattsynes vara
döma till för försök till misshandel,att tvånär iansvar personer

misshandelsuppsåt bröt sig in i vad de trodde målsägandenasvar
bostad. Från allmänna utgångspunkter kan det diskuteras detmera om

rimligt vid försök tillär våldsbrott förlägga försökspunktenatt påett
stadium händelseförloppet, ligger före påbörjatett ettav som angrepp
offrets kroppsliga integritet och innan akutäven fara fören mera
sådant har uppstått. Rör det sig däremot inbrottett iangrepp ettom

syfte föröva stöld, innebär naturligtvis redan påbörjandetatt en av
själva inbrottet försökspunkten har Att gärningsmannenatt passerats.
endast till den plats därär väg han begå stölden innebärattavser
däremot inte och bör knappast heller innebära försökspunkten skallatt

ha jfr bl.a. NJA 1995 405.passeratsanses s.
Det anförda visar det ibland framstår tveksamt för-detatt som om

hållandet, den s.k. sista handlingen i signäst straffbar, alltid böratt är
avgörande betydelse för frågan, försökspunkten skallnärvara av anses

uppnådd. Det viktigthär komma ihågär endast uppkomstenatt att av
uppsåt inte kan grunda för försök jfr Jareborg, Straffrättensett ansvar

ansvarslära 83 och NJA 1995 405.s. s.
Ett näraliggande problem allmängiltig försöks-ärnatur attav mer

punkten, svårigheterna bestämma dess läge, många gångertrots att
drar mellan det straffbara och detgränsen fritt från ochärsom ansvar,
detta vid förhållandevisäven allvarliga brott. Visserligen kan inte
sällan för förberedelse till brott bli aktuellt, del såansvar men en nog
straffvärda fall omfattas inte förberedelsebestämmelsen i dessav
nuvarande konstruktion. Däremot omfattar bestämmelsen del andra,en
mindre straffvärda fall. finnsDet anledning återkomma till dennaatt
problematik i samband med diskussionen rörande förberedelsean-

utsträckning kapitelse 7.svarets
Men det sålunda förekommeräven problem i samband medom

fastställandet försökspunkten betvivlar vi det möjligt finnaäratt attav
lösning klart bättre detär råder i dag.än Detsysternen som som

förändrade förberedelseansvar vi föreslår kapitelse 7 innebärsom
också försökspunktens placering vad gäller de flesta allvarligareatt
brott inte blir lika avgörande betydelse för närvarande förav som
omfattningen det straffbara området. Mot denna bakgrund bedömerav
vi det inte finns tillräckliga skäl i materiellt hänseendeatt göraatt
några förändringar vad försökspunktens placering.avser

denI nuvarande lydelsen 23 kap. l § BrB föreskrivs attav
försökspunkten uppnådd gärningsmannen har påbörjatär utföran-när
det brott.visst Enligt strikt tolkning bestämmelsenav en mera av
skulle detta medföra gärningsmannen måste ha börjat uppfyllaatt
någon del brottsbeskrivningen i det aktuella straffbudet. Ett sådantav
krav torde emellertid inte kunna ställas enligt gällande och deträttupp
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tolkasbestämmelsen skulle detaldrig varit meningenhellerhar att
sättet.

föreskrivabordeinte i stället i lagtextenVi har övervägt manom
utföra visstuppsåtnågon, medtill brott föreliggerförsök när attatt

uppsåt, vilket tordeförverkliga sitt utgörahandla förbrott, börjar att
förändringEn sådanfaktiska rättsläget.beskrivning detbättre aven

förändraavseddsig inteformulering, iparagrafens år attsomav
finns risk förproblematisk. Detemellertidkanrättsläget, attenvara

tillnämnda avsikten,densjälvaförändring lagtexten, tastrotsaven
i sin kan ledanågotgällandeför förändringintäkt rätt, tursomaven

språkliganuvaranderättsläget. Denoklarheter rörandetill större
omformuleringså otydliginte hellerformuleringen är att enpass
bibehållandefördärförnödvändig. Vi harframstår ettstannat avsom

uppnåsförsökspunkten närformuleringennuvarandeden att-
visst brott.utförandetpåbörjathargärningsmannen av

Även försöks-förändringföreslår någonintevi således avom
bakgrund demening,vårplacering villpunktens mot avsom

tillförsökföreligger, uttalaalltsvårigheter atttrots varusmugg-som
i1960:418varusmugglingslagenförsta stycketenligt §ling 1

påbörjargärningsmannenredanföreliggafall bör närflertalet anses
några längreinplaneratdet inteförutsatt ärfärden gränsen, attmot

också med vad Varusmugg-uppehåll på Detta överensstämmervägen.
Smuggling ochbetänkanderekommenderade i sittlingsutredningen

ianfördes HDoch vad1991:84 474tullbedrägeri SOU avsoms.
322, där1991dock NJA456. Se1989rättsfallet NJA mans.s.

gärningsmannenpåosäkeremellertid enligt HD avsett att utanomvar
till Sverige.återvändauppehållnämnvärt

restriktivitetvissför iakttafinns skälvidare detVi attatt enanser
liknandemisshandel ochvidförsökspunktenplaceringenbeträffande av

alltförförläggsinte dennaintegritet, såfysiskaoffrets attmotangrepp
deterforderlighuvud närviss försiktighettidigt. En är över taget

den s.k.skall räknasenskilt fallvarjevad ibedömagäller somatt som
Även straffbelagd,handling i sigdenna ärhandlingen.sistanäst om

helhetsperspektiv kanhandlingen ettdet krävasbör ettatt ses somur
ochpåstås i åtaletförehavandebrottsligai detnaturligt led som

fullbordande brottet.medsammankoppladframstårdärmed ett avsom
förberedelse tillochförsökstraffbartmellanskillnadenkanAnnars ett

sådan önskanalltför oskarp. Enframståaktuella brottetdet omsom
rättsfalleti detbakom utgångenockså liggatorderestriktivitet senaste
ochförändratVårt förslag405.1995området, NJA ett meraoms.

utsträckningi vissdärutövertordeförberedelsebegreppgenerellt vara
harförsökspunktenhuruvidabedömningenmotverkaägnat attatt

alltför extensivt.uppnåtts görs
hellerdet intebedömningenvi såledesSammanfattningsvis gör att

försöksansvaretsförändrafinns skälförsökspunktengällerdet attnär
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nuvarande utsträckning eller den lagtekniska utformningen 23 kap.av
§l BrB.

6.6.3 Otjänliga försöks straffbarhet

Vår bedömning: Det finns inte skäl förändra det straffbelagdaatt
området för otjänliga försök.

Tidigare har vi kunnat konstatera den svenska försöksläran vilar påatt
i huvudsak objektiv grund. Vid alla huvudsakligen objektiva för-
söksläror uppkommer frågan, hur skall hantera otjänliga försök.man
Kräver det alltid skall ha förelegat konkret fara för fullbordatattman

kan otjänligabrott försök nämligen aldrig straffbara. Ett exempelvara
i avsnittdet 6.6.1 nämnda fallet avseende ficktjuvenär sig insom ger

i folkhop för begå fickstölder, varvid han råkar sticka handenatten
i ficka. Ett sådant förehavande bör straffbart försöktomen vara som
till intestöld och endast ofredande. Ett exempel detärannat attsom
polisen har ingripit i det brottsliga förehavandet och beslagtagit t.ex.

narkotikaparti sedan häller lådorna där narkotikan gömdett men var
under uppsikt för kunna avslöja inblandade i denäratt personer som
aktuella narkotikahanteringen jfr bl.a. NJA 1992 679. Skulles. man
med reglering alltiddagens kräva fara förelegathar för brottetsatt
fullbordan skulle polisen i det nyssnämnda exemplet tvungen attvara
låta narkotikan i lådornakvar under den fortsatta spaningen,vara
något framstår föga ändamålsenligt och dessutom skullesom som som
medföra risk för narkotikan i slutändan inte kan i beslagatt tas utanen
kommer på Som vimarknaden. tidigare har anfört bedömer vi detut
bl.a. detta skäl icke framkomlig övergå till heltväg att ettav som en
objektivt och farebaserat försöksbegrepp.

svensk har framgåttI sökt lösa problemet medrätt man som
otjänliga försök i viss utsträckning subjektivattgenom anamma en
försökslära. Detta gäller i fallde den konkreta faran för fullbordat
brott har varit utesluten endast tillfälligagrund omständigheter.av
Syftet har varit försöka skilja de försök värda påäratt ut att tassom
allvar och därför bör straffbara. i dessLagtexten nuvarandesom vara
utformning dock inte någon särskild ledning i denna fråga.ger

Inte heller motiven särskilt klargörande i detta avseende. Vadär
inträder för försök, vilka går intet endastsägs är attsom ansvar om

på grund omständigheter enligt nonnalt bedömande frånettav som
gärningsmannens synpunkt tillfälliga, däremotmedanär att anse som
sådana försök blir straffria, vilkas misslyckande inte kan tillskrivas
slumpen djupgående brist i brottsplanen se 1942:4utan en mera prop.

61, NJA 1942 260. Därmed torde det skall görasatts. avses ens.
objektiv bedömning, utifrån den position där gärningsmannen befann
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sig, huruvida den omständigheten medförde försöket miss-attsom
framstodlyckades tillfällighet.som en

Uttryckssättet leder till exemplet med gärningsmannentankarna som
sista stund förväxlar arsenikburken med burk med ofarligti etten

vid harinnehåll. ingripande polisen narkotikabrottAtt t.ex. av
gärningsmannensklassificerats tillfällig omständighetsom en ur

någon mån framstå märkligt, med tankesynvinkel kan däremot i som
säkerligen kalkylerat med risken för hangärningsmannen attatt

polisen. På kanskulle upptäckas sättav samma man resonera
beträffande i motiven exemplet med ficktjuven. handet angivna När

hansig in i folkmassan för begå fickstölder räknar säkert medattger
Ändåfickor genomsöker dettahel del han är tomma.att som ansesen

synpunkt.tillfällig omständighet från hansvara en
Över omständigheter liggerhuvud förefaller dettaget somsom om

ingripandeutanför gärningsmannens kontroll, mellankommandet.ex.
alltid tillfälligheter gärningsmannenstredje nästanman, ses som urav

försöksbestärnrnelsen använda uttryckssättet därförsynvinkel. Det i är
Straffrättens ansvarslära 87inte helt klargörande jfr bl.a. Jareborg, s.
olyckligt och inte någonvari uttalas lagens uttryckssättf., äratt ger

för bedömningen otjänliga försök.verklig ledning av
omständigheten otjänliga försök kan föranleda kan,Den att ansvar

föregående, i för sig i fråga. Dettaframgått det och sättasavsom
omfattas gärnings-gäller i synnerhet inte det tillämnade brottet avom

uppsåt. exempel visar på dendirekta eller indirekta Ett sommannens
tillämpningen det eventuellateoretiska konstruktionen vidstarkt av

inser möjligheten paketet innehålleruppsåtet detår attatt en person av
fultjack samtidigtnarkotika det i verkligheten innehåller s.k.när som

tagit sig paketet han hadekan han skulle ha medsäga ävenatt omman
i verkligheten intesäker på det innehöll narkotika vilket detvarit att

avskaffa det eventuellavi skullegjorde. Om man, som anser,
samtligabetänkligheterna tillåtauppsåtet, emellertid mot attsynes

därförmindre. finnsuppsåtsformer vid försök Detavsevärtvara
X p förändra detmed till försöksuppsåtet skälknappast hänsyn att

området för otjänliga försök.straffbara
faran för brottetsanför frågan,I NJA 1992 679 HD att oms.

tillfälliga omständigheter,grundfullbordan utesluten endast avvar
redovisas ii enlighet med detbör avgöras sätt att resonera som
därav354. Innebördenrättsfallen NJA 1985 544 och 1990 är atts.s.

synpunkt. Denskall ske utifrån gärningsmannensprövningen
förelågförhållandet det intefrågan blir därvid, detavgörande attom

påfrån hans synpunktför fullbordannågon konkret fara brottets sett-
realiteten tordetillfällighet eller inte. Iobjektiva grunder berott på en-

brottsplangärningsmannensemellertid bli frågadet avgöraatt omom
inte. Brottsplanernågra allvarliga brister ellerbehäftad med somvar

goda grunder kanallvar, där detvärda dvs. sägasär att tas
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fara" fullbordan, alltidföreligga "abstrakt för brottets nästansynesen
bedömningen utesluten endast på grundtill faranleda att var av

inte någonomständigheter. således i rättspraxistillfälliga läggerMan
omständig-vid det förhållandet de fareuteslutandepåtaglig vikt attmer

skall "tillfällig"heterna natur.vara av
rättsläget inte helt tillfredställande. ResonemangetnuvarandeDet är

exempelvisvissa fall föra väl långt. Det harkan i ansetts att om en
frivilligt sexuelltyngling i de tonåren, harövret.ex. enperson,

år gammal, iflicka, han 14med ärumgänge tror men somen som
försöksbestämmelsen teoretisktfyllt år, så skullerealiteten har 15 rent

till för försök tillför domstolen fällalämna attutrymme ansvar
sexuellt utnyttjandemed barn försök tillsexuellt numeraumgänge av

sådanansvarslära 89. Enjfr Jareborg, Straffrättensunderårig; s.
finnasden förekom,rättstillämpning skulle det naturligtvis, om

lättarekritisk detstarkt Däremotanledning är attmot.att vara
praxis området, domenbelysningi HD:satt,acceptera av senare

sannolikt borde ha blivitBrobyfallet 1956 B 6omtalade NJAi det
fällande.

Även otjänligastraffbeläggandefinns risk fördet att avenom
finns tillräckliga skälbedömer vi det inteleder väl långt,försök attatt

restriktivfrån straffbelagda området. Enotjänliga försök detundanta
den ifår därförden nuvarande regelnanvändning anses varaav

vi bedöm-lösningen. Med andra ordrirnligastesammanhanget gör
straffbara ifortsättningsvis börotjänliga försökningen ävenatt vara

innebär.utsträckning dagensden systemsom
gärningsmannensformulering i stil medskulleMöjligen atten

fullbordanleda till brottetsskall ha varithandlande ägnat rentatt
faktiska rättsläget ochkorrespondera med detlagtekniskt bättre

sidan sådanområdet, â andrastraffbaraomfattningen det är enmenav
ytterligare utsträckaförformulering och kan öppna ansvaretattvagare

tolkat den nuvarandei och för sig haotjänliga försök. HDför synes
enligt allmänt språkbruk,betydelseformuleringen i strid med dess

formuleringendärmedhartids praxis gett enmanmen genom senare
skäl rikta någonfinns intespecifik juridisk betydelse. Det att av-mera

dåhärtill, ochMed hänsyninvändning sådan ordning.görande mot en
den nuvarande,klart bättreformuleringen intealternativa änden är

förändra dentillräckliga skälfinnsvi inte heller här det attattanser
försöksbestämmelsen.nuvarande lydelsen av
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6.6.4 Försöksuppsåtet

Vår bedömning: Ett avskaffande det eventuella uppsåtetav som
den nedre för uppsåt, vilket vi föreslagitgränsen har i kapitel
medför det inte finns skäl förändra uppsåtskravet vidatt att
försöksbrott.

Enligt allmänt språkbruk innebär försök någotgöraett att att man
åsyftar just detta något. Det straffrättsliga försöksbegreppetgöra äratt
emellertid mycket vidare så. Enligt den nuvarande ordningenän är,

har framgått, försök till brott straffbart gärningsmannenävensom om
endast har eventuellt uppsåt begå tillämnadedet brottet. Det äratt
således tillräckligt gärningsmannen inser möjlighetenatt attav
försöksgärningen innebär gärningsinnehållet förverkligas,att om man

sluta sig tillkan han, han hade varit säker gärningsin-att attom
nehållet skulle förverkligas gärningen, ändock skulle hagenom
företagit denna. sådantEtt möjligenkan sig begripligtteresonemang

brottet faktiskt har fullbordats, framstår egendomligtrentom men som
det sig försöksbrott. alltsåMan bedömningennär rör gör attom

gärningsmannen skulle ha på han hade varitsättagerat samma om
verklighetensäker pâ det brottsliga resultatet skulle inträda, vilket iatt

Vid otjänligainte skett försök framstår vi tidigare varit inne påsom
argumentationen absurd. Gärningsmannen skall misstänkanärmastsom

det paket han försöker smuggla in till landet innehåller narkotikaatt
i verkligheten sigdet bivax och det skall kunna hanrör sägas attom

avstått fråninte hade smugglingen, hade varithan säker på attom
paketet innehöll narkotika vilket det faktiskt inte gjorde.

och för sig torde de otjänliga försökI har bedömts straff-som som
i rättspraxisbara ha utförts med direkt uppsåt avsikt. Gärnings-

haft förhar avsikt smuggla in just narkotika jfr bl.a. RHattmannen
1985:108. Det anförda pekar emellertid på dagens rättsläge kanatt
ifrågasättas.

Otjänliga försök bör, har framgått, enligt vår mening ävensom
fortsättningsvis straffbara i den utsträckning de i dag.ärvara som
Straffbarheten bestäms här faran för brottets fullbordanav om var
utesluten endast grund tillfälliga omständigheter eller inte. Dettaav

också har utslag subjektiva försöksläran idennämnts,är, ettsom av
svensk Enligt de subjektiva försökslärorna det gärnings-rätt. är

föreställning för innebördvad hans handlande harmannens egen om
det för straffbarheten. därföravgörande Man kanär övervägasom om

uppsåtskrav för de straffbara otjänligadet bör ställas högreettupp
försöken för de försöksbrott föreligger konkret fara fördär detän

fullbordan. praktiken skulle emellertid genomförandetbrottets av en
i rättstill-sådan modell knappast innebära några förändringarstörre
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lämpningen. allaI refererade fall där otjänliga försök har bedömts som
straffbara torde gärningsmannen eller gärningsmännen ha haft ett
direkt uppsåt. Ett genomförande den ifrågasätta modellen tordeav
också i viss utsträckning försvåraägnat tillämpningen,attvara
eftersom blir laborera med två olikatvungen uppsåtskrav.att Vidman

förändring uppsåtsrekvisitet, där det eventuellaen uppsåtetav
avskaffas, finns inte heller behov förändring enligtsamma av en som
gällande förändradeDeträtt. uppsåtsrekvisitet medför enligt vår
bedömning det kommer bli enklareatt uppsåtsprövningaratt göraatt
i samband med våldsbrottslighet, och detta även gärningengrov om

vid försök. Vi därför bedömningenstannat görett det inte finnsatt
tillräckliga skäl alltid kräva avsiktsuppsåt direktatt uppsåt vid
försöksbrott. Ett krav sådant uppsåt bör således alltjämt gälla
endast det aktuella straffbudet föreskriver detta.om

Det finns inte heller i övrigt skäl ha uppsåtskravsträngare vidatt ett
försök vid fullbordadeän brott.

6.6.5 Tillbakaträdande från försök

Vi föreslår tillbakaträdande från försök inte längreatt automatiskt
skall medföra frihet från tillbakaträdande i ställetutan attansvar,
skall omständighetutgöra medför försöksbrottet skallen attsom

ringa, inte särskilda skäl talar däremot.anses som om

Enligt gällande leder frivilligträtt tillbakaträdande från försök till
ansvarsfrihet. En liknande reglering finns i de flesta andra rättssystem.

Som har framgått redogörelsen för gällande det interätt ärav
alldeles enkelt frågan,avgöra tillbakaträdandeatt när frånett ett
försök frivilligt och försöksbrottetär därför inte skall leda till ansvar
se avsnitt 6.2.2. Den nuvarande regleringen inbjuder i viss mån till
invändningar från den tilltalades sida svåraär motbevisa,attsom
vilket i sin har medföra något kravtur på verkligansetts bevisningatt

frågani inte kan upprätthållas Strahl,se Allmän Straffrätt 230 f..s.
I realiteten blir det därför oftast fråga först detavgöra,attom om
funnits någon omständighet pekar tillbakaträdandetyttre attsom
inte frivilligt. Förstär så inte befinns fallet tordeom vara ansvars-
frihet komma i fråga. Tillämpningssvårigheterna förefaller därför ha
lett till området för ansvarsfrihet tämligenatt begränsat,är vilket bl.a.
visar sig i det förhållandet de flesta refererade fall inte leder tillatt
bedömningen tillbakaträdandet har varit frivilligt. Rättsfallsmateria-att
let emellertid förär litet för några långtgående slutsatser.mer

Som Fängelsestraffkommittén anförde i sitt slutbetänkande Frihet
från SOU 1988:7 193 ff. denär nuvarande ordningen svåransvar s.
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Wennberg,utgångspunkter se ävenstraffrättsteoretiskaförstå frånatt
Festskrift tillansvarsfrihet,tillledafrån försöktillbakaträdandeBör

endastnämligenkanNormaltff..7531983,Thornstedt,Hans om-s.
tillledabegicksbrottet attredanförelåg närständigheter som
därförochgärningenbegåtthaförursäktasheltgärningsmannen att

försök lägetfrån ärtillbakaträdandeVidfrånfri an-blir ansvar.
strafflags-års1948sedantillbakaträdandeFrivilligtnorlunda. ses
brott harförsöksdeñnitionen. Ettsjälvadelintereform avsom en

trädergärningsmannenbegåttsredan närgällandeenligtdärför rätt
för hansgärningsmannenursäktaromständighetNågontillbaka. som

regleringennuvarandeDenförelegat.intehandlande har synestidigare
inteprincipibillighetsskäl börbillighetsskäl,vilaegentligen men

Starkaicke-brott.blirbrottbegångettill ettledakunna att ett
endastförsökfråntillbakaträdandefördärförskäl talarprincipiella att

ochriktningmildrandeipåföljdsbestämningenpåverkakunnabör
påföljdseftergift. Entillfalli vissastraff ellerlägreleda tilldärmed ett

innebördsådanmedochgrundvilar på dennabestämmelse ensom
föreskrivsvari2 BrB,stycket attförsta§i 29 kap. 5redanfinns

omfatt-skäligistraffvärdebrottetsstraffmätningen utövervidrätten
ellerförebyggasöktförmågaeftertilltaladedenbeaktaskallning om

brottet.verkningarnaskadligadeeller begränsaavhjälpa av
innebäraskullealltså attriktning,förändring i dennaEn som
föreslogsbillighetsskäl,sågstillbakaträdande avfrivilligt ettsom

frivilligtskulleförslagkommitténsEnligtFängelsestraffkommittén.
vissväckteFörslagetpâföljdseftergift.tillalltid ledatillbakaträdande

Regeringenåklagarhåll.frånfrämstremissbehandlingen,underkritik
genomföras sebordeintedeldennaförslaget idärför prop.fann att

praktiskadefrämstsakskälSomf..601993/94:13O angavss.
verksamhet, även attför åklagarnasuppståskulle mensvårigheter som

påföljds-obligatoriskmedmedegendomligtsigskulle systernettdet te
fall.i vissaeftergift

lagstiftnings-nyssnämndai detanförderegeringenkan,Det som
påföljds-obligatoriskmedinvändningarriktas systemärendet, ettmot

undantagsfall,iendastanvändastänktPåföljdseftergift äreftergift. att
påföljd. Dettilldömaoskäligtuppenbartdet attdärsituationer äri

iföreliggeromständighetersådanahävdasvårttorde attattvara
Påföljdseftergiftsin-försök.fråntillbakaträdandefallsamtliga av

förlorad vidriskeraocksåskulle attundantagskaraktär enstitutets
tillhänvisningmedoch attbakgrunddennaMotreform.sådan
förslagsådantställningtagithar ettnyligen motrelativtregeringen

föreslåframkomlig väg nyttattdet inte envi äratt enanser
till på-lederobligatoriskttillbakaträdandefrivilligtdärordning ett

ordningpåexempelskullesigförochföljdseftergift. I ensomman
gällerdenpåpekapåföljdseftergift kunnaobligatorisk sommed

svenskEnligt rättår.fyllt 15harinte ansesbeträffande sompersoner
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barn kan begå brott,att någon påföljd får inte ådömas. Se vidaremen
kapitel 18.

En förändring den straffrättsliga verkan tillbakaträdande frånav av
försök så tillbakaträdandet påverkaratt endast påföljdsbestänmingen
i form billighetsskäl, frånett teoretiska utgångspunkterav som mera

tilltalande, skulle i praktiken leda till straff dömdesvore iatt ut av-
fler fallsevärt förän närvarande. Visserligen detär nuvarande

i vissa delar svårt tillämpasystemet och förefalleratt kunnaäven leda
till ansvarsfrihet i relativt godtyckligt valda situationer. Men mot en
förändring angivet slag talar också det förhållandet till-av nu att
bakaträdande från försök i många andra länders liknarrättssystem som
vårt leder till ansvarsfriheteget förändring kan medförasamt att en
vissa praktiska svårigheter på åtalsstadiet. De svårigheter som
åberopades från åklagarhåll i det tidigare nämnda lagstiftningsärendet
torde i och för sig alltför svårigheterutan kunnastora motverkas

förändringar i bestämmelserna angående förutsättningarnagenom för
åtal i RB, de ändå skälutgör talar förändringettmen motsom en av
den straffrättsliga verkan tillbakaträdande från försök.av

Vid sammanvägning de skäl sålunda talar för och deen skälav som
talar tillbakaträdande från försökmot att skall kunna leda tillsom

ansvarsfrihet finner vi de förstnämnda haratt tyngd.störst Den som
tillbakaträder från försök bör därför alltjämt kunnaett fri frånvara
ansvar.

framstårDet emellertid knappast önskvärt bibehålla denattsom
nuvarande regeln obligatorisk ansvarsfrihet. En rimligare lösningom
skulle enligt vår uppfattning frivilligt tillbakaträdande sågsvara om

omständighet kan medföra försöksbrottetsom en ärattsom att anse
ringa och därmed fritt från inte alltidsom det.göransvar, men som

För motverka eventuella praktiska svårigheteratt på åtalsstadiet och
för förenkla tillämpningen i allmänhetatt föreslår vi det skallatt
finnas presumtion för frivilligt tillbakaträdande från försökatt skallen
leda till ansvarsfrihet. Endast särskilda skäl talar däremot skallom

utdömas. Genom sådan konstruktion möjliggörs detansvar en att
relativt utbildas praxis rörandesnart särskilda skäl förnär straffan-en

och därmed för åtal föreligger. Som exempel på särskildasvar när
skäl i detta avseende bör föreligga kan sådana för-nämnasanses
hållanden det tillärnnade brottet har mycketatt högt straffvärdesom ett
eller tillbakaträdandet, frivilligt iatt lagensän mening, i viss månom
är anpassning tillatt omständigheter. Här kanyttrese nämnassom en

någon tillbakaträder från försöksbrottatt därför det börjarett att
detta på något försvårarutan genomförandetatt sättregna, av

brottsplanen. Ett exempel någon avbryter sittär brottsligaannat att
förehavande något skäl han tänker sigutan än förverkligaannat att att
försöket dag.en annan
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ändå leder tillfrån försöktillbakaträdandevissa fallGenom att av
reglering enligt dagensgodtyckliguppnås mindre än system.enansvar

förhållandetdärför minska. DettordeTillämpningssvårigheterna att
själv-tänktfrån försöktillbakaträdande ärregleringen att varaav

från förbe-tillbakaträdandetill regleringenförhållandeständig i av
konsekvensernaabsurdadeockså delinnebärredelse mestatt avaven

iansvarsfrihetförhållandetdetförsvinner,dagens attt.ex.system
efter utförtgärningsmannenuppnås endastfall kan ettvissa om -

sedanbrottet ochutförandetpåbörjar självaförberedelsebrott av-
kapitel 7.vidaredettaavbryter se

fort-försök itillbakaträdande frånfrivilligtföreslår såledesVi att
ringa, ochförsöksbrottetmedföraskallsättningen att anses som

däremot. Denskäl talarsärskildaintefråndärmed fritt ansvar, om
ochförsvinnaBrB böri 23 kap. 3 §ansvarsfrihetsregelnsärskilda

23 kap.försöksbestämmelsensjälvain ii ställetregleringen bör tas
BrB.§l

ringa fallövrigt förAnsvarsfrihet i6.6.6

föranledaskallinteförsök till brottfallföreslår ringaVi att av
ansvar.

vid ringastraffansvarskäl utkrävadetuppfattning saknasvårEnligt att
liksomeller,till brottmedverkanellerförberedelseförsök,fall av
avslöjaanmäla,underlåtenhetfallvid ringai dag,redan attgäller av

brottolika formerAlla dessakapitel 8.brotthindra seeller av
fråndetstraffvärdelågtmycketmedförfarandendelomfattar somen

samhälletsanledninginte finnsutgångspunkterallmänna att satsamera
avsnitti 2.5vi har anförtpå. Sombrottsutredandebegränsade resurser

tilltilltroför allmänhetenseffektivitetsskälsåväldetär somav
sådantpåprioriterarsamhälletvikt etträttssystemet att resursernaav

beivras. Detkanbrottslighetenallvarligahand deni förstasätt att
för-inskränkastarka skäluppfattningvårenligtdärför attfinns

fall.ringaomfattarinteså dettasöksansvaret att
försöketföreliggaexempelvis närkanförsöksbrottfallRinga av

straffvärdehaft lågthadefullbordats,hadedet ettbrott omsom,avser
framskriditinte haralltsåochinlettsprecis harförsöketeller när

normalt intebör dockförsökfulländadeellerAvslutadelångt.särskilt
ringa.bedömas som



SOU 1996:185 Försök till brott 265

6.6.7 Straffskalan för försöksbrott

Vi föreslår straffet för försök till brott, liksom enligt gällandeatt
skall bestämmas högsträtt, till vad gäller för fullbordat brott,som

den nuvarande begränsningen straffet inte fåratt sättasattmen
under fängelse, för brottet inte föreskrivet lägre straffär änom
fängelse tvâ år, bort.tas

Vi föreslår ingen förändring den grundläggande regeln i gällandeav
straffet för försökrätt till brott skall bestämmas högst tillatt vadsom

gäller för fullbordat brott. Den nuvarande regeln innebärsom att
domstolen har generell möjlighet underskrida straffskalan för detatten
fullbordade brottet, straffet också kan bestämmas lika högtattmen

för detta. Normalt straffet under vadsätts hade följt påsom ettsom
fullbordat brott. Vid vissa brottstyper där försöksbrott regelmässigt
dominerar antalsmässigt, vid varusmugglingsbrott, dock it.ex. görs
praxis ingen skillnad mellan fullbordade brott och fulländade försök.
Rent allmänt gäller straffvärdet för försöksbrott i principatt ettannars

lägre mindre framskridet försöketär är.
dagI gäller föreskrift förhöjt minimistraff det för deten om om

fullbordade brottet föreskrivet lägst två års fängelse. Straffetär för
försök får i denna situation enligt nuvarande 23 kap. 1 § BrB inte
bestämmas under fängelse. Med andra 0rd får inte domstolen döma till
enbart böter endast skulle följa bestämmelserna i 23 kap.om man
BrB. Av bestämmelserna i 29 kap. 3 § andra stycket och 29 kap. 5 §
andra stycket BrB följer emellertid domstolen i dessaävenatt
situationer har generell möjlighet underskrida brottsatt etten
straffskala.

Straffskalan i försöksbestämmelsen kan inte de finns vidsom som
de särskilda brotten vidare läggas till grund för straff-utan
värdebedömningen, eftersom straffskalan beror på vad gäller försom
det fullbordade brottet, vilken i sin högst varierande beroendeärtur
på vilket brott aktuellt. När det förär stöld ärt.ex.som grov
föreskrivet högre straffskala för normalgraden stöld markerasänen av
därigenom stöld enligt lagstiftaren självfallet har högreatt ettgrov
straffvärde stölden inte bedömsän Motsvarande kanom som grov.
inte försök. Ett försök till stöld kansägas i vissa lägen ha ettom grov

straffvärdelägre försök till stöldbrott inte bedömsän ett ett som som
Försöksbestämmelsen dock inte för någotuttryckgrovt. änannatger

straffet för försök regelmässigt, inte alltid, skall undersättasatt men
vad skulle ha följt på fullbordadedet brottet.som

borttagandeEtt den särskilda föreskriften förhöjt minimistraffav om
skulle kunna motverka eller i allt fall lindra de tröskeleffekter som
dagens reglering kan upphov till. Vi därför bedömningengör attge
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straffen förinte tillförslag syftarVårtföreskriften bör slopas. att
Någonsker i dag.lägre vadskallgenerelltförsöksbrott sättas än som
tillsyftar endastförslagetavsedd,alltså intei sakändring attär utan

fallvarje enskiltiför domstolenmöjligheterbättreskapa att anpassa
straffvärde.gärningenstillpåföljdsbestämningen
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7 Förberedelse till brott

7.1 Allmänt straffansvar för brott påom
förberedelse- eller planeringsstadiet

En brottslig gärning kan planerad eller förberedd,noggrantvara utan
försökspunkten för den skull har uppnåtts.att Det kan så, vadattvara

gärningsmannen har företagit inte kan bedömas han börjatattsom
verkställa eller förverkliga brottsplanen. Vissa sådana gärningar är
straffbelagda förberedelse till brott eller stämpling till brott.som
Kriminaliseringen dock avseddär begränsad till gärningar,att vara

till sin straffvärda medär hänsyn till risken för uppkomstentypsom
brott. Många former vad från allmänna utgångs-av av som mera

punkter kan innefatta förberedelsesägas till brott hålls därmed utanför
det straffbelagda området.

Brott på planeringsstadiet indelas således enligt svensk i tvårätt
huvudkategorier. Den huvudkategorin, benämnd förberedelse tillena
brott, materiellär och befattning på visstnatur medsättav avser

kostnadsersättning eller arvode för brott eller ocksåpengar som
befattning med föremål kan hjälpmedelutgöra vid brott. Densom
andra huvudkategorin, benämnd stämpling till brott, immateriellär av

och sig i förbindelsesätter med andranatur förattavser man personer
förbereda, möjliggöra eller underlätta brott.att

.bådaDe huvudkategorierna eller brottsformerna regleras i en
allmän bestämmelse. I de flesta andra länder vad iärgemensam som

svensk förberedelsebrotträtt utgör straffbart endast självständigasom
brottstyper. Vad närmast stämplingsbrott reglerasmotsvararsom
däremot på andra håll oftast i den allmänna delen strafflagen.av

7.2 Gällande rätt

7.2.1 Förberedelse till brott

Inledning

När i svensk straffbelägger gärningar,rätt alltjämt kan sägasman som
befinna sig på planeringsstadiet, sker detta har framgått antingensom
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till varvidstämpling brott,till brott ellerförberedelse somsom
föremål, antingenmed fysiskaviss befattningförberedelsebrottet avser

hjälpmedel.ellerpengar
uppbyggtförberedelsebrottetförsöksbrottetTill skillnad ärmot mer

brottsbeskrivning. Desjälvständig brottstyp med en egensom en
inteförberedelsebestämmelsen kaninryms undergärningsformer som

förstadier till dekarakteriserasförsöklika klart vidheller somsom
mellanjämföra relationenbrotten. kanfullbordade Man t.ex.

mellan urkunds-med denfullbordad stöldtill stöld ochförberedelse
möjligt tilldärförför sig detbedrägeri. ochförfalskning och I attvore

förberedelsestraffbelagtvadväsentlig del kriminalisera är somsom nu
fullbordade brott.självständiga brottstyperheltsom

stämplingsan-självständigaoch detFörberedelseansvaret numera
194883, NJA1948:80enligt motiven sesvaret s.s.prop.var

planeringsstadiet medföreteelser påomfatta sådana192 avsett att som
till sinsarnhällsfarligabrottrisken för tillkomstentill ärhänsyn av

brottsplani konkretledskallNågot krav de utgöra ettatttyp. en
förberedelse- ochvarförförklarar stämp-alltså inte.uppställs Detta

förstadierkonstrueradeförsöksbrottetinte såsomlingsbrotten är som
brottsbeskrivningar.självständigaförsetts medharandra brotttill utan

följdenblevstraffansvaret,utvidgningmed denSyftet avsomav
årsvid 1948förberedelsebestämmelseallmäninförandet av en

möjlighetererhållasamhället skulle störrestrafflagsreform, attattvar
stadium. Tilltidigttillräckligtsvårartad brottslighetingripa ettmot

förberedelsebestämmelsenden allmännabildades attdel genomstor
förbe-särskilda brottstyperantal äldreslog ett avsammanman

delarden i sinaförklarartillvägagångssättredelsekaraktär. Detta
hjälpmedel.uppräkningenålderdomliga av

detgrund. Det krävsobjektivhelt påFörberedelsebrottet vilar att
fara förkonkretförelågförberedelsegärningenföretagandetvid enav

Otjänligaringa.fara intedennafullbordan ochbrottets att var
vidare detkrävsstraffbara. Detdärför aldrigkan attförberedelser vara

Förberedelse tillbrott.uppsåtligtförberedelse till ettfrågaär ettom
huvudsådannågonstraffbar, överinteoaktsamhetsbrott tagetär om

förekomma.kan

förberedelsebrottförNärmare ansvaretom

till brottförberedelseföreliggerförsta stycket BrB2 §Enligt 23 kap.
ellerlämnarfrämja brott,utföra elleruppsåt tarmednågon, attom

för brottetvederlagellerförlageller utgörannatemot sompengar
förfärdigar, lämnar,anskaffar,uppsåt mottar,sådantmedeller

gift,befattning meddylikfortskaffar ellerförvarar, tar annan
sådantellerförfalskningsverktygdyrk, annatsprängämne, vapen,

förutsättsförberedelsebrottförskall dömasnågonhjälpmedel. För att
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dock det särskilt har föreskrivitsatt förberedelse till brottetatt är
straffbar inte endast ringa fara församt brottetsatt fullbordan har
förelegat.

Förberedelsegärningen består alltså i gärningsmannen medatt
brottsligt uppsåt befattning med objekttar olika kansättsom
underlätta eller möjliggöra utförandet brott. Den huvudtypenettav ena

förberedelse sikte någon lämnartar kostnadser-attav pengar som
sättning förlag eller lön vederlag för brott.mottar Denpengar som
andra huvudtypen sikte på någon befattningtar med vissaatt tar
föremål ägnadeär användas hjälpmedel vid brottsligattsom som
verksamhet.

Enligt äldre bestraffadesrätt förberedelse i mindre utsträckning än
för närvarande och då endast särskilda brott. En allmän be-som
stämmelse rörande förberedelse tillkom först vid 1948 års strafflags-
revision. Stämpling räknades då särskild form förberedelse.som en av
I samband med BrB:s tillkomst skildes stämpling ut som en egen
osjälvständig brottsform. Förberedelsebestärmnelsen i övrigt iär sak
oförändrad sedan tillkomsten. Den allmänna förberedelsebestämmelsen
i 23 kap. 2 § BrB gäller i specialstraffrätten.även

förAnsvar förberedelse till visst brott förutsätter händelseför-ett att
loppet inte har fortlöpt så långt för försök eller fullbordatatt ansvar
brott kan utdömas. Den anskaffart.ex. ettsom vapen en annan

med uppsåt främja mord skall dömas för medhjälpatt tillperson
försök till mord, den andre försöker utföra dådetom personen men
misslyckas, och för medhjälp till mord, den andre lyckasom personen
i sitt uppsåt.

Omfattningen det strafbelagda omrâdetav

Liksom försök förberedelseär straffbelagd endast det i sambandom
med det straffbud gäller fullbordadedet brottet finns be-som en
stämmelse detta brott skall bestraffas på förbe-att ävensom anger
redelsestadiet. Förberedelse straffbelagt i relativt få fallär i BrB se
3 kap. 11 4 kap. 11 6 kap. 12 kap.8 12 9 kap. första11 §
stycket, 12 kap. 5 13 kap. 12 kap.14 12 15 kap. 15 16
kap. 17 kap.17 16 18 kap. 7 19 kap. 14 21 kap. 15 §och
22 kap. 7 §.

Beträffande BrB gäller förberedelse straffbelagd främst vidär deatt
allvarligaste brottstyperna och vid de centrala brotten t.ex.mer
misshandel, stöld och bedrägeri. Förberedelse emellertid straffbarär

vid några brott däräven böter ingår i straffskalan. Detta gäller olaga
frihetsberövande, mindre brott 4 kap. 2§ andra stycket,grovt
försättande i nödläge, mindre brott 4 kap. 3 § andra stycket,grovt
ocker 9 kap. 5 § första stycket, olovlig kraftavledning 8 kap. 10 §
första stycket, utpressning, ringa brott 9 kap. 4 §, främjande av
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stycket,§ förstamyteri 16 kap. 6första stycket,kap. 12 §flykt 17
olovlig under-7 §,hemlig uppgift 19 kap.befattning medobehörig

rymningkrigstillstånd,under19 kap. 10 §rättelseverksamhet samt,
kap. 8 §, Detförman 21 ärhotoch våld ellerkap. 7 §21 mot

straffskalan in-utpressningringa fallemellertid bara vid somav
straffbarförberedelsefalli något närIntenehåller endast böter. är

månader.fängelse i högstböter ellerstraffskalan är sex
straffbartidigareförberedelse till brottspecialstraffrättenInom var

1968:64,narkotikastrafflagen§narkotikabrott 4videndast
1960:-varusmugglingslagennarkotika 8 §avseendevarusmuggling

folkmord, myteristraff för1964:169folkmord 2 § lagen418, om
olovligt fiskevidtradition,1973:282sjömanslagen69 § samt, av

börjanAlltsedan1993:787.ñskelagenstycket§ andra40numera
flerutveckling därsuccessivemellertid skettdet1970-talet har enav

straffbelagda redanblivitspecialstraffrättsliga brott haroch fler
förberedelse tillexempel kanförberedelsestadiet. Som nämnas att

årtillkomstdatalagenssamband medstraffbar igjordesdataintrång
upphovs-1973:289 ochstycket datalagenandra21 § att1973 se

1980-börjanförberedelsestadiet understraffbelades pårättsintrång av
År 19941960:729.upphovsrättslagenstycket§ femte53talet se
avseendetill brottförberedelseinnebarreformgenomfördes attsomen
straffbe-rättsskyddetindustrielladettillknutnaintrång i ensamrätter

stycketandravarumärkesintrång 37 §tillförberedelselades, t.ex.
stycketandrapatentintrång 57 §1960:644,varumärkeslagen

firmalagenstycketandrafirmaintrång 18 §l967:837,patentlagen
mönsterskyddsla-stycketmönsterintrång 35 § andraochl561974:

1970:485.gen
före-vid bl.a.straffbelagd äventill brottFörberedelse är numera

skydd för1990:409tredje stycket lagentagsspioneri 3 § om
tredje stycket§21formninnesbrottföretagshemligheter, grovt

kap. 2 a§människosmuggling 101988:950,kulturminneslagen
4 § lagendopningsbrott1989:529,utlänningslagentredje stycket

till-olovligdopningsmedel ochvissaförbudl991:l969 motom
9 §10 kap.alkoholdryckeranskaffandeellerförsäljningverkning, av

1994:1738.alkohollagen

gärningsformernaolikaDe

vederlagochFörlag

förlagmedbefattningvissinnefattarförberedelse till brottformEn av
utförauppsåthargärningsmannenbrott attförvederlageller ett som

såväl denhärkanförberedelseförfrämja. Ansvareteller avse
någontilltänkt brottförberedernågonsituationen somett annanatt av

begå.tänkersjälvhanbrottförberederhan ettatt som
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Förberedelsebestämmelsen torde förstå så vadatt attvara som
straffbeläggs dels länmandeär förlag eller vederlag med uppsåtav att
främja brott, dels mottagande förlag eller vederlag med uppsåtav att
utföra brott. Se Jareborg, Straffrättens ansvarslära 94. Att någons.

med uppsåt främja brott, för köpamottar attpengar t.ex. att ett vapen
varmed den lämnar begå mord, torde därföratt ettsom pengarna avser
inte kunna bestraffas förberedelse till brott. Ståndpunktensom
motiveras med de inte kanatt förlagmottagna utgörapengarna anses
för mord, endast förlag för medhjälp till mord. Jfrutan Welamson,
Kan lämnande eller mottagande för medhjälp till brottav pengar vara
straffbar förberedelse, Festskrift till Hans Thornstedt, 741-751. Ses.
dock NJA 1948 200, där departementschefen i förarbetena tills.
1948 års strafflagsrevision uttalar det i denna situation inte behöveratt

fråga utföra brottet i inskränkt mening blottattvara utanom attom
främja det, departementschefens uttalande i 1982/83:141samt prop.

23. Se Hotlund i SvJTäven 1985 16 anför ävens. atts. som
ersättning för kostnader för förberedande verksamhet ingåren som

led i brottsplanens utförande torde "förlagett försom attvara se som
utförande brottet", förutsatt den har uppsåtatt mottarav som pengarna

utföra brottet.att
"Förlag" ellerär ekonomiskt värde någonannatpengar av som

lämnar i förväg för täcka utgifter förknippade medär denatt som
brottsliga verksamheten. I ekonomiska skulle kunna talatenner man

Ävenrörelsekapital eller kostnadsersättning. försträckningom en
såsom lân pengar kan förlag.utgöraav

Pengar avsedda betalningär för förvärv narkotika börsom som av
inte förlag för narkotikabrott. De köpeskillingen förutgöranses som
den förvärvade narkotikan och bör därför del självases som en av
brottet. Jfr NJA 1972 429 där mottagande i sambands. av pengar
med överlåtelse narkotika ansågs del brottet enligtutgöraen av en av
då gällande lagstiftning. Jfr dock RH 1985:147 I där kuriren som
erhållit för förvärv narkotika dömdes för förberedelse tillpengar av
varusmuggling. Däremot innebär förfarande förse kurir medett att en

för omkostnader i samband med narkotikasmugglingpengar atten
förlag för brott har lämnats. förarbetsuttalandeI har spelkassa förett
anordnande roulettspel förlag för dobbleri seansettsav som prop.
1972:96 11.s.

"Vederlag" eller förmånerär t.ex. i förvägannatpengar som
lämnas lön eller arvode för förövande brott. Ett löftesom av om
belöning inte vederlag. Däremotutgör torde lönande uppdragett
kunna vederlag i den mening i 23 kap. 2 § BrB.ses som som avses

I hovrättsfallet SvJT 1969 rf 24 ansågs ersättning för förlorads.
arbetsförtjänst inte vederlag för brott. En hade lovatpart ettvara
vittne ersättning för sådan förlust, denne vittnade falskt till hansom
förmån. I samband med huvudförhandlingen ställdes in, tillerkändeatt
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skulleoch bestämde dennadomstolen vittnet ersättning att utges av
förrespektivekan den lämnarDäremot attmottarparten. pengarsom

oklart detmened. Detför förberedelse tillfalskt dömas ärvittna om
för tiga jfrvittnet fårsituationendengäller även attatt pengar

669 ff., 672.1983vittnen, SvJTKöptaHeuman, s. s.
förlag eller vederlag harmottagandelämnande ellerEndast av

ellerbetinga sig förlagutfästa ellerförberedelse. Attstraffbelagts som
stämpling. sammanhangetIdock bedömavederlag kan att somvara

stället,bestickning inträder imutbrott ellerförbör nämnas att ansvar
enligt kap. 7 §uppfyllda 17för sådant brottförutsättningarna ärom

20 kap. 2 § BrB.eller
därmed enbart"brott" bör§ BrB talasdet i 23 kap. 2När avsesom

Straffrättensjfr areborg,gärningsmannaskap Jbrott ifullbordat
visserligen haf.. förarbetena tordeansvarslära 93 I menat attmans.

viss utsträckningiför främjande brotteller vederlagförlagäven av
sådan180 f.. Enoch1948 200innefattas NJAskulle se s.s.

emellertid innebäraförberedelsebestämmelsen skulletolkning attav
744jfr Welamsonalltför hög gradutvidgades istraffansvaret s.a. a.

f..

hjälpmedelBefattning med

på gärnings-sikteförberedelsegärningsformenandraDen atttarav
karaktärenföremål harmedvisst befattningpå sätt tar avsommannen

vid brott.hjälpmedel
exemplifiering. DennabeskrivsFörberedelsehandlingen genom en

jämställer deGenomnormerande.avseddär attatt upp-manvara
dock vissabefattning" finns"dylikmedräknade handlingssätten annan

jämförbaraandra handlingssättinnefatta ärmöjligheter ävenatt som
sintill typ.

be-hjälpmedelochnågon lämnardet falletFörutom tarmottaratt
fortskaf-förfärdigar tillverkar,anskaffar,någonstämmelsen attupp

befattning meddylikförvarar ellerfar transporterar, etttar annan
"dylik be-kannågotexempelhjälpmedel. Som ses somsom

1948 195.NJAomarbetning sei förarbetenafattning" s.anges
sälja ellerköpa,bemärkelse. Attförstås i inskränktBefattning skall
inte sådaninnehaft det,någonsin ha ärhjälpmedel,utbjuda attutanett

Strahl,602jfr BrB2 § BrBi 23 kap.befattning samts.som avses
ansvarsläraStraffrättensJareborg,Straffrätt 233 ochAllmän s.s.

96.
kan detbrottutförandetmedverkat vidharfleraNär ettavpersoner

hjälpmedlet.buritfaktiskt hartillfälligheterbero rentvem som
56 hade1962straffbarheten. I NJAinverkaintebör dockDetta s.

kassaskåpsspräng-genomförasammanträffat i avsiktmän atttre en
dembarbrottsplats,lämpligefterMedan de letadening. en aven
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sprängningsutrustningen. Det ansågs alla hadeatt tre gemensamt
medfört utrustningen och den inteäven alls hade hjälpt tillatt attsom
bära denna kunde dömas för förberedelsebrott. Befattningen behöver
således inte ha varit fysisk se NJA 1995även 405.rent s.

I RH 1994:24 lades vikt vid de tilltalade hade varitatt en av en
viktig kugge i operationen ett planerat människorov med syfte att

pengar med detaljerad kännedom och för planlägg-pressa eget ansvar
ningen. Han bedömdes därför ha haft sådan rådighet de ifrågava-över

föremålenrande befattning i den mening i 23 kap.att 2 §som avses
BrB ansågs föreligga, han inte faktiskt hade haft allatrots att rent
dessa föremål i sin besittning.

Även i fråga vad skall förstås med hjälpmedel finnsom som en
normerande exemplifiering, syftar till klargöra vilka föremålattsom

I 23 kap. 2 § BrB i anslutning tillnämns äldre rättssom avses. -
särskilda straffbestärrtmelser gift, sprängämne, dyrk,vapen,-
förfalskningsverktyg eller sådant hjälpmedel. Man bör observeraannat

ordet "sådant" enligt allmänt språkbrukatt restriktivtanses vara mera
ordet "dylikt".än

Med "gift" torde, i anslutning till tolkningen straffstadgandetav om
spridande gift eller smitta i 13 kap. 7 § iBrB, regel ämneav ettavses

farligt för liv eller hälsaär redan vid engångsförtäringsom en av en
måttlig dos BrB f..31 Då inte intas i doserämnet kan emeller-s.
tid först efteräven ämne tids begagnande skadligt räknasett ärsom en

giftigt. Som exempel brukas det falletnämnas målatärsom att ett rum
med giftig färg efter tids vistelse i upphov tillrummetsom en ger
skador hos den befinner sig där.som

Smittänmen kan jämställa med gift. I NJA 1959 254attvara s.
ansågs iridiumisotop,även radioaktiv strålning,att en som avgav var

jämställa gift.medatt
Med "sprängämne" förståsbör explosiva sprängämnen,varor

tändmedel och ammunition. Viss ledning kan hämtas från upp-
räkningen i förordningen 1988:1145 brandfarliga och explosivaom

2 § lagense 1988:868 brandfarliga och explosiva varor.varor om
Brandfarliga bör jämställas med explosiva jfr Hoflundvaror varor a.

25 och Jareborg, Straffrättens ansvarslära 95.a. s. s.
Vad skall "vapen" i förberedelsebestärnrnelsenssom anses som

mening kan föremål för viss diskussion. I första hand bör hitvara
räknas vad kan betecknas i egentlig mening, dvs.som som vapen

och andra föremål producerats för mekanisk vägattvapen som
döda eller skada människor eller djur. Viss ledning kan vad gäller
skjutvapen hämtas från uppräkningen i 1 § vapenlagen 1996:70.
Även sådana föremål omfattas tillståndsplikt enligt för-som av
ordningen 1990:415 tillstånd till införsel vissa farliga föremålom av
torde kunna hänföras till denna kategori bl.a. springstiletter,
springknivar, kaststjärnor och karatepinnar. Också bört.ex. en yxa
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tveksamtdetDäremoträknaskunna är om enmersom vapen.
i 23 kap. 2 §meningi denkökskniv kan som avsesvapenses som

innehavarenuteslutasdet inte kanfall gäller detta,IBrB. attvart om
iOrdet "vapen"för kniven.legitim användningnågonhakan

restriktivtvarje fallförberedelsebestämmelsen bör i änses som mer
§hot 4 kap. 5 BrB,straffbestämmelsen olagaimotsvarande 0rd om

åstadkomma skadaförkan användasvarje tillhygge,där att somsom
hotade,denhot ärför kunnatillräckligt attettär attstor avses som

machete-betecknadeshovrättsfallet RH 1981:35I envapen.anse som
hänglås,och tvâtapehandtagkätting medmorakniv,kniv, enenen

för förberedelsevid åtalnunchakukäpparoch tvåbatong ettvapensom
misshandel.till

varje imarkeras intehjälpmedel"sådantuttrycket "annatMed att
användas för brottföremål kanbruketdagliga motdet använt som

Hoflundifr2 § BrBi 23 kap.omfattas bestämmelsen a. a.avperson
f..32s.

utformade försärskilt ersätta"dyrk" verktygMed är attsomavses
avsedda påverkasåledestill lås ochnyckel hör är attden ett somsom

yrkesmässig1979:357sig jfr § lagen1låsmekanismen öppnaatt om
dvs.falsk nyckel,jämställsMed dyrkdyrkverktyg.försäljning enav

använda.behörigvederbörande intenyckel är attsom
kan åstad-hjälpföremål med"Förfalskningsverktyg" är manvars

ålderdomligadeförarbetenaförfalskning. I nämnskomma en
1948 195. AvNJAformar semärkjärn ochföremålen stampar, s.

kanvarje föremålinteocksåframgår emellertidförarbetena att som
förberedelsebestämrnelsen.omfattasskallförfalskninganvändas till av

ransonerings-falskatryckningförmaskinell utrustningDär sägs att av
likamaskinernahjälpmedel,sådantbedömaintekort är ettatt omsom

avgränsningenHurst..vanligt tryckarbete a.förväl kan begagnas
avgränsnings-möjligtHoflund hardärför oklart.skall ettgöras är som

iendastanvändninglegalharföreslagit föremål,kriterium att som
förfalsknings-skall räknasspecialsubjektvissapåhänderna som

jfrförfalskninghjälpmedel vidde användaskanverktyg, somom
37.Hoflund a.a. s.

i förarbeten,i övrigtharhjälpmedel"sådantUttrycket "annat
anvisningarmedomfatta kartainom litteraturenrättspraxis och ansetts
prepareradbillastbil eller81,1944:69utförande SOUför brotts s.

NJAiordningsställts segömställensärskildasmugglingför attgenom
vad1985:152 I och II,RH1992 679425 och1983 samt soms.s.

skuldebrev ellerfalsktförfalskning, etttillkommit t.ex. ettgenom
dock dömashand skallförsta82; i1944:69kontrakt SOUfalskt s.

681944:69jfr SOUkofotochBrB,enligt 14 kap.brottför s.en
Hoflund 39.och s.a. a.

avgivandeföranvisningarmedanteckningarinte ettharDäremot av
föranvändaseller kamera241969vittnesmål SvJT attosant s.
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spioneri innefattat i benämningen "annat sådant hjälpmedel"ansetts
jfr SOU 1944:69 68 och Hoflund 39 och inte heller kniv,s. a. a. s.
skruvmejsel eller skiftnyckel skulle användas vid inbrott aett st.som

SvJT 1960 rf 62.samt s.
Handbojor, dykarutrustning, undervattensmoped, registreringsskyl-

röstförvrängare,och hade anskaffats för de särskilttar attsom var
lämpade för planerad kidnappning och utpressning, har i RHen
1994:24 sådana föremål i 23 kap. 2 § BrB.ansetts vara som avses

ogillades i rättsfalletDäremot åtalet för förberedelse till människorov
beträffande andra föremål, kikare, kamouflagekläder,t.ex. tape,
våtdräkt och walkie-talkies, ha anskaffats försom synes samma
ändamål.

Avgörande för föremål så farligt det bör falla in underärett attom
förberedelsebestämmelsen naturligtvis i viss utsträckning vilket brottär

planerat och behörig inneha föremåletär iär attsom om personen
fråga. borde dockDet gälla endast för gränsfall jfr Jareborg,senare
Straffrättens ansvarslära 96. Föremålet skall utåt sigsett te etts. som
lämpligt brottsverktyg.

Samlingar föremål ihar rättspraxis jämställts med "annat sådantav
hjälpmedel". Som exempel kan samling inbrottsverktygnärrmas en

1960 442,NJA mängd nycklar RH 1990:76 ochstor stors. en en
mängd föremål och kemiska kunde föranvändas till-ämnen som
verkning narkotika 1992NJA 524. lagstiftningsärendeI harettav s.
uttryckts tveksamhet, huruvida förvaring fil ochrepstege,av en en en

viss förkarta anstalt sig skulle kunna sådantöver etten var ses som
hjälpmedel till förberedelse främjande flykt i 23 kap.av av som avses

§ har tillagts föremålen2 BrB, tillsammans bör kunnaattmen
betecknas sådant hjälpmedel se DsJu 1980:1 23.ettsom s.

RH 1995:113 ansågs legitimationshandlingarI antal ochatt ett stort
checkblanketter, del ifyllda med andravarav varen personers namn,

antal betalningsorderblanketter, utbetalningsavier och konto-samt ett
alltsammans tillhörigtkort, andra påträffades hospersoner, som en

kvinna tidigare gjort sig skyldig till bedrägeribrott med hjälpsom av
falska handlingar, inte hjälpmedel i den mening i 23vara som avses
kap. 2 § BrB. Hovrätten ansåg varken varje handling för sig elleratt
handlingarna samling betraktad uppfyllde kravet på hjälpmedel isom
förberedelsebestämmelsen.

samling föremål farligtNär har bedömts hjälpmedelutgöra etten
enligt uppfattningkan, har framförts, inte befattning med etten som

enstaka föremål ingår i samlingen brottsligt Jareborg,sesom vara
f.. EnligtStraffrättens ansvarslära 96 och Hoflund 44s. a. a. s. en

uppfattning kan emellertid befattning med visst eller vissaettannan
föremål i samlingen brottsligt, förutsatt den befattade sigattvara som
med föremålet eller föremålen kände till hela samlingen och hadeäven
kännedom den brottsliga användningen därav jfr Cars i SvJTom
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454 och 1985 241 angående det s.k. Operation Leo-1983 s. s.
torde också krävas föremålen samlade på sådantmålet. Det äratt ett

de kan samling 1994:24.RHsätt att somses en
distinktion måste vad å sidanEn mellangöras utgörsom ena

å sidan själva brotts-hjälpmedel för utförandet brott och andraettav
visst föremål kan dettaobjektet. När brott består i hanteringett ettav

för Enligt sådantföremål inte hjälpmedel brottet. synsättettettvara
narkotikan betraktas hjälpmedel vid överlåtelse,kan inte själva som

heller torde, hareller smuggling narkotika. Inteförvärv somav
betalning förföregående, avseddai det ärnämnts ettsompengar som

Jfrhjälpmedel. Jareborg,narkotika kunnaförvärv anses somav
Se dock NJAansvarslära 94 och Hoflund 41.Straffrättens a. a. s.s.

omformas tillgrundmaterial, kan680. kan1987 Däremot soms.
1992hjälpmedel vid narkotikabrott NJAnarkotika, att somvara anse

254.s.

Farerekvisitet

inte faran för brottetsför förberedelsebrott skall ådömas,Ansvar om
ringa.fullbordan var

första inte, faranföreligger för detNågon straffbar förberedelse om
för förberedelse-helt utesluten. Det spelarfullbordanför brottets var
utesluten endastfaran kanskeingen roll den konkretaattansvaret var

förberedelser alltsåOtjänligatillfälliga omständigheter.grund ärpå av
enligt svenskaldrig straffbara rätt.

Åtalet för1996 244.rättsfallet NJAexempel kanSom nämnas s.
beträffande s.k. slang-misshandel ogillades därförberedelse till en

skullerisk för bombenansågs föreligga liteneftersom detbomb, atten
ansikte skadoravstånd från människassåexplodera kort atten

kastadesvilket avsikten,bomben,skulle uppkomma mot ettvarom
fara för brottetsicke ringademonstrationståg. bedömdesDäremot

Enligt kundetvå rökbomber. HDföreligga beträffandefullbordan man
sigmänniskor befinnerfrån risken för brärmskadorinte bortse som

måste ha varit medvetenocksåvilket den tilltaladerökbomb,nära en
Åtalet beträffande rökbomberna.därförbiföllsom.

i sådanaandra inte hellerföreligger för detStraffbar förberedelse
sådanatiden, eller kräverså avlägsen ifullbordanfall där brottets är

skallfara för brottetföreligger ringaåtgärder, detytterligare attatt
Även fullbordanför brottetsfall kan faranstånd. i andratillkomma

för utföra brottvederlagringa, någonnär ettattmottart.ex. somvara
skallkrävs för detVadutföra detta.aldrig för avsikthar attatt som

rättsfallet SvJTringa illustrerasfarankonstateraskunna att avvar
framstoddet intevarit ringa,ansågs faran harf 20. Där när1980 s.

dödahade fått i uppdragosannoliktuppenbart attatt en man somsom
tänkt dettahan aldrigsjälv hävdade göraochandra attpersoner som
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vid något tillfälle hade fullföljaövervägt uppdragen. Denatt man som
hade uppdragen och dessutomgett hade lämnat två pistoler tillsom
uppdragstagaren dömdes därför för förberedelse till mord.

Farebedömningen skall vid tidpunktengöras för företagandet av
förberedelsegärningen. Som framgår bl.a. RH 1994:24 kan dettaav
innebära farebedönmingen skall vidatt göras tidpunkt liggeren som
förhållandevis långt tillbaka i tiden, planläggningennär kanske ännu
inte helt klar. Om faraär förelåg vid den relevanta tidpunkten, rubbas
inte detta inträffade händelser.av senare

Vad illustreras också väl rättsfalletsagts NJAsom 1996nu av s.
93. I rättsfallet, gällde för förberedelse till misshan-som ansvar grov
del bl.a. avseende tillverkning brandbomber, ansågs faran förav att
brottets fullbordan inte ringa tillverkningennär skedde. Ansvar förvar
förberedelse till brott kunde därför utkrävas de tilltaladetrots att

med sig bomberna till dentog närbelägna isenare syftetätorten att
eventuellt kunna försvara sig skinnhuvudengäng i sambandmot ett
med manifestation, ha tillgång till tändstickorutan elleratten annat
tändmaterial och dessutom hade förvara bomberna i låstavsett att en
bil under själva manifestationen.

I NJA 1996 244 ansågs faran för brottets fullbordan inte ringas.
vid överlämnande två rökbomber tillett några medav personer upp-
maning kasta bomberna demonstrationståg,att demot ett när som

bomberna inte sade de intemottog tänkte använda dematt mot
demonstranterna.

Förberedelseuppsåtet

För förberedelse skall straffbaratt krävs uppsåt utföra elleren vara att
främja brott, varmed fullbordat brott i gärningsmannaskap.avses
Gärningsmannen skall således antingen själv ha uppsåt begåatt
gärningen eller ha kännedom, det sätt uppsåtsläransom anger, om

har uppsåt begå sådanatt gärning. Eventuelltatt uppsåtannan ären
tillräckligt. Den yrkesmässigt tillverkar falska nycklar eller dylikasom
brottsverktyg andra har vanligen eventuellt uppsåt till brottatt
kommer förövas.att

Uppsåtet behöver inte viss bestämd gärning, det räckeravse en utan
uppsåtet brott ifrågavarandeatt slag förratt elleravser av senare

kommer till stånd.
I det tidigare nämnda NJA 1996 93 hade de tilltalade invänts. att

de endast hade haft för avsikt använda brandbomberna i självför-att
svarssyfte, nämligen för det fall de under manifestationen blev
attackerade skinnhuvuden.gäng HD fann de tilltaladeett måsteav att
ha haft åtminstone eventuellt uppsåt begå misshandel. De måsteatt
nämligen enligt HD ha insett risken för brinnande stänk frånatt
krossade flaskor skulle kunna träffa någon flaskorna brandbom-om
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människor. Vidareframrusande hopframförkastadesberna aven
situation skullesådande iför visstenligt HD hållasdetmåste att en

ellertill skadaskinnhuvudena komnågonlikgiltiga förvaritha avom
sigkunde fredaintetilltaladevidare defann ettHD att genom

skydda sigförfarandesådantnödvärn eftersomåberopande attettav -
uppenbart oför-bedömabrandbomberkasta är attatt somgenom -
möjligheter igodafunnitsborde hadär detsituation attsvarlig i en

flykten.tillstället ta
till misshan-förberedelseuppsåt tilleventuelltansågs1981:35RHI

tunnelbanecentralen ipåträffats påhadeungdomarTvåföreligga.del
machete-bl.a.offensiv karaktär,med diverseStockholm envapen av

deåtaletinvändeUngdomarnakätting.lång attoch motkniv en
från andrabefaradeskydda sigförinnehade motatt angreppvapnen

säkerhetinte meddetvisserligenmenadeHovrätten attpersoner.
angripaavsikthaft förungdomarna oprovoceratkunde attattantas

ungdomarnavissthållas förkundefann det attandra attpersoner, men
provocerandevidredanbrukabereddavarit etthade att vapnen

iföljaktligenochsida ävenandra ungdomarsfrånuppträdande
Användandetföreligga.inte kundedär nödvärnsrättsituationer anses

medförafarlighetpå desstankemedenligt hovrättenskullevapnenav
därföransågsDetringa brott.intemisshandel,för är varasomansvar

eventuelltåtminstonemedinnehaftungdomarnaattutrett vapnen
misshandel.begåuppsåt att

situationeri vissaocksåförekommakan tänkasFörberedelsebrott
subjektivbristandegrundpåuteslutetmedverkansansvar ärnär av

avvikermycketsåfullbordasbrott sätt,Omtäckning. ettett som
tänkt sig,förberedelsestadietmedverkat på attnågonvadfrån som
aktualiseras,till brottetförberedelseförbrister, kanuppsåtet ansvar

Straffrät-jfr areborg,fullbordats Jverket hari självabrottetatttrots
97.ansvarsläratens s.

medverkanFörberedelse och

förberedelsebrotttillmedverkanförsökbeträffande ettärLiksom
brottfullbordattillmedverkanutsträckning ettstraffbar i somsamma

uppsåtmedbegåsskallFörberedelsegärningenifrågavarande typ.av
har nämnts"brott"Medbrott.främjaellerutföra somavsesatt

medsåledesräckergärningsmannaskap. Det ettibrottfullbordat
främja"uppsåtförberedelsestadietmedverkansuppsåt att annans

gärningsmanomfattaruppsåtetförutsattgärning", att somatt annan
ifrågavarande slag.fullbordat brottbegåskallellerförr ett avsenare

försökfrämjande attomfatta endastskulleuppsåtet ettOm annansav
ingenföreliggerbrott,begåtredjenågonanstifta ettattperson

förberedelse.straffbar
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Strajfskalan för förberedelsebrottet

Av 23 kap. 2 § tredje stycket BrB följer straffminimum för förbe-att
redelse allmännaär bötesminimum. Straffrnaximum alltid lägreär än
maximum för fullbordat brott. Normalt maximum högstär två års
fängelse. Om fängelse i minst åtta år kan följa på det fullbordade
brottet, får dock denna genombrytas.gräns

Specialregleringar

några fallI skall dömas för förberedelse eller såsom för förberedelse,
definitionen i 23 kap. 2§trots BrB inteatt uppfylld.är Detta

föreskrivs särskilda straffbestämmelser förberedelse tillgenom om
vissa brott.

kap.I 4 9 b§ BrB straffbeläggs förberedelse till brytande av
telehemlighet och förberedelse till olovlig avlyssning. Sådant brott
föreligger, någon anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåtom att
bryta telehemlighet enligt 4 kap. 8§ BrB eller utföra olovligatt
avlyssning enligt 4 kap. 9 § BrB. Straffet böter eller fängelseär ia
högst två år. Paragrafen infördes år 1975 i syfte underlättaatt
åklagarens bevisning avlyssnings-när eller inspelningsapparatur
påträffas under sådana omständigheter den hade anbringatatt som

måste ha haft uppsåt begå brytandeapparaturen telehemlighetatt av
eller olovlig avlyssning, där det kunde svårt styrkaattmen attvara
utrustningen verkligen hade kommit till användning. För det skallatt

straffbart anbringa tekniskt hjälpmedel krävs sådanaattvara att
åtgärder vidtas med den enkelt kunnat i funktion.apparaturen sättasatt
Det avgörande är helt gjorts i ordning för användning,att apparaturen
eller i fall förberetts sådant de övrigavart åtgärdersättett att som
behövs för den skall fungera kan vidtas på platsatt den däränannan

har placerats jfr BrB I 238. Det börapparaturen observeras atts.
försök till brytande telehemlighet och försök till olovlig avlyssningav
inte straffbart.är

I 9 kap. ll § andra stycket BrB finns särskilt straffstadgandeett om
det skall dömas såsom för förberedelse till bedrägeriatt eller grovt

bedrägeri, någon för bedranär försäkringsgivare eller medatt annars
bedrägligt uppsåt skadar sig eller till eller med sådantannan person
uppsåt skadar egendom. Detsamma skall enligt paragrafen gälla om
någon, med uppsåt, söker åstadkomma sådan skada. sistaIsamma
meningen i paragrafen föreskrivs ansvarsfrihet skall inträda,att om
gärningsmannen innan skadan har inträtt frivilligt avstått från att
fullfölja gärningen. Bestämmelsen i 9 kap. ll § andra stycket BrB
tillkom ursprungligen i samband med 1942 års strafflagsrevision. När

allmän förberedelsebestämrnelse infördes i SL år 1948 lät dettaen man
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definitio-omfattas därför inteförberedelsebrott kvar. Brottet avvara
i 23 kap. 2 § BrB.förberedelsebrottetnen av

andra stycket BrBfordras enligt 9 kap. 11 §subjektivt hänseendeI
gärningen skeruppsåt räcker normalt. Attuppsåt bedra; eventuelltatt

endastförsäkringsgivaredirekt uppsåt bedramed syfte att anges som
straffstad-skada iåstadkomma sådanexempel. sökaAttett angessom

uppfattning idock enligtmeningen innebärgandet andra en
uppl.jfr Jareborg, Brotten II, 2direkt uppsåtkravlitteraturen ett

eventuellträcker det meduppfattning226. Enligt1986, en annans.
Ordet "söker" innebärsituation I 497.i denna se BrBuppsåt även s.

tillämplig.blirförsöksbestämmelsen i 23 kap. § BrBlinte att
arrangeradetillämpligthar inte närLagrummet ettansetts en man

i syfteskaffade undanfrisörsalong ochi sininbrott attvaroregen
50. I SvJT 1950för dem SvJT 1945ersättningbegära s.senare

och viss lösförsäkrad egendom423 dömdes ägare stugaenen avs. -
bedrägeri, hanförberedelse tillanstiftan näregendom för grovtav-

förmåttförsäkringsersättning hadefåför attatt ut annan personen
eldsätta stugan.

tillämpliginteförberedelsebestämmelsen ärEftersom den allmänna
detstycket BrB, har§ andrafaller under 9 kap. llsituationeri som

föreskriftsärskildparagrafen införtsmeningen ii sista ansvars-omen
skada harskett innantillbakaträdandevid frivilligtfrihet som

uppkommit.
betänkande SOUföreslog i sittFörmögenhetsbrottsutredningen

skullestycket BrBi kap. § andrabestämmelsen 9 111983:50 att
framgåttdellharFörslaget i dennabetänkandet 280.avskaffas soms.

lagstiftning.tillinte lett

tillStämpling brott7.2.2

Inledning

innebärgärningsformerolikastämpling till brottMed attsomavses
främjaeller brott,uppsåt utföramedplaneringsstadiet,någon att

förMedanandraförbindelse medisigsätter ansvarpersoner.
förföreteelse, harrelativtförberedelse till brott är ansvarsenen

1500-talet.fall sedanii svenskfunnitsstämpling till brott rätt vart
ingripahaft beredskap näralltidmakten harlagstiftande attDen en

det harsärskiltbegå brott, närplanerartillsammansflera attpersoner
landsförräderi.säkerhet ochriketsbrotthögmålsbrott,gällt mot

heltStämplingförvilartill brottvid förberedelseLiksom ansvaret
stämplings-företagandetdet vidkrävsobjektiv grund. Detpå att av

och dennafullbordanför brottetskonkret faraförelåggärningen atten
uppsåtligtfrågadetvidareringa. krävs ärinte Detfara ettatt omvar
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brott. Stämpling till oaktsamhetsbrott således inte straffbar,är i den
mån sådan alls kan förekomma.

Närmare för stämpling till brottansvaretom

Enligt 23 kap. 2 § andra stycket BrB förstås med stämpling till brott
någon i samråd med beslutaratt sig för utföraen annan attperson

"gärningen" ett brott, någon söker anstiftaatt atten annan person
utföra gärningen eller någon åtar sig eller erbjuder sig utföraatt att
den.

Genom föreskriften stämpling till brott straffbeläggs såledesom
vissa former förfaranden på planeringsstadiet, kan ha detsägasav som

de innebär någon sig i förbindelsegemensamt att sätter medatt andra
Liksom förberedelsebrottet stämplingsbrottetär i princippersoner.

uppbyggt självständig brottstyp med brottsbeskrivning.som en en egen
finnsDet har framgått olika former stämplingsgärningar.tresom av

Att tillsammans med beslutar sig för utföra brott,man att ettannan att
söker anstifta utföra brott åtar sig elleratt ettman samt attannan man

erbjuder sig utföra brott. Med brott fullbordatatt brott iett avses
gärningsmannaskap.

Stämpling till brott straffbelagdär endast idet samband medom
straffbudet för det fullbordade brottet finns föreskrift särskilten som

stämpling skall bestraffas vid den aktuellaatt brottstypen.anger
Stämpling endast undantagsvisär straffbelagd i BrB 3 kap.se 11
4 kap. 10 6 kap. 12 8 kap. 12 13 kap. 12 kap.15 15 16
kap. 17 18 kap. 17 19 kap. 14 §första stycket, 21 kap. 15 §och
22 kap. §.7

Den allmänna stämplingsbestämmelsen tillämplig inomär även
specialstraffrätten. I specialstraffrätten straffbeläggs emellertid endast
stämpling till folkmord se 2 § lagen l964:169 straff förom
folkmord stämpling till vissa narkotikabrott och varusmugglings-samt
brott avseende narkotika se 4 § narkotikastrafflagen och 8 § varu-
smugglingslagen.

Allmänna bestämmelser stämpling fanns i 3 kap. och5 6 SL.om
vid förräderiUtom se 8 kap. 2 och 9 §§ SL krävdes emellertid, för

för stämpling skulle kunna utdömas, någon verkställig-att attansvar
hetsåtgärd hade vidtagits för utförandet det planerade brottet. Manav
kan stämpling sågssäga särskild form delaktighet. Vidatt som en av

års1948 strafflagsrevision infördes allmän bestämmelseen om
förberedelse. Stämpling sågs särskild form förberedelse.nu som en av

sambandI med BrB skildes emellertid stämpling till brott ut som en
särskild de osjälvständiga brottsformerna.typ av

förAnsvar stämpling till visst brott förutsätter alltid någonett att
uttryck för beslut något. Det frågagöra avsiktärett att attger om en

något, dock inte avsikt igöra betydelsen syfte direkt uppsåt. Viden
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innebär någon sökerstämpling, nämligen denform att an-somaven
uppsåt 1972emellertid direkt NJAföröva brott, krävsstifta attannan

167.s.
någon sökerstämpling i formi skedeVad utgör attett avsom

ihändelseutvecklingenberoende på den fortsattaanstifta kan ett senare
fullbordatanstiftan tillanstiftan till försök ellerkonstitueraskede

Även framförtsnågon hari övrigt gäller, brottetbrott. annanavom
tillden stämplattill straffbart försök,fullbordan ellertill att som

till brottet. Harför anstiftan eller medhjälpi regel döms endastbrottet
förkan dockflera olika brottstämplingsgärningen avsett ansvar

utförande inte hardet gäller de brottutdömasstämpling när vars
f..jfr 605påbörjats BrB s.

gärningsformernade olikaNärmare om

i samråd medsålunda i någonbestårgärningsformenförstaDen att
behöver inteutföras. Beslutetskallbeslutat brotthar attannan

utföras jfrbrottet skallellernågonting hurinnehålla när, vemavom
tvâ,de andraobestämdgärningsform änI 604. Denna ärBrB mers.

gärningsman inteblitänkt ärfrågan är attatt om vem somgenom
Welam-Festskrift till LarsStämpling till brott,jfr Hoflund,avgjord

324.son, s.
därför haföröva brottbeslutateoretisktkanMan utan attettattsett
StraffrättStrahl, Allmänutföras jfrskalluppsåt till brottetdirekt att

villkorockså beroendef.. Beslutet kanoch 108234 att ettavvaras.
stämpling.sin karaktärdärmed förlorardetuppfylls, utan att av

anstiftasökerbestår i någongärningsfonnenandraDen att amian
till med-försökrealiteten frågaalltså iföröva brott. Det är ettatt om

gärningsform krävs,anstiftan. Vid dennaformeniverkan somav
dvs.begå brott,anstiftasyftettidigare har ärnämnts, attattatt annan

167.NJA 1972uppsåt gällerpå direktkravett s.
erbjuderåtar sig ellerbestår i någongärningsformentredjeDen att

allvarligt menadfrågaskallDetutföra brott.sig ettatt enomvara
brottutföramedgärningsmanellergärningsmanutfästelse ettatt som

åtarnågon sätttill brott 324. AttStämplingHotlund, annatjfr s.
enligtstraffbartintetill brottmedverkasig ärerbjudereller ettatt

gärningsformenden förstaofta underfallergärningsforrndenna men
finns ingen98. DetansvarsläraStraffrättensjfr Jareborg, s.

erbjuda sigochåta sigmellannågon skillnadanledning attgöra attatt
Åtagandet villkorat. Atterbjudandet kanellerbrott.utföra ett varaatt

intesig utesluterändraförbehållmed rättåtagande sker atttystett om
Straffrätt 235.Strahl, Allmänjfrstraffbarhet s.
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Farerekvisitet

Farerekvisitet enligt 23 kap.är 2 § tredje stycket BrB detsamma som
vid förberedelsebrottet. Det skall alltså ha förelegat konkret fara fören
brottets fullbordan och denna fara skall inte bedömaattvara som
ringa. finnsDet därmed inga otjänliga stämplingsbrott kansom
föranleda straffrättsligt Det bör observeras beslutattansvar. ett att
utföra brott inte nödvändigtvis innebär farerekvisitetett uppfyllt.äratt
Det krävs bl.a. det existensiellt möjligtär fullborda brottetatt jfratt
Jareborg, Straffrättens ansvarslära 99.s.

Farebedömningen skall utifrån omständigheternagöras vid tid-
punkten för stämplingsgärningen. Om gärningen sådan denär kanatt
pågå under viss tidrymd, kan företa fleratvungenen attman vara
farebedömningar jfr Hoflund, Stämpling till brott 327. Det iärs.
sistnämnda fall tillräckligt för faran har varit ringaänattansvar mer
under någon del perioden.av

Farerekvisitet kan lättare uppfyllt obestämd denanses mer
beslutade gärningen jfr Hoflund,är Stämpling till brott 327 ff..s.

Ringa fara för brottets fullbordan har i rättspraxis föreliggaansetts
sökt anstifta tvånär vittna falskt till hans förmånatten man personer

dessa redan från början varit inställda på inte vittna SvJTmen att
1959 rf 57 och inär samråd med några kamrater beslutats. en person

i överlåtelsesyfte köpa parti narkotika vissatt narkotikahand-ett av en
lare, där denne redan från början varit inställd på bedra demen att
tilltänkta köparna och i stället överlärrma s.k. fultjack NJA 1981 s.
1057.

Stämplingsuppsåtet

Straffbar stämpling förutsätter, liksom försök och förberedelse,
uppsåt. Uppsátet behöver inte hänföra sig till konkret gärning, utanen
det räcker uppsåtet omfattar brott ifrågavarandeatt slag förratt av
eller kommer till stånd. Tid, brottsoffer och andrasenare rum,
omständigheter kring det tilltänkta brottet kan således ha lämnats
obestämda. Det planerade brottet behöver inte heller näravara
förestående så brottsplanen kan betecknas aktuell jfratt BrBsom

605.s.
Som har framgått iHD rättsfallet NJA 1972 167 ställning förtog s.
gärningsfonnen "söka anstifta utföra brott " kräveratt direktattannan

uppsåt. De andra gärningsformerna kräver inte sådant uppsåt, detmen
föreligger i regel i dessa fall.även Den i samråd med andra harsom
beslutat döda åsyftar normalt denne skallatt dö.atten annan person
Man bör visserligen skilja mellan avsikt i betydelsen beslut utföraatt

gärning och avsikt i betydelsen det syfte med vilket gärningenen
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Handlingjfr Jareborg,överlappningråder vissdetföretas, enmen
f..ansvarslära 199Straffrättensuppsåt 276 ochoch s.s.

tveksamtiblandkan detstämpling till menedVad gäller omvara
för polisen,ljuga baravittnet skulleåsyftatgärningsmannen har att

domstol, vilketinfördessutom årstraffbelagt, ellerintevilket är
ed.skall höras undervittnettill mened,stämplingstraffbelagt omsom

stämpling tillförsigtänkavid förberedelse kanLiksom ansvarman
till brottmedverkatplaneringsstadietnågonbrott, ettnär menett

avviker frånpåtagligthar utförtssedermera sättbrottdetta ett som
medverkansuppsåt intehanssig, såmedverkande tänktedenvad att

och605jfr BrBhändelseutvecklingsådanomfattar s.en
förberedelse.97 avseransvarsläraStraffrättensareborg,J s.

och medverkanStämpling

utsträckningistraffbartill stämplingMedverkan är somsamma
ellerstämplingStämpling tillfullbordat brott.tillmedverkan ett

heller försökliksom intestraffbar,förberedelse intetillstämpling är
förövaanstiftasökaanstiftasökastämpling. Att atttill att annanannan

samråd medigärningsformenomfattasfår dockbrott attavanses
ansvarslära,Straffrättensjfr Jareborg,föröva brottbesluta attannan

tillstämplingskedeiframgått vad utgörhar kanSom98. ettsoms.
händelseutveck-beroendeanstiftasökaformibrott att annan,av

anstiftan tillellertill försökanstiftanskedeilingen, utgöraett senare
brott.fullbordat

stämplingsbrottetförStraffskalan

för förbe-gällerdenstämplingförStraffskalan är somsomsamma
7.2.1.avsnittredelsebrottet se

Specialregleringar

2 §rekvisiten i 23 kap.stämpling,förfall kan dömasnågra attI trots
högförrä-tillstämplinggälleruppfyllda. Detintestycket BrBandra är

landssvek.landsförräderi ellerstämpling tillochderi
skallmeningen BrBstycket sistaförsta14 §19 kap.Enligt som

förbindelse mediträdahögförräderitillstämpling även attanses
underlättaellermöjliggöraförbereda, attförmaktfrämmande att

förövas.kanbrottsådant
landssveklandsförräderi ellertillstämplingSpecialformen av

Enligtmeningen BrB.andrastycketförstakap. 7 §i 22regleras
iträdastämplingskall ävenbestämmelse attnämnda ansessom

underlättaellermöjliggöraförbereda,fienden förmedförbindelse att
landssvek förövas.landsförräderi elleratt
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Stämpling till mened enligtär 15 kap. 15 §BrB straffbar endast vid
den form stämpling innebär söker anstiftaav attsom attman annan
föröva brott.

7.2.3 Tillbakaträdande från förberedelse och stämpling

Närmare tillämpningsomrâdetom

Enligt regler23 kap. 3 § första meningen BrB skall tillämpassamma
på tillbakaträdande från förberedelse och stämpling på till-som
bakaträdande från försök. Med tanke på bestämmelsen inte haratt
konstruerats för de båda förstnärrmda gärningsformerna emellertidär
tillämpningsområdet vid dessa mycket begränsat. bestämmelsensl
andra mening särskild föreskrift sådant tillbakaträdande frånges en om
förberedelse består i frivilligt förebyggande brottsligsom av an-
vändning hjälpmedel.av

logiskEn ofullkomlighet i själva lagtexten tillbakaträdandeär att
från förberedelse och stämpling skall kunna ske denattgenom
handlande avbryter gärningens utförande. Med "gärningen" måste
nämligen förstås det tilltänkta fullbordade brottet, skulle allaannars

har gjort sig skyldiga till förberedelse- eller stärnplingsbrott kunnasom
gå fria från se Strahl, Allmän Straffrätt 236 f., Jareborg,ansvar s.
Straffrättens ansvarslära 269 och BrB 611 f.. Men eftersoms. s.
utförandet gärningen vid dessa gärningsformer inte harav ens
påbörjats, kan inte föranledagärna brottet inte fullbordasattman

avbryta utförandet.attgenom
Men i övrigt bestämmelsensäven tillämpningsområdeär begränsat,

särskilt gärningsmannen har haft uppsåt själv utföra brottet. Iom att
sådan situation detär nästan omöjligt för honomen att genom en

positiv åtgärd träda tillbaka med ansvarsbefriande verkan. Det kan
knappast tillräckligt han demonstrerar han inteatt ämnarvara att
utföra brottet. I undantagsfall kan tänka sig någon träderattrena man
tillbaka han omöjliggör brottet fullbordas,att attgenom t.ex. genom

återställa eller förskingra förlag för brottet elleratt försättaattgenom
sig i sådan geografisk position det tilltänkta brottet inte kanatten
fullbordas se Jareborg, Straffrättens ansvarslära 270 och BrBs. s.
612. Rättsläget kan dock inte betecknas klart. Strahl Allmänsesom
Straffrätt 239 uttrycker tvivel rörande det för ansvarsfrihet ärs. om
tillräckligt den själv har haft uppsåt utföra brottet omöjlig-att attsom

detta bort ellergör det vid stämpling räcker medattgenom resa om
gärningsmannen ifrån han inte längresäger står fast vid sittatt att

beslut i samråd med utföra brottet eller vid sitt erbjudandeatt annan
eller åtagande utföra det.att



1996:185SOUbrottFörberedelse till286

från förberedelsetillbakaträdandefalletviktigastepraktisktDet av
skallnågontänktdetstämpling det äreller är attatt varaannan person

då skeTillbakaträdande kanutföra brottet.ochgärningsman t.ex.
gärningsmannenden tilltänkteövertalarmedverkandenågonattgenom

intetill brottetoch därmedbrottsplanenfullföljainte attatt ser
fullbordas.

obestämdframgåttkan harstämplingFörberedelse och avse ensom
ellerförrförevarande slagbrottdvs.brott,krets senareatt avav

meningen§ förstakap. 3enligt 23Ansvarsfrihetstånd.tillkommer
inbrottstjuvEnhar förebyggts.denna kretsdå helainträder först som

sinabehållerinbrottsstöld,från vissavståsig förbeslutar att menen
därför inteharsammanhang,användning i andraförinbrottsverktyg

tillbakaträtt.
ff.2011948f., NJA1948:80 90motivenEnligt se s.s.prop.

tillbakaträdandeinneslutaförsökfråntillbakaträdandeskall ett anses
dettaInnebördenstämpling.eller attförberedelsefrån synes varaav

trädakanpassiv inteheltförberedelsegärning ärefterden ensom
förehavanden ochi sinakommit längreharmedan dentillbaka, som

därefterbli fri frånkanbrottetutförandet attpåbörjat genomansvarav
kritiseratslösningen harförordadei motivenpassiv.sig Denförhålla

framståroch238 f.StraffrättAllmänStrahl,bl.a.sei litteraturen s.
Straffrättensjfr Jareborg,genomtänktinte fulltfalli vart som

270.ansvarslära s.

hjälpmedelanvändningbrottsligFörebyggande avav

till-angåendespecialregelfinnsmeningen BrBandra3 §kap.23I en
befattningbestår iförberedelse till brottfrån sådanbakaträdande som
brottsligadenförebyggerfrivilligthjälpmedel. Denmed som
brottsligaför sinfri frånskallhjälpmedletanvändningen ansvarav
medfullbordasbrottetoberoende ettdetta,medbefattning omav

begagnandeförskaffat sprängämneNågon harhjälpmedel. t.ex.annat
ellerförstörtsig ochsedan ångratinbrottsstöldvissvid menen

befattningsinförfrångår friundanskaffat detta. Hansätt ansvarannat
skullesedermerastöldenoberoendemed sprängämnet genom-omav

sprängämne.användandemedföras annatettav
aktivtalltsåspecialregel kräverenligt denna etttillbakaträdandeEtt

handlarnågonellertillbakaträdande självdeningripande somavav
uppdrag.hans

frivillighetpåKravet

ansvarsfrihetförförsök krävsfrån atttillbakaträdandevidLiksom
frivillighetpå ärkravetInnebördenfrivilligt.skertillbakaträdandet av

tillbakaträ-sigdetoberoende rördetsammatänkt omatt av omvara
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dande från försök eller tillbakaträdande från förberedelse eller
stämpling. I denna del hänvisar vi därför till vad har anförts isom
samband med redogörelsen för tillbakaträdande från försök se avsnitt
6.2.2. I sammanhanget kan rättsfallet NJA 1995 405 nämnas ses.
avsnitt 6.3. Förberedelserna avbröts där främst på grund störandeav

omständigheter, detyttre fört.ex. mycket folk iatt rörelsevar
framför de bankinrättningar gärningsmännen hade planeratsom att
råna. Frivilligt tillbakaträdande från förberedelse ansågs inte föreligga.

Annan förekommer den vill tillbakaträdasom

Även i denna del hänvisar vi till motsvarande avsnitt i redogörelsen
för tillbakaträdande från försök se avsnitt 6.2.2.

3 Rättspraxis

Frågan vad kan förlag eller vederlag till brott i densom anses som
mening i förberedelsebestämrnelsen har diskuterats isom avses
hovrättsfallet SvJT 1969 24 jfr NJA 1972även 429 och RHs. s.
1985:147.

formDen förberedelsegärning innebär gärningsmannenav attsom
visst befattar sigsätt med föremål kan karakteriserassom som

brottshjälpmedel har behandlats i flertal publicerade rättsfall.ett
Exempelvis kan rättsfalletnämnas NJA 1962 56, där det bl.a. frams.
går det, flera har medverkatatt vid utförandetom personer ettav
brott, inte krävs befattningen med hjälpmedlet haratt varit fysiskrent
se NJA 1995även 405 och RH 1994:24.s.

Vi har i avsnitt 7.2.1 antal rättsfall behandlarangett ett som
spörsmålet vad skall förstås med hjälpmedel i försöksbestämrnel-som

mening. Att uttrycket "annat sådant hjälpmedel" harsens ansetts
omfatta lastbil eller bil preparerad för smuggling särskildaattgenom
gömställen har ställts i ordning framgår NJA 1983 425 och NJAav s.
1992 679 se RHäven 1985:152 I och II.s.

En bedömning gjordes emellertid i det nämnda hovrätts-annan nyss
fallet SvJT 1969 rf 24, där anteckningar med anvisningar förs. att

vittnesmål inte ansågs omfattatosant benämningen "annatavge av
sådant hjälpmedel" se SvJT 1960även rf 62. Frågan vads. som
skall brottshjälpmedel har behandlats i ytterligare hovrätts-anses som
avgöranden, RH 1981:35 och RH 1994:24.t.ex.se

Av rättsfallet NJA 1960 442 framgår samling med olikaatts. en
föremål kan jämställas med vad med uttrycket "annat sådantsom avses
hjälpmedel" i 23 kap 2 § BrB se NJA 1992även 524 och RHs.
1990:76. Frågan, huruvida samling föremål kan utgöraen ettav
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varit föremål förförberedelsebestärnmelsens mening, harhjälpmedel i
och 1994:24.1995:113 RHi hovrättsfallen RHbedömning även

där gärningsmannen1996 244,rättsfallet NJAI attgenoms.
tillgjort sig skyldigrökbomber hadesig med antalbefattavisst sätt ett

farerekvisi-fråganbehandlades bl.a.misshandel,förberedelse till om
överlämnathadeframgick gärningsmannenutredningenAv atttet.

tagit handdessa hadeochtill två andrarökbomber att ompersoner,
ansåganvända dem. HDde inte tänkterökbomberna sägaatt attutan

förkunde faran brottetsbombernaöverlänmandetviddärför att av
farerekvisitet harFråganvarit ringa.inte hafullbordan omanses

och1980 201996 93, SvJTrättsfallen NJAibehandlats även s.s.
frågan,diskuterades1996 93rättsfallet NJA även1994:24. IRH s.

medförberedelsehandlingarutförthadegärningsmännenhuruvida
harfullbordad misshandel. Härutöverförövauppsåt att att pro-en

hovrättsfallet RHbehandlats iförberedelseuppsåtetkringblematiken
1981:35.

förberedelsebestämmel-särskildatill denmotsvarighetenäldreDen
rf1945hovrättsfallen SvJTbehandlats ihar§ BrBi 9 kap. 11 s.sen

423.1950SvJT50 och s.
ståmplingsformför denuppsåt fördirektkrävsdetAtt somansvar

framgårföröva brottnågonanstiftarnågoninnebär att avatt annan
1972 167.NJArättsfallet s.

fare-1959 rf 57 haroch SvJT1981 1057rättsfallen NJAI s.s.
diskuterats.stämplingsbrottgällerdetrekvisitet när

frågan405 berör1995nämnda rättsfallet NJA äventidigareDet s.
förberedelse.tillbakaträdande frånom

frågansbakgrundhistoriskKortfattad7.4 samt

behandlingtidigare

intestraffrättsligtäldre svenskgrundregel i rättEn att ansvarvar
ledingickhandlingarbegåtthadeådömas denkunde ettsomsomsom

aldrigavsedda brottetdetbrottslig gärning,realiserandet näri av en
haförefaller detbestraffadesgärningarsådanade fallfullbordades. I

verksamhetdenstraffansvarförutsättning förvarit att somen
skada.lett tillförekommit hade

förberedelsebrottför7.2.2i avsnittvi har ärSom nämnt enansvar
varitstämplingsbrott harför vissamedanföreteelse,relativt ansvarsen

missgärningabalken1500-talet. Ii fall sedansvenskdel rätt vartaven
förbestämmelserallmännafanns ingaårs lagi 1734 ansvarom

balkenbestämmelser ifanns detstämpling. Däremotellerförberedelse
straffbarakundeförberedande slaggärningarinnebar att varaavsom

exempel kan nämnassärskilda brott. Somdåfall och attvissai som
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den tillredde gift för förgöra någon gjorde sig skyldig tillattsom
Vidarebrott. stämpling till förräderi straffbelagd.t.ex.var

sitt år 1832 framlagda förslagI till Allmän Criminallag gjorde
Lagkommittén uppdelning olika förstadier till brott, varvid deten av
gjordes uttrycklig åtskillnad förberedandemellan åtgärder för etten
brotts verkställighet förberedelse och handlingar varmed någon
uppsåtligen börjat själva verkställigheten brott dettaett utan attav
hade fullbordats försök. Lagkommitténs uppfattning därvid,var som

avsnitti 6.4, försök i allmänhet skulle bestraffas ochnämnts att att en
bestämmelseallmän detta skulle in i lagen. ansågsDäremot dettasom

inte nödvändigt kriminalisera förberedelseåtgärder. Som också haratt
i avsnitt 6.4 Lagberedningen sedermera förslagnämnts närettavgav

försöksbrotten,det gällde i huvudsak överensstämde med Lag-som
förslag.kommitténs Förslaget ledde emellertid inte till lagstiftning.

det gäller för stämplingsbrottNär lämnade Lagkommittén ettansvar
förslag allmänna regler straff för stämpling. Enligt förslagetom om

stämpling form delaktighet i brott. förutsättning förEnvar en av
skulle verkställighetsåtgärd hade företagits.attansvar vara en

kap. och §§ SL infördesI 3 5 6 allmänna bestämmelser stämp-om
ling på Lagkommittén och Lagberedningen hade före-sättsom, som
slagit, föreskrev stämpling förelåg två eller flera i samråd hadeatt om
beslutat verkställandet något brott och brottet sedermera hadeom av
förts till verkställighetsstadiet, dvs. åtminstone till straffbart försök.
Vid förräderi uppställdes för stämplingsansvar emellertid inte något

stämplingen skulle följas någon straffbar verkställig-krav att av
hetsåtgärd 8 kap. 2 och 8 SL.se

förslagen fanns också allmän bestämmelse för försökI en om ansvar
anstiftan, emellertid till lagstiftning.till inte leddesom
sitt förberedande arbete från år 1914 Principerna för straff-I en

lagsreform, del III gjorde Thyrén, i samband med han utveckladeatt
tankar försöksbrottet, uppdelning mellan straffbara försöksina om en
straffria förstadier till brott, bl.a. förberedelse.och

Strafflagskommissionen, arbetade vidare utifrån Thyrénssom
år 1923 förslag till strafflag allmänna delenutkast, ettavgav ny -

principförslagSOU 1923:9 till del baserades på Thyrénsstorsom
föresloghans utkast till strafflag från år 1916. Som vi haroch nämnt

förStraftlagskommissionen allmän reglering avseende ansvaren
Några bestämmelser kriminaliseringförsöksbrott. allmänna avom

inte.förstadiet handlingsprogressen emellertid Iandra led i av gavs
dradet kunde uppkomma svårigheterbetänkandet attattangavs

stadierna i händelseför-mellan försök och de föregående detgränsen
avsågs till det fullbordade brottet.lopp ledasom

bestämmelserStraftlagskommissionen föreslog också allmänna om
ledde emellertid inte tillför försök till anstiftan. Förslagetansvar

lagstiftning.
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försökssakkunnigas förslag till försöksbestämmelseDe allmänen
SOU 1940:19 täckte område 1923 års förslag tillstörre änett
försöksreglering. Någon allmän reglering andra förstadier till brottav
föreslogs dock inte. betänkandet diskuterades innebördenI av

stämpling. försökssakunniga anslöt sig ibegreppet De denna del till
då gällande stämplingsregleringenden i SL.

Straffrättskommittén frågan straffansvar för förbe-tog upp om
redelsebrott i sitt förslag till lagstiftning brott ochmot statenom
allmänheten SOU 1944:69. betänkandet föreslogs de särskildaI att
förberedelsebestämmelser farms skulle bytasi SL ut motsom en
allmän bestämmelse för förberedelse till brott. sådanEnom ansvar

enligt Straffrättskommittén till enkelhetreglering skulle leda ochstörre
överskådlighet. föreslagna bestämmelsen innebar det straffbaraDen att

för förberedelse utvidgades. fanns vissa speciellaområdet Det dock
fortfarande särskildafall skulle behandlas i bestämmelser. Somsom

Straffrättskommittén förfalsknings- och be-exempel detta nämnde
drägeribrotten.

årsden proposition 1948:80 låg till grund för 1948I prop. som
förstrafflagsrevision föreslogs allmän bestämmelse om ansvaren

förslagförberedelsebrott. vissa avseenden avvek regeringens iI
regeringenpropositionen från Straffrättskommitténs. Bl.a. föreslog -

från Straffrättskommittén det i varje kapitel i dentill skillnad att-
förbe-speciella skulle och i vilken utsträckningdelen anges om som

det straffbelagdaredelse straffbelagd. Syftet med detta attvarvar
området inte skulle bli alltför vidsträckt. skäl ändradesAv samma

straffrihetbestämmelserna frivilligt tillbakaträdande så medgavsattom
förslag. På någonutsträckning enligt Straffrättskommitténsi större än

förslag utvidgning i förhållande tillpunkt innebar regeringens en
Straffrättskommitténs

.
infördesStrafflagsrevisionen år 1948 ledde alltså till det i SLatt en

förberedelse. innebar revisionenallmän bestämmelse Vidare attom
förberedelse inte längrestämpling sågs särskild form ochsom en av

stärnplingsgärningenform delaktighet i brott. Kravet attsom en av
följas verkställighetsâtgärd därmed bort.skulle togsav en

några ändringar i saktillkomst är 1962 innebar inteBrB:s av
samband med skiljdesföreberedelse- eller stämplingsansvaret. I BrB

osjälvständigt brott.dock stämpling särskild formut som en av
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7. 5 Utländsk rätt

framgåttSom har avsnitt 6.5 den danska försöksbegreppär rättensav
så vidsträckt det till del omfattar handlingar i svensk rättatt stor som
räknas förberedelse till brott. rekognosceringRen i syfte attsom
eventuellt i framtiden begå brott däremot inte straffbart försök.är som

straffansvar gärningsmannenFör krävs har beslutat sig för begåatt att
vidarebrottet. Vi har för försöksansvar förut-undernämnt är,att

sättning försöket har uppnått verkställighetsstadiet, alla uppsåts-att
tillåtna. det ifrågasattsformer Däremot har det inte det gällernärom

ligger tillbakahandlingar längre i händelseförloppet, dvs. påsom
förberedelsestadiet, bör krävas kvalificerat uppsåt "hensigt"
beträffande gärningsmannens uppsåt till fullborda brottet. Rättslägetatt

på punkt något oklart. Vidare uppsåtetdenna gäller skall omfattaär att
i viss mån konkretiserad gärning kan hänföras under etten som

straffbud, tid, plats eller offer inte behöveräven ännuom vara
praxis ställs dock inga höga krav denna punkt bilagabeslutat. I se

Även försök till medverkan straffbelagt i dansk7:5.1. Ettär rätt.
utfördesådant kan aktualiseras i situation dennärt.ex.ansvar en som

gärningen har fullbordat brottet på skiljer sig frånsätt avsevärtett som
händelseförlopp omfattas den medverkandes uppsåt.det som av

i princip åtskillnad mellan å sidan straffriI norsk rätt görs en ena
sidan straffbara försök och fullbordadeförberedelse och å andra brott.
dock förberedande handlingar straffbaraVid vissa brottstyper kan vara

sjävständiga anskaffande medbrott se sprängämnet.ex. avsom
första vi harbrottsligt uppsåt enligt 161 § stycket NSL. Som nämnt

avsnitt frågan det straffbara försökets nedrei 6.5 gräns,avgörs om
utifrånförsökspunktens placering, i det enskilda fallet dendvs.

försök tillaktuell. Det bör dock med-brottstyp är noteras attsom
försöksbestämmelsen, och därförverkan omfattat 49 § NSL,anses av

utsträckning Vad i svenskstraffbelagt i försök. rättär samma som som
därför många gångerbestraffas förberedelse till brott kanskulle som

lånarbestraffas försök till medverkan, någoni norsk rätt t.ex. attsom
främja stöld. Om deninbrottsverktyg med uppsåt attut ett en
förehavande innan han hargärningsmannen avbryter sitttilltänkte

går fri från han har endastuppnått försökspunkten han dock ansvar;
fritt fråninbrottsstöld, vilket i sig ansvar.förberett ären

i kap. 3 § FSL.behandlas förberedelsebegreppet 4I finländsk rätt
till brott straffbar endastbestämmelsen framgår föreberedelse ärAv att

avstående från brottetsföreskrivs och frivilligtde fall det särskilti att
iansvarsfrihet. Förberedelse till brottleder tillfullbordan utgör

förberedelsebrott ialltid självständigt brott. Antaletfinländsk rätt ett
olovligförberedelse tilllitet. Som exempel kanFSL mycket nämnasär

förberedelseobservation enligt kap. 3 b § FSL ochavlyssning eller 24
betalningsmedelsbedrägeri enligt 37 kap. 11 § FSL.till
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engelskI bestraffas den förberedande handlingarrätt ityp av som
svensk benämns stämpling till brott "Conspiracy".rätt Straffan-som

för "Conspiracy" föreligger i de fall två eller flera harsvar personer
kommit begå brott. subjektivt hänseendeöverens Iatt ettom anses
överenskommelsen begå brott tillräckligt bevis förutgöraatt att
gärningsmännen hafthar uppsåt utföra fullbordat brott. Iatt ett
engelsk finns ytterligare osjälvständig brottsformrätt kanen som
begås på förberedelsestadiet "incitement", försök tillmotsvararsom
anstiftan. övrigtI förberedande handlingar generellt fria frånär sett
straffansvar, vissa straffbud konstruerade sådantär sättett attmen
de i realiteten straffbelägger förberedande åtgärder. Ett exempel är

innehavbrottet inbrottsverktyg enligt 25 i Theft Act 1968.sect.av
Som har framgått avsnitt 6.5 föreligger försök till brott i engelskav

någon har vidtagit åtgärd "more than merelyrätt när ären som
preparatory", dvs. åtgärd inte endast förberedande.ären som

tysk förberedelse tillI brott inte straffbelagd i någon allmänrätt är
bestämmelse endast särskilda straffbestämmelser förbe-utan genom av
redelsenatur, förberedelse till högförräderi enligt 83 § StGB.t.ex.
Vissa former försök till delaktighet "Versuch der Beteiligung" ärav

straffbelagdadäremot i allmän bestämmelse, 30 § StGB. Det gälleren
dels försök till anstiftan, i ocksådels vad svensk benärrmerrätt som
stämpling till brott, dvs. någon förklarar sig beredd begåatt att ett

erbjudandebrott, begå brott eller tillsammans medantar ett att ettom
någon beslutar sig för begå brott eller, vilket inte äratt ettannan
straffbart i svensk tillsammans beslutar sig för försöka anstiftarätt, att

brott. Frivilligt tillbakaträdande från försök till delaktighet kan ledaett
till ansvarsfrihet enligt 31 § StGB.
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överväganden7.6 och förslag

7.6.1 Behovet reform inriktningenoch våra förslagav en av

Vi bedömer det finns behov reformeraatt förett att ansvaretav
förberedelse till brott. Den nuvarande konstruktionen förbe-av
redelsebrottet bör ändras i riktning generellt ochmot ett mera
heltäckande förberedelseansvar. Härigenom uppnås både rim-en
ligare utformning det straffbelagda området och likhetstörreav en
med konstruktionen övriga osjälvständiga brottsformer i 23av
kap. BrB.

Enligt direktiven bör vi den i förberedelsebestämmelsenöverväga om
angivna avgränsningen vilka handlingar kan medföraav som ansvar

ändamålsenlig ochär dagens krav.motsvarar
Redan vid första anblick framstår uppräkningen hjälpmedelen av

i 23 kap. 2 § BrB otidsenlig och alltför kasuistisk. Att paragrafensom
den har singör förklaringnänmts i den vid sinutser som attsom

tillkomst år 1948 rad äldre särskilda straffbestämmelserersatte en av
förberedelsenatur i SL.

Som tidigare redovisats har det under år skett för-senare en
hållandevis kraftig utvidgning det straffbara området för förbe-av
redelsebrott, främst inom specialstraffrätten. förefallerDet dock som

i anslutning därtill inte i tillräcklig grad har tänkt igenomatt hurman
förberedelsebestämmelsen konkret skall tillämpas vid dessa brott.mera

förberedandeDe åtgärder kan tänkas förekomma vid de flestasom av
dessa specialstraffrättsliga brottstyper faller nämligen knappast in
under förberedelsebestämmelsens uppräkning hjälpmedel. Vadav som
kan bli aktuellt beivra förberedelsebrott det gälleratt när t.ex.som
immaterialrättsliga brott blir därför främst lämnande eller mottagande

vederlag eller förlag, har skett i uppbyggnadsskedeettav som av en
verksamhet bygger olovlig framställning skyddadesom av varor.
Anskaffande maskiner och lokaler till sådan verksamhet tordeav m.m.
däremot knappast straffbart förberedelse. Detta hängervara som

med maskinerna och lokalen sannolikt inte bedömaatt ärsamman att
sådana hjälpmedel i förberedelsebestämmelsen.som som avses

Inte heller vid företagsspioneri, fornminnesbrott, människo-grovt
smuggling eller vissa brott alkohollagen framstår upppräkningenmot

hjälpmedel i förberedelsebestämmelsen särskilt väl anpassad.av som
Förberedelsebestämmelsen i princip tillämplig för brottslig-är även

het i IT-miljön. Den exempliñerande uppräkningen hjälpmedelav
dock endast fysiska objekt inteoch eller mjukva-avser program annan

Förberedelsebestämmelsen således inte hellerär detta områdera.
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kan förväntasförekommer ochbrottslighetanpassad till den somsom
framöver.förekomma

enligt sin nuvarandeförberedelsebestämrnelsenanförda visarDet att
förberedande åtgärderdehuvuddelentäckerlydelse knappast avens

specialstraff-debegåendeti samband medregelmässigt företas avsom
förberedelsestadiet. Intestraffbelagda pårättsliga brott ärnumerasom

traditionellsamband mediförberedelseåtgärder företasheller mersom
teknologi, omfattashjälpdärbrottslighet, tartyp av nymanmenav

förberedelseansvaret.nuvarandedetheltäckandepå sättett av
därförhänseendeni aktuellaförberedelse ärKriminaliseringen nuav

förberedelsebestäm-vilket talar förofullständig,meningenligt vår att
reforrnering.genomgåbörmelsen en

möjligheterlegalamånga gångernärvarandesaknas för attDet
frånbrottslighet. Iekonomiskstadium ingripatidigt rapportmotett en

förslagkartläggning ochöversiktligBolagsplundringRiksåklagaren, -
Åklagarväsendet konstateras1996:1 s.72åtgärder atttill rapport

redan påupptäckstillfrån tidbolagsplundringarförestående annan
tillförberedelsenuvarande reglernaplaneringsstadiet deatt ommen

ingripamöjlighetersaknasanvändas, varför detkaninte attbrott
meddåmåsteMyndigheterna väntasådana fall.straffrättsligt i ett

skedeI dettafullbordats.bolagsplundringen hartill dessingripande
Iofta skingrats.emellertidbolagettillgångarna i rapportenhar

påfrågan, hurallt viktigareframstårdet ettframhålls att manatt som
organise-planerad ochangripaskall kunnastraffrättsligtstadiumtidigt

förregelsystemetlösning ochfår sinbrottslighet,ekonomiskrad att
angreppspunkt.möjligdå kanförberedelse vara en

Även framstår denförmögenhetsbrottvanligavid typer nuvaran-av
sinslumpmässig tillväl§ BrBi 23 kap. 2regleringende som

planläggningrekognosering ochOmfattandekonstruktion. av grova
gärnings-endastförberedelseansvarexempelvisomfattasstölder omav

någotinbrottsverktyg ellermedtagit befattninghar annatmannen
fritt frånförfarandetbrottsredskap. Annarsmotsvarande är ansvar,

förberedelser-iinblandadeskullefleraoch det även varapersonerom
na.

tillstämplingförrån kanplanläggningomfattandeVid ansvarav
sig förbeslutatharsamrådiflera attbli aktuelltbrott personerom

värdetrans-kartläggerOmutföra rånen. noggrantensam personen
emellertid förkrävsdessa,begå rånavsiktmed motattporter senare

medbefattningtagithabevisashan kan ettstraffrättsligt attansvar
i 23 kap.uppräkningennormerandedenin undergårhjälpmedel som

2 § BrB.
straffrättenanvänds inom görtolkningsmetodobjektivaDen som

hjälpme-"sådantuttrycketomfattatskallockså vadatt avansessom
vissa delarden itillmåsteförberedelsebestämrnelsenidel" passa

1995:113 ansågsRHhovrättsfallet attuppräkningen. Iålderdomliga
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antal legitimationshandlingar,störreett checkblanketter mfl.
handlingar tillhöriga andra varken för sig ellerpersoner var som en
enhet betraktat utgjorde "sådant hjälpmedel" vid åtal för förbe-ett
redelse till bedrägeri medelst urkundsförfalskning,grovt och detta

den hade handlingarnatrots i sin besittningatt knappastperson som
kunde ha haft någon legitim användning dem.av

Å andra sidan kan sedan tidigare känd för begåären person attsom
brott räkna med åtal för förberedelse till stöld polisenett ertapparom
honom med hans "stöldutrustning", han inteäven har haft någraom

aktuella planer på begå något brott. Samma sak gällerattmera
förfalskaren, har slutat med sin verksamhet inte harsom men som
hunnit sig medgöra alla sina förfalskningsverktyg.av

Det förhållandet domstolarna ibland har svårigheteratt draatt en
skarp mellan hjälpmedelgräns faller in under förberedelsebestäm-som
melsen och sådana faller utanför framgår med tydlighetsom av
hovrättsavgörandet i det s.k. Wallenbergmålet RH 1994:24.
Hovrätten fann där bl.a. handbojor, dykarutrustning,att ett par en en
undervattensmoped, registreringsskyltar och röstförvrängare,en som
hade anskaffats för det planerade människorovet, attvar anse som
hjälpmedel i förberedelseparagrafens mening, medan däremot bl.a.
walkie-talkies, båtar, kamouflagekläder och självsökande radio,en

hade anskaffats för ändamål, inte sig för sigsom samma vare var-
eller tillsammans sådant hjälpmedel.att ettvar anse som-

Sammanfattningsvis bedömer vi det angeläget den ofullstän-attsom
dighet och slumpmässighet vidlåder dagens reglering förbe-som av
redelseansvaret undanröjs och modernisering och bättreatt en en an-
passning till de brottstyper, vid vilka förberedelse straffbelagd,är
kommer till stånd. Med andra ord finns det behovett attav genom ny
lagstiftning reformera förberedelsebestämmelsen.

En modernisering förberedelsebestännnelsen kan ske på olikaav
Ett bibehållasätt. densätt är nuvarande konstruktionen medatt en

normerande, exempliñerande uppräkning och denna tillatt anpassa
dagens krav och den brottslighet vi har idag. Ett alternativannat som
bör förberedelseansvaretövervägas är fortsättningsvis grundasatt

generellt och heltäckande förberedelsebegrepp.ett mera
Om den nuvarande konstruktionen med självständigen mer

brottsbeskrivning skall bibehållas, måste alltså främst uppräkningen av
hjälpmedel så den heltäckande omfattar sådanaattanpassas mera
hjälpmedel kan tänkas förekomma vid de brottstyper där förbe-som
redelse straffbar. Medär tanke på de skilda brotttyper av som numera

straffbelagda förberedelsestadietär torde detta alternativ i sig föra
med sig svårigheter, bl.a. det gäller formuleranär användbaratt en
lagtext. Det finns risk för lagbestärmnelse någorlundaatten en som
väl täcker vad bör straffbelagt blir alltför svåröverskådligsom vara
och otymplig. Vidare finns det klar risk för den ofullständighetatten
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förberedelse tillförregleringdagensföljden ansvaretär avavsom
så skulleOchavhjälpas.hålletinte helt och kommer ävenbrott att om

teknik-den fortgåendetill bl.a.med hänsynföreliggerskekunna
moderniseradföruppenbar riskutvecklingen ävenatt upp-enen

för-framståkommerrelativthjälpmedelräkning snart att somav
detta alternativtalarde skål ärdärföråldrad. Vi emotatt somanser

nuvarandedenanledningfinnsstarka det övergeså attattpass
vidstället sökaoch iförberedelsebrottet vägarkonstruktionen nyaav

till brott.förberedelseförutformandet ansvaretav
års straff-före 1948gälldetill vadtillbakadåEtt sätt är att som

tillskapaföreliggerdäravmån behovi dennämligenlagsreform, att
straff-särskildaanslutning till deiförberedelsebrottsjälvständiga
måsteinnebäraemellertidskullesådan ordningbuden. En att man

särskildtill varjeanslutningöverväganden iolikamängdföreta en
just denvidförfarandenvilkabeträffandestraffbestämmelse som

medsigförberedelsestadiet. Det rörföretastypisktbrottstypen sett
ordning skullesådanarbete. Enomfattandemycketordandra ettom

svåröverskådlig. Medregleringen blevmed sigockså föra att mer
framkomligdet inte vägvisagda är atttill dethänsyn att enanser

metod.använda denna
generellttillskapaalternativetåterstårdåVad är ettatt merasom

förberedelsebrottet ärEftersomförberedelsebegrepp.heltäckandeoch
konkretapå dentankebl.a. medkaraktär,till sin attobestämt

exempelvisi frågautformningbrottsplanens närmare angrepps-om
förberedelsegär-ochståkanför brottettid och plats öppenobjekt samt
händelseförlop-tidigt imycketliggatidsmässigt kandessutomningen

denbegränsningformnågonuppenbarligenså fallikrävs avpet,
flexibelsåbestämmelsenmåsteSamtidigtsidan.objektiva passvara

samhällsförhållanden.förändradevidomodernsnabbt blirintedenatt
särskildaenligt degällerstraffansvardetövriga falldeI när som

brottskonstruk-användskap. BrBstöd 23utvidgas medstraffbuden av
generella tillbrottsformernaosjälvständiga ärdeförtioner merasom

begränsningarnormerandeockså finnsdetsin även avtyp, om
objektivapå denbegränsasFörsöksansvarettillämpningsområdet. t.ex.

tillämnade brottetdetverkställandetdet krävssidan attatt avgenom
Försöksbrottetuppnåtts.harförsökspunktendvs.påbörjats,har att

börjathargärningsmannensituationerord endast närmed andraavser
anmäla,underlåtenhetförStraffansvaretbrottsplan.sin attförverkliga

underförstått krävsdetbrott begränsashindraavslöja eller attgenom
skadeverk-brottetsmedförthaskulleåtgärdernaunderlåtna attdeatt

detbegränsasMedverkansansvaretundanröjts. atthadeningar genom
huvudgärningen."främjat"harnågonställs krav att

iintressantbrotttillmedverkan ärförFramför allt ansvaret
främjarskall denkapitel 5framgåttharSomsammanhanget. somav

tillmedverkanfördömasförberedelsestadietpågärningnågon annans
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brottet, brottet sedermera fullbordas, och för medverkan tillom
försöksbrott för det fall försökspunkten uppnås. Ett alternativsenare

ligger till hands därförnära knyta förberedelseansvaretär tillattsom
det förhållandet åtminstone medverkansgärning "ett främjatt en
har företagits. Ett sådant alternativ i avsnitt.övervägs nästa

7.6.2 Utgångspunkter för reformerat förett ansvar
förberedelse till brott

föreslårVi reformerat för förberedelse till brottatt ett taransvar
sin utgångspunkt i någon på förberedande stadium haratt ett
företagit vad åtminstone bedömaär medverkans-attsom som en
gärning "ett främjande".

Vi i föregåendehar avsnitt kommit fram till för förbe-att ansvaret
redelse till brott bör i riktninggöras generellmotom en mera
konstruktion uppvisar likheter med de övriga osjälvständigastörresom
brottsformerna i 23 kap. BrB den näraliggande lösningensamt att mest
i så fall knyta till någonär förberedande stadiumatt ansvaret att ett
åtminstone har företagit vad i sig får bedömas utgörasom en
medverkansgärning. Därigenom skulle också enligt vår be-man
dömning uppnå logisk och sammanhängande systematik vaden mer

23 kap. BrB i dess helhet.avser
En sådan konstruktion förberedelsebrottet innebär utvidgningav en
det straffbara området. Enligt vår uppfattning detta emellertidärav

befogat, det planerade brottet har högt straffvärde. måsteDetettom
klar fördel från brottspreventiv synpunkt kan ingripavara en om man

välplanerad och organiserad brottslighet tidigt stadium,mot ett
redan innan planerna har i verket. Det kan gälla planlägg-satts t.ex.
ning ekonomisk brottslighet i skala. Men den påstörre ävenav senare
tid aktuella s.k. mc-relaterade brottsligheten kan exempel.nämnas som

Dessutom finns det med hänsyn till den tekniska utvecklingen i det
IT-samhället uppdämt behov lagstiftning medgerett attnya av som
redan förberedande stadium kan beivra straffvärda formerettman

brottslighet sker med hjälp datorer eller informa-av som av annan
tionsteknologi. Med generellt och heltäckande förett mera ansvar
förberedelsebrott förefaller dessutom ibättre dag kunna säker-änman

lagstiftningenställa och rättsväsendet kan hålla jämna medatt steg
brottsligheten inom detta område, blirutan att tvungen attman
tillgripa olika former ofta mindre lämpliga "lapptäckskonstruktio-av

eller nödlösningar.ner"
Vidare det, åtminstone det inte den handlande självär ärom som

skall utföra gärningen, logiskt företagandet medverkans-att av en
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invänta gärnings-gärning föranleder behöverutan att attansvar man
överskrider försökspunkten eller fullbordar huvudgämingen,mannen

företagit förberedelsegärningen i en sådannågot den harsomsom
anmärkassituation ofta inte själv kan påverka. Det bör emellertid att

skillnadenligt denna konstruktion till vadförberedelseansvaret mot-
innefatta s.k. misslyckadgäller för närvarande kommer ävenattsom -

försökfullbordat brott eller straffbartdvs. fall därmedverkan, ettett
möjligheter därtill har funnits. Ikommit till stånd,inte har trots att

misslyckad medverkani Danmark och i Norge,många länder, ärt.ex.
också företagit förbe-straffbar. Många gånger denemellertid är som

försöket medverka harlika klandervärdredelsegärningen attom
Särskilt tydligt detta vid försöklyckats.misslyckats det har ärsom om

anstiftan.till
förberedelseansvar medinvändning reformeratmöjligEn mot ett nu

fårutföra brott inteden själv planerarangiven inriktning är attatt som
vår bedömning tordeför ändra sig. Enligttillräckligt rådrum att

berörs i detbegränsningar i förberedelseansvaret,emellertid de som
straffvärda fallutsträckning motverka icketillräckligföljande, i att av

området.i straffbelagdaingå detförberedelse kommer att
bör gälla åt-subjektiva sidanbegränsande faktor denSom att

företagnamåstestraffbar förberedelse,förgärderna, utgöraatt vara
detvarvid med "brott"utföra eller främja brott,uppsåtmed att avses

begränsningar i utsträck-Vissa andrafullbordade brottet.tillänmade
också finnas.förberedelseansvaret börreformeradedetningen av

gärningstillfälletvidför alltid krävas deti dag börLiksom attansvar
inte särskildafullbordan. Omfara för brottetsförelegat konkrethar

fara integradennormalt också krävasdäremot, börskäl talar att av
området för förberedelse-det straffbaraVi föreslår ocksålåg. attvar

lågtförberedelsegärningen harskall mindre,brottet ettomvara
bedömsförberedelsebrottet, detord börstraffvärde. Med andra om

före-likhet med vad harföranleda något Iinteringa, somansvar.som
dessutom gällatillbakaträdande från försök börbeträffandeslagits att

frivilligttillbakaträdande ochfrivilligtförberedelsegärningen vid
skallhjälpmedelbrottslig användningförebyggande presumerasavav

särskilda skälansvarsfrihet, intetilldärmed ledaringa och omvara
föreslås dessutomförberedelsetillbakaträdande frånViddäremot.talar

meddet bör räckaorsakssamband,krav pågälla någotinte attutan
brottetssyfte förhindraåtgärder ividtar skäligagärningsmannen att

han lyckaskrav påaktivitet ingetkrav påfullbordan, dvs. attett men
torde innebäraförhållandesistnämndaansträngningar.sinai en

ansvarsfrihet vidtillutvidgning möjligheternaförhållandevis stor av
förberedelse.fråntillbakaträdande

förberedelse-reformeratvibegränsningar bedömerMed dessa att ett
detutsträckning utvidgaralltförinte iangivet slagbegrepp storav nu

emellertidmodellen krävergenomförandeområdet. Ettstraffbara av
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det vid vilkaövervägs brottstyperatt föreberedelse börsom vara
straffbar. Restriktivitet särskilt påkalladär brottstypen allmänt settom
har lågt eller förhållandevis lågt straffvärde.ett Härmed brottavses
där brottets straffskala innehåller enbart böter eller straffskalan förom
brottet inte högre böterär eller fängelseän i högst år. Vi behandlarett
denna fråga i avsnittnärmare 7.6.6. Vidare krävs vissa särskilda över-
väganden rörande förberedelseansvaret vid mened. Vi redovisar vad
vi har kommit fram till i detta avseende i avsnitt 7.6.7.

7.6.3 Närmare det reformerade förberedelsebrottetom

föreslårVi förberedelse till brott skall föreliggaatt någon,om
med uppsåt utföra eller främja brott, vidtar planeringsåtgärder,att
befattar sig med hjälpmedel eller eller vidtar andra förbe-pengar
redande åtgärder hade varit bedöma åtminstone med-attsom som
verkan till brottet för det fall brottet hade fullbordats eller utgjort
straffbart försök. För skall vidare krävas det harattansvar
förelegat fara för brottets fullbordan. När faran för brottets
fullbordan har varit liten enligt förslaget förberedel-presumeras
sebrottet ringa och därmed fritt frånvara ansvar.

Förberedelsegärningen

Förberedelsegärningen skall enligt vårt förslag bestå i någon, medatt
uppsåt utföra eller främja brott, vidtar planeringsátgärder,att befattar
sig med hjälpmedel eller eller vidtar andra förberedandepengar
åtgärder hade varit bedöma åtminstone medverkan tillattsom som
brottet för falldet detta hade fullbordats eller utgjort straffbart försök.
Vad främjandeutgör gärning förberedande stadiumettsom av en
skall med andra ord rollen för straffbar förbe-närges av norm en
redelse bör föreligga. Termen "främja" avsedd haäranses att samma
innebörd enligt medverkansbestärmnelsen i 23 kap. BrB.4 §som

Den gjorda exemplifieringen i lagtexten framgårär, som av
lydelsen, inte avsedd normerande har i stället till syfteatt utanvara att
peka de frekventa handlingssätten.ut mest

Med uttrycket "att vidta planeringsåtgärder" det harattavses
vidtagits konkreta åtgärder för brott skall kunnaatt ettmer senare
genomföras. Som exempel kan någonnärrmas har kartlagtatt noggrant
vissa värdetransporter eller rekognoserat hur banklokal iuten ser
syfte genomföra rån. någon förAtt sig själv,att ettsenare utan att
några faktiska åtgärder vidtas, tänker på hur han skall förövamer ett
brott, innefattar däremot inte "p1aneringsåtgärder" iden mening som
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hade fullbordatsförslaget. hade ju, brottet ellermed Här omavses
främjande intefram till straffbart försök, någotförts ägt rum.

innebära någonsig med hjälpmedel""befattaAtt är attavsett att
handhar vadelleranskaffar, förvarar, sättannattransporterar som
första handbrottslig verksamhet. lhjälpmedel vidkan utgöra ett avses

brottsverk-egentlig meningmed hjälpmedel vad inaturligtvis ärsom
beskaffenhet, dyrkar eller dylikaknivar visstyg, t.ex. vapen, av

emellertidför rån tordenågon anskaffar stulen bilsaker. Att etten
förfarandehjälpmedel. sådantbefattning med Ettockså kunna ses som

därmedfrämjande ochbrott haskulle vid fullbordat setts ettett som
därför vidareHjälpmedel kan tolkasgrundat medverkansansvar.ha ett

exempelmoderntreglering medger. Förvad dagensän ettatt ta mer
s.k. BBS,elektronisk anslagstavla entillhandahållandebör ett av en

kopieras,olagligen skalldärsyfte olikabl.a. i att ansesprogram
förkan grundamedverkansgärningsådaninnefatta ansvarsomen

På1996 79.upphovsrättsintrång jfr NJAtillförberedelse motsva-s.
kunnavirussmittadedisketter medspridanderande börsätt programav

dataintrång.eller Dettill skadegörelsebrottförberedelseutgöra
i sig åtminstonehjälpmedletbefattningen med äravgörande attär att

förberedelsegärningen harmedverkansgärning ochbedöma attsom en
främja brott.uppsåt utföra ellermedskett att

olovligen inneharredanförhållandet någondetEnbart ettatt
begåpå tankensedan kommerochhjälpmedel, ettattettt.ex. vapen,

förbe-sig skyldig tillgjortinte han harinnebär emellertidbrott att
gärnings-föregående,påpekats i detju,krävsredelse. Det attsom

bedömaåtminstonei sigföretagit vad ärhar att som ensommannen
uppsåtuppkomstenskulle enbart"medverkansgärning". Annars ettav

passivt innehavförberedelseansvar. Ettkonstituerakunna rentett av
med dettabefattningnämligen intehjälpmedel innebär tarattett man

dettafrämjande. Förheller kunnadärför inteoch torde ettses som
hemmaharihågkommerkrävas ettattatt t.ex. vapenmanmansynes

brottsligfrämjabegå ellermed tankefram dettaoch atttar en
jämföraskanHärundani sådant syfteellergärning gömmer vapnet.

enligt kap. 6 § BrB sesakhäleri 9förgäller förvadmed ansvarsom
uttryckligtf..140 EttII,och Jareborg, Brotten463 ff.BrB I s.s.

någotförvaringfortsattmedgivandeunderförståtteller som manavav
påkravetförvaringförmottagiterforderligt uppsåt synes, omutan

kunnavissa fallskede, i utgörauppfyllt i dettauppsåt är ensenare
för förbe-grundadärmed kunnamedverkansgärning och ett ansvar

redelsebrott.
utdömasbrott kunnaförberedelse tillförtordeVidare omansvar

vispåinhandlar eller sätterrån,utförauppsåtmed annatnågon, ettatt
gärningsmannenfall harsådantrevolver. Ibesittningsig i ettav en

haförsök tordestraffbartellerfullbordat brottvidvadföretagit som
rån ellerbegångetmedmedhjälp tillbedömts vapnetett senaresom
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rånförsök. Detsamma gäller någon försöker övertala någonom att
begå brott. Ett sådant övertalningsförsök är främjandeatt ettse som
och medför därför enligt vårt förslag för förberedelse till brott.ansvar

Det kommer inte heller krävas befattningen fysiskaatt att avser
föremål innefattas eller fullt jämförbaraär med de hjälpmedelsom

Ävenidag omfattas bestämmelsen i 23 kap. 2 § BrB. be-som av t.ex.
fattning eller andra åtgärder på förberedande stadium med olikaett
former immateriell egendom, såsom viss värdefull informationav
lagrad på disketter eller CD-rom, omfattas det föreslagnaav av oss
förb-eredelsebrottet.

Förberedelseuppsåtet

närvarande,Det bör, liksom för alltid krävas uppsåt. Oaktsam förbe-
alltsåredelse skall inte straffbar.vara

Uppsåtet bör liksom enligt gällande främjarätt brottattavse annans
eller själv utföra brott. Uppsåtet behöver inteatt konkretavse en
gärning kan brott aktuellt slag förrutan ellerattavse av senare
kommer till stånd. Det kan i och för sig inte,övervägas iom man
ansvarsbegränsande syfte, bör ställa krav vid medverkan,samma som
nämligen uppsåtet skall någorlunda konkretiseradatt gärning.avse en
Ett sådant krav skulle emellertid medföra vissa problem vad gäller
yrkesmässig tillverkning brottsverktyg. Det skulle också uppkommaav
bevisproblem svåra kommaär till med. Virätta har därförattsom

för det inte finns skäl någon förändringstannat iatt göra detta hän-att
seende.

Eftersom för förberedelse till brott kräver det förelegatansvar att
fara för brottets fullbordan, bör samtliga uppsåtsformer kunna
föranleda Av naturliga skäl föreligger oftast avsiktsuppsåtansvar.
direkt uppsåt vid förberedelsebrott, dvs. gärningsmannen har för
avsikt utföra eller främja brott.att

Farerekvisitet

Farerekvisitet bedöma påär enligt gällandesättatt rätt.samma som
Vi föreslår emellertid den förändringen liten fara för brottetsatt en
fullbordan inte alltid skall leda till ansvarsfrihet. I stället presumeras
förberedelsebrottet i dessa fall ringa, inte särskilda skäl talarvara om

framstårdet. Det nämligen rimligt liten fara förmot ävenattsom en
mycket allvarligt brott med högt straffvärde skall kunna föranledaett

Frågan, skall utdömas vid liten fara för brottetsansvar. om ansvar
fullbordan, får bedömas från fall till fall, torde bli aktuelltmen ansvar
endast i undantagssituationer. föranlederNormalt presumtionen alltså

frihet från föreligger. Dessutom torde användningen iatt ansvar
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viss"liten" i stället för ordet "ringa" innebäraordetlagtexten enav
fritt frånutvidgning det område normalt är ansvar.somav

tillsjälvständigt för stämpling7.6.4 Behovet ett ansvarav
brott

särskild brotts-föreslår stämpling till brott avskaffasVi att som
form.

för förberedelse tillförändringgenomgripandeVid den ansvaretav
i fortsättningendetvårt förslag innebär börbrott övervägas omsom

stämpling tillsjälvständigt förkvarfinns behov ha ettatt ansvarav
brott.

begå brott" tordeanstiftaGärningsformen "söka närmastattannan
det anstiftade brottetregleringen. Omtäckas denautomatiskt nyaav

straffbartföretagitden anstiftade hadefullbordats ellerhade ettom
tillanstiftan medverkanstraffats föranstiftaren haförsök, skulle

försöket.brottet ellerdet fullbordade
nödvän-stämpling omfattas integärningsfonnernaövriga tvåDe av

förberedelsebrottet.regleringenden föreslagnadigtvis avnyaav
förändring detnågonemellertid inteinnebär dettaPraktiskt sett av

stämpling tillingripandeeftersom någoträttsläget,nuvarande mot
hjälpmedelhanteringnågon planläggning,innanbrott knappast sker av

i sig bedömaåtgärdförberedandeeller någon är att somsomannan -
Bevissvårigheternaföretagits.medverkansgärning haråtminstone en -

alltförtorde nämligen stora.vara
brottutförasamråd har beslutati meddenFör ettatt annansom

regelmässigtstraffvärt handlande tordeskyldig tillgjort sigskall ha
planläggning.konkretföljtssamrådetkrävasböra att av mera
stämpling tillförfarerekvisitet hinder i vägenDessutom sätter att som

sådanabegå brott,lösa "planer"straffbeläggabrott att t.ex.mera
i godasitter och drickersamband meddryftas ikan att mansom

lag.vänners
medförautföra brott kanerbjuda sigåta sig ellerAtt attattatt man

medverkande i dennesmedgärningsman ellerpsykiskt stärker enen
ha bedömtsskullesäkerligenförfaringssättuppsåt; ett somsom

hade fullbordatsfall dettaför dettill brottetmedverkanåtminstone
hadeförsökspunkteneller passerats.

genomförandevidfinner vi detredovisad bakgrundMot ettattnu
försjälvständigtha kvarbehovvårt förslag saknas ettatt ansvarav

till brott.stämpling
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7.6.5 Vid vilka brott skall förberedelse straffbelagdvara

Vi föreslår förberedelse till brott normalt inte skall straff-att vara
belagd vid brott där endast böter ingår i straffskalan. Beträffande

brott i specialstraffrätten föreslår vi särskild straffbe-ett att en
stämmelse skall det förberedelseansvaret.nuvarandeersätta I
övrigt föreslår vi inga förändringar det straffbelagda områdetav

hänvisar till de begränsningar i förberedelseansvaretutan som
följer bl.a. ringa fall inte föranledaskallattav ansvar.

Som vi tidigare anfört krävs det vid reformering förberedelsean-en av
i enlighet med vårt förslag bedömning vid vilkanärmaresvaret en av

brott förberedelse skall straffbar. En bör då detsträvan attvara vara
vid de brott har mycket låga eller förhållandevis låga straffskalorsom
inte skall föreligga något förberedelseansvar. Vi har därvid haft som
utgångspunkt förberedelse normalt inte bör straffbelagd,att vara om
det på brottet inte följakan års fängelse.än ettmer

Vad gäller brotten enligt BrB förberedelse i allmänhet straffbarär
endast vid de allvarliga brotten brott med enbart fängelse imer
straffskalan där det på brottet kan följa års fängelse.än ettmer
Endast i undantagsfall förberedelse straffbar vid brott harärett som

straffskala med endast böter. Det gäller utpressning, ringa brotten
9 kap. 4 § första stycket. Inte vid något brott enligt harBrB som
straffskalan böter eller fängelse i högst månader föreskrivssex ansvar
för förberedelse. Däremot förberedelse straffbar vid normalgradenär

brotten olovlig kraftavledning 8 kap. förstalO § stycket,av
främjande flykt 17 kap. första12 § stycket och olovlig under-av
rättelseverksamhet 19 kap. 10 första§ stycket, vid vilka straffskalan

böter fängelseeller i högstär år.ett
Också inom specialstraffrätten omfattar för förberedelse tillansvaret

brott endast fåtal brottstyper där straffskalan sådan detärett att
brottet inte kan följa års fängelse. Det gäller människo-än ettmer
smuggling dvs. brott 10 kap. 2 § utlänningslagen 1989:529mot a
och brott 23 § lagen 1991:572 särskild utlänningskontrollmot om

olovligt fiske fiskelagenenligt 40 § 1993:787, narkotikabrott,samt
ringa, enligt 2 § narkotikastrafflagen 1968:64;ärsom annan

befattning enligt l § 6 narkotikastrafflagen, varusmugglingän
avseende narkotika, ringa, enligt 2 § varusmugglingslagenärsom
1960:418 och myteri enligt 68 § första stycket sjömanslagen
1973:282 vad angår deltagare anstiftare eller anförare.änannan

Vi skall i följandedet diskutera i vad mån det behövs förbe-ett
redelseansvar vid de angivna brotten.nu

Ringa fall utpressning torde utpressningsbrott lindrigav avse av
eller bagatellartad karaktär. Något skäl till varför förberedelsenärmast
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Straffbe-framkommit.ringa utpressning har intestraffbelagts vidhar
uppenbarligen iförberedelsestadiet stårredan påbrottetläggandet av

nämligen förbe-övriga brott i BrB,gäller vidstrid med vad attsom
brottslighet. Något behovvid allvarligstraffbar endastredelse är mera

vi inte hellerutpressning kanför ringa fallförberedelseansvar avav
i övrigt iplanläggning ellerutpressningFörberedelse till genomse.

falli någottorde för övrigt knappastorganiserade formermera
bedömningEnligt vårringa brott.förberedelsebedömas ettavsom

förberedelse tillstraffbeläggatillräckliga skäldet sålundasaknas att
förbe-föreskriftenpraktiken tordeutpressning. Ifallringa omav

obsolet.redan i dagi detta fallredelseansvar vara
avleder elektriskolovligenkraftavledning någonOlovlig attavser

visstypiskt kräverförfarandeinnefattarkraft. Brottet settett ensom
strömkällan. Viinkoppling tillkabeldragning ochförberedelse, t.ex.

förförberedelseansvaret dennalåtainte rimligtdetbedömer är attatt
straffskalan fängelsedärdet brottet, ärendastbrottstyp grovaavse

sikteår, eftersom dettaoch högst fyramånaderlägst tarsex
därför enligtskala. finnsi mycket Detelektrisk kraftavledning storav

i fortsättningenlåta förberedelseansvaretuppfattning skäl ävenvår att
normalgraden.kraftavledningockså olovligomfatta av

ocksåunderrättelseverksarnhetoch olovlig ärflyktFrämjande av
i formförberedelseåtgärderregelmässigt föregåsbrott t.ex. avavsom

beivra dessakunnastarka skäldet finnsplanläggning och där att
därför detVi bedömerförberedande stadium.påredanåtgärder attett

brott.förberedelse till dessabestraffabehov kunnafinnsalltjämt attav
straffas med högst§utlänningslagenenligt 2Människosmuggling a

medmildrande,omständigheternaeller,månaders fängelse äromsex
stycket lagenförsta 1Människosmuggling enligt 23 §böter. om

utvisatstidigare harnågon,utlänningskontroll hjälpaattsärskild som
sighit, illegaltåtervändamed förbuddenna lagmed stöd att taattav

omständig-fängelse eller,årsstraffas med högsti landetin ett om
omständigheterMildrandemed böter.mildrande,heterna är synes

fall ochenstakanågon iföreliggaförarbetena främstenligt utanettom
i landetillegalt sig in seutlänninghjälperersättningkrav taatten

påverkas enligtbrottetStraffvärdet18 f..1993/94:52 avs.prop.
insmugglassåväl det antalpropositionen som avsompersonerav

börinresan. Böterförhållandena kringochför handlingenmotivet
underverksamhetfråga vidimotiven inte kommaenligt mer
människo-tillförberedelseStraffbeläggandetformer.organiserade av

vidarebefor-bestraffningmöjliggöratänktfrämstsmuggling är att av
identitetshandlingarförfalskade äröverlämnandeochdran somav

1441983/84:Sverigeinresa i sevid illegalanvändasavsedda att prop.
föregåsregelmässigtbrottMänniskosmuggling118. är ett avsoms.

kvarhafinns behovdärför detplanering. Vi attviss ettatt avanser
framför alltbrott,gäller dennadetförberedelseansvar när typett av
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för kunna beivra just hantering förfalskade eller felaktigaatt av
identitetshandlingar sker i avsikt hjälpa någon illegalt sigatt att tasom
in i landet. Detta gäller alltså förfarandet inte såäven när är av
organiserat eller planerat slag i 10 kap. 5 § utlänningslagensom avses
och brottet inte heller har utförts ersättning eller på någonmot annan
grund kan bedömas Motsvarande bör gälla för brottgrovt. motsom
23 § första stycket lagen särskildl utläimingskontroll.om

kan iDet och för sig förberedelseansvaretövervägas skallom avse
ringa fall mäimiskosmuggling. emellertidäven Det svårt vidärav

denna brottslighet tidigt stadium bedöma brottettyp att ettav om
kommer bedömas ringa eller inte. Vi har därför föratt stannat attsom
inte föreslå någon förändring det nuvarande förberedelseansvaret,av

straffskalan för ringa fall enbart böter.ärtrots att
Förberedelse till olovligt fiske har tradition varit straffbar.av

Kriminaliseringen torde avsedd träffa förfarandende medattvara
fiskeredskap dyl. tidigare straffbelagda särskildo. som var genom en
föreskrift i fiskelagstiftningen. Vi förberedelse till olovligtattanser
fiske fortsättningsvis bör straffbar. För kriminaliseringenäven attvara
skall träffa bara de förfaranden bör straffbelagda finns detsom vara
emellertid skäl återgå till den ordning tidigare gällde ochatt attsom
alltså återigen införa särskild straffbestämmelse förberedelseka-en av
raktär i fiskelagen. Som exempel kan det knappastnämnas äratt
befogat något fiske inte skulle bestraffa den förägaatt, om rum,
förberedelse till olovligt fiske, skjutsar några ungdomar till sjösom en
där de skall fiska och medveten de inte köpaär att attsom om avser
något fiskekort. Iden särskilda straffbestämmelsen bör föreskrivas att
den med uppsåt begå eller främja sådant ibrottattsom, som avses

första fiskelagen,40 § stycket sådant Fiskevatten eller område där
det råder fiskeförbud medför eller där lägger otillåtet fiskeredskaput
eller anordning ägnad användas vid fiske med otillåtenär attsom
fiskemetod eller för fiske efter sådana fiskarter det förbjudetärsom

fiska, skall dömas till böter. En sådan straffbestämmelse tordeatt
faktiskt bättre den nuvarande fånga in de fall det, såvitt detän som

bedömas,kan har varit lagstiftarens avsikt straffbelägga. Detatt synes
nämligen tveksamt fiskeredskap, i de flesta fall harävent.ex.om som

legal användning, omfattas den nuvarande förberedelsebestäm-en av
melsen.

Vad gäller ringa fall narkotikabrott enligt narkotikastraff-2 §av
lagen och ringa fall enligtvarusmuggling avseende narkotika 2 §av
varusmugglingslagen, där straffskalan också böter eller fängelse iär
högst månader, saknas enligt vår bedömning tillmed hänsynsex
brottens karaktär tillräckliga skäl för någon förändringgöraatt av
gällande förbe-Dessa brott bör därför alltjämt straffbara pårätt. vara
redelsestadiet. sker det således teoretiskt viss utvidgningHär sett en
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det straffbara området övergång till heltäckandeettav genom en mera
och generellt utformat förberedelsebegrepp.

Myteri enligt sjömanslagen, såvitt deltagare denänavser annan som
anfört myteriet, också straffas förbe-anstiftat eller bör kunna vid
gäller framför allt för skall kunna straffrättsligtredelse. Detta att man

vad i stämpling sådantinskrida dag till brott, nämligenutgörmot som
besättningen i samråd vid beslutar sig för mednär stormöteett att

förenat våld sig befälhavaren.sätta motupp
övriga böter ingår i straffskalan det inteFör de brott där synes

förändring. därför fort-finnas tillräckliga skäl för bör iDessa ävenen
straffbara vid förberedelse. sig här brottsättningen Det rörvara om

för följa två års fängelse ellermed vida straffskalor där brottet kan
för förberedelse torde i praktiken sällan aktualiserasEtt ansvarmer.

vid sådana fall där påföljden knappast skulle haän grövreannat
för fall brottet hade fullbordatsbestämts till böter det se t.ex.

departementschefens uttalande i 1983/84:152 23 i sambandprop. s.
förberedelse till upphovsrättsintrång straffbelades.med Dessutomatt

tidigare har framhållit och vi kommerföreslår vi, vi attsom som
fall förberedelse till brott generelltutveckla i avsnitt 7.6.7, ringaatt av

området, något också kanskall undantas från det straffbarasett som
i sammanhang.få betydelse detta

i finns skäl inskränka detVi bedömer inte heller det övrigtatt att
förberedelseansvaret. exempelvis in-vårt förslag utvidgade Attgenom

former förberedelseåt-olika former begränsningar till vissaföra avav
innebär uppenbar risk för det uppkommergärder att nytten

i vilket står i strid med den huvudsakligaslumpmässigheter systemet,
regleringen.målsättningen med den nya

förändringarSammanfattningsvis föreslår vi alltså inga större när
förberedelse. Förslagetgäller de brott skall straffbara viddet varasom

vid ringa fall utpressning,innebär endast det är ett rentatt av som
för förberedelseinte längre skall kunna utkrävasbötesbrott, ansvar

§ñskelagen straffbeläggsförberedelse till brott 40samt att mot genom
hänvisninginte idagsärskild straffbestämmelse och genom ensomen

framkomligövriga fall bedömer vi det intetill 23 kap. BrB. I som en
på denavskaffa förberedelseansvaret pekar i ställetväg utanatt

ringaområdet följer förslagetinskränkning det straffbara attsom avav
finns inte hellerförberedelse skall fria från Detfall ansvar.varaav

förberedelseansvaret ivid några brottstyper inskränkaskäl att
särskildagenerellt gälla. Dock krävsförhållande till vad börsom

redovisas ivad gäller menedsbrottet. Dessaöverväganden nästa
avsnitt.



SOU 1996:185 Förberedelse till brott 307

Särskilt7.6.6 menedom

föreslårVi förberedelse till mened alltjämt skall straffbaratt vara
det skall införas särskild ansvarsfrihetsregel i 15 kap.attmen en

för det fallet någon,BrB hade uppsåt vittna falskt,att attsom
innan förhöret har avslutats, ångrar sig och återtar sina tidigare

oriktigalämnade uppgifter.

straffbelagd förberedelseMened vid till brott och vid stämpling tillär
i formen någon söker anstiftabrott begåatt attav en annan person

försökmened. Däremot till mened inte straffbelagt. sistnämndaär
förklaringförhållande har sin i har velat det möjligt förgöraatt man
oriktigaden har lämnat uppgifter under ed undgå straffattsom genom

innan förhöretåterta dessa har avslutats. Om i enlighet medatt man
vårt förslag utvidgar förberedelseansvaret, finns det risk för atten

någon har mottagit för vittna falskt inte alltidattt.ex. som pengar
uppnår frihet från för förberedelsebrott, han underansvar om

uppgifter.förhörets gång ändrar sig och vill återta sina oriktiga En
sådan ordning framstår mindre lämplig med hänsyn till det kanattsom

riktiga Vittnesuppgifter länmas.motverka att
komma till med det angivna förhållandet föreslår viFör rättaatt nu

i anslutning till menedsbrottet införs särskild ansvarsfrihets-detatt en
i kap. Ansvarsfrihet skall alltid inträda någon,regel 15 4 § BrB. om

oriktigamed uppsåt utföra menedsbrott har lämnatatt ettsom
återtar förhöret har avslutats.uppgifter under ed, dessa innan

Härigenom kommer också de fall där för förberedelse tillett ansvar
skulle kunnat föranleda straff, fria frånmened ha attannars ansvar.

Ansvarsfrihet för ringa fall7.6.7

föreslår ringa fall förberedelse till brott inte skall föran-Vi att av
förberedelse ochFrivilligt tillbakaträdande frånleda ansvar.

brottslig användning hjälpmedelfrivilligt förebyggande samtavav
fullbordan liten skallden omständigheten faran för brottetsatt var

inteförberedelsegärningen ringa,medföra att omanses som
från förberedelsedetta. Tillbakaträdandesärskilda skäl talar mot

förberedelse-någon, har gjort sig skyldig tillföreligger när som
åtgärderfrivillighet, vidtar skäligabrott och uppfyller kravet

för förhindra brottet fullbordas.attatt

framgårocksåtidigare flera gånger har uttalat, ochviSom avsom
såstraffvårdemed lågtutgångspunkter, bör gärningarvåra allmänna
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långt det straffrättspolitiskt möjligtär och rimligt undantas från det
straffbara området. finnsDet enligt vår uppfattning med anledning
därav starka skäl inskränka förberedelseansvaret så detta inteatt att
omfattar ringa fall.

Ett skäl för sådan åtgärd, har berörts i det föregående,annat en som
undantaget för ringa fallär i viss mån begränsar den utvidgningatt av

straffansvaret blir följden vårt förslag till generelltettsom av mera
utformat förberedelsebegrepp. Härigenom torde flertalet de mindreav
straffvärda fallen åtgärder förberedelsestadiet, skulleav som annars
riskera omfattas förberedelseansvar, alltjämt hållas utanför detatt av
straffbelagda området.

faran för brottetsAtt fullbordan liten typisktär utgör sett en om-
ständighet medför förberedelsegärningen ringa. I dag ställsärattsom
dock generellt krav för förberedelseansvar faran för brottetsattsom
fullbordan inte bedöms ringa. Enligt vår uppfattning bör densom
omständigheten faran för brottets fullbordan liten inte nödvän-att var
digtvis medföra ansvarsfrihet. ställetI bör här gälla presumtion fören

förberedelsebrottet ringa och därmed fritt frånär Före-att ansvar.
ligger särskilda skäl bör för förberedelse till brott alltså kunnaansvar
utdömas faran ringa. Somäven exempel kan det falletnämnasom var

fara, liten, föreligger för mycket allvarlig brottslighetän medatt om
vittgående konsekvenser. Straffvärdesynpunkter talar i sådana fall för

straffansvar inte bör uteslutet. Som framgår författnings-att vara av
kommentaren i kapitel 15 avsikten å andra sidan "liten fara" förär att
brottets fullbordan skall tolkas något vidsträckt "ringa fara" iänmer
den nuvarande förberedelsebestämmelsen.

I likhet med vad föreslagitshar i kapitel 6 rörande frivilligt till-som
bakaträdande från försök bör frivilligt tillbakaträdande från förbe-
redelse och frivilligt förebyggande brottslig användningav av
hjälpmedel inte längre automatiskt medföra ansvarsfrihet. För de

motiven till detta ställningstagande hänvisas till avsnittnärmare 6.6.4.
Genom knyta verkan frivilligt tillbakaträdande och frivilligtatt av
förebyggande hjälpmedel till själva förberedelsebestämmelsen,av som

inskränkning det straffbelagda området, undanröjer delen av man en
svårigheter med den nuvarande regleringen, det förhållandett.ex. att
ansvarsfrihet enligt gällande ibland förutsätta denrätt attsynes som
har gjort sig skyldig till förberedelse måste driva sitt handlande så
långt det försökspunkten. framgårSom redogörelsenatt passerar av
för gällande i avsnitt 7.2.3 det med nuvarande reglering mångarätt är
gånger omöjligt för gärningsmannen tillbakaträda frånnästan att
förberedelse med ansvarsbefriande verkan, han själv har uppsåt attom
utföra brottet. Rättsläget dessutom oklart. Enligt vår bedömningär
skulle rimligare lösning gärningsmannen i sådanatten vara en
situation måste vidta aktiva åtgärder för förhindra brottetsatt
fullbordan. Vi föreslår därför tillbakaträdande från förberedelseatt
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skall föreligga, någon har gjort sig skyldig till förberedelse-om som
brott frivilligt vidtar skäliga åtgärder för förhindra brottets full-att
bordan. Med sådan lösning ankommer det på domstolen i deten att
enskilda fallet bedöma de åtgärder gärningsmannen harom som
företagit tyder på han inte längre vill förverkliga sitt uppsåt.att
Motsvarande gäller för anstiftaren eller medhjälparen försökersom

gärningsmannenövertyga han inte skall fullfölja sin brottsplan.attom
Dessa kan därför åberopa frivilligt tillbakaträdandeettpersoner
oberoende de lyckas i sina övertalningsförsök eller inte,av om
förutsatt övertalningsförsöken kan skäliga åtgärder föratt ettses som
förhindrande brottets fullbordan. En sådan ordning framstår iav
många fall rimligare och mindre slumpmässig dagensänsom som

där åtgärderna måste leda till brottet inte fullbordas.system, att
Samtidigt det därigenom heltgörs klart passivitet inte kan ledaatt ren
till ansvarsfrihet för redan begånget förberedelsebrott.ett

Den särskilda ansvarsfrihetsgrunden frivilligt förebyggande av
brottslig användning brottsverktyg gäller i falletdet brottetävenav att
sedermera fullbordas det ifrågavarande brottsverktygetutan att
kommer till användning. Det förhållandet någon frivilligt har före-att
byggt den brottsliga användningen hjälpmedel bör därförettav

särskildnämnas omständighet medför förberedelse-som atten som
brottet skall ringa, inte särskilda skäl talar detta.anses motsom om

Den särskilda ansvarsfrihetsregeln i 23 kap. 3 § BrB bör alltså
slopas och medersättas särskild reglering, gällande ringa fall, ien
själva förberedelsebestämmelsen.

7.6.8 Straffskalan för förberedelsebrott

Vi föreslår straffet för förberedelse till brott, liksom i dag,att
alltid skall under vadsättas kan följa det fullbordadesom
brottet, den nuvarande begränsningen, innebärattmen attsom
straffet fårnormalt bestämmas högst till fängelse i två år, slopas.

Straffskalan för förberedelse till brott i dag högst fängelse i två år,är
inte fängelse i åtta år eller däröver kan följa på det fullbordadeom

brottet. sistnämndaI fall gäller ingen begränsning straffetän attannan
alltid skall under vad högstsättas kan följa fullbordadedetsom
brottet.

För närvarande gäller således normalt begränsning till högst tvåen
års fängelse. Slopar denna begränsning undviker vissaman man
mindre lämpliga tröskeleffekter. Straffskalan för förberedelsebrott blir
därigenom också starkare knuten till vad gäller för det full-som
bordade brottet. Däremot bör straffet i fortsättningen alltidäven sättas
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detta sammanhangdet fullbordade brottet. Istraffmaximum förunder
normaltförberedelsebrottframhållas straffvärdet förförtjänar ettatt att

föroch lägreför fullbordat brottlägre änmycket än ettär ett
tvâársgränsennuvarandebort denVårt förslagförsöksbrott. taatt

Tanken inteavseende.rättsläget i dettatill förändra ärsyftar inte att
detställetskall skärpas. Iför förberedelsebrott ärstraffenheller att

fall kanolikai alla desörja för domstolenfrågan attatt somom
förberedelsebrot-efterstraffmätningenkunnaskallförekomma anpassa

omständigheterandraoch de olikastraffvärde typer somtets av
straffet.detpåverkar längden utmättaav
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8 Underlåtenhet att motreagera annans

brott

8.1 Allmänt underlåtenhet och straffansvarom

En underlåtenhet bedöms normalt mindre straffvärd änvara en
handling. påbudEtt något visst ställergöra också i allmänhetatt
betydligt krav människorstörre förbudän göraett mot attoss
något. Detta förhållande förklarar till del den återhållsamhet meden
vilken straffrättsligt inskrider underlåtenhet. finnsDet ocksåmotman

viss obenägenhet, kanske omedveten, tänka i banoratten attav en
underlåtenhet i visst hänseende kan förorsaka skada, kränk-ett en en
ning eller fara.en

vissI utsträckning har emellertid straffbelagt underlåtenhet attman
något. Ibland sker dettagöra uttryckligen det i straffbudetattgenom

föreskrivs underlåtenhet i visst hänseende skall leda till straff.att ett
Som exempel kan brottet fyndförseelsenämnas enligt 10 kap. 8 § BrB.
Detta begås underlåtenhet följa den i lag föreskrivnaattgenom
skyldigheten tillkännage hittegods. Ibland sker straffbeläggandetatt

indirekt idet straffbudet används ord i praktikenattmera genom som
måste innefatta underlåtenhet. Hemfridsbrott enligt 4 kap. 6§en
första stycket BrB kan begås någon olovligent.ex. attgenom
kvarstannar i lägenhet efter ha blivit uppmanad gå.att atten

kap.I 23 6 § harBrB i allmän bestämmelse straffbelagtman en
underlåtenhet avslöja eller hindra brott. Dessa brottsforrner kan,att

kommer framgå det följande, formattsom av ses som en av ansvar
för negativ medverkan till brott.

Samtidigt det alltså finns vissa direkta äkta underlåtenhets-som
brott gäller de flesta brottstyper, primärt straffbeläggeratt ettsom

aktivtvisst handlande, kunna begås underlåtenhet.ävenanses genom
gällerDetta brottsbeskrivningen i straffbuden uttrycks medtrots att

hjälp verb tyder aktivt handlande oäkta underlåtenhets-ettav som
brott. Det bör dock i enlighet med legalitetsprincipen krävas detatt
i lagtexten använda verbet någorlunda naturligt omfattar också under-
låtenhet Leijonhufvud,se Svensk rättspraxis, Straffrätt 1991-1994,

1996SvJT 14 i anslutning till rättsfallet NJA 1991 491 gällandes. s.
för oredlighet borgenärer gäldenären underlåtitnärmot attansvar

tillgångarställa i utlandet till konkursboets förfogande. I delen av
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dessa situationer brukar dessutom för för underlåtenhets-man ansvar
brott ställa ytterligare krav innebär det skall föreliggaett attupp som

särskild rättsplikt för gärningsmannen handla. Han skall befinnaatten
i i litteraturensig vad brukar benämna garantställning. Utan dettaman

tilläggskrav skulle straffansvaret nämligen bli alltför omfattande.
I vårt uppdrag ingår särskilt belysa för underlåtenhetatt ansvaret att

avslöja eller hindra brott enligt 23 kap. 6 § detBrB. I sammanhanget
frågan för underlåtenhetsbrottfår oäkta betydelse. Viansvaretom

därför kortfattatbehandlar de oäkta underlåtenhetsbrotten i detta
Frågan, bör införakapitel. allmän skyldighet biståattom man en

befinner sig i fara för liv eller hälsa, behandlas i kapitelpersoner som

8.2 Gällande rätt

för underlåtenhetsbrott8.2.1 Allmänt om ansvar

indelning ofta beträffande underlåtenhetsbrott harEn görs är,som som
framgått, den mellan äkta och oäkta underlåtenhetsbrott. Om denna

underlåtenhetsbrottindelning konkreta brott, innebär äktaettavser en
föreskriver straff underlåtenhetöverträdelse straffbud förett somav

visst hänseende fyndförseelse och oäkta underlåtenhets-i t.ex. ettett
underlåtenhet straffbud sigbrott överträdelse iettgenom av somen

både handling underlåtenhet.kan överträdas ochgenom
förstafinns olika oäkta underlåtenhetsbrott. För detDet typertre av

identiskt någotkan underlåtenheten med göraatt annatvara som
tyder på aktivt handlande. Vid förskingring kannärmast ett t.ex.

avskilja viss egendom innebära åsidosätterunderlåtenheten att att man
sin redovisningsskyldighet.

underlåtenheten något psykiskt påverkadet andra kanFör göraatt
företar underlåterså han handling eller göraattatten annan person en

exempel kan anstiftan till brott, bedrägerinågot visst. Som nämnas
begås underlåtenhet vilken motiveran-eller utpressning ärsom genom

anstiftas, bedras eller för utpressning.de för den Attär utsatt ensom
visst förhållandei vissa situationer tolkastiger kan att ettperson som

begå brott,därigenom konstituera uppmaningföreligger och att etten
eller olaga tvång.vilseledande ett

fysisktSlutligen kan underlåtenheten någotgöraatt ettanses som
förhindraföljd låta något ske i stället förorsakande viss att attav en

försistnämnda fallet, det intressantadet sker. I det är mestatt som
gärningsmänvidkommande, begränsar kretsen tänkbaravårt man av

särskildskall finnas någondet ställs krav på detattattgenom
framgåttingripa. har brukaranledning för gärningsmannen Somatt
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detta i den rättsvetenskapliga litteraturen uttryckas med gärnings-att
skall befinna sig i garantställning.mannen

De befinner sig i garantställning brukar i litteraturenpersoner som
Övervakningsgaranterindelas i två skyldiga avvärjaärgrupper. att

risker utgår från vissa farokällor de ansvariga för. Skydds-ärsom som
skyldiga avvärjaär risker hotar någon eller något,garanter att som

de ansvariga förär och därför har skydda.attsom
Den s.k. garantläran i sina detaljerär inte klarlagd iännu gällande

Rättspraxis ofullständigrätt. är och otillräcklig ledning. Det råderger
emellertid ingen tvekan i viss utsträckning haattom ettman anses
övervaknings- och skyddsansvar. Underlåtenhetsansvaret gäller också

vissi utsträckning för någon eller andraannan persons personers
beteende. Tänkbara garantrelationer i dessa situationer bl.a.är
föräldrar-barn, förmyndare-myndling, lärare-skolbarn, kriminalvårds-
personal-intagna, militära eller polisiära förmän-underlydande och
vårdpersonal-intagna på psykiatrisk klinik.

Det har övervakningsgarant bör förutsättaansetts att ansvar som
någon form rättslig övervakningsplikt eller befälsställning se Jare-av
borg, Straffrättens gärningslära 127 ff..s.

Av rättsfallet NJA 1987 655 framgår övervakningsrelationatts. en
kan gälla kolleger emellan.även I rättsfallet dömdes bl.a. polis-en

han inte intog ställningen fönnan, för olaga tvång förtrots attman, av
det han underlät förhindra andra polismän, i pikétbussdenatt att att

han medföljde, laga grund tvingade åka medutansom atten person
bussen, varvid också belades med handfängsel. I sinapersonen
domskäl i denna del yttrade HD bl.a. följande.

När poliser i det aktuella fallet tjänstgör måsteen grupp som gemensamt,
emellertid och dem ha visst för vad händer iettvar en av anses ansvar som

Även den inte har befälsställning måste skyldiggruppen. som attanses
ingripa, han någon i vidtar uppenbart lagstridigattom ser annan gruppen en
åtgärd, med den påföljd han kan bli medansvarig för det skedda.att annars

Som framgått gäller för oäkta underlåtenhetsbrott rad olikaansvaret en
brottstyper. Hur för oäkta underlåtenhetsbrott förhåller sig tillansvaret

för underlåtenhet avslöja eller hindra brott i viss månansvaret äratt
oklart.
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enligt 23 6 brottsbalken för underlåten-8.2.2 Ansvaret kap. §
avslöja hindrahet eller brottatt

Inledning

någon allmän skyldighet verksam försvensk finns inteI rätt att vara
finns emellertid i 23 kap. 6 § andraförhindra brott. gällandeI rättatt
föreskriver sådan skyldighet förbestämmelsestycket BrB som enen

uppfostrarepersonkrets föräldrar och andrabegränsad samten -
står under vårdnad elleri förhållande till den derasförmyndare som-

lydnad.
skyldighet avslöja brott. Enfinns inte heller någon generellDet att

föreskrivitshar särskilt ochskyldighet föreligger endast detsådan om
första stycketövrigt i 23 kap. 6 §förutsättningar iunder de angessom

fårbrottsliga förehavandet inteframgår bl.a. detHäravBrB. att vara
avslöja begångna brottlagstadgad skyldighet redanNågonavslutat. att

existerar således inte.angiveri
framgår kapitelvi, ibör i sammanhangetDet nämnas att som

förebild skall införaefter utländskföreslår i svensk rättatt enman
liv eller hälsa, alldelesavvärja faror för någonsskyldighetallmän att

eller inte. Viuppkommit till följd brottfaranoberoende avav om
kapitel till problematiken.således i 9 denåterkommer

underlåtenhet avslöja brottSärskilt attom

underlåternågonföreskrivs§ första stycket BrB23 kap. 6I attatt om
det kan skeå färde,eljest avslöja brotttid anmäla eller näri ärsom

i fallskall han desjälv eller hansfara för honom närmaste,utan
underlåtenhet avslöjadömas förstadgande givits däromsärskilt att

brottet.
fallstraflbelagd endast i dealltsåUnderlåtenhet avslöja brott äratt

i skett vidvad gäller brotten BrBsärskilt föreskrivits. Så hardettadär
Det gällersamtligalitet antal brott,förhållandevis ärett grova.som

misshandeldråp kap. 2 §,§, 3mord 3 kap. lbl.a. grov
kap.frihetsberövande 4§, olagamänniskorov 4 kap. l6 §,3 kap.

skadegörelserån kap. 6 §,8rån 8 kap. 5 §,2 §, grovt grov
13 kap. 4 §,sabotagemordbrand 13 kap. §,lkap. 3 §,12

ochhögförräderi 19 kap. 1 §penningförfalskning kap. 6 §,14
folkmorddet endastspecialstraffrättenspioneri 19 kap. 5 §. Inom år

myteri enligtfolkmordstraff för169§ lagen 1964:enligt 1 samtom
underlåtenhetvidstraffbelagda1973:282sjömanslagen69 § ärsom

avslöja brott.att
gärnings-fallendastavslöja brott tordeskyldighetEn att avavse

huvudbrottet,det tilltänktaavslöjarmannaskap. Den mensom
därför intemedhjälpen, börplaneradeavslöja denunderlåter att anses
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ha gjort sig skyldig till brott se Welamson, Festskrift till Hans
Thornstedt 743.s.

anmälaAtt brottet för polismyndigheten den åtgärd i förstaär som
hand bör komma i fråga. Men avslöjandeäven sätt,annat t.ex.

meddelande till den hotas brottet, tillräckligt förärgenom attsom av
någon skall fri frånvara ansvar.

Vad enligt bestämmelsen skall avslöjas "brott åär ärsom som
färde". Ett brott har kommit till fullbordan i regel inte längreärsom
"å färde". Undantag gäller det sig s.k. perdureranderör ettom om
brott, olaga frihetsberövande "å färde" så frihetsbe-längeärt.ex. som
rövandet pågår. Om gärningsmannen har gjort vad ankommersom

effektenhonom, brottet inte inträtt, brottetännu ocksåmen av anses
fortfarande "å färde". Så länge skadan inte inträffathar kanännuvara

avslöjande verkningsfullt se NJA 1932 180. Men detett ärvara s.
brottsliga förehavandet avslutat uppstår inget straffrättsligt föransvar
den först i efterhand får kännedom brottet och inte avslöjarsom om
det. Som tidigare har anförts föreligger ingen skyldighet avslöjaatt
redan begångna brott. innebärLagen således inte någon uppmaning till
angiveri.

planeratEtt brott kan i och för sig "å färde" ävenvara om
gärningsmannen inte har försökspunkten eller gjort sig skyldigpasserat
till straffbar förberedelse eller stärnpling. Men enligt uttryckligen
föreskrift i 23 kap. 6§ tredje stycket krävs ändåBrB alltid för
straffansvar gärningen fortskridit så långt den straffbar.att äratt

Det har också det för straffansvar krävs avslöjandetansetts att att
skulle ha varit verkningsfullt, dvs. brottet skulle ha avvärjtsatt om
avslöjandet hade skett. Se Jareborg, Straffrättens ansvarslära 126s.
och straffrättStrahl, Allmän 339. Jfr dock StraffrättensAgge,s.
allmänna del, häfte 1961, 307. det s.k.I Kode-målet Hovrät-s.

för Västra Sverige, avd dom den juni4 1996, DB 63 ansågtens
hovrätten det inte fanns skäl från det straffbara området undantaatt att
de fall där det framstod tveksamt, inte uteslutet, att ettsom men
avslöjande skulle kunna verkan. I målet dömdes fören person
underlåtenhet avslöja misshandel till fängelse i fyra månaderatt grov
för han underlåtit med medhavd mobiltelefon avslöjaatt att en en
pågående misshandel. Hovrättsdomen har överklagats till HD. Frågan

prövningstillstånd i den aktuella delen har inte avgjorts.ännuom nu
Med "brott" förstås i bestämmelsen, liksom i övrigt BrB,i en

gärning uppfyller de objektiva och subjektiva rekvisiten försom
straffbarhet.

Från straffbarheten finns undantag för vissa särskilda intressekolli-
sioner framgår paragrafen. Avslöjandet måste således hasom av

ske fara förkunnat gärningsmannen själv eller dennes närmaste.utan
Undantaget omfattar självklart de fall där angivelse till åtal skulle
medföra risk för angivaren rekonventionsvis blir fälld tillatten
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angivarensin för talanden tilltalad idvs. när är mottursomansvar,
också andra fall där någon intefalsk angivelse.för Menom ansvar

omfattasmisstänkt förehavandeför sig själv kan avslöjafara ettutan
exempel det falletparagrafen angivna undantaget. Ettidet är attav

eller bliför medverkan till brottetskulle kunna bli åtaladavslöjaren
jfr 645.repressalier de skyldiga BrBförutsatt s.av

bli straffrättsligtnågon skall kunnauppsåt förallmänhet krävsI att
uttryckligaEnligtunderlåtenhet avslöja brott.ansvarig för att

kap. 7 § andraandra stycket och 22bestämmelser i 19 kap. 14 §
§ första stycketföreskriften i 23 kap. 6med stödstycket BrB samt av
hade bort insedet dock medmeningen BrB räckerandra att man

fällas tillskall kunna"å färde" föroaktsamhet brott attatt manvar
rikets säkerhet elleravslöja vissa brottunderlåtenhetför motattansvar

landssvek.landsförräderi elleravslöjaunderlåtenhetför att
alltså med eventuelltuppsåt. räckerkvalificerat Detkrävs ingetDet

tilltaladeuppfyllt förutsatt dendärföruppsåt. Uppsåtskravet är att
hanhållas för visst"å färde", det kanbrottmisstänkte attatt var om
hanockså i den situationenavslöjaunderlåtit brottetskulle ha attatt

avslöjade det.inteskulle begås hansäker på detta omhade varit att
uppsåt torde höratäcktarekvisit skallobjektivaTill de vara avsom

Villfarelsestraffbelagd.avslöjas,gärning, inteden äräven att som
hänseende räknasstraffbarhet i berört näm-gärningensrörande nu

befogenhet,ansvarsfrihetsgrunden lagavidligen, liksom ensom
uppsåtligt brott seförutesluterrättsvillfarelseoegentlig ansvarsom

Straffrätt i vadAllmän282, Strahl,rättvillfarelseThornstedt, Om s.
SOU 1988:7befogenhet,beträffande laga340angår brotten samt,s.

78.s.
för-misstagföljer den,uppsåtkravetAv atttroratt som av

eller hansför sig självfarasådana han intehållandena är utanatt
repressalier eller riskerabli förför han skullet.ex.närmaste utsattatt

frångår friavslöja brottet,straffad kanbliatt ansvar.
förut-stånd harkommit tillhar nämnts,brott är,Att ett ensom

intedock habehövertillämplighet. Brottetbestämmelsenssättning för
ellerförberedelseförsök,tillräckligtfullbordat. Detblivit är att

sådantstraffbargärningen ärstämpling har ettägt rum, om
full-tid brottetsi så godavslöjar brottsplanenstadium. Den attsom

hahan skullefri frångår dockförebyggas ävenkanbordan omansvar
straffbarellerförsökstraffbartså längeavslöjandemed sittdröjt att

hunnit ske.stämpling harellerförberedelse

hindra brottunderlåtenhetNärmare attom

kretsbegränsadförharstycket BrB6 § andra23 kap.I personeren
förövashindra brottunderlåtenhetkriminaliseratsgenerellt attatt av

gällerBestämmelsenlydnad.fostran ellerderasstår underdem som
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inom specialstraffrätten. Skyldighetenäven gäller dock endast om
brottet kan hindras fara uppkommer för den iutan att som avses
lagrummet eller dennes Något straffansvar föreliggernärmaste. inte

förhindrandet kräver anmälan till myndighet.om en en
Uttrycket "vård och lydnad" hänför sig till sådant faktiskt för-

hållande bör medföra tillsynsplikt. familjerättsligaDet vårdnads-som
begreppet ligger inte till grund för den berörda regleringen, ävennu

den i första hand sikte förhållandet mellan föräldrar ochtarom
deras underåriga barn. Såsom uppfostrare räknas nämligen även
fosterföräldrar och, i vissa situationer, lärare. En förmyndare har en
skyldighet ingripa denne inte uppfostrare.även äratt om

Straffansvar förutsätter det hade varit möjligt förhindraatt att att
brottet kom till stånd. Enligt litteraturen bör ställa måttliga kravman

aktivitet från den skall förhindra brott; han skall inte behövasom
sig till det se BrB 647.anstränga yttersta s.

I fråga uppsåtskravet gäller motsvarande för underlåtenhetom som
avslöja brott.att

Straffskalan vid brott enligt 23 kap. 6 § BrB

Straffet för brott enligt 23 kap. 6§ BrB har bestämts genom en
hänvisning till vad föreskrivs för den endast i mindre månsom som

medverkat till brottet 23 kap.har 5 § dock straffmaximumBrB, att
till tvåhar bestämts fängelse i år. Straffskalan anknyter alltså normalt

det brotttill underlåtenheten Av konstruktionen följer attsom avser.
finnsdet generell möjlighet underskrida minimum i straffskalanatten

ansvarsfrihet gäller i ringa fall. Brottsbeteckningen bestämssamt att
den brottstyp aktuell, underlåtenhet avslöja mordär t.ex. attav som

underlåtenhet hindraeller skadegörelse.att

betydelse förLagrummets andra rättsområden

Bestämmelsen underlåtenhet avslöja eller hindra brott torde haattom
betydelse också för frågan, sekretess enligt sekretesslagennär
1980: 100 får brytas. En absolut sekretess advokatsek-t.ex.annars

enligt kap.9 9 § sekretesslagen eller uppgifter kanretess som annars
endast för brottet föreskrivetlämnas fängelse i minst två år fårärom

denlämnas känner till uppgifterna kan straffas förut, om som annars
enligt kap.brott 23 6 § BrB. Se särskilt Informationsutbyte mellan

BRÅmyndigheter, 1982:6, ff., ff.PM 84 100 och 236-238,s.
Advokats tystnads- vittnesplikt,Bomgren, och TSA 1937 233 samts.

Corell m.fl.,allmänt Kommentar till sekretesslagen, 3 uppl. 1992, s.
382 och 1981/822186 92.prop. s.

sammanhanget kan frågan före-I betydelsennämnas att om av
skriften för underlåtenhet avslöja brott i förhållande tillattom ansvar
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regler tystnadsplikt blev föremål för överväganden i samband medom
tillkomsten den kyrkolagen 1992:300. Präster har absolutav nya en
tystnadsplikt för vad erfaritde under bikt eller själavårdande samtal.
Enligt 7 kap. 3 § i års1686 kyrkolag hade de emellertid sedan länge

skyldighet till s.k. åtvarning, dvs. målsäganden föratt etten varna
förestående brott fåttde hade kännedom under bikt ellersom om

älavårdande samtal, förutsatt gärningsmannen inte kunde övertalasatt
låta bli begå det planerade brottet. Bestämmelsen åtvarningatt att om

fördes inte till den kyrkolagen. I motiven till denöver nya nya
kyrkolagen bedömningen bestämmelsen i 23 kap. 6 §görs BrBatt
hade företräde framför handlingsregeln åtvarning seom prop.
1991/92:85 96 och det för skall undgå förprästenatt atts. ansvar
underlåtenhet avslöja brott tillräckligt han avslöjar detäratt att
tilltänkta brottet, meddelande till målsäganden,t.ex. ett utangenom

behöverhan avslöja utföra brottet. Upphävandetatt attvem som avser
bestämmelsen åtvarning innebär därför enligt motiven ingenav om

inskränkning tystnadsplikt.prästernasav

8.3 Rättspraxis

saknas helt rättspraxisDet rörande underlåtenhet avslöjanästan att
eller hindra brott. Endast fall finns.ett par

Rättsfallet 1932NJA 180, gällde tillämpningen äldre rätts. som av
kap. 8§ SL, får tolkas3 det straffansvar kan blisättet att

aktuellt, så faran förlänge översvämning kunde ha avvärjts, trots att
gärningsmannen redan hade fullgjort sitt handlande skadegörelse som

ibestod han öppnade två dammportar sedermera orsakadeatt som
egendomsskador.

tidigare Kode-måletI det nämnda för Sverige,Hovrättens Västra
dom den juniavd 4 1996, DB 63 dömdes, har framgått,som en
till fängelse för underlåtenhet avslöja misshandel. Hanattperson grov

sällskaphade med de andra tilltalade i målet, hade inte självmen
deltagit i den misshandel sedermera ledde till målsägandens död.som
Åklagaren lade honom till han hade underlåtitlast anmäla denatt att
pågående misshandeln, han hade haft med sig mobiltelefon.trots att en

fannHovrätten det inte uteslutet avslöjande brottetatt att ettvar av
användande mobiltelefonen hade kunnat avvärja dengenom av

fortsatta misshandeln och det styrkt hade åt-att att personenvar
minstone eventuellt uppsåt. Hovrätten biföll därför åtalet. Tingsrätten
Stenungsunds tingsrätts dom den november 1995, 377 hade15 DB

från Tingsrätten fann inte styrkt misshan-friat det attansvar. vara
delssekvenserna efter den inledande misshandeln hade kunnat
förhindras telefonmeddelande till polisen. bör observe-Detettgenom

åtalet inte gällde underlåtenhet avslöja mord. Målsägandenatt attras
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dog till följd drunkning efter svårt misshandlad ha kastats i sjön.attav
Någon prövning telefonsamtal till polisen eller någonettav om annan
hade kunnat förhindra målsägandens död drunkning gjordesgenom
därför inte.

i

8.4 Kortfattad historisk bakgrund fråganssamt

tidigare behandling

Underlåtenhet upptäcka i betydelsen till känna eller meddelaatt ge
eller hindra brott betraktades på SL:s tid s.k. negativ delaktighetsom
i brott 3 kap. 7 och 8 §§ SL i dess lydelse före 1948 årsannans
reform. Den underlåtande ansågs därvid delaktig i det brott hansom
inte hade avslöjat eller hindrat. Det förutsättning för straffan-var en

brottet hade kommit till stånd. Liksom det gälldeatt närsvar ansvar
för andra former delaktighet krävdes det delaktighetsgärningenattav

uppsåtlig. Underlåtenhet till känna brottslighet riketsatt motvar ge
säkerhet behandlades dock särskilt brott 8 kap. 28 § SL i dessettsom

förelydelse 1948 års reform.
Straffrättskommittén menade i sitt betänkande förslagmed till

lagstiftning brott och allmänheten SOU 1944:69,mot staten attom
underlåtenhet avslöja eller hindra brott inte längre skulle betraktasatt

form delaktighet, brott allmän ordning.utan ett motsom en av som
Enligt förslaget skulle således motsvarigheten till de då gällande
bestämmelserna i instället särskilt brott i kapitlet rörandetas ettsom
brott allmän ordning kap.11 SLmot .

Efter 1948 års strafflagsrevision fråganreglerades förom ansvar
underlåtenhet avslöja eller hindra brott i bestämmelseatt en gemensam
3 kap. 6 § SL. I till vad hade föreslagits Straffrätts-motsats som av
kommittén placerades bestämmelsen emellertid i anslutning till
medverkansbestämmelsen. Anledningen härtill underlåtenhetatt attvar
avslöja eller hindra brott enligt departementschefens mening även
fortsättningsvis skulle betraktas särskild form medverkanensom av
till brott, dvs. s.k. negativ eller passiv medverkan.som

I samband med BrB:s tillkomst år 1962 gjordes den sakliga
ändringen för underlåtenhet avslöja eller hindra brottatt ansvaret att
gjordes beroende underlåtenheten avsåg brott och inte endastatt ettav

straffbelagd gärning.en
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8.5 Utländsk rätt

finnsdansk särskilda bestämmelserI straffbeläggerrätt under-som
låtenhet förebygga planlagda eller påbörjade "forbrydelser"att annans .
Enligt 141 § DSL det under vissa förutsättningar straffbelagtär som

brott allmän ordning inte förebygga någonett mot att av annan
planlagd eller planerad forbrydelse eller forbrydelsemot staten en som

fara för människors livinnebär eller välfärd eller för betydande sam-
hällsvården. Förebyggandet skall ske anmälan till polisengenom om

gärningen kan avvärjas förutsättninginte En försätt.annat ansvar
den gärning skulle ha förebyggts sedermera fullbordas ellerär att som

leder till straffbart försök på verkställighetsstadiet och deett att
förebyggande åtgärderna kan vidtas fara för den handlande ellerutan

finnsdennes Det dessutom i 185 § DSL särskild straffbe-närmaste. en
stämmelse i kapitlet rörande allmänfarliga brott straffbeläggersom
underlåtenhet avvärja allmänfara.att

Även i norsk finns särskilt brott bland brotten allmänrätt ett mot
ordning 139 § NSL straffbelägger underlåtenhet avvärjaattsom
vissa brott. Exempel brott skyldig avvärjaärtyper attav som man

våldtäkt, mord eller rån. En förutsättning för straffansvar dockär är
underlåtande vid gärningstidpunkten då följderden eller dessatt senast

förebyggas, fått pålitligkan har kunskap brottet ärännu attom
forøvd".gjzere eller er

finns också i finländsk straffsanktionerad skyldighetDet rätt atten
på avvärja föreskrivsanmäla eller brott. I 16 kap. 19 § FSLsättannat

något i uppräknade brottenden de bestämmelsenatt vet attsom av -
däribland mord, dråp, misshandel, rån och rån "är pågrovtgrov -

underlåter i tid kan förhindrasfärde, medan brottet ännuattmen
varsko myndigheterna eller den hotas brottet skall, brottetsom av om

straffbart försök därtill för underlåtenheteller sker, anmälaett att
brott dömas till böter eller fängelse i högst månader".grovt sex

skyldighetengelsk finns det inte någon straffsanktioneradI rätt att
avslöja eller hindra brott.

finns i straffbestämmelse underlåten-I tysk 138 § StGBrätt en om
anmäla eller avslöja för tilltänkta offret planerade straffbe-het detatt

gärningar. gäller endast vid vissa brott,lagda Bestämmelsen typer av
högförräderi, penningförfalskning, mord, dråp, rån,bl.a. grov

människohandel sexuella syften mordbrand och andramed samt
påallmänfarliga brott. krävs dessutom gärningsmannenFör attansvar

tillärnnade gärningen vidtrovärdigt har fått kännedom densättett om
dess följder alltjämt kan avvärjas.tidpunkt denna ellernären

Artikel 223-6 underlå-fransk straffbeläggs i Code PenalI rätt nya
underStraffansvar för underlåtenhet inträdertenhet hindra brott.att

ingripande kanförutsättning underlåtenheten frivillig ochär att ettatt
underlåtande eller för någon Förrisk för denske utan annan.
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straffansvar krävs vidare det sig allvarligt brottrört eller,att ettom
det varit frågan mindre allvarligt brott, detta riktat sigett attom om
den kroppsliga integriteten. Det måste också ha varit möjligtmot att

förhindra brottet omedelbart ingripande.ettgenom

överväganden8.6 och förslag

8.6.1 Behovet reform inriktningenoch våra förslagav en av

behovVi bedömer det i vissa hänseenden finnsatt ett attav
förändra och förtydliga den nuvarande bestämmelsen under-om
låtenhet avslöja eller hindra brott.att

Bestämmelsen i 23 kap. 6 § BrB underlåtenhet avslöja ellerattom
hindra brott kommer sällan till användning. därför svårtDet ärytterst

entydigt peka på några problem eller oklarheteratt mera som
iuppkommit den praktiska rättstillämpningen. På vissa punkter

framstår emellertid rättsläget oklart. Gränsdragningen mellan desom
gärningar omfattas bestämmelsen och de faller utanförsom av som
förefaller också delvis sakligt omotiverad. Vi bedömer därför attsom

finnsdet behov förändra förtydligaoch bestämmelsen i 23 kap.attav
i6 § BrB vissa avseenden. Vad gäller de överväganden denrörsom

s.k. Lindomeproblematiken, där utvidgat för underlåtenhetett ansvar
avslöja eller hindra brott har framförts alternativ, hänvisasatt ettsom

till redogörelsen i kapitel 10.
För det första framstår det nödvändigt diskuterar detattsom man

bakomliggande syftet med straffansvar för underlåtenhet avslöjaett att
eller hindra pågående brottsliga förehavanden och vilka konsekvenser
detta syfte för med sig för omfattningen det straffbara området.av
Våra överväganden i denna fråga redovisas i avsnitt 8.6.2.

finnsDet också skäl gränsdragningen mellan oäkta under-att ta upp
låtenhetsbrott och underlåtenhet hindra brott enligt 23 kap. 6 §att

eftersomandra stycket BrB, rättsläget denna punkt förefaller vara
oklart. Vår uppfattning i denna fråga framgår avsnitt 8.6.3.av

intresse vidare inte underlåtenhet avslöja ellerAv är även attom
hindra anstiftan eller medhjälp till omfattasbrott bör detannans av
straffrättsliga i torde enligt vissaSom det dag detäransvaret.

i litteraturenuttalanden endast underlåtenhet avslöja ellerattvara
hindra brott i gärningsmannaskap föranledakan seansvarsom
Welamson Frågan distinktion743. denna verkligenär ära. a. s. om

fördesakligt motiverad. Om inte fall avslöjandeså ellerannat ett
hindrande innebära avvärjande"medverkansgärningen" skulle ettav
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följderna "huvudgärningen" det sig rimligt övervägater att ettavav
utvidgat straffansvar. Vårasådant överväganden och vårtnärmare

ställningstagande i denna fråga redovisas i avsnitt 8.6.4.
spörsmål straffbarhetsförut-Ett det befogatär ärannat attom som

sättning ställa krav på någon har underlåtit anmäla ellerett att attupp
Med förutsättning förhindra brott. andra 0rd: Börett atten ansvar

begårskall kunna utkrävas den huvudgärningen ocksåattvara som
till för denna Regleringen i 23 kap. 6 § kankan dömas BrBansvar

mån negativt medverkansansvar. Skäl finns därföri viss ettses som
förutsättningen för straffansvar bör underlåten-övervägaatt varaom

avslöja eller hindra strafbelagd gärning i stället förheten att etten
fram till ikraftträdandebrott. I sammanhanget kan BrB:snämnas att

straffbelagd gärning. Brister denår 1965 gällde endast kravett
därförhos gärningsmannen föranledde före dennasubjektiva sidan

för underlåtenhettidpunkt ingen inskränkning avslöjaansvaret attav
Även fråga till avsnitt 8.6.4.hindra brott. i denna hänvisaseller

vidare i avsnitt 8.6.5 bör utöka personkretsenVi överväger om man
särskilda regeln intressekollision. Det kan nämligenför den om

frihet från grund intressekollision börifrågasättas om ansvar av
föreligger föreligga i förhållande till dengälla bara fara ellernär tros

själv och inte det föreliggerunderlåtande dennes närmaste, men om
arbetskamrat elleri förhållande till någonfara t.ex.person, enannan

vän.en
under-vi i avsnitt 8.6.6 vid vilka brottSlutligen överväger som

straffbelagd.avslöja gärningen skalllåtenhet att vara

bakomliggande8.6.2 Det syftet med straffbestämmelseen
underlåtenhet avslöjarörande brottatt

föreslår första stycketVi bestämmelsen i 23 kap. 6 § BrBatt
straffansvar kan ådö-så det bättre framgår endastutformas att att

eller delvis kunde hastraffbelagda gärningen heltdenmas om
uppgiftslänmande hadeanmälan eller någothindrats annatom en

skett.

avsnitt 8.2 tordeframgår redogörelsen för gällandeSom rättav
uteslutet,enligt 6 § första stycket BrBstraffansvar 23 kap. vara om

ha lett till brottetutgå från avslöjande skulleinte kan attatt ettman
uttalanden i litteraturen iföljder hade förhindrats. Enligteller dess

framgåstrafflagsreform torde det nämligensamband med 1948 års av
absolut kausalitet,det gäller krav s.k.brottsbeskrivningen ettatt

kommit till stånd deninte skulle hakrav på brottetdvs. ett att om
m.fl.,hade avslöjat detta Beckman Brottunderlåtande se mot staten
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och allmänheten, 1949, 128. äldreI 3 kap. 8 i§ SL dessrätts.
lydelse före år 1948 beskrevs den brottsliga handlingen som en
underlåtenhet upptäcka brottet i tid så faran kunde undvikas.att att
Någon ändring härvidlag torde inte ha varit avsedd vid års1948
reform avsnittse 8.4. Mot denna bakgrund det bakomliggandesynes

medsyftet regleringen avvärja förestående eller pågående brottattvara
inte beivraoch redan begångna brott. Bestämmelsen sikte påatt tar

avslöjandet den brottsliga gärningen och inte avslöjandetav av
brottslingen den har begått gärningen.som

den nuvarande lydelsenI bestämmelsen framgår det angivnaav nu
förhållandet endast indirekt det föreskrivs avslöjandetatt attgenom
skall i tid. Någon förändring i detta hänseende i förhållande tillgöras
äldre innebar inte BrB. Inte heller vi förändringrätt attanser en
härvidlag påkallad.är

Kodemålet förefaller hovrättenI ha tillämpat något annorlundaett
vad gäller det bakomliggande syftet se avsnitt 8.3. Enligtsynsätt

straffansvarhovrättens domskäl bör utdömas det inte framstårom som
uteslutet avslöjande skulle kunna få till följd det brottatt ett att som

å färde avvärjdes, dvs. det tveksamt avslöjandeäven är ettvar om om
fåskulle någon verkan. Hovrättens dom i denna del för närvarandeär

för tillståndsprövningföremål i HD.
vårEnligt uppfattning kan det ifrågasättas det rimligt medär attom

straff kräva någonhot för anmäla eller sättatt att annatom agerar
lämna uppgifter straffbelagd gärning, inte kan utgå iom en om man
från gärningen hade kunnat helt hindraseller delvisatt genom upp-
giftslämnandet. kräva ingripande redan det inteAtt uteslutetnär ärett

den straffbelagda gärningen förefallerskulle ha avvärjtsatt attvara
alltför höga denställa krav handlingsskyldighet har ifrågasätts.vars

bör dock kommaVad till klarare uttryck i lagtexten. Visagtssom nu
föreslår därför det i bestämmelsen föreskrivs den underlåteratt att som

anmäla eller uppgifter förestående ellerlämnasättatt annat om en
avslutad straffbelagd för underlåtenhetinte gärning skall dömas att

avslöja gärningen, hindrasdenna därigenom hade kunnat helt ellerom
delvis.

saknas naturligtvis utvidga för underlåtenhetDet skäl ansvaretatt
avslöja brott till gälla begångna gärningar, gärningarredan dvs.attatt

inte "å färde". sådan utvidgninglängre Innebördenärsom av en
allmänheten ålades form angiveripliktskulle terattvara en av som

Straffansvaretsig främmande för västerländsk rättsuppfattning. bör
brottsligadärför, liksom i dag, gälla endast gärningar där det

inte avslutats.förehavandet har
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8.6.3 Undantag för oäkta underlåtenhetsbrott i gärnings-
mannaskap och för medverkan underlåtenhetgenom

föreslårVi det i bestämmelsen i 23 kap. 6 § undan-BrB görsatt
för oäkta underlåtenhetsbrott i gärningsmannaskap och förtag

medverkan till brott.

underlåtenhetsbrott begås oftast någon befinnerOäkta attgenom som
i förälder, underlåter någotsig garantställning, görat.ex. atten en
han har möjlighet och därigenom orsakar viss effekt.göraattsom en

klassiska exemplet förälder underlåter sitt barnDet är att att maten ge
då gjort till uppsåtligtså det svälter ihjäl. Föräldern har sig skyldigatt

dödande.
underlåterUnderlåtenhet hindra brott sikte uppfostrarentar attatt

fostran begåhindra den står under hans tillsyn eller brott.attatt som
förälder hans håller på tända eldexempel barnEtt är att att attseren

Underlåtenhet inskridapå gräshög i närheten boningshus.ett atten av
medföra för underlåtenhet hindrai denna situation kan attansvar

mordbrand. Eftersom föräldern intar ställning övervakningsgarantav
sitt barn kan emellertid medverkansansvarävengentemot genom

underlåtenhet aktuellt.vara
gränsfall framstår oklart denfinns också där det under-Det som om

endastlåtande gärningsman till huvudgärningen ellerär om ansvar
kanföreligger för underlåtenhet hindra brott. Som exempelatt ett

ingripa pågående mobbninglärares underlåtenhetnämnas att mot enen
tillsyn.mellan elever under hans

i 23 6skulle visserligen kunna hävdas bestämmelsen kap. §Det att
förandra stycket BrB exklusivt reglerar den svenska rättens ansvar

någon beteende dennaunderlåtenhet ingripa näratt mot annans person
vård tillsyn. denna ståndpunkt talar emellertidstår under eller Motens

nuvarande konstruktion aldrigförhållandet bestämmelsen i dessdet att
brott har kommit till stånd. Såväl dekan tillämpas, inte ettom
rekvisiten skall uppfyllda. Det kanobjektiva de subjektiva varasom

exempel i litteraturen detleda till egendomliga resultat. Som omnämns
lillaövervakningsgarant förälder sitt barnfallet t.ex.att en en ser

inte någotdödligt gift i glas och sedanhälla görett annan personsen
sådanförhindra andra dricker glaset. Iför denatt att ur enpersonen

till enligt 23 kap. 6 § BrBsituation skulle föräldern dömas ansvar
glaset kommer döförstod den drickerendast barnet attatt urom som

Straffrättens gärnings-föreligger, inte Jareborg,uppsåt men annars
i svensk finnsf.. därför det128 Jareborglära rättattantar ens.
beteende och be-förallmän, oskriven regel attannansom ansvar

specialregleringandra stycket BrB a.stämmelsen i 23 kap. 6 § år en
st..
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Det finns enligt vår bedömning fog för uppfattningen föratt ansvar
oäkta underlåtenhetsbrott i gärningsmannaskap primärt i förhållandeär
till för underlåtenhet avslöja eller hindraansvaret brott. Härigenomatt
kan enligt 23 kap. 6 § BrBansvaret form passivman se som en av
medverkan straffbar vidär vissa allvarliga brott eller förtypersom av

begränsad personkrets och innebär straffansvaret utsträcksen attsom
ytterligare. I bestämmelsen bör därför i klargörande syfte tas ett
undantag för de fall någon skallnär dömas gärningsman till ettsom
oäkta underlåtenhetsbrott.

I sammanhanget bör framhållas underlåtenhet kanatt utgöraen ett
främjande gärningen i den mening i medverkansbe-av som avses
stämmelsen. I sådant fall bör förstai hand för anstiftan elleransvar
medhjälp till gärningen utdömas. Medverkansgärningen har nämligen
generellt högre straffvärde. Det bör därförsett iett lagtexten göras
undantag för dessa situationer.även

8.6.4 vilkaI fall bör skyldig avslöja eller hindraattman vara
gärningen

Vi föreslår straffansvaret enligt 23 kap. 6 §att BrB skall avse
straffbelagda gärningar och inte i dag brott. Det bör alltsåsom
inte krävas det subjektiva rekvisitet uppfyllt också föratt är den

begår den gärning skall avslöjas eller hindras. Skyldig-som som
heten skall vidareatt medverkansgärningar,ävenreagera avse
förutsatt kan utgå ifrån huvudgärningenatt därigenomattman
skulle ha hindrats helt eller delvis. Slutligen föreslår vi att an-
svarsfrihet skall gälla de åtgärder den handlingsskyldigeom som
haft vidta inte kan utföras fara föratt honom själv ellerutan
någon dvs. inte bara i förhållande till hans närmaste.annan,

Enligt 23 kap. 4§ BrB krävs inte för medverkansansvar denatt
gärning främjar brott. Vad krävsutgör i ställetärsom man attsom
gärningen straffbelagdär och den inte tillåtenär grundatt av
nödvärn eller därför någon objektiv ansvarsfrihetsgrundatt annan
föreligger. Det knappast erforderligt ställa högre kravattsynes ettupp
vid sådan underlåtenhet i 23 kap. 6 § BrB, kansom avses som ses

form passiv medverkan.som en av
Med reform angivet slag undanröjer dessutom vissaen av nu man

problem kan förknippade med den nuvarande ordningen. Försom vara
närvarande krävs det nämligen "huvudgärningsmannen" kan fällasatt
till för straffbar underlåtenhet skall föreligga. kanatt Manansvar
tänka sig det fallet gärningsmannen inte har uppsåtatt grund av
vilseledande information från anstiftare, den underlåtandeatten men
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dessgärningen ochförestående rättatill denpå förhand har känt
helt frisituation skullesådanunderlåtande iinnebörd. Att den en

syftetbakomligganderimligt. Detframstårfrån knappast somansvar
förhindravilluppfattningenligt vårregleringenmed attär att man

tillobehagdrabbasellerkommer till skada sättnågon annat av
betydelsenormalt saknadetHärvidlaggärningen.följd omsynesav
uppfyller detgärningenstraffbelagdaföretar denbevisligenden som

elleravslöjaunderlåtersubjektiva rekvisitet eller Den attsom
båda fallen.klandervärd iframstår likahindra gärningen som

avsnitt 8.2,framgårförefaller,innebördGällande rätts varaavsom
gärnings-iendast brottomfattaravslöja brottunderlåtenhet attatt

utsträckningskäl förstarkaemellertidmannaskap. finnsDet aven
avslöja ellerunderlåtenhetsåstraffansvaret ytterligare, även attatt

visshuvudgärningen itillknutnamedverkansgärningarhindra ärsom
framstårordningennuvarandeutsträckning blir straffbar. Den som

syftet medbakomliggandedetbakgrundologisk, särskilt attmot av
börStraffansvaretå färde.avvärja brott ärregleringen är ettatt som

utgå ifrånkantillknutetemellertid skäl attatt manvarasammaav
sin skullemedverkansgärningen iförhindrandetavslöjandet eller turav

hindras.kunnatdelvis hadehelt ellerhuvudgärningenmedförtha att
förpliktaddenbestämmelsen ärden nuvarande är attEnligt som

eller sinaför sig självfaraintefri hanhandla från utanansvar, om
uppfattningEnligt vårföreskrivs.handla detkan sättnärmaste som

detinskränkningdennatill varförskäldet fullgodasaknas av
handlingsskyldige och hansdenendastskallstraffbelagda området avse

gärningförhindrandeelleravslöjandeEttnärmaste. ett somenav
närstående,inte kanfara förinnebär t.ex.somansesperson somen

beaktas.börintressekollisionocksåinnebärarbetskamrat, somenen
föreligga,uppfattning intevårdärför enligtbörNågot straffansvar om

handlingsskyl-för denfarakan skeinteföreskrivna åtgärdernade utan
naturligtvisfårDet görassjälv någondige eller enperson.annan

får inteFaranbeaktas.tillräcklig förfaraprövning denna är attav om
ringa.alltför elleravlägsenvara

nödbe-långtgående änansvarsfrihetsregelnberörda ärDen mernu
medbefogatförefallervilketBrB,stämmelsen kap. 4 §i 24 vara

pådirekt kravställs6 § BrB23 kap.hänvisning det enligttill ettatt
handlande.aktivtett

intehandlingsskyldigedengällaunderförståtti dag tordeRedan att
lagens krav.uppfyllaförtill sittsigskyldig attanstränga ytterstaär att

vidskerdenliknandeprövning,någon formfår skeDet ensomav
tillmed hänsynåtgärdervilkaoaktsamhetsbedömning, somav

honombegäraskanskäligenenskilda falletomständigheterna i det av
till någonintesyftarförslagVårtsituationen.föreliggandedeni

avseende.iändring detta
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8.6.5 Vid vilka brott skall underlåtenhet avslöja gärningenatt
straffbelagdvara

föreslårVi straffansvaret utvidgas såatt under-sätt ävenatt
låtenhet avslöja våldtäkt, våldtäkt,att sexuelltgrovt utnytt-grov
jande underårig och koppleri blir straffbelagd.grovtav

Underlåtenhet avslöja brott straffbelagdär vid de flestaatt grövre
former brottslighet, vid mord, dråp, misshandel,t.ex.av grov grov
skadegörelse och mordbrand. Ett undantag gäller de sexual-grövre
brotten. Enligt vår uppfattning framstår det både obefogat ochsom

ologiskt underlåtenhet avslöja misshandel straffbe-att att ärsom grov
lagd samtidigt underlåtenhet elleravslöja våldtäktt.ex. attsom grov
våldtäkt, vilka brott har högre straffminimum och där det förett
straffbarhet krävs inslag våld eller hot, inte omfattas detav av
straffbelagda området. Vi bedömer underlåtenhet avslöja brottatt att
generellt bör straffbelagd brottet har straffminimumsett vara ettom
på två års fängelse eller däröver. Samtliga sexualbrottgrövre ärsom
straffbelagda förberedelsestadiet uppfyller detta Vikrav. föreslår
således det föreskrivs underlåtenhet våldtäkt,att avslöjaatt att grov
våldtäkt, sexuellt utnyttjande underårig koppleriochgrovt grovtav
skall kunna föranleda enligt 23 kap. 6 § BrB.ansvar
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9 Underlåtenhet biståatt
nödställd

1 Inledning

Det finns i svensk ingen allmänrätt skyldighet biståatt personer som
befinner sig i livsfara eller i allvarlig fara för sin hälsa. Som har
framgått kapitel 8 kan dock i vissa fall underlåtenhetsansvarav
förekomma. Detta gäller dels underlåtenheten jämställaär medattom

positivt handlande oftast förutsattett den underlåtande har haftatt en
särskild handlingsplikt, dels förutsättningarna för förom ansvar
underlåtenhet avslöja eller hindra brott enligt 23 kap.att 6 § BrB är
uppfyllda.

våraI nordiska grannländer och på kontinenten finns det däremot
ofta straffsanktionerad skyldighet bistå nödställda, alldelesen att
oberoende nödsituationen har uppkommit följd brottav om som en av
eller inte. I detta kapitel viöverväger bör införa liknandeom man en
bestämmelse i svensk rätt.

9.2 Svensk bestämmelserrätts skyldighet attom

vidta räddningsåtgärder i vissa fall

Även det således inte finns någon generell skyldighet ingripaom att
i situationer farliga förär andra finns det vissasom personer,
specialbestämmelser skyldighet vidta räddningsåtgärder. Viattom
skall i det följande redovisa dessa.

Enligt 39 § räddningstjänstlagen 1986:1102 föreskrivs allmänen
varnings- och alarrneringsskyldighet. Den upptäcker eller påsom

får kännedomsätt brand eller olyckshändelseannat om en en som
innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller
för miljön skall, det möjligt, demär i fara vidär samtom varna som
behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den får kännedom attsom om
det föreligger överhängande fara för brand eller liknande olycks-en en
händelse.

Denna skyldighet eller tillkalla hjälp straffsanktioneradatt ärvarna
i 58 § första stycket räddningstjänstlagen.4 Straffet för den som
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åliggeroaktsamhet underlåter fullgöra vaduppsåtligen eller att somav
Straffbe-räddningstjänstlagen böter.bl.a. §enligt 39honom är

BrB. ringa fall skall inteförhållande till Isubsidiär istämmelsen är
tilldömas ansvar.

innebärräddningstjänstlagen inte39 §förarbetena betonasI att
släckningsarbete eller rädd-iskyldighet själv deltanågon annatatt

räddningstjänst-Enligt 44 §1985/86: 170 47.ningsarbete se s.prop.
åläggas18 och 65 åremellertid den mellankanlagen ärsom

räddningsledaren.tjänsteplikt på anmodan av
varitfinns vissa skyldighetertrafikområdetInom att agera om man

straffbestämmelsen dencentralatrafikolycka. Deninblandad i ären
Vadtrafikbrottslagen 1951:649.smitningsparagrafen i 5 §s.k. som

harden situationen denemellertid endaststraffbeläggsdär är att som
sig från olycks-trafikolycka avlägsnarhaft del i uppkomsten enav

ellerklarlägga vad har hänttillmedverkaplatsen attattutan att som
lämna uppgifterhemvist eller i övrigtellerhan vägrar nanmuppge

efter trafikolycka,utredningstekniska skäl. Denbehövs som ensom av
vidtaplatsenkvarvarit inblandadhan har utan attstannarsom

smitning.straffas fördärför inte kunnaräddningsâtgärder tordenågra
tillgodose utrednings-enbartstraffbestämmelsenSyftet med är att

uppgifter ocholyckanfå fram tillräckligabehov;tekniska att omom
bl.a. möjliggörainblandade i den förvaritvilka att ensompersoner

skadereglering.senare
denföreskrivs bl.a.vägtrafikkungörelsenförsta stycketI 14 § att

skalltrafikolyckaskuld haft del imed eller stannautan enegensom
skadade. Bestämmelsenhjälp ärförmåga lämnamånoch i av

vägtrafik-första stycket 3straffsanktionerad 164 §seemellertid inte
kungörelsen.

förpliktelse inte innebärsistnämndadennabör tilläggasDet attatt
Jareborg,garantställning sebefinner sig iomfattas denden avsom

ställning kan dock hasådan136. EngärningsläraStraffrättens s.
harföregående handlande,följduppkommit till attt.ex.ett manav

kollision. I denorsakatochvårdslöstsin bilkört sättett en
enligt någonunderlåtenhetsbrottför oäktasituationen kan avansvar

till handsaktuellt. NärmastBrB blii 3 kap.straffbestämmelserna
tilleller vållandedödvållande tillförså fallligger i annansansvar

kroppsskada.
funnitslång tidfartyg sedanbefälhavarehar försjöfartenInom

nödställda vadbiståskyldighet ängåendelängre att annarssomen
straffas befälhavare1994:1009§ sjölagen20 kap. 7gäller. Enligt

lämnaförsummartvå hani år,fängelse högstellermed böter attom
behövligmöjlig ochhjälpanträffar i sjönöd all ärhanden somsom
skedet kanräddas, förutsattkunnanödställde skallden utanför attatt

6 kap.ombordvarande seeller defartygetför detallvarlig fara egna
eftergäller han, saminanstöt-Sammasjölagen.andra stycket6 § om
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ning med fartyg, försummar lämna detannat andra fartyget och deatt
ombordvarande där all behövlig och möjlig hjälp för räddning denur
uppkomna faran, förutsatt det kan ske allvarlig fara föratt detutan

fartyget eller de ombordvarande se 8 kap. 4 § sjölagen.egna Av 6
kap. 6 § första stycket sjölagen följer befälhavarenäven underatt

straffansvar skyldigär allt står igöra hans makt församma att som att
rädda de ombordvarande, hans fartyg råkar i sjönöd.egetom

Enligt § sjönödskungörelsen1 1952:581 jämförd med 6 kap. 6 §
andra stycket sista meningen sjölagen befälhavaren,är under det
straffansvar följer 20 kap. 7 § sjölagen, skyldig hannärsom av att,
fått kännedom någon befinner sig i sjönöd, ofördröjligenatt medom
sitt fartyg bege sig till olycksplatsen där länma all hjälpsamt ärsom
möjlig och behövlig för den nödställdes räddning.

Befälhavare för luftfartyg har enligt kap.5 §7 luftfartslagen 1957:
297, luftfartyget råkar i nöd, straffsanktionerad skyldighetom en att

allt vad han kan förgöra rädda de ombordvarande flygplanetatt samt
och det gods finns ombord. Straffet för den åsidosätter dennasom som
skyldighet enligt 13 kap.är 2 § luftfartslagen böter eller fängelse i
högst månader.sex

9.3 Vissa andra länders bestämmelser straff-om
för underlåtenhet bistå nödställdaattansvar

personer

Underlåtenhet bistå nödställdaatt är straffbelagdär ipersoner som
dansk Enligt 253 §rätt. DSL döms den till böter eller haefte tillupp

månader oaktat han hadetre möjligheten därtillatt särskildsom, utan
fara eller uppoffring för sig själv eller andra, underlåter efteratt
förmåga hjälpa någon befinner sig i omedelbar livsfara ellersom att
vidta de åtgärder omständigheterna krävs för rädda någonsom attav

till livlösär eller för hand drabbatsatt tasom synes om personer som
skeppsbrott eller dylik olycka.av

En straffbestämmelse gällande underlåtenhet bistå nödställda ochatt
underlåtenhet avvärja fara för människoliv på grundatt brandav m.m.
finns i norsk i 387 § NSL.rätt Den han hade möjlighettrots attsom,
därtill särskild fara eller uppoffring för sigutan själv eller andra,
underlåter efter förmåga hjälpa den befinneratt sig i omedelbarsom
eller överhängande livsfara, kan straffas med böter eller fängelse i
högst månader. Detsamma gäller dentre under förut-som samma
sättningar underlåter i tid till vederbörande myndighet anmäla elleratt
på efter förmågasätt avvärja brand,annat översvämning, sprängning
eller liknande olycka, medför fara för människoliv. För det fallsom
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straffmaximumomkommit till följd underlåtenhetenharnågon ärav
månaders fängelse.sex

sikte underlåtenhetfinnsfinländsk bestämmelseI rätt tarsomen
i kap. 13 § FSLstraffbestämmelsen 21bistå nödställd, nämligenatt

bestämmelsen skall denräddningsåtgärd. Enligtförsummande avom
livsfara,sig i verkligvetskap befinnermed attom annansom,

han,förskaffa sådan hjälpunderlåter eller denne utan attatt somge
åstadkomma, dömas till bötersjälv eller i fara kansigförsätta annan
trafiklagstiftningen finnsi högst månader. Ifängelseeller sex

har skyldighetstraffsanktionerade specialbeståmmelser att enom man
trafikoffer.biståatt

underlåter hjälpStGB skall denEnligt tysk 323 §rätt att gesomc
befinner sig i nödnågonvid allmänfara ellervid olycka, när annars

eller fängelse i högsttill böterHilfeleistung" dömas"Unterlassene
behövs och dethjälpåtgärderår. Härför krävs dock attattett av om-

handlar. Vidarehankan krävasständigheterna attpersonenav
själv ochfara för honomskeingripandet kanförutsätts utanutanatt

eftersätts.viktiga plikterandraatt
bestämmelseanslutning tillfinns Code Penal, iifranskI rätt ennya

straffbeläggerbestämmelsehindra brott,underlåtenhet att somenom
223-6 § NCPparagrafenbistå nödställd. Enligtunderlåtenhet att

underlåter biståfri viljadendöms att en person somsom av egen
skulle kunnahjälp han eller honi fara med denbefinner sig utange

själv ingripa ellerantingensjälv eller förfara för sig attgenomannan,
fem årsböter eller högsthjälpaktion, tillframbringaattgenom en

fängelse.
svensk allmänisaknas, rätt,engelskI sätträtt ensamma som

Ash-nödställda sebiståstraffsanktionerad skyldighetoch att personer
416 f..of CriminalPrinciples Law,worth, s.

behandlingtidigareFrågans9.4

underlåtenhetshand-förstraffbestämmelseinförandeFrågan av enom
behandlades Straffrätts-liv eller hälsalingar äventyrar avannanssom

SOUtill brottsbalk seFörslaghuvudbetänkandei desskommittén
de allmännahade det,kommittén143. Enligt utöver1953: 14 s.

med positivtjämställdhetunderlåtenhetshandlingarsreglerna om
i trafik-särskilt 5 §specialbestämmelserna,de särskildahandlande och

bestämmelseallmännågot behovinte förmärktsbrottslagen, omav en
Kommit-sig i fara.befinnerbistå denunderlåtenhetstraff för att som

förslag.sådantnågotframdärför från läggaavstodtén att
intedomstolshåll detfrånremissbehandlingen ifrågasattesVid om

biståunderlåtenhetrörandestraffbestämmelseintasborde atti BrB en
emellertidredovisadelagrådsremissVid 1958 årslivsfara.vidannan
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departementschefen ståndpunkt Straffrättskommittén sesamma som
1962:10 97.Bprop. s.

Vid 1963 års riksdag väcktes två motioner med yrkande attom en
straffbestämmelse rörande underlåtenhet bistå nödställd bordeatt
införas i svensk se Motionernarätt första16 i kammaren ochnr nr

i17 andra kammaren år 1963. I motionerna åberopades det bordeatt
självklar moralisk plikt för och efter förmåga biståvara en attvar en

någon i nöd. Eftersom någonär häremot svarande juridisk pliktsom
inte föreligger enligt svensk uppkommer enligträtt motionärerna en
bristande överensstämmelse mellan den allmänna rättsuppfattningen
och lagens bestämmelser, i vissa fall kan sig stötande för dettesom
allmänna rättsmedvetandet. Man hänvisade till bilismensäven snabba
utveckling och den ständigt ökande frekvensen trafikolyckor.av

Första lagutskottet inhämtade remissyttranden från bl.a. Svea
hovrätt, Riksåklagaren, Häradshövdingeföreningenoch Stadsdomarför-
eningen. Svea hovrätt och Häradshövdingeföreningen tillstyrkte

Övrigaförslaget enligt motionerna. remissinstanser avstyrkte.
Första lagutskottet fann lLU utl 1963:41 f.,8 i sitts. av

riksdagen godkända betänkande, det kriminalpolitiska behovetatt av
allmän straffbestämmelse underlåtenhet bistå nödställdmoten att var

tämligen begränsat eftersom rättsordningen redan sörjde för en
erforderlig reaktion åtskilliga de straffvärda fallen,mot mest t.ex.av

i ansvarsfull ställningnär åsidosätter sina särskilda skyldig-personer
heter. Enligt utskottet torde också den brister i hjälpsamhet vidsom

allvarlig nödsituation räkna med kännbar social reaktion.en en
Dessutom finns det enligt utskottet vissa allvarliga betänkligheter mot
införandet straffbestämmelse rörande underlåtenhet biståattav en
nödställda harDessa till del med brotts-göraatt attpersoner. en
rekvisiten enligt utskottet skulle få i ganska allmänt hållnaanges
ordalag någon precisering till vilka konkretanärmare handlingarutan

i olika situationer skulle krävas medborgarna. Enligt utskottetsom av
måste detta leda till tillämpningssvårigheter för domstolarna och
svårigheter för de enskilda förutse hur deras förhållningssätt införatt

viss nödsituation skulle komma bedömas, varigenom rättssäker-atten
heten skulle bli lidande. Därtill kunde enligt utskottet med fogman
ifrågasätta bestämmelse detta slag verkligen skulle ha avseddom en av
effekt. Utskottet menade också det finns anledning särskiltatt att

riskenbeakta för olämpliga åtgärder vid omhändertagande svårtav
skadade. Utskottet fann därför övervägande skäl talar för denatt
ståndpunkt till frågan intagits Straffrättskommittén.som av

Vid 1971 års riksdag väcktes på motion med yrkandenytt atten om
idet BrB:s kapitel brott liv och hälsa skulle införas allmänmotom en

bestämmelse straffrättsligt för underlåtenhet biståattom ansvar en
i nödsituation se 1971:173. Efter remissbe-mot.annan person en

handling fann Justitieutskottet JuU 1971 16 s.8 f., i sitt riksdagen: av
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godkända betänkande, det under den tid förflutit sedan fråganatt som
prövades riksdagen inte hade inträffat något borde ledasenast somav

uppfattning vunnittill bedömande och denna starkt stöd vidannat att
remissbehandlingen. Utskottet avstyrkte således motionen.

året därpå, vid 1972 års riksdag, väcktes flerpartimotionRedan en
införande straffbestämmelse rörande under-med yrkande om av en

låtenhet bistå nödställd 1972:899. Som skäl bl.a.se mot.att angavs
framstod synnerligen stötande för rättsmedvetandet intedet attatt som

påföljd komma i fråga för underlåtenhet bidranågon helst kan attsom
förhindra misshandel ellerrädda liv,till sättannatatt annans

då ske olägenhet för den försum-avhjälpa olycka, det kunnat utanen
förekommit fall då exempelvis barnEnligt motionärerna hade detlige.

i folksamling, någon hadeeller åldringar misshandlats utan atten
försökt hjälpa den misshandlade, de hadegripit in och även om

moralisk plikt bistå människor i nödförmåga därtill. Känslan attav
lagstiftning påmotionärna inte allmänt förekommande. Enenligtvar

bidra till stärka känslan moraliskområdet skulle därför kunna att av
också skulle grundad i den juridiskaplikt pliktenattgenom vara

lagstiftningen.
ff. fann, i sitt riksdagenJustitieutskottet JuU 1972:18 5s. av

för- nackdelardet vid avvägning mellan ochgodkända betänkande, att
motionen.för lagstiftning i enlighet medfanns tillräckliga skälinte en

påordningen kunde innebäraden nuvarandeolägenheterDe som
inte ville sigtrañkområdet gjorde emellertid utskottet motsätta attatt

varvid det i främstabegränsad frågan,företogsdet översynen av
enligt trafik-inte straffansvaret 5 §borde övervägasrummet om

påutsträckas till den kvarstannarbrottslagen borde ävenatt somavse
efter förmåga hjälpa denundandrar sigolycksplats att sommenen

i sammanhanget deneller nödställd. Utskottet erinradeskadats är om
trañklagstiftningenomarbetninggenomgripande ochöversyn somav

Kommunikationsdepartementet. Dennavid denna tidpunkt pågick inom
området.någon lagstiftning det aktuellaledde emellertid inte till ny

Räddnings-räddningstjänstlagen övervägdesförarbetena tillI av
vidtainföras generell skyldighettjänstkommittén det borde attenom

kommittén fannräddningsåtgärder SOU 1983:77 541,se mens.
infördes, framgått,sådan skyldighet. Däremotinget behov somav en

underrättelse- och alarmerings-räddningstjänstlagen allmäni 39 § en
olyckor.plikt vid brand och

underlåtenhetbestämmelse rörandeFrågan behovet allmänom av en
diskuteras också iför farabistå andra är utsattaatt sompersoner

59 f..Efter Lindome Ds 1993: 15departementspromemorian s.
befogat det iifrågasättas detpromemorian kan detEnligt är attom

ingripa tillmänniskorbetydligt lägre kravsvensk ställsrätt att
promemoriani många andra Iandras hjälp övervägsrättssystem.än
aktivitet farangenerellt kravdärför det bör införas närett somom
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Övervägandenahotar består i brottsligt i detett utmynnar attangrepp.
finns skäl inte med dettapröva syfte i någon mån böratt om man
vidga för underlåtenhet avslöja eller hindra brott.ansvaret att

överväganden9.5 och förslag

9.5.1 Behovet allmän straffbestämmelseav en om
underlåtenhet bistå nödställdatt

föreslårVi det införs särskild straffbestämmelse avseendeatt en
underlåtenhet bistå nödställd.att

När diskuterar frågan, bör införa särskild straffbe-man om man en
stämmelse underlåtenhet bistå nödställd, ställs inför radattom man en

frågeställningarolika moralisk och rättslig framhållsSom inatur.av
de riksdagsmotioner har väckts i torde fördet de flestaämnetsom
människor självklar utgångspunkt och moralisk skyldighetvara en en

så långt det möjligt, bör ingripa för hjälpaär andraatt attman,
befinner sig i livsfara eller i allvarlig fara för sin hälsapersoner som

eller i därmed jämförliga situationer. Frågan då finnsdet skälär om
inskrida med straff den inte uppfyller denna moraliskaatt mot som

skyldighet.
Vi har i föregående kapitel konstaterat det bakomliggande syftetatt

med straffbestämmelsen rörande underlåtenhet avslöja eller hindraatt
brott förhindra någon skadasär eller på drabbasatt sättatt annat av
olägenheter till följd företagandet straffbelagda gärningar. På ettav av

allmänt plan måste emellertid fråga sig det inte i så fallmera man om
rimligt också föreskriva skyldighetär försöka rädda, tillkallaatt atten

hjälp eller på bistå befinner sig livsfarasätt iannat personer som
eller i allvarlig fara för deras hälsa, alldeles oberoende faranav om

frånhärrör straffbelagd gärning eller inte.ytterst en
Med allmänt betraktelsesätt måste det också ibland framståett mera

stötande vissa beteenden, sig högst straffvärda, inteatt tersom som
inryms inom det straffbara området. Som exempel kan dennämnas att

underlåter rädda från drunkna, detatt attsom en annan person om
hade farakunnat ske eller uppoffring för honom själv eller någonutan

inte kan ställas till för detta. Ett exempel ärannat attannan, svars en
äldre misshandlas i folksamling någon försökerutan attperson en

detta. Ytterligare exempel varit inblandadärstoppa att en person som
trafikolyckai med personskador följd, på platsenstannar utanen som

något för förhindra skadad förblöder.göraatt att att en person
I situationer de nämnda förefaller avståndet mellan vad försom som

torde framstå i hög grad straffvärt och moralisktettgemene man som
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förkastligt agerande och vad lagstiftningen pekar straffbartut som vara
framstår för stötande inte någonväl Det helststort. attoss som som

för underlåtenhet bidra till räddandetpåföljd inträder atten av annans
liv eller hälsa i situationer där detta kunnat ske olägenhet för denutan
försumlige. denna bakgrund det rimligt föreskrivaMot är att ett

underlåtenhet bistå nödställdastraffrättsligt för attansvar personer.
också förhållandet underlåtenhet bistådetta talar detFör att atten

för flesta framstår betydligtnödställd denågon är nog som mersom
redan i dag straffbelagda,straffvärt många andra beteenden ärän som

in hittegods.underlåtenhet lämnaattt.ex. en
Även underlåten-införande straffbestämmelse rörandeettom av en

syfta till motverkabistå nödställd skullehet ytterst att attatt personer
hälsa eller därmed jämförliga situationerför faror till liv ellerutsätts

föreskrift kanske inte fårmedveten sådanbör attman vara om en
torde emellertidpåtagliga praktiska konsekvenser. Detnågra trotsmer

i det i lag slås fast för hurligga värdedetta gränsett att en pass
inför sina medmänniskors väl ochkan tillåtaslikgiltig ve,man vara

och effektivitets-straffrättsligt kan aktualiseras. Nytto-attutan ansvar
det gäller frågan,inte avgörandekan närensamma vararesonemang

Straffbestämmelser torde vidare hastraffbelagt.börvad envarasom
handlingsdirigerande funktion. viss styrningmoralförstärkande och En

beredvillighetriktningmänniskors handlande i störremot attenav
nöd därför bli följdenför hjälpa andra människor i kaningripa att av

inte detmed vårt förslag. Omlagstiftning i enlighet annat synesen
människor redan i dagförstärkt stöd för dekunna ett somses som

befinner sig i fara ellerandra människorpassiva närvägrar att vara
oviktigt isituationer, vilket intemotsvarandei ärutsatta samman-

hanget.

biståför underlåtenhet9.5.2 Närmare attansvaretom
nödställd

underlåterföreslår för denstraffrättsligtVi attett somansvar
förbefinner sig i allvarlig farabiståingripa för att en person som

jämförlig situation. Eni därmedeller hälsa ellerliv utsatten
tillmed hänsynskall dock detförutsättning för attansvar vara

ingripa. Ibegäras han skulleskäligen kundeomständigheterna att
inte hellerTill skallskall inte dömas tillringa fall ansvar. ansvar
handlandeske fara för deningripande inte kandömas utanettom

någonsjälv eller annan.

straffbara områdetutvidga detuppfattning det befogatvårEnligt är att
sig ibefinnerunderlåtenhet biståomfattatill attatt personer som



SOU 1996: 185 Underlåtenhet bistå nödställd 337att

allvarlig fara för liv eller hälsa eller i därmed jämförlig utsatten
situation. Härmed föreliggande faranden bör påtagligattavses vara
eller situationen för den nödställde, någon egentlig fara föratt utan att

föreligger,liv eller hälsa framstår jämförlig i utsatthet. Ensom
"därmed jämförlig situation" kan någon påträffarnärutsatt t.ex. vara

bunden inlåst.ellerärperson somen
faranVilka åtgärder bör vidtas för avvärjande varierarsom av

naturligtvis. Generellt kan för uppfylla lagens kravdetsägas attatt
olyckssituationer därinte bör ställas höga krav. I många harpersoner

det räcka tillkallar hjälpblivit skadade bör med att man av am-
eller brandkår, i många situatio-bulanspersonal, polis något som man

skyldighet enligt iredan i dag har bestämmelsen 39 §göraattenner
räddningstjänstlagen. I andra situationer kan det emellertid krävas en

aktiv insats, bistår med transportmedel för skadadeattt.ex.mer man
eller drar håller drunkna,attattpersoner man upp en person, som

ankommer det på domstolen bedömning,Ytterst göraattvattnet. enur
vid prövning oaktsamhet föreligger,liknande den skersom en av om

skäligen kunde begäras i den konkreta situationen. Härvad somav
relativt god marginal till den handlingsskyldigesbör det finnas en

förmån.
underlåtenhet bistå nödställd bör gällaStraffansvaret för ävenatt

själv orsakat i fråga befinner sig i fara. Manden har attsom personen
sig situationen slagit ned harkan tänka den denatt som en person

i nöd. bör för underlåtenhethandlat i nödvärn eller Här attansvar
bli aktuellt för angriparen blivitbistå nödställd kunna den attsom ser
låter ligga marken. bör dockskadad bara honom kvar Detsommen

måsteunderstrykas alltid bedömning vilka åtgärderdet görasatt aven
förhållandetskäligen bör krävas i den konkreta situationen. Detsom

tidigare brottsligthandlingsskyldige har avvärjtden ettatt angrepp
sida får naturligtvis betydelse för dennafrån den nödlidandes

bedömning.
inte Ringa fall kanringa fall bör dömas tillI attt.ex.ansvar. vara

situation hjälp redan honomnågon underlåter ingripa i däratt en
in-ovetande Till inte heller dömasbörär väg. ettansvar om

någongripande inte kan ske fara för den handlande själv ellerutan
vidsistnämnda intressekollisionen densammaDen är somannan.

underlåtenhet avslöja hindra brott enligt 23 kap. 6 § BrB seelleratt
avsnitt 8.6.4.
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lagtekniska utformningBestämmelsens9.5.3 m.m.

föreslår bistå nödställdbestämmelsen underlåtenhetVi att attom
i kap. brott liv och hälsa. Brottetsfår sin plats 3 BrB mot

tvåböter eller fängelse i högst år, vilketstraffskala bör vara
med straffskalan för underlåtenhet avslöja ellerkorresponderar att

underlåtenhet23 kap. 6 § Vid konkurrens medhindra brott BrB.
eller hindra brott bör underlåtenhet bistå nödställdavslöja attatt

underlåtenhet bistå nödställd skallföreträde. förha Ansvar att
subsidiärt i förhållande till förnormaltdäremot ansvaretvara

brott i 3 kap.övriga BrB.

hälsa skyddsintresse-framgått den nödlidandes liv ellerharSom utgör
underlåtenhet bistå nödställd. Denbestämmelsebakom attomenna

kap.bör därför placeras i 3 BrB.straffbestämmelsennya
för det brottet skall böter ellerföreslår straffskalanVi att nya vara

normalstraffet böter,två år. innebärfängelse i högst Det är attatt men
inte helt kortvarigastraffvärda fallen kan bli aktuellt medi dedet mest

fängelsestraff.
med straffskalan förtillämpliga straffskalan korresponderarDen

23 kap. 6 § BrB. Vidunderlåtenhet avslöja eller hindra brottatt
nödställd,underlåtenhet biståmellankonkurrens äratt ettsom ansvar

underlåtenhet avslöja ellergämingsmannaskap, ochbrott iför att
passiv medverkan, bör detformbrott, börhindra ses som en avsom

företräde. Enligt huvudregeln bör brottetförstnämnda brottet ha
förhållandesubsidiärt ibistå nödställd däremotunderlåtenhet att vara

förstraffrättsliga principeri kap. allmännade övriga brotten 3 Avtill
underlåtenhet bistå nödställdtorde dock följabrottskonkurrens attatt

död, ringa brottframför brotten vållande tillföreträdehar samtannans
nonnalgraden, vilka har lägrevållande till kroppsskada enav

straffskala.



SOU 1996:185 s.k.Den Lindomeproblematiken 339

10 Den s.k. Lindomeproblematiken

Direktiven10. l

direktiven Lindomefallet skäl förI överett attanges som senu
medverkansregleringen i materiellt hänseende. Spörsmålet gäller hur
ansvarsfrågan skall bedömas två varit närvarandenär när ettpersoner

har begåtts, det inte med tillräckligbrott grad säkerhet går attmen av
dem begått ellerbrottet de båda utförtavgöra vem av som om

gärningen tillsammans.
StraffrättProfessorn i vid Stockholms universitet Madeleine Leijon-

hufvud har regeringens uppdrag Lindomeproblematikenbelyst i
departementspromemorian Efter Lindome Ds 1993:15. I pro-
memorian pekas olika möjligheter till förändringar det gällandeav

Vad promemorian i finnasregelsystemet. det kan skälärut attmynnar
för utöka medhjälpsansvaret och för underlåtenhetatt ansvaret att
avslöja eller hindra brott det finns anledning vidprövasamt att att

för underlåtenhetvilka brott enligt 23 kap. 6 § BrB skallett ansvar
gälla.

framlagdai promemorian tankarna intressanta. vårDe Detär är
vidare. fram-uppgift bearbeta dem Som utgångspunkter för arbetetatt

direktiven, vilket också ihålls i promemorian, det integörs äratt en
framkomlig sänka beviskravet i brottmål förändraeller deväg att att
regler gäller för bevisbördans placering. det enligtDäremot ärsom
direktiven viktigt för stötande resultat i rättskip-rättsmedvetandet att
ningen undviks.

Lindomeproblematiken10.2 Allmänt om

frågan ansvarsbedömningenLindomeproblematiken gäller alltså hur
brott har begåtts,skall två varit närvarandegöras när när ettpersoner

gårdet inte med tillräcklig grad säkerhet avgöraattav vem avmen
båda utfört gärningen tillsammans.dem begått brottet ellersom om

beviskrav gäller i brottmål enligtUtgångspunkten detär stränga som
fäster vidbeviskrav uttryck för den vikt visvensk Dettarätt. är ett

i fall bortom rimligt tvivel kanrättssäkerheten. Endast de det
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fastställas den åtalas för brott skyldig skall han kunnaäratt som
dömas.

Den problemställning Lindomefallet aktualiserar inteärsom ny.
Ibland talar "det slutna problem" och syftar då pårummetsman om

ingen kan vad iskett slutet de varitnäratt veta ettsom rum, som
närvarande lämnar motstridiga besked. Ett exempel följande.ärannat
Tre på sjö endast två dem kommermän tillbaka. Denutror en men av
tredje hittas drunknad, ingen de överlevande lämnarmannen men av
några uppgifter vad hänt. Samtidigt saknas teknisk bevisning,om som

skulle kunna vägledning. Exemplet visar det finns fall iattsom ge
vilka det mycket svårt bortom rimligtär tvivel fastställa vadatt som
skett. det dåAtt också svårigheter fördelamöter eventuellt därpåatt
följande straffrättsligt uppenbart. I äldre tider händeär det attansvar

i fall detta tärningslag helt enkelt drog lott eller kastademan av om
skulle brottet. BirgerSe Wedberg, Tärningskast på livvem som sona

och död, 1935. Metoden syftade i första ledet kanske till tvingaatt
fram sanning; måste lottens utslag verkställas detta möjligenen ettvar
uttryck för det ansågs viktigare brott sonades det skeddeänatt att att
rättvist.

frågan kommitAtt i nutida svensk rätts-att ett stort utrymmeges
politisk debatt har naturligtvis med Lindomefallet ocksågöra,att men
med "gångbrottslighet" och våldsutövande i tilldragitatt annat grupp
sig ökande uppmärksamhet under år. Principiellt har frågeställ-senare
ningen sin aktualitet vid organiserad brottslighetäven eko-brottsom
och narkotikabrott. Brottslingar lär sig hur formellarättssystemetssom
regelsystem fungerar kan använda den kunskapen och på det sättet
" gäcka" rättvisan. naturligtvisDet olyckligt brottsbekämpnings-är om
intresset därigenom ställs rättssäkerhetskravrättsstatens och fårmot
dessa två ting framstå oförenliga storheter. Motsättningenatt ärsom
nämligen enligt vår mening skenbar. Det bara i det korta perspekti-är

brottsbekämpningen kan vinna markvet rättssä-som synas om
kerhetskraven sänks. På bara lite längre sikt innebär lägre graden av
rättssäkerhet förlorad legitimitet för det rättsväsende skallsom
genomföra brottsbekämpningen, vilket i sin riskerar påverkatur att
dess verkningsgrad negativt. Rättssäkerhetskraven alltså inte baraär

fråga den enskildes garantier statsmakten ocksåmot utanen om om
effektivitet och rationalitet i det allmännas verksamhet.

Lindomeproblemet har likväl ofta formulerats i dessa börtermer:
vi inte sänka beviskravet, så bägge kan dömas i "Lindome-att en
situation" Som formuleratssaken i det föregående, där det karakteris-
tiska för problemet det inte med tillräcklig gradattanges vara av
säkerhet går två begått brott,avgöra kanatt ettvem av personer som
det också sig val mellan två klara alternativ. Premissente ärettsom

det saknas tillräcklig kunskap begått gärningen. Detatt om vem som
underförstås det måste dem eller möjligen bägge.att vara en av
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Antingen måste bägge frias eller bägge dömas. Det tredje alternativet,
godtyckligt dömer dem,att förutsätter tärningskastetman atten av

bildligt eller bokstavligt återinförs processmedel och har intesom
allvar något alternativ i Lindomediskussionen.angetts som

Det uppenbart deär angivna alternativen bådaatt dåliga. Likaär
uppenbart det emellertidär rättsstatens överordnade princip,att enligt
vilken det oskyldigär värre döms tioän skyldigaatt går fria,atten

färdriktningen. Vi har gång för alla förlikt med tankenanger en oss
alla brott inte kan Lindomeproblemetatt i dess variantsonas. extrema

sådant fall.är ett
Sedan detta slagits fast måste det likväl understrykas ävenatt, om

valet enkelt i denär meningen reella alternativ saknas, det fort-att
farande dåligt alternativ.är Därför börett så långt det står iman,
rättsväsendets makt, söka undvika ställas inför detta val, alltsåatt som
bara har lösning: rättvisans kapitulation inför det begångna brottet.en
Insikten risken för brottsutredning kan sluta i oklarhetattom en om
vad hänt måste vägledande för hur utredningar, där dennasom vara
risk finns, bedrivs och för hur regelsystemet utredningarstyrsom av
det slaget skall Denna insikt riktar intressetut. delarse mot tre av
rättsväsendet, nämligen den praktiska brottsutredande verksamheten,
åklagarens processföring straffrättsliga och straffprocessuellasamt
regler. Vi skall i det följande diskutera det finns skäl attom mot
bakgrund Lindomefallet genomföra några förändringar lagstift-av av
ningen. Vi kommer därvid, i enlighet med vårt uppdrag, främstatt
koncentrera det straffrättsliga regelsystemet. Vi skall emellertidoss
också i övrigt belysa den aktuella problematiken. Men först skall vi
redogöra för Lindomefallet, illustrationgodutgör till de vidaresom en

måste föras. Vi skall redovisa det ganska utförligt.resonemang som
Vi skall också beskrivning det s.k. Albyfallet, harge en av som
likheter med Lindomefallet och också ianvänts exempel dis-som som
kussionen kring den aktuella problematiken. När det gäller redovis-
ningen rättsfallen bygger framställningen förutom på tings-av -

och hovrätternasrätternas domar på redogörelsen i Riksåklagarens-
Grova våldsbrott, Metodfrâgorrapport 1995:1.

10. 3 Aktuella rättsfall

10. 3.1 Lindomefallet

Bakgrund

26 oktoberDen 1990 mördades 89-årig Ernst Olsson, i sitten man,
hem i Lindome söder Göteborg. Gärningen upptäcktesstrax efterom
cirka dygn släktingar till Ernst Olsson.ett av
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bil hadeintressetVittnesuppgifter riktade motsnart en som
redan påBeredskapsåklagaren informeradesiakttagits vid huset.

spaningsresultathändelsen och dekvällen den 27 oktober somomom
beslutade efter samråd med honomPolisens spaningsledningdå.fanns

bilägarenVid förhör medskulle genomföras.fortsatta arbetethur det
frånvaroanhölls i sinriktas tvåmisstankarna män,kom att mot som

oktober.dvs. den 28två dagar efter brottet,
dag ochfortsättningsvis kallad ADen greps sammamannenene

för medhjälp tillskäligen misstänktoktoberhäktades den 30 som
Stockholmkallad ii fortsättningen Bandremord. Den grepsmannen

sannolika skälnovemberhäktades denoktober och lden 30 som
misstänkt för mord.

beträffandehäktningsbeslutet Aomprövningtiden förNär av
sedan pååklagaren. Hanfri fotsig försattes dennenärmade varav

domstolsförhandlingarna.förundersökningen ochunderfri fot
utpekade denne Bförundersökningen med AunderförhörenI som

"skylldeDegärningsmannen.medan hävdade Agärningsman B att var
och rån ochåtalades för mordmed andra ord. Bvarandra"på grovt

inteåtalades däremotför rån. Detill mord ochför medhjälpA grovt
med-i samrådtillsammans och sombegått gärningenhaför att

gärningsmän.

tvångsmedelochFörhör

häktad. Handen vecka hanunderberättade händelsernaA sattom
och sig självgärningsmanalltså sin kamrat, B,pekade ut somsom

varit på platsen.till alls hanekade längeåskådare. Boskyldig att
efter flera veckor, ochförstBkom koncentrerasFörhören att som

hittats i huset,fingeravtryck hadehanshan fåttsedanförst veta att
då i sin på A.skylldeplatsen. Hanhan hade varitmedgav turatt

vidRättegången tingsrätten

medhjälpavsågåtalet Arån medanmord ochåtalades förB motgrovt
och deinnefattade A B, närrån. Rånbrottettill mord attsamt grovt

två nycklar tilltavla,samråd stalhus, iOlssonslämnade Ernst en
nysilverantal bestickokäntskåpoch samthuset ett ett enavur

mindretillsammansalltmyntsamling, värt summa pengar.en
fortsattei tingsrättenhuvudförhandlingenhördes vidoch BNär A

huvudsak följande.iberättadevarandra". De"skylla påde att
middagstid dentelefon vidhonomkontakt medBA: tog per

jagadhanberättadeupprörd ochmycketdagen. Baktuella att varvar
verkadebil B,sökte iAandranågra varasomupppersoner.av

och kvälleneftermiddagendäreftertillbringadenågot.påverkad Deav
vidbil stannade deiomkring Azskördedet deUndertillsammans. att
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några tillfällen varvid B för köpa bl.a. ölsteg och vodkaattav samt
fisk och hummer. A vid tillfället nykter eftersom han "tagiten var
antabus hela veckan". B sade något han ville åka tillattom en person

han kallade för "Räven". De hamnade så småningom i Lindome.som
Vid vändplan hoppade B bilen och gick in på och ringdeen ur tomten
eller knackade på dörren till hus. En äldre Ernst Olssonett man - -
kom och öppnade och hördeA B talade med denne "Räven".att om
B kom tillbaka gick sedan åter till huset och gick in. Eftermen en
stund kallade B på A gick fram till huset och knackade på. Någonsom
ropade "kom in" och A in. B och Ernst Olsson befarmsteg sig i
köket. hadeB lagt den tidigare under dagen inhandlade hummern på
köksbordet. B bad A hämta vodkan från bilen, vilketatt gjorde.A
När A kommit tillbaka gick B in i vid sidan köket. Ernstett rurn om
Olsson sade då "nu får ni hårifrån". B knuffade till Ernst Olsson
så denne stapplade baklänges och föllatt borta vid köksbor-rygg
det. B sedan fram och började sparka Ernst Olsson.sprang
Sparkarna träffade Ernst Olssons ansikte och överkropp och Ernst
Olsson blödde från ansiktet. Efter stund, under vilken bl.a.Aen
torkat vissa strömbrytare, han vid, medrört gickärmenav som ena

inB i angränsande fortsatte tillett vardagsrummet. A följdesamtrum
efter honom. De hörde då något ljud från köket och B dit. Asprang
korn efter sågoch Ernst Olsson låg medatt köksunderskå-motryggen

och B höll sparka honom.att B rusade sedanatt ipen ut
kökshallen och fram stekpanna. Han sade "nu skalltog gubben dö,en
det har jag gjort förr". Sedan B fram och slog Ernst Olsson isprang
huvudet med stekpannan. Han slog minst två slag huvudet ochmot
hade skaftet stekpannan. Eftertrasa detrunt detta hade hänten att
började B leta efter eller i huset.att A blev chockad ochvapen pengar
upprörd och drack klunk vodkaflaskan, mådde dåligten ur men av
detta grund antabusen. Sedan kom det bil utanför påav gatanen
och de lärrmade huset fönster. återvändeB emellertid efterettgenom

till huset. När han kom tillbakaett hade hantag med sig bl.a. tavlaen
han tagit.som

B: Tidigare under veckan hade han haft återfall i heroinmiss-ett
bruk. Under förmiddagen den aktuella dagen hade han druckit delen
alkohol. Han blev för mordförsök och därefterutsatt kontaktett tog
med A. Han talade för A han hade träffat "Räven" hanatt närom satt
på Lindomeanstalten i juni 1990. "Räven" bodde i Lindome, Bmen
visste inte adressen. B "Räven" hade kontakter och kundeantog att
skaffa De körde till Lindome. Därett de på någrastöttevapen.
pojkar, honom uppfattningen "Räven" kunde bo någon-attsom gav

i närheten den plats där de B fickstans ingivelsestannat.av atten
"Räven" kunde bo i de hus han såg, varpå han och A gick framett av
till Ernst Olssons hus och knackade på. Ingen svarade och eftersom
dörren olåst gick de in och hamnade så småningom i köket. Ernstvar
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fick ingetfrågade "Räven" där,befann sig där. BOlsson var menom
för det fanns någonin i husetgick då längreB att om annansesvar.

han hade köptlade ifrån sig hummern,möjligt handär. Det är att som
i de andrapå köksbordet. När B"Räven",för ettatt var avge

skrek någotblev liv i köket och Ahörde han det attattrummen
och Olsson befanndå tillbaka till köket. A ErnstOlsson. B gickErnst

i huvudet påoch slog stekpanna Ernstbåda mitt i köket Asig en
Olsson föll omkull. Dettvå slag. Ernstfrågan ärOlsson. Det omvar

falla såg slagen utdelas.på BOlssonmöjligt Ernst väg närattatt var
Olssonoch hamnade på köksgolvet. Ernstgick sönderStekpannan var

stolarna vidlåg mellan kylskåpet ochliv efter slagen. Han väggenvid
försvinna från huset.till"snarka". B sade Ahörde honomoch B att

efter hanigenom husetidé sökafick hanSjälv att vapen, menen
varpågick till bilen, desig tavlan ochmedhittade inget. Han uttog

iväg.åkte
för medhjälpstöld Aför mord ochTingsrätten dömde B samtgrov

brottsling.för skyddandestöld ochtill avgrov
rättsmedicinskautlåtandet efter denEnligt tingsrätten det genomvar

trubbigt våldavlidit till följdOlssonobduktionen Ernstutrett att av
Kerstinhärvid till överläkarenhänvisadehuvudet. Tingsrättenmot
Olssonvid handen dels Ernstvittnesmål,Boströms attgavsom

hjässan ochi huvudetsvåra skadortvååsamkats enen-
föremål kantillfogade meddelansiktets högra ett vara ensom-

tillanslutningavled i mycketOlssondels Ernst närastekpanna, attatt
sannolikt skadanock detansiktsskadan, delsåsamkatshan mestatt var

ledde tilli hjärnbryggande blödningarorsakadehjässan somsom
enligt tingsrätten vidi måletUtredningenOlssons död.Ernst gav

stekpannamåste, medeller Aendera Bhanden att somenav
ledde till hans död.de skadorOlssonha tillfogat Ernsttillhygge, som

mening denenligt tingsrättensbrottsplatsundersökningen kundeAv
efter det hanhade flyttatsOlsson inteErnstdrasslutsatsen attatt

funnits vidblodstänkhuvudet.i Dede båda slagentilldelats som
huvudetgolvet medhan legatvisadeundersökningen motatt en

utdelades.slagenskåpsdörr när
gick tillhur detuppgifter närkonstaterade BzsTingsrätten att om

obduktionsfyndensåvälmotsades heltdödadesOlssonErnst somav
tingsrättendärför enligtskulleuppgifter därombrottsplatsfynden. Bzs

hän-beskrivningen detfrågaavseende iheltlämnas utan avom
dödande skadorna.tillfogades deOlssonvarigenom Ernstdelseförlopp

fannsina skadortillfogadesOlssonhur ErnstuppgifterA:s om
de fyndhänseenden medi fleraväldäremottingsrätten sammanpassa

inte ob-de motsadesbrottsplatsundersökningen ochvidgjorts avsom
Kerstin Boström.lämnatsuppgifterdeduktionsfynden eller avsomav

berättelseA:spekade tingsrättenhänseendesistnämnda attI
detOlssonvåld Ernstbetydande änuppgifterinnehöll motannatom
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åstadkommits med stekpannan i huvudet. Ordningsföljden detsom
händelseförlopp A redovisat stämde enligt tingsrätten väl medsom
obduktionsfynden.

Tingsrätten tillade A:s uppgifter även överensstämdeatt med de
iakttagelser gjorts vittnena L och N. Det buller dessa hörtsom av som
från Ernst Olssons fastighet kunde således enligt tingsrätten antas vara
det åstadkoms enligtnär A:s uppgifter B och han hoppadesom ut- -Ävenfönster. Lzs iakttagelseett i och utanför A:sgenom av en person
bil fann tingsrätten överensstämma med A:s uppgifter. Det mäste
också enligt tingsrätten klarlagt den L iakttog vidattanses person som
bilen A.var

Även tingsrätten således fann A:s uppgifter händelseför-attom om
loppet, särskilt i fråga hur det gick till Ernst Olssonnär dödades,om

riktiga konstaterade tingsrätten det måste uppgifter-prövasattvar om
riktiga också i fråga gärningsmannaskapet. Vid den be-na var om

dömningen borde, enligt tingsrätten, beaktas vidB tillfälletatt var
alkoholpåverkad och hade besväräven efter någon dags heroinmiss-
bruk medan A grund vad framkommit CF A:sav som genom :s
dåvarande sambo uppgifter angående antabusmedicinering kunde antas
ha varit nykter eller i fall inte obetydligt alkoholpå-änvart mera

Ävenverkad. det förhållandet redanA, från det han vid polisförhöratt
första gången medgav han varit med brottsplatsen,att uppgett att
B stekpannan skåp vid kökshallen uppgifttog ett Aur en som-
därefter vidhållit enligt tingsrätten betydelse i sammanhanget.var av-
Av vikt också denna uppgift inte motsades de uppgifterattvar av som
hade lämnats Margit Eriksson Ernst Olssons dotter angåendeav var
stekpannan kunde tänkas placerad efter det hon den föranväntattvara
matlagning under sitt besök hos Ernst Olsson under eftermiddagen den
26 oktober. Denna detaljuppgift talade enligt tingsrätten starkt för att

verkligenA upplevt hanvad berättat därom.
Vidare förtjänade enligt tingsrätten framhållas A, sedan hanatt att

vidgâtt han med brottsplatsen, inte i något väsentligt hän-att var
seende ändrat de uppgifter han först lämnade händelseförlop-som om

Härvid borde enligt tingsrätten också beaktas CF:s uppgifterpet. att
vad vidA hemkomsten söndagskvällen berättade angåendeom

dådet i Ernst Olssons bostad överensstämde mycket väl med den be-
rättelse lämnatA inför tingsrätten. Tingsrätten bedömde det såsom att
det uteslutet CF vid hemkomstensätt Aänatt annat attvar genom
berättat det för henne kunnat reda på dessa förhållanden. Tings-

fortsatte:rätten

Det B initiativet till besöket i Lindome för träffa bestämdtog attvar som en
och besöket hos Ernst Olsson skedde enligt Bzs uppgifterävenperson egna

för undersöka den fanns i Ernst Olssons bostad. Vidare haratt om personen
självB han, efter det Ernst Olsson tillfogats skadorna meduppgett att att
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efterstekparman, sökt och i huset. B förefaller således denpengar vapen vara
aktive B och A.av

har vidgâtt han eftermiddagen efter besöket i Lindome slängt vissaB att
frånföremål härrörde Ernst Olssons bostad i i det hus där CFett soprumsom

vid tillfället bodde. Däremot kvarlämnade han i bilen den tavla hanoch A
tillgrep från Olssons bostad. handlande brottsdagensvidgâtt han Ernst B:satt

framstår Så falleteftermiddag och kväll mycket egendomligt. särskiltärsom
hummcm och medförandet den in i Ernst Olssons bostadmed inköpet av av

efter diffusa begrepp adressenletandet B endast hadesamt en person som om
till.

framkommit några omständigheter tyder B ellerhar inte ADet attsom
Någotnågon brottslig avsikt innan de kommit in till Ernst Olsson.hade annat

aggressivitet tycksför våldet Ernst Olsson plötsligt uppkommenmotiv änmot
därförföreligga. Våldshandlingarna Olsson siginte Ernstmot ter som

eller drogpåverkadvansinnesdåd, vilket tyder de utförts alkohol-att av en
person.

fanns dock finns vissa omständighetertingsrätten detEnligt även som
omständighet tingsrättenmisstankar A. sådankunde kasta Enmot som

isig från sin bostad under detA höll undan närmasteatttog varupp
inte kunnat lämnaefter dådet i Lindome. hade hellertvå dygn A

vilken han skulle ha till-uppgifter den kamrat "E", hossådana att
identifieras. Vidare pekadefram till gripandet, kunnatbringat tiden

bilen från Lindomepå hade goda möjligheter köratingsrätten A attatt
möjligheterna.han inte utnyttjade deinvänta B attattutan men

fannbedömning redovisade omständighetersamladVid nuen av
våldförövat allt detsig emellertid övertygad Btingsrätten attvara om

ledde till Ernstskadorna Ernst Olsson ochorsakat somsom
förövatsfann tingsrätten styrkt våldet hadedöd. VidareOlssons att

B:s uttalandeOberoende vad Adet Asätt uppgettuppgett. omav
Olssons huvudutdelade slagen med stekpannan Ernstdenneinnan mot
avsåg dödauppenbart B med dessa slagtingsrätten detfann attatt

Olsson.Ernst
anförda således enligt tingsrättenPå grund det det utrett attvarav

dessförinnan misshandlat denne medOlsson efter hadödat ErnstB att
dödandet Ernsttänkbart motiv föroch slag. Annatsparkar än att

hade enligtavslöja förövat misshandelnskulle kunnaOlsson vem som
omständigheter ochframkommit. till dessainte Med hänsyntingsrätten

bostad underskett i Olssonsvåldshandlingarna Ernsttill att en
omständig-ansåg tingsrätten dehemfridsbrottsliknande situation, att

skullemedföra brottetgärningen inte kundeföranlettheter attsom
för mord.skulle således dömasmindre Bgrovt.somanses

omfattadesdärefter in på de övriga brottkomTingsrätten avsom
uttalade:åtalet och
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Åklagaren har vidare gjort gällande B och efterA mordet i samråd ochatt
med utnyttjande det våld förövats Olsson stal viss angivenmotav som
egendom. B har vidgått han då stal tavla och två nycklar. Brottsplats-att en
undersökningen visar några kartonger innehållande bestickatt genomsökts.
Margit Erikssons och Stig Olssons Ernst Olssons son uppgifter visar att ett
antal bestick och myntsamling måste ha stulits i samband med mordet. Deten
har inte styrkts dessa tillgrepp i samråd mellanägt B ochatt Till-A.rum

måste ha utförts B denne återvände innär i huset efter detgreppen av ensam
båda hade hoppat fönstret. Därefter har A tagit befattningatt medut genom

tavlan den från B och placera den i bilen. Som tingsrättenatt ta emotgenom
förut anfört tycks anledningen till besöket hos Ernst Olsson ha varit Batt
sökte efter och trodde denne kunde finnas i Ernst Olssons hus.atten person
Det inte B någotär börjateller leta efterutrett egendomatt sagt att attom

förränstjäla efter det han dödat Olsson.Ernst Våldshandlingama haratt
således avslutats innan kommitB tanken stjäla egendom. Stölden kanatt
därför inte ha utförts sådant B har gjort sig skyldigsätt till rån-attanses
brott. Med hänsyn till omständigheterna bör den dock bedömas som grov
stöld.

Beträffande ansågA tingsrätten i frågahan stölden inteatt om var
övertygad medverkan han tagit tavlanän ochatt emotom annan
placerat den i bilen. Han hade därigenom, och hanatt varnatgenom

för detB kom bil denne eftersökt egendomnär stjäla, gjortatt atten
sig skyldig till medhjälp till stöld.grov

Åklagaren hävdade framgått,även, A medverkat till mordetattsom
på Ernst Olsson. A lades därvid till last han understött B i dennesatt
våld, befinna sig i köket våldet förövades.när Enligtattgenom
tingsrätten det emellertid inte A helt passivänutrett annat attvar var

de dödande slagen tillfogadesnär Ernst Olsson. Tingsrätten ansåg inte
med hänsynA, till den passivitet han visat inteatt haattgenom

starkare han sig ha gjortän det våld med slagreagerat motuppgav
och sparkar föregick dödandet, hade understött detta. I dettasom
sammanhang åberopade åklagaren A torkat några föremåläven att av
med sin Mot uppgifterA:s det dockärm. enligt tingsrätten inte be-var
visat det skedde efter mordet eller syftet torkaatt änatt annat attvar
bort fingeravtryck. A:s redovisade handlande kunde därföregna nu
enligt tingsrätten inte medhjälp till mord. A:s varning tillanses som
B bilen till gramihuset anländenär bedömde tingsrätten närmast som

i A:s medhjälp till den stölden.ett moment grova
Tingsrätten fann dock efter mordetA hjälpte Butrett att att

undkomma i sin bil köra frånB brottsplatsen. Tingsrättenattgenom
ansåg inte heller den handlingen kunde bedömas medhjälp tillatt som
mord. Den borde dock bedömas skyddande brottsling enligtsom av

kap.17 ll § BrB. skulle såledesA dömas för medhjälp till stöldgrov
och för skyddande brottsling. Straffet bestämdes till fängelse i ettav
år och månader. För blevB straffet livstids fängelse.sex
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Rättegången i hovrätten

yrkade bli frikänd från åtalet för mord.överklagade domen ochB att
Åklagaren ändring.bestred

vid liv då ochhävdade länge teori Ernst Olsson AB att varsom en
återvänt till brottsplatsenlämnade brottsplatsen AB att senaremen

efterOlsson. hanoch då dödat Ernst Aunder gär-attnatten uppgav
han bara kändevarit tillsammans med kamraten,ningarna som

tingsrättsför-identifierades polisen efterpå.förnamnet Denne av
princip berättelse.och bekräftade i Azshandlingarna. Han hördes

Åklagaren vittnesförhör i hovrätten. B meddelade dååberopade med E
varpå vittnesförhöret återkallades.vidhöll sin teori,han inte längreatt

och ogillade åtalet B förtingsrättens domslutändradeHovrätten mot
mord.

Olsson till-utredningen vid handen ErnstEnligt hovrätten attgav
både i huvudet och påtrubbigt våld,skador orsakadefogats av

till Olssons dödden skada ledde Ernstochkroppen, ettatt varsom
slagsannolikhet orsakadhjässan, medkrossår till höger ettstor av

Enligt hovrättenåterfanns brottsplatsen.stekpannamed den som
följduppkommit tillkrossåret i ansiktetförmodligenhade även ettav

konstaterade hovrättenBeträffande övriga skadormed stekpannan.slag
uppkommit slag ochde kunde hahade uttalatsdet attatt genom

till-tydde stekpannaningentingsparkar använtsatt att sommen
fortsatte:Hovrättenhygge.

fått detvid liv efter det hanOlsson varitframgår inte hur länge ErnstDet att
huruvida krossårethellerkan intedödande slaget hjässan. Det avgörasmot

har på dennaefter Kerstin Boströmföre eller detta slag.ansiktet uppkommiti
för det, så längeförutsättningaransiktsskadan skapatpunkt uttalat attatt

andningsvägarna.blod in iliv, skulle kunna kommaOlsson vidErnst var
skulle detta kunna tydapåträffats blod där,vid obduktionen inteEftersom det

och ansiktethjässanavled mycket snabbt slagenOlssonpå Ernst motatt om
har emellertidKerstinefter varandra. Boströmutdelades omedelbart av

Olsson avledErnstsig kunna dra slutsatsenobduktionsfynden inte attansett
hållit dettalåt honefter slaget hjässan,några minuterhögstinom attmot vara

halvtimme.efter så lång tiddöden inträttsannoliktför än att som enmera
uttalanden ibestämdasig kunna någraheller intehar göraHon ansett om
på huvudet ochskadornatillfogats de olikaordning Olssonvilken Ernst

tidsrymd under vilkensammanlagdadenoch inte hellerkroppen om
pågått.OlssonErnstmotangreppen

utredningen interättsmedicinskadenfann alltsåHovrätten att gav
kring Olssonshändelseförloppet Ernstbild detsäkernågon närmareav

hjässan,slaglivethan bragtsdöd, frånsett motettatt avgenomom
hellertillhygge. Intestekpannautdelat meddömaallt att avsomen

övrigtutredningen itekniskaeller denbrottsplatsundersökningen av
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gick det enligt hovrätten dra några bestämda slutsatseratt tillväga-om
gångssättet Ernst Olssonnär tillfogades de olika skadorna. Visserligen
kunde med ledning blodstänk och andra fynd brottsplatsenman av

antaganden detgöra sannolika händelseförloppet. Den tekniskaom
utredningen emellertid, hovrätten bedömde det,gav som sammantaget
inte något tillförlitligt underlag för B:s elleravgöra A:s versionatt om

händelseförloppet riktig. Den uteslöt således enligt hovrättenav var
inte det kan ha utspelat sig såatt B berättat.som

Enligt hovrätten det den övriga bevisningen, frånsett B:s ochvar av
A:s berättelser, bara vittnena N:s och L:s iakttagelser kundeegna som

direkt information vad hände B och A hosnär Ernstge om som var
Olsson. Hovrätten framhöll L han sågatt uppgett att väntaen person
vid bilen utanför Ernst Olssons hus hans beskrivning dennasamt att av

föreföll bäststämma A. Enligt hovrätten L:s uppgifterperson var
väl förenliga med vad berättatA han inväntade B utanför huset.attom
Å andra sidan, konstaterade hovrätten, hade A också hanuppgett att
och lämnadeB huset samtidigt, medan N sig tämligen säkersagt vara
på det bara hon såg dykaatt vid husknuten ochvar en person som upp
springa i iakttagelseväg, hon gjorde innan sågL denen som person

liknade A vid bilen. Detta enligt hovrätten anledning påsom gav att
denna punkt ifrågasätta riktigheten i A:s berättelse. Hovrätten framhöll
också B för sin del hade A lämnade husetatt före honom,uppgett att
vilket förenligt med såväl N:s L:s berättelser. Vad dessavar som
vittnen kunde därför enligt hovrätten inteuppgett förringaanses
tilltron till B:s version händelseförloppet. Hovrätten antecknadeav
fortsättningsvis:

Mot B har anförts han hade druckit hel del alkohol ochatt hanatten
dessutom kan ha haft kvardröjande efter heroinmissbruk. Dettasymptom
skulle i betraktande den hänsynslöshet ådagalagts tala för B ärav attsom
gärningsman och inte A, kunde ha varit nykter eller i fallantassom vart
endast obetydligt påverkad och till följd härav mindre våldsbenägen. Detta

bygga på bekräftade antaganden vad faktiskt harresonemang synes om som
utspelat sig, och framför allt det förutsätta bara endera ochB Aattsynes av
skulle ha förgripit sig Ernst Olsson. Hovrätten sig för sinmot det inteanser
kunna utesluta B och tillsammansA sig in hosatt trängt Ernst Olsson i
brottsliga avsikter och de våld honom.utövat Vadatt gemensamt mot som
framkommit det våld Ernst Olssonutövats kan därförarten motom av som
inte vidare läggas till grund för några slutsatser sinnesförfattningenutan om
hos den utdelade det dödande slaget. Inte heller vad känt B:särsom som om
och benägenhetA:s bruka våld kan någon vägledning i frågaatt anses ge om
gärningsmannaskapet; de har båda tidigare dömts för våldsbrott. kanDett ex
för övrigt inte uteslutas A berusad vid tillfället han själv velatatt änvar mera
tillstå. måletI har kommit fram uppgifter tyder på han kan drickaattsom
sprit han har tagit antabus.även när harA också själv medgett han drackatt
några klunkar den medhavda spritflaskan han och B hosnär Ernstur var
Olsson.



Lindomeproblematiken SOU 1996:185s.k.350 Den

härefter sitt in det hade gjortskom iHovrätten attresonemang
händelseförloppetversion skulle trovärdigaregällande A:satt varaav

för hadei fråga förvaringsplatsen stekpannandärför AB:sän att om
kundeinte påhittad. Vaddetaljuppgiftlämnat gärnasom varaen

B hämtade stekpannanhär syftade Ahovrätten att uppgett attvar
uppgift enligt vad Margitskåp i hallen utanför köket,ett en somur

riktig. kundeStig Olsson troligen HovrättenochEriksson uppgett var
gärningsman iinte finna utpekande Bemellertid A:satt vannav som

sannolika mordredska-hade kunnat dettrovärdighet Aatt ange varav
be-Härtill kom enligt hovrätten A:sförvarades. närmareattpet

kunde ifrågasättas medfick i stekpannanhur Bskrivning tagav
målet företagnahovrätten vid den iiakttagelsertill dehänsyn som

aktuella skåpets placering ochbeträffande bl.a. detkunnat görasynen
platsen.ljusförhållandena

anfördaåklagaren i övrigtvissaAvslutningsvis hovrättentog upp av
föruppfattning besvärande B.enligt dennesomständigheter varsom

och delvissammanfattningsvis B lämnatgickDessa attut vaga
motivet till besöket iförspelet ochmotsägelsefulla uppgifter om

efter händelsen och hanegendomligthanLindome, uppträtt attatt
medverkan i detundanröja bevis sini syfteföretagit åtgärder att om

sig till uppfattningen B:skunde anslutainträffade. Hovrätten att
handet antagligt,Olsson gjordeefter händelsen hos Ernstbeteende att

i brottsligtmedverkatmisstankar haskydda sigvelat ettattmot om
inte till slutsatsenberättigade enligt hovrättenMen dettahandlande. att

Olsson. Dedödande slaget Ernstutdelade dethandet motsomvar
för övrigtförehavandenhade lämnat till sinahanförklaringar varsom

de enligt hovrättenpunkt så osannolikaväsentlignågoninte att
avseende.heltkunde lämnas utan

hadeanförda åklagaren integrund detfann påHovrätten attav
för sådet gäller åtalmåste ställasbeviskravuppfyllt det när ettsom

Åtalet ogillades därför.-förB mordmord.allvarligt brott motsom
Straffetgällde tavlan.för stöld detdömdes BDäremot närgrov

fängelse i månader.tillbestämdes sex
Den kraft.således lagainte.dom överklagadesHovrättens vann

Sammanfattning

medhjälpsåtaletmord ogilladeåtalet B förbiföllTingsrätten mot men
B,stöldandra gärningarnabedömde deTingsrättenA. sommot grov

Påföljstöldmedhjälp till A.ochbrottsling Askyddande grovav
i år ochför B och fängelselivstidtill fängelsebestämdesderna ett

förmånader A.sex
kraft,Domen lagaAmorddomen.B överklagade mot somvann

till mordet.medverkananklagelsenfriad frånslutligtdärmed omvar
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Hovrätten ogillade mordåtalet B fastställde domen förmot men grov
stöld. Bzs straff nedsattes till fängelse i månader.sex

Resultatet blev därmed ingen dömdes för mordet Ernstatt
Olsson, någon BA eller måste ha begått det,trots att de inteav om
begick det tillsammans. Däremot dömdes och förA B andraett par
brott, de begått i sammanhanget.som

Mölndals tingsrätts dom den 31 januari 1991, DB 53, i mål B
746/90 och Hovrättens för Västra Sverige, avd. dom den 26 april
1991, DB 64, imål B 157/91.

10. 3 Albyfallet

Bakgrund

Den 13 juni 1994 gjorde ungdomar inbrott i biljardhall Alby,isex en
Stockholmsär södra förorter. På från platsenväg medsom en av

godset observerades de polisen. De gömde undan godset ochav
avlägsnade sig. fyraNär dem skulle hämta godset,nattenav senare

detta försvunnet. Deras misstankar kom riktas tvåvar att mot personer
bröderna E och F, de ansåg hade pekat dem för polisenutsom
tidigare kvällen. När de åter såg bådade bröderna gick de mot
dessa och i ropade till dem. De båda bröderna frånen gruppen sprang
platsen och alla fyra ungdomarna jakten. Brödernatog upp sprang
efter stund sitt håll. Ungdomarna, då hade kommiten var som
något ifrån varandra, kom alla följa efter E.den brodern,att ene
Jakten slut vid gångbro och övergick i misshandel E.tog Denneen av
hade i tidigare skede tagit fram kniv och visat för förföljarna.ett en

fyraEn de lyckades få i kniven och skar E halsen. Innantag överav
ungdomarna lämnade platsen högg också dem kniven i låret påen av
den liggande HanE. kastade sedan bort kniven.

Händelserna avståndhade i viss utsträckning observerats enav
från dennes lägenhetsfönster. sigVittnet anade oråd och begavperson

på gångvägen, där han hittade E. Enligt uppgift fort-levde då Ener
farande. Polis och ambulans kallades till Eplatsen. till sjukhustogs

vid framkomsten död.men var

Förundersökningen

Brottsglatsundersökning tekniskoch utredning

Eftersom insatserna inriktade rädda liv polis ochnärvar att
sjukvårdare kom till behandladesplatsen denna inledningsvis inte som

brottsplats. medfördeDetta antal trampadeatt ett storten personer
omkring i spåreventuella innan brottsplatsundersökarna kom dit. Vid
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brottsplatsundersökningen konstaterades blodspår kunde placerasom
misshandeln till den plats där offret hittades. bit frånEn platsen fanns

Invid brottsplatsen hittades knivslidaglassplitter. sedermeraen som
offrets. övrigt resulterade denidentiñerades I tekniska utred-som

inte i något betydelse för avgörandet ansvarsfrågan.ningen av av

Förhör och tvångsmedel

riktade ellerVittnesuppgifter snabbt misstankarna den demot personer
i viss lägenhet. Cirka två timmar eftervistades bestämdensom

år, fanns igärningen ungdomar, alla under 18 lägenhe-tregreps som
Till början vidgick ingen dem de hade varit på brotts-attten. aven

i stället de hade varit tillsammans i lägenhetenplatsen. De attuppgav
förhör den juni, dvs. dagen efterhela De anhölls alla I 14natten. tre.

i fortsättningen kallad han hadehändelsen, medgav dem, A, atten av
i övrigt ivarit på platsen. Han lämnade berättelse delar stämdeen som

iakttagit frånvad den uppgivit händelserna sinmed person som
häktningsförhandlingar den juni häktadeslägenhet. Vid 15 A som

misstänkt för mord utredningshäktning. bådaskäligen s.k. De
fortsättningen häktades sannoli-övriga, i betecknade B och C, som

häktningsförhandlingen förskäl misstänkta för mord. B vidgick vidka
Åklagarengången han varit platsen. meddelade restriktio-första att

med yttervärlden för alla placeradesi fråga kontakter Detre.omner
olika häkten.

Vittnesuppgifter lämnats hade det brottsplatsen fun-Enligt de som
fem, Vissa uppgifter gjordefyra, eventuellt E.nits utöver attpersoner

dömas för mordet, i fortsättningenslutligen komden attperson som
relativt tidigt blev intressant för utredningen. D underkallad D, var
hördes delges misstanke. Inför omhäktningsför-18 år och utan att

hade varithandlingen med A berättade denne D platsen.ävenatt
fri fot reseför-omhäktades inte tingsrätten försattes medA utanav

hämtades förhör. nekade till ha varitbud. in till HanD nytt att
anhölls försattes på fri fot dag. kombrottsplatsen. D Hannästamen

under hela förundersökningen förneka han varit på plat-sedan attatt
sen.

omhäktningsförhandlingarna fickInför med B och C C, som var
fyra, träffa sin far. Fadern uppmanade C berättadeden yngste attav

förhörberättade då varit platsen. I dagensanningen. C Datt ett
ochdärpå berättade han detaljerat händelserna Dattuppgavmer om

visakniv i handen. ritade också skiss för Dhaft Han att varenen
förhöretkniven. undvika språkliga missuppfattningar vidFörkastat att

tolk tillgänglig.behärskade svenska dåligt, fannsmed C, som
förhör pekat i vilken riktningNågra dagar tidigare hade A iäven ett

blänkande föremål kastats.ett
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Med ledning uppgifterna hittades kniven i oländigt område.ettav
Det-hade då gått veckor efternärmare mordet. Kniven identifiera-tre
des offrets. Det visade sig inte finnas några spår alls kniven.som

hadeDen enligt offrets bror varit nyslipad.
D anhölls och häktades efter C lämnat uppgifternaattgreps, om

hans och agerandenärvaro brottsplatsen. A, ochB C kom fortsätt-
ningsvis under förundersökningen lämna för Datt graverande
uppgifter. B och C försattes på fri fot, medan förblevD häktad.

inledandeDe förhören med de misstänkta hölls dialogförhör.som
komSenare samrnanfattningsförhöräven användas. samtligaI för-att

hör dokumenterades vilka uppgifter de hörda tagit delnoggrant som
för skulle undvika framtida missförstånd. De hörda fickattav man

rita flera skisser stöd för sina uppgifter. Försvararnasom var
närvarande under förhören.

Åtalet m.m.

åtalades förD mord alternativt medhjälp till mord. A, B och C
åtalades för misshandel. Alla fyra åtalades också för den stöld som var
upprinnelsen till händelserna.

föreStrax huvudförhandlingen vid tingsrätten begärde D bliatt
hörd Han ville därvid inte ha sin försvarare med sig. Dnytt.
berättade han kommit till brottsplatsen i anslutning till de andraatt att

på därifrån. Han hade inteväg något händelserna.settvar av
I detta skede kontaktades åklagaren rättsläkaren Jan Lindberg,av

redogjorde för sin tveksamhet rörande mordvapnet. Enligt dennessom
uppfattning den dödande skadan sådan det sannoliktattvar attvar mer
den åsamkats glasbit kniv. I polisförhörenän detav en av en var
ingen de misstänkta hade något glasbit.nämnt Däremotav som om en
hade dem talat kniv. hadeB dock haft flaska hantre av om en en som

någontappade gång-under jakten.

Rättegången vid tingsrätten

Vid tingsrätten stod A, B och C inte för vad de hade D isagt om
polisförhören. C, hördes med tolk, förnekade dock inte deattsom
uppgifter han lämnat D i polisförhören korrekta, medan A ochom var

förklaradeB sina berättelser till polisen oriktiga i vissasom av-
seenden. Tingsrätten dömde A, B och C för stöld medhjälp till stöld
beträffande A och misshandel. Påföljden bestämdes för tillA
villkorlig dom, för B till fängelse månader och för C till överläm-tre
nande till vård inom socialtjänsten. befannsD sannolika skäl
misstänkt för i fall medhjälp till mord och tingsrätten beslutadevart

han skulle genomgå rättspsykiatrisk undersökning.att
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och sina föräldrar till Turkiet direkt efter rättegången.A C togs av
efter tid kontakt åklagaren ochförsvarare medD:s tog atten uppgav

uppgifter till släkting. Vid förnyadefått B lämnathon veta att nya en
hade haft kniven iförhör med B denne det A han-attuppgav var som

det läget gick det inte höra och C igen,brottsplatsen. I Aden att
Turkiet uppgifterde kvar i och det fanns tydde påeftersom somvar

komma där. kom emellertid tillbaka ochde skulle Destannaattatt
polisen. i sitt förhör han också hadehördes A Dutöverattuppgavav

ha kniven i handen på brottsplatsen.Bsett
åklagarenville ha huvudförhandling medan ansågFörsvaret attny

med fortsatt huvudförhandling. Tingsrätten beslutaderäcktedet om ny
Åklagarenhuvudförhandling. åberopade viss bevisning.ny

huvudförhandlingen förnekade C sina uppgifter i polis-Vid den nya
Åtaletuppgifter. föroch B lämnade sina Dförhören. A motnya

alternativt medhjälp till mord ogillades dels därför tings-mord, att
mordvapnet, grundinte ansåg det kniven varit delsrätten utrett att

medtilltalades uppgifter. För vissa andra brott, Dde somnyaav
för, och misshandel, bestämdes påföljdentill bl.a. stöldfälldes ansvar

inom socialtjänstenöverlärrmande till vårdtill
sammanställt med vad blandvad och C berättat,Genom D, B, A
också vittnat, ansågvittnet MO och brodern uppgettannat som

befunnit sig i Albydet klarlagt bröderna E och Ftingsrätten att
den juni de blivit jagade D, B, A13 samt attnatten motcentrum av

härtill enligt tingsrätten ha varit D ochoch C. Orsaken attsyntes
förfått uppfattningen bröderna demövriga medtilltalade den angettatt

tidigareanledning inbrottet i biljardhallenpolis i natt.sammaav
jakten måste påbörjatstingsrätten det också haEnligt utrett attvar
skilts sedan de04.00 den 13 juni, E och Fefter klockan att passerat

sprungit inTingsvägen bland radhusengångbron Föver attsamt
varvid förföljarna valdefortsatt längs gångvägen skogen,medan E mot

förelåg skildaefter Beträffande dessa hunnit Efölja E.att uppvar
uppfattning det inte avgörandeuppgifter. Enligt tingsrättens var av

tingsrätten konstaterade flerta-betydelse exakt detta skett, attvar men
för uppgifter riktiga. Dessaomständigheter talade Czslet att var varm

vad bland andra och vittnet KWnämligen stöd A sagt.av
omedelbartklarlagt blivit misshandladTingsrätten fann vidare Eatt

haft ihade E då knivhunnits Enligt tingsrättensedan han en enaupp.
hadedet misshandelnTingsrättens slutsatshanden. utrett attatt varvar

härefterslagitoch C, både sparkat ochinletts B attmensomav
förelågBeträffande Dzsfall kommit till platsen.i A närvaroäven vart

han befunnit sig.gällde hur Euppgifter, i fall detskilda näranärvart
invid busshållplatsensjälv han befunnit sig ipåstodD trappanatt

befunnit sig alldeles iandra, däribland C och påstod Dmedan A att
E.närheten av
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Den medicinska utredningen i målet visade misshandeln Eatt av
slutat med dennes död omkring klockan Utlåtandet05.00. denöver
utvidgade rättsmedicinska undersökningen sammanställt med vad

Lindbergrättsläkaren Jan visade tillfogats blandEuppgett att annat
skarpkantade sårskador,två den på baksidan höger lår, denena av

påandra halsens och ansiktets sida. vidare såsomDet utrett attvar
huvuddödsorsak betrakta den påvisade tilloch halsens ochattvar
ansiktets högra sida lokaliserade sårskadan. Vidare fick klarlagtanses

Åklagarentillfogat denna skada. hade i gämingspå-Eatt personannan
ståendet gjort gällande tillfogats dennaE skada med kniv.att en
Tingsrättens bedömning det här förelåg viss oklarhet. Av Janattvar

vittnesmål framgickLindbergs nämligen det inom skadans nederstaatt
del fanns två stycken rispor, "svansar", började i huden styckeettsom
från den djupare skadan. Enligt Jan Lindberg kunde detta tyda att
skadan förorsakats något föremål kniv. Dennaänannat typav en av
rispor hade Jan Lindberg tidigare observerat då skärskador förorsakats

glas, aldrig då det skärande föremålet varit kniv. Janmen enav
Lindberg ville dock inte utesluta kniv hade i detta fallanväntsatt en

något förorsakatsansåg det sannolikt skadanattmermen av en
glasbit.

till medicinskaMed hänsyn den utredningen kunde det enligt tings-
inte styrkt tillfogats sårskadan påmening E halsenrättens attanses

med kniv.en
sedanTingsrätten fortsatte med analysera bevisningen D.att mot

fick det främst och berättatEnligt tingsrätten vad D, B Agenom- -
tillfogats sårskadan antingenstyrkt E halsen D, B, Aattanses av

hade visserligen ytterligare befunniteller C. C Gsagt att en person
motsades docksig på platsen. Detta enligt tingsrätten vad denneav
efter inbrottetsjälv han begett sig hem och där.uppgett; att stannat

Också vittnet hon fyra komma uppförvad MH sagt att sett personer-
från gångstigen busshållplatsen talade enligt tingsrättentrappan mot -

funnits fler de fyradet platsen närrmda.änmot att personer ovan
vittne hade heller fler fyra eller invidInget änsett personer

Åklagaren tillfogadebrottsplatsen. påstod i målet det D Eatt somvar
och sårskadan på höger lår. Till stöd härförskadan halsen även

i vad de medtilltalade vidåberopade åklagaren huvudsak uppgett
detta avseende konstateradepolisförhör, framför allt vad C Isagt.

han D dels sticka E itingsrätten C vid polisförhör påstått settatt att
uppgifter lämnatben, dels skära honom i halsen. De B och Ahöger

tingsrätten också tala förförundersökningen enligtunder syntes
hade hur D hämtade knivenåklagarens påstående. B han settsagt att

hade påstått han hurfrån plats där slängt den medan Aden E att sett
kastade kniven ifrån sig.D

huvudförhandling och C dock andraVid tingsrättens lämnade B, A
med knivenframgått sade det hanuppgifter. Såsom B A settatt var
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Ävenoch inte D. A:s uppgifter ändrades så till vida han ocksåatt nu
påstod han B med kniven i handen. C sade sig inteatt sett komma

såihåg mycket vad skett. Han påstod dock med bestämdhetav som att
intehan "med ögon" D hålla i kniven. Då teknisk bevisningsettegna

i form fingeravtryck eller liknande saknades det hade inte gåttav att-
få fram några fingeravtryck eller blodspår den återfunna kniven -

det alltså avgörande betydelse för prövningen åtalet Dvar av motav
sådan tilltro kunde till de uppgiftersättas B, A och C lämnat underom

förundersökningen dessa kunde läggas till grund för domstolensatt
prövning. Enligt tingsrätten fanns det därvid omständigheter som
talade både för och antagande de under förundersökningenemot ett att
lämnade uppgifterna korrekta.var

tingsrättenInnan gick in denna fråganärmare berörde deman
medtilltalades uppträdande under rättegången, något tingsrättensom
ansåg sig kunna beakta vid trovärdighetsbedömningen. Tingsrätten
uttalade:

Samtliga har visat påtaglig respektlöshet för det inträffade. Inte helleren
dettycks bekomma dem särskilt de kamrat eller mindreatt av annan mer

direkt utpekas gärningsman. Så har till exempel B och suttitA tillsam-som
i rättssalen och emellanåt samtalat med varandra. När B omvittnatmans att

det hade knivenA i handen och det förmodligen dennevar som var som
mördade harE A suttit helt oberörd. har härefterB återvänt tid platsen
varefter A gått fram till vittnesbåset för sin Under denna haratt utsaga.avge

påståtthan han D B hållit knivenutöver även i handen. A kanatt sett att - -
därför inte D och B skadatsäga E. gick sedanA åter ochvem av sattesom
sig bredvid B varefter dessa, till oberörda vad kamraten sagt,synes av
fortsatte samtala. Detta beteende ställt med de ändradeatt samman upp-

Ävengifterna förringar enligt tingsrättens mening tilltron till vad de uppgett.
C:s under denna huvudförhandling påstådda svårigheter minnas vadatt som
inträffat talar i riktning.samma

detta kunde enligtAv tingsrätten i och för sig inte dras den slutsatsen
de uppgifter lämnats under förundersökningen skulleatt som vara mer

trovärdiga. För detta förhållande talade emellertid, enligt tingsrätten,
bland den detaljerade berättelse C lämnat vid polisförhör. Hanannat
hade där berättat såväl knivstick i höger ben skärskada iom som
halsen. Hade han inte händelsen skulle han enligt tingsrättens be-sett
dömning inte ha kunnat berätta så detaljerat E skadats. Tings-om var

framhöll emellertid det därmed interätten han måste haatt sagt attvar
in gärningsman i sin berättelse. I dettarätt sammanhang måstesatt

emellertid enligt tingsrätten beaktas C hade påstått skadanäven att att
i halsen tillfogats knivE med och Lindberg hadeJan angivitatt att
sannolikheten för denna skada skulle ha tillfogats E medatt ett annat
föremål kniv följde enligtän Härav tings-större än motsatsen.en var
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det således interätten heller säkert Catt sanningen vadatt sagtvar
gäller Härefteranvänt fortsatte tingsrätten:vapen.

påstående,För Czs D skulle gärningsman, talar det förhållandetatt vara att
två suttit häktade med restriktioner,tre pekatpersoner, varav ut samme

med kniven i handen, nämligen D. Vid bedömningen dettaperson av
förhållande måste emellertid beaktas dessa enligt efter hän-att tre utsagaegen
delsen begett sig hem till B:s lägenhet och därvid någon, antingen B elleratt
A, "D skar killen". Att dessa såledessagt att redan innan detre greps av
polis kopplat ihop D:s med den skurit E i halsen fårnamn som utrett.anses

kanDet därvid inte heller uteslutas de sig vad deatt änpratat samman mer
velat medge.

En omständighet enligt tingsrätten skulle kunna tala för trovärdig-som
heten i de under förundersökningen lämnade uppgifterna fyndetvar av

knivEzs på plats det håll C D kastat den. Tingsrättensagt atten
pekade dock det förhållandet kniven inte påträffades i sambandatt
med brottsplatsundersökningen, först sedan A pekatävenutan ut var
den skulle Styrkan bevisvärdet beträffande knivfyndetvara. av
förringades enligt tingsrätten också andra skilda omständigheter,av
bland A, han pekadenär platsen, varit på friannat att fot underut

Ävennågon veckas tid. förhållandetdet det inte kundeatt utrettanses
det med denna kniv tillfogatsE skadan i halsen försvagadeatt var som

enligt tingsrätten värdet fyndet.av
Vid bedömningen trovärdigheten vad de medtilltaladeav uppgettav

borde, framhöll tingsrätten, beaktasäven deras uppgifter i skildaatt
avseenden blivit motbevisade. Att B i olika delar lämnat oriktiga
uppgifter, såväl förundersökningenunder vid tingsrättsför-som
handlingen, ansåg tingsrätten klarlagt. Han hade bland påståttannat att
han läskedrycksflaskan redan innan han kom framtappat till fästet till
gångbron Tingsvägen, någotöver motbevisades vad såväl Csom av

F nämligen de B med glasflaskan han befannsagt, sigatt närsettsom
vid brofästet. B hade också bestämt förnekat han den 23 septemberatt

ZÖ1994 träffat A, vittnet och C i Alby dessa påståttcentrum, trots att
så varit fallet. Med hänsyn härtill, tillatt B:säven uppträdandesamt

under rättegången, kunde enligt tingsrätten inte någon tilltrostörre
till vad hansättas sig under förundersökningen elleruppgett, vare

inför tingsrätten.
Tingsrätten framhöll dock den omständigheten de medtill-att att

talade ändrat sina uppgifter från förundersökningen till rättegången vid
tingsrätten, kunna någon godtagbar förklaring till varför deutan att ge
gjort så, i viss mån talade för tidigare länmade berättelser skulleatt
kunna vara sanna.

Någon egentlig slutsats betydelse för trovärdigheten i lämnadeav
kunde enligt tingsrättens mening inte drasutsagor vad de i måletav
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redogjort för hurendasthade i huvudsakpolismännen Dehörda sagt.
uppgifter.lämnat sinavilket de hördahållits ochförhören sätt

följandedomskäl avslutadesTingsrättens sätt.

gälleråtskilliga oklarheter vadföreliggeranförda framgår detdetAv attovan
gäller blandförundersökningen. Dettaoch B lämnat underuppgifter C, Ade

möjligheten B,halsen,tillfogats skadanvilket föremålmed E attannat av
Ävenlåga trovärdighet.generelltderassigoch CA settsamtpratat samman,

för-de berättat underför vadockså talaromständigheterskilda attom
samladvidfinner tingsrättenriktigt,skulle kunnaundersökningen envara

styrktkansäkerhettillräcklig gradinte medbedömning det attatt ansesav
medskada tillfogats Edennainte hellerskadan på halsen ochtillfogat ED att

kniv.en
medhjälpmordför såvälDanförda skall åtaletgrund detPå mot somav

bifall.mord lämnastill utan

Rättegången i hovrätten

Åklagaren skulle åläggasbegärde Dochdomenöverklagade att
kommitbevisninghade visshovråttsförhandlingenreseförbud. Inför ny

olikatill tvålämnatCuppgifterbestod iDenfram. spontantsom
reseförbud.framställningenbiföllpoliser. Hovrätten om

uppgifter.ytterligaremedoch Ckom BA,I hovrätten nya
till dessa.ingen tilltroHovrätten satte

och FEtingsrätten,fann,Hovrätten sätt utrett attsomsamma
juni04-tiden den 13vidpåbörjatsoch jaktenC,D, B, Ajagats attav

gångbronsedan de överinblandadede passeratsamt att personerna
Vidare fannskogen.gångvågenförfölja EvaltTingsvägen motatt

Lindbergvad Janochvittnesförhöret med KWhovrätten avgenom
hunnitsEi halsenskadankonsekvenserna utrett, attuppgett avom

misshandelntunneln ochsedan hanförföljaresina attpasseratavupp
hovrättenvisade enligtmålet ävenUtredningen idär. attbörjat

dag05-tidendöd vidmed dennesslutatmisshandeln E samtsammaav
iskarpkantade sårskadandendödorsakat Ezsskadadenatt varsom

tillfogats Eskadadennasida ochhögrahalsensansiktet och att av
person.annan

förelåg någradet intetill tingsrätten,fann, iHovrätten attmotsats
tillfogats medskadandödandedenfrågan,beträffandeoklarheter om

enligttill dethänvisade härglasbit. Hovrättenmed attkniv eller enen
någottillfogatslåretskadanosannoliktLindbergJan att genomvar

deingenframhöllkniv. Hovrättenföremål attän som varavannat en
skullede andranågonhade observeratpå Einblandade i jakten att av

både Edäremotdetmed sig attglasbit utretthaftha att varmenen
detframme århaft denhansig ochmorakniv med samt atthaft atten

plats där Edennärhetenbuskage ihittats iknivdenna ett avsom
skäldärför intefannskadan. Hovrätten attdödandedentillfogats
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spekulera i frågan, den dödande skadan kunde ha tillfogatsom genom
glasbit, fann det styrkt den tillfogatsutan med kniv.atten en

Hovrätten delade tingsrättens bedömning det styrkt Eatt attvar
tillfogats sårskadan halsen någon D, B, ellerA C. Enligtav av
hovrätten kunde annandet alltså uteslutas någon dessa ynglingaränatt
hade tillfogat E den dödande skadan.

I hovrätten förklarade D, A och sigC antingen inte ha närsett
eller hur E fått skadan i ansiktet och halsen eller huvudöver taget
inte ha något minne händelsen.av

Hovrätten kom härefter in på vad de inblandade uppgivit vid polis-
förhören. Hovrätten konstaterade C då berättade han Datt att sett
sticka iE högra benet och skära honom i halsen med E:s kniv,egen
medan B sade han sett hur D hämtat kniven frånatt den plats där E

blänkandeslängt den och A han hur kastadeD föremålatt sett ifrånett
sig.

Hovrätten jämförde detta med vad A, B och C uppgivit vid
huvudförhandlingen vid tingsrätten, där, Bnämnts, detsagt attsom

hanA med kniven inteoch D, detAsett B hanvar att settvar som
med kniven i handen och C han inte med D hållaatt ögon settegna
i kniven.

hovrättenI B och C skäl till de i förhållande till vidattangav som -
polisförhören ändrat sina uppgifter vad de iakttagit på brottsplat-om-

de vid dessa förhör kände sig pressadeatt häktade ochsen attav vara
de förespeglats de skulle försättas fri fot,att de berättadeatt om

hade orsakat E:s död.vem som
Varken A eller B ville i hovrätten lämna någon förklaring till de

uppgifter de lämnade vid tingsrätten.som
Enligt hovrättens mening kunde det uteslutas de inblandade inteatt

kände till hur tillfogatsE den dödande skadan och demvem av som
den skyldige. Vidare framstod det enligt hovrätten klart devar attsom
medvetna domstolen inte kunde tvinga dem tala sanningattvar om att

liksom de ville skydda den skyldige. Någonatt anledningnumera att
tilltro till de berättelsersätta större de lämnat inför hovrätten änsom

till vad de berättat under polisförhören fanns enligt hovrätten därför
inte. I domen redovisade hovrätten härefter vad förekommit undersom
förundersökningen i målet. Hovrätten konstaterade följande.

förundersökningsprotokolletAv framgick A, B och C denatt greps
juni13 på och D den 17 juni. D frigavs den 18attmorgonen greps

juni och den 21 juni. A försattes på fri fot tingsrättennyttgreps av
den 22 juni efter omhäktningsförhandling. C och B försattes frien
fot den 7 juli.

Den 28 juli kontaktade polisen,A vilket resulterade i vallningen
med honom brottsplatsen. Han pekade då den plats dit hanut sett
D kasta blänkande föremål. Han berättade också ochD B ståttett att
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offret. lämnade dessa uppgifter hade hansin sida När Aavvar
varit fri fot vecka.en

då alltjämt häktad, be-29 juni lämnade C,Den spontanvar ensom
framgick följande. jagade bröderna E och F. Cvilken Derättelse av

kom efter.tillsammans och D och A Denoch B ena avsprang
gick fram tillkniv och hade flaska. När Bfram Bbröderna tog en en

skogen och denrädda. brodernblev de Denbröderna motsprangene
träffadeflaskan E inte.radhusen. Sedan kastade Bandra motmot men

såoch sparkade på honomefter hoppade honomE. BDe sprang
sparkade C på honom.han låg på markenhan ramlade. När ävenatt

och C tänkte hadefrågade vad de höll med AochSedan kom A att
kniven i handenfrån E hadeflyttade sig några E.ochrätt meter men

frånkniven buskarna. Hani buskarna. D plockadekastade in den upp
från platsen, sedan slängdepå dei benet Estack den vågnär var

den.han
berättade C vidarevid förhörfråga förhörsledarenPå attsammaav

hakanfrån buskarna, skar E undertagit knivensedan hanD, upp
dåbege sig från platsenoch hade börjatmed kniven, C Ahalsen att

cirkaoch befann sigi benet C Askar Esåg Dde även samt attatt
bredvid.medan B stodfrån då skar honomE Dfemton meter

liggande och Ahan sparkat på den Ejuli berättade B4Den attatt
och denne höllsedan såg D komhanpå denne,hoppat attatt att

något med knivensåg gjordehan inte Di handen,kniven samtatt att
vidare ibuske. berättadekniven i Bhämtathan hade Dattsettatt en

pratade de vadtillbaka till lägenhetendå de komförhöret att somom
dethade sparkat på E ochhandå hade berättatoch hanhänt attattatt

berättade han hade hoppatå sin sidakraftiga sparkar. Avarithade att
ordentligthan hadehan troddeochEzs samt atttrampatattattrygg

skurit halsenhade Doch A dåfortsattsedande sagt attattatt prata av
E.

förundersökningen lämnadede underbedömningHovrättens av
följande.uppgifterna blev

höll i kniven.denpekathar under förhören DC och BBåde A, ut somsom
kniven.skar E med Derassåg hur Dberättat handessutomharC att

kastatoch berättat Dså både C Apåuppgifter överens sättstämmer attatt
polisen.också hittatsbuskage där dennäraliggandeifrån sig ikniven ett av

hahaft tillståndoch har intevarit isoleradeunder förhörenharC och B att
för denvarithar visserligenutomstående. Dekontakt med utsatta press som

innan någontvå veckorhar likväl tagithäktad detinnebärdet att menvara
tanke på denhänt E. Medmisshandeln och vadvelat berättadem somomav

finns inte skälhändelsenbörjat berättagått innan detid att trolånga omsom
harvad hänt. Cpolisen siginnan dede pratat om somatt sammangreps av

det Dhanpå fri fotförsattsockså sedan han sett attupprepat att somvar
har inte helleroch KH. DetEMinför polismännenbåde"gjorde det"
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framkommit något i målet talar för de skulle haft motivattsom gemensamt
ljuga för polisen i avsikt binda just tillatt D brottet.att

Hovrätten slutsats blev de vid förundersökningen lämnadeatt
uppgifterna kunde läggas till grund för prövningen åtalet.av

Hovrätten fann det dessa A:s, Bzs och C:s uppgifteratt genom
med bevisningen i övrigt ställtsammantagna rimligt tvivelutomvar

det D utdelat knivhuggen Ezs ansikte,att hals och benmotvar som
och han knivskadan halsen förorsakatatt Ezs död.genom

Båda knivhuggen hade enligt vad Jan Lindberg krävt bety-uppgett
dande kraft. Detta tillsammans med D omedelbart dessförinnanatt
hämtat kniven från den plats dit E kastat den gjorde det enligtatt
hovrättens mening uteslutet knivhuggen hade utdelats oavsikt-attvar
ligt. Skadan halsen vidare sådant slag D, enligt hovrät-attvar av

måste ha insett den skulle kunna leda tillten, E avledatt att av
blodförlusten. Med hänsyn till den besinningslöshet D visatsom

hugga E med kniven denne låg skyddslösatt när markengenom
efter den råa misshandel de övriga ynglingarna honom förutsattsom
måste det enligt hovrätten hållas för visst vetskap E skulleatt attom
avlida skadan halsen inte skulle ha avhållit frånD tillfoga Eav att
denna skada. D skulle därför dömas för uppsåtligt dödande. Hovrätten
rubricerade gärningen mord och bestämde straffet för detta brottsom

för de brott tingsrätten fällt D till för till fängelsesamt isom ansvar
fem år. Som motivering för dödandet E inte borde bedömasatt av som
dråp, anförde hovrätten:

Den dödande skadan hade föregåtts allvarlig misshandel fyradärav en perso-
sig E låg skyddslös på marken möjlighetgett försvara signer utansom att

eller sig från platsen. harD framhållits sedan hanta utdelat detsom- -
dödande hugget lämnat den skadade E förblöda. harE inte dött omedelbartatt

hugget halsen. Innan han dog mäste han ha upplevt bådemot svåraav
och svår dödsångest.smärtor Brottet därför inteär mindreatt grovtanse som

och skall följaktligenD dömas för mord enligt 3 kap 1 § brottsbalken.

D ansökte revision. revisionsansökningenI hans försvarareom uppgav
och ånyoA B lämnat uppgifter till Dzs släktingar.att nya en av

Högsta domstolen meddelade dock inte prövningstillstånd.

Sammanfattning

Tingsrätten dömde A, B och förC stöldbrott och för misshandel till
Villkorlig dom, fängelse i månader respektive överlämnande tilltre

Åtaletvärd inom socialtjänsten. D för mord alternativt medhjälpmot
till mord ogillades. dömdesD dock för vissa andra brott, däribland
stöld och misshandel, och överlämnades till vård inom socialtjänsten.
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Åklagaren mordåtaletöverklagade friande domen avseendeden mot
de B och C lämnat underuppgifter A,D. Hovrätten fann att som

och fälldebedömningentill grund förförundersökningen kunde läggas
fängelse i femmord. Straffet blevförD tillstöd dessamed ansvarav

år.
för mordet Eåtaladesdenblev alltsåResultatet att avperson som

närvarande platsende närdömdes för dettaockså atttrots som var
varandra.skylldepå olikamordet skedde sätt

i mål Baugusti 1994, DB 884,den 18domHuddinge tingsrätts
ochi mål B 257/941994, DB 1236,oktoberdom den 21906/ 94 och

januari 1995, DBden 12avd domhovrätts,906/94 Sveasamt
beslut den 2domstolens, avd2836/94 Högstamål Bi marssamt

mål B 424/95.i1995

brottmåliBeviskravet10.4

åtalväckandeBeviskrav för10.4.1 av

åtalsplikt.absolut DettahuvudprincipgällersvenskI rätt som
6 § RB:i 20 kap.föreskrivs

Åklagare under allmänthörtala á brott,stadgat,skall, ärannat somom
åtal.

begångenfunnitharåklagare,innebärRegeln attatt ensomen
förtillräckligtbevismaterialetoch ärbrottgärning attutgör attett

skyldigprincipifällande kan ärdomgrunderobjektiva emotses,en
skyldig tillsjälvhan sigunderlåter dettaåtal. Om han görväckaatt

be-uppställs dockDet§ BrB.tjänstefel 20 kap. 1nämligen ettbrott,
absolutafrån denomfattande undantagmindreellertydande antal mer

RB. Meni 20 7 §finns kap.regler häromGenerellaåtalsplikten.
åtalsplikten.inskränkningar igällersärskilda brottmångaockså vid
s.k. relativadengrundprincipenländerandraI vissa är annan,en

detDär ankommeråtalplikten opportunitetsprincipen.eller
ochbrottgärningvissfunnit utgörhan attåklagaren ettnär attatt, en
åtal ärdom, huruvidafällandeför prövaräcka ettbevisningen bör en

synpunkt.påkallat från allmän
förbudfinnsátalspliktenabsolutatill denslags motpol ettSom en

sannolikalagen kallarföreligger vadinteåtal detväcka närmot att
åtalobefogatstraff för s.k.föreskriftFörbudetskäl. utgörs omenav

BrB:§3kap. 515 st

fördärtill,skäl dömessannolikaharhan ickeåtal ehuruväckerDen som
månader.högstfängelse itill elleråtal böterobefogat sex
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En åklagare således skyldigär väcka åtal bevisningennär äratt enav
viss styrka han å andra sidan förbjudenär väcka åtalattmen om
bevisningen inte viss styrka.är Av naturliga skäl det inte frågaärav

bestämd vilken bevisningengräns över kräver åtal respektiveom en
under vilken åtal medför straff. Det ställa helt orealistiskaattvore
krav på åklagare han i varje särskilt fall skulle den exaktatt göraen
riktiga bedömningen bevisningens styrka för inte riskeraatt attav
drabbas straff. En relativt bred marginal existerar mellan de tvåav
beviskraven "gap" mellan åtalsplikt och åtalsrätt. Hur dennaett-
marginal bestämt dvs.närmare exakt de två nivåernaut,ser var mera
ligger, svår och omdiskuteradär fråga.en

Beträffande den nedre den styrka bevisningengränsen, måste ha för
åklagaren eller någon väcker enskilt åtal inte skall riskeraatt som- -

straff för obefogat åtal, använder lagen alltså uttrycket sarmolika skäl.
följandeHärom i BrB s. 179.sägs

Frågan, huruvida sannolika skäl föreligger, förståär fråga, inteatt som en
huruvida det finns sannolika skäl den tilltalade skyldig, huruvidaatt utananse
det finns sarmolika skäl åtal skall lyckas. Så också lagrummet avfattat,äratt
i det där talas sannolika skäl till åtal. Skälen skall sannolikaatt i denom vara
meningen, det föreligger något kallas sannolikhet för den tilltaladeatt attsom
skall bli fälld.

Med uttrycket något sannolikt förknipparär vanligen föreställ-att man
ningen, detta antagligtär än Därav torde slutas,att motsatsen.mera att
sannolika skäl säkert föreligger skälen för det skall fällandebliatt anta attom
dom sig starkare skälen för antagandeän Emellertid måsteter motsatsen.av

sådan Vägning skäl och motskäl sällan möjlig utföra med någonatten av vara
Förhållandenasbestämdhet. föranleder, åtal måste väckt mednatur att anses

sannolika skäl, och alltså straffritt, huvud där detöver sigtagetvara ter
rimligt åtal anställs.att

I den proposition låg till grund för utfominingen BrB dennasom av
punkt 1948:80 bordeprop. 262 framhölls, den väckt åtalatts. som

straffri "ej blott då de honom vid åtalets väckande kändavara om-av
ständigheterna skäligen kunde tillräckliga för fällande dom utananses

då under målets gångäven framkomna omständigheter kanav senare
framgå vid åtalets anhängiggörande förelågoobjektivtatt settanses

sannolika skäl därtill, låt dessa skäl då förkända denattvara voro
åtalande."

Uttrycket "ehuru ickehan har skälsannolika därtill" såledesskall
uttydas "trots det objektivt inte föreligger sannolika skälatt sett
därtill" vid åtalets väckande. I kommentaren framhålls det skulleatt

sig egendomligt den åtalande skulle kunna dömas för obefogatte om
åtal där åtalet lett till frikännande detett t.ex.men senare, genom

blirerkännande, klarlagt den tilltalade i själva verket skyldig.att var
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bevisbördan placeradanförda och tillMed hänsyn till det ärattnu
för illa under-det uppenbartsedvanligt närpå gränsensätt är ettatt

obefogat åtal liggerdöms förleda till åklagareåtal kanbyggt att en
anmärkningsvärtha varituttryckt måste bevisningenAnnorlundahögt.

i fråga.skall kommaför sådantatt ansvarsvag
åtalstraff förbjuden väckaåklagare vid hotsåledesOm är attomen

bifallas, innebärdet skallföreligger sannolika skäl förintedetnär att
sådana skäl föreligger.åtalhan skyldig väckainte närdetta är attatt

Åtalsplikten skäl.tillräckligatill förekomstenanknyter i stället av
förslag tillinte i lagtexten. Etttillräckliga skäl återfinnsUttrycket

skyldig väckaskulleåklagareinnehåll allmänregel attatt varaaven
skäl dentillräckligahonom, såvidaåtal ankomåtal, där mot

i år 1926Processkommissionen dessfanns, föreslogsmisstänkte av
Elwing,ff. och1926:32 32SOUframlagda betänkande se s.

åtal, 1960,för allmäntförutsättningarnaskäl, StudierTillräckliga över
det fortsattatill lagstiftning. Iledde dock inteförslag46. Desss.

regelsådanlikvälProcesslagberedningenframfördearbetet att en
skyldighet ochbehålla dennaBeredningen villei svenskgällde rätt.

tillräckliga skäl.härvid uttrycketanvände
lagstiftningnågonuttalade har,ProcesslagberedningenVad trots att

enligtsåledesåtalsplikt gällernormerande. Enskett,inte ansetts
Elwingmisstänkte föreliggerdentillräckliga skälsvensk rätt motom

48.s.
tillräckligtnågotskäl Medtillräckliga ärdå medVad attavses

tillfredsställande""ärdet "är nog",språkbruki allmänt attavses
cirkeldefinition: tillräckligafrågadet såledesEgentligen äretc. enom

vilken dennamåttstock,enligtskälskäl ärär mennog ensom
Ändå tillräckligauttrycketuppfattashärmed.intemåttstock är anges

så,uttolkasstyrka. Detför bevisningensnivåkravskäl attettsom
grunderobjektivaåklagarensådantbevismaterialet skall attvara

1938:44 257,fälld SOUmisstänkte blir sedenkan emotse att s.
bedömningen skalldenVid1976:47 73.58 och SOUElwing s.s.

gärningenshänför sig tillomständigheterallabeaktaåklagaren som
kanomständighetersådanasida, liksomsubjektivaobjektiva och som

straffbarhet.eller upphävautesluta
styrka skullebevisningenspåhuruvida kravetdiskuteratsharDet

finneråklagarensituationer. Omsänkas i vissa tro-attkunna t.ex.
bevisvisstvärdetsvårbedömd,vittnevärdigheten hos är ettattett av

motstridigamåni vissförekommerdetosäkert ellernågotär att
allmännafråndetdet kunnauppgifter, skulle sägas ut-att mera

tillsakenöverlämnaför åklagarefinns skälgångspunkter att enen
åtal skallskäl förtillräckligabedömning. Fördomstols att anses

objektivaåklagarendock,fall förutsättsi sådanaföreligga att
be-värderadomstolen kommerbedömningengrunder kan attgöra att
be-sänkningNågonstyrkt.finner åtaletså denvisningen avatt
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viskravet i dessa situationer alltså inte medgivetär enligt gällande rätt.
Det har också ifrågasätts inte sänkning beviskravet ärom en av

motiverad vid speciellt brott. Elwing denna tanke s. 88toggrova upp
f. avvisade den med motiveringen i den mån förändringatt,men en

sakläget i brottmål inträder vid huvudförhandlingen, erfa-ettav
renheten torde utvisa denna oftast utfaller från åklagarsynpunktatt
oförmånligt de under polisutredningen hörda vittnena, enligtsom-
förundersökningsprotokollet avgivit för åtalet så be-gynnsamma
rättelser, minns längre någonting relevans Gränsen mellanav osv.
förundersökningsstadiet och rättegången liksom de olika rättsliga

arbetsuppgifter måste också, enligt Elwing, beaktas.organens
Gällande ståndpunkt inte heller här fårrätts kravetär på tillräckligaatt
skäl för åtal efterges.

Elwing i "Tillräckliga skäl" också vad väsentligentog ärupp som
den problematik inryms i Lindomefallet. Elwing skrev 73 f.:s.som

kringvandrandeAntag, bettlarna A och B tillåtas logera i lada.att Underen
uppkommer brand i ladan. Av utredningen framgårnatten oomtvistligt att

branden anlagts och A och icke haftän B möjlighet härtill. Ingenatt annan
omständighet tyder på A och B, icke tidigare träffat varandra, iatt som
förening utfört gämingen. Mot vardera A och föreliggerB sålundaav
misstanke mordbrand. Vardera nekar till gärningen och skyller på denom

Åklagarenandre. kan icke finna någon omständighet talar för densom mera
skuld för den andres; A ochån B således i likaäro hög grad misstänkta.enes

Skall åtal väckas
Det kan onekligen otillfredsställandesägas rättssäkerhetssynpunktvara ur

eller stötande för den allmänna rättskänslan, gärningsmannen till såatt ett
allvarligt brott skall gå fri, särskilt med visshet kan fastslå, attsom man
denne någondera allenast tvâär misstänkta och överhuvudtaget möjligaav

Åtalgärningsmän. bör följaktligen ske, kan fåroch så ut-man mena,
redningen vid domstol klarhetbringa i skuldfrågan. Den, så,som resonerar
hoppas tydligen, bevisläget, vad förekommer vid huvud-att genom som
förhandlingen, skall klarna.

Häremot kan hävdas, åtal alls icke skall ske, eftersom någon gärnings-att
vilken tillräckliga skäl till åtal föreligga, anträffats. Om miss-motman,

tankarna vardera A och B lika starka och därmed likaäro kanmot svaga- -
uppenbarligen icke Azs eller sakfállandeBzs på objektiva grunder emotses.
Lika litet kan åklagaren finna sannolika skäl föreligga för fällande dom mot

ellerA B.
följaktligenDet icke förenligt med lag i dylik situationattsynes vara en

väcka åtal. Att kretsen misstänkta begränsad till allenast tvåärav personer,
vilka endera måste den skyldige, kan icke förändravet attav man vara

betraktelsesåttet. Denna omständighet förtorde övrigt endast skenbart ha
betydelse för frågan tillgodoseendet rättssäkerhetsintresset eller denom av
allmänna rättskänslans krav. Icke kan förhållandet härvidlag annorlundavara
i diskuterade situation i den, där åklagaren funnit allenast misstänkt,ännu en

skuld han känner sig fullt och fast övertygad vilken han,motom vars men
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från åtalnödsakad avståfinner sigbristfällig bevisning,grundpå attav
otillfredsställande ochfinner detåklagarentydligen det,Förhållandet är att -

från åtal, hanstötande avstårättskänslan närför den allmännatroligtvis att-
gärnings-står framför honomtvå misstänkta ärdeenderaattvet, som nuav

isynpunkter kommasistnämnda fallEmellertid måste i sammamarmen.
radenslutligen misstänkt iallenastdär frågan gällerbetraktande avensom

situa-förra eller denvarken den"godkända" Iochhörda senarepersoner.
de iavgörande förekomstenomständighet änbörtionen avvaraarman

tillräckliga skälen.rättegångsbalken förutsatta

för fällande domBeviskrav10.4.2

väckasåtal skallsakintesjälvfallet avgöraDet är att somomsamma
underlag ochskilda slagssker påBedömningarnai målet.dömaatt
åtalsfrågan ochställningstagande iåklagarensstadier. Mellanolika
rättegång skalldennarättegång. Underliggerdomdomstolens en

alltidpresentation innebäroch denna nästanbevisningen presenteras,
händelseförloppet,spridsförändras: ljus överbilden utsagornyttatt

gjordalltså inteåtalsbeslutetBedömningen vid ärändras etc.
Ändåtill.ställningdomstolen hardetunderlag att tasom somsamma

han harbedömningsinåklagaren vidhävdas,kan det att av om
bedöm-just domstolensåtal skall anteciperaväckaskältillräckliga att

Kravnivåndom.för dess ärtidpunktenframtidavid denning
inteskall åtala, haninteåklagarenmeningeni dendensamma att om

kommadomstolen skallförbevisningen räckerbedömer attatt anseatt
styrkt.åtalet

brottmåldom iför fällandebeviskravetuppenbartDet är att en
så denuttrycks detnivå. Oftahögmåste liggaoch attligger en

jämför NJArimligt tvivel";"ställdskallskuldtilltalades utomvara
har i862. Detoch 1989164114., 198219821980 725, s.s.s.s.

bevisning förstarkarekrävasdet skullehärmed hävdatssamband att
jämför vad i detlindrigavidvid brottskuldtilltalads än somgrovaen

förrai detdetför åtal. Enangående skäl ärföregående atttessagts
enligtBevisning"robusthet". sägsbevisningenskravställsfallet
såvittfullständig det,såutredningenrobust är attnärdenna tes vara

kanbevisningförebringadnågon ickeexisterarinte somvet,man
alltsåbrott skullelindrigamålbevisvårdet. Ipåverka manavsersom

utredning.grundligmindremednöja sig
styrka ibevisningenspåkravetbedömningFör närmare aven

måsteBl.a.distinktioner.ytterligarenödvändigt medbrottmål detär
försökVarjerekvisitolikamellan attskilja typer m.m.avman

bli antingenemellertidmåstebeviskravsnivånkaraktäriseragenerellt
tillinte blirdenså abstrakt,missvisande elleravseendenvissa atti

inteverksamhet. Detdömande ärpraktiskvidledningsärskilt stor
stårdiskussion. Kvarbevisrättsligföramöjligt här närmareatt en
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emellertid kravet på bevisningens styrka i brottmål,att enligt svensk
i allarätt andra jämförbaraäven högt.rättssystem, årmen

10.4.3 Principen åklagarens bevisbördaom

Åklagaren har bevisbördan för den tilltalade skyldig. Dettaäratt
innebär åklagaren har bevisa den tilltaladesatt handlandeatt att
uppfyller alla de objektiva och subjektiva rekvisit krävs enligt densom

Åklagarenstraffbestämmelse aktuell.är skall i förekommande fallsom
också kunna visa någon grund för ansvarsfrihet, nödvärnatt 24t.ex.
kap. §1 BrB inte har förelegat.

En åklagare har möjlighet framställa alternativaatt ansvarsyr-
kanden. Om åklagare i första hand yrkar för mord och ien ansvar
andra hand för vållande till död, får detta innebäraannans attanses

självhan bedömer bevisningen för den tilltalade handlat medatt
uppsåt döda tillräcklig, han med i beräkningenatt denatt tarsom men
möjligheten, domstolen inte kommer finna uppsåt styrkt ochatt dåatt
i stället kan komma gärningen oaktsamt dödande.utgöra När,att anse
vilket också förekommer, åklagare i första hand yrkar fören ansvar

brott och i andra hand för brott, objektivaett rekvisit iett annat vars
åtminstone något avseende annorlunda utformade,är betyder detta att
han sig ha tillräcklig bevisning för brott det första slagetattanser av
föreligger han inte utesluter, domstolen kommer finnaatt attmen att

bevisningen otillräcklig i någotär eller några objektiva hänseendenatt
medan den brott det andra slaget föreligger.att ettanser av

Avgörande för domstolens möjligheter utdöma inteäratt ansvar
åklagarens brottsrubricering stärrmingsansökningens gärningsbe-utan
skrivning. Eftersom denna utformas utifrån den brottstyp ärsom
aktuell, blir det emellertid ofta så, domstolen inte i gärningsbe-att
skrivningen finner underlag för någon bedömning denänannan som
åklagaren själv har gjort. Inte den oaktsarnrna formen ettens av av
åklagaren påstått uppsåtsbrott täcks alltid gärningsbeskrivningav en

skriven med tanke påär det uppsåtliga fallet. Det kansom t.ex. vara
omöjligt för domstol på yrkande för mord dömaatt etten om ansvar
för vållande till död den anledningen, det i gärningsbe-attannans av
skrivningen saknas något påstående oaktsamt handlande. Iom
betydande utsträckning det emellertid möjligt förär domstolarna påatt
basis påstående för visst brott döma till förett ettav om ansvar ansvar

sådant. Se härom i VictorsDag Den åtaladeett annat uppsatsmera
gärningen några tankar utformningen gärningsbeskrivningarom av-
i års"35 utredande, Vänbok till Erland Aspelin", 1996, ff.213s.

Vid all straffrättstillämpning det vedertagen grundsatsär att,en om
tvivelsmål uppstår, det för misstänkt tilltaladeller fördelaktigasteen
alternativet skall väljas. Man brukar använda "in dubiotermerna
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innebärdär den förstnämndaoch "in dubio reo",mitius" att manpro
tilltalade för-för den misstänkte ellerfall skall välja dettveksammai

harsistnämnda åklagarenalternativet och dendelaktigaste att
principerna gällerbrottmål. angivnabevisskyldigheten i De utannu

där de finns formule-ställe i svensk lagstiftninglagstöd.uttryckligt Ett
den s.k. instruktio-tryckfrihetsförordningen,kap. 4 §dock 1rade är

övervaka tryckfrihetenharenligt vilken den attatt uppmanassomnen,
innebärfria fälla". Grundsatsernatvivelsmål hellre än t.ex. att en

till förkommer räckabevisningen intebedömeråklagare, attattsom
i frågakommerallvarligare två olika brottstyperdenstyrkaatt somav

skall yrkavisst förfarande,bedömningenrättsligavid den ett ansvarav
Än principens tillämp-viktigareallvarliga brottet.mindre ärför det

tvivelsmål huruvidaidomstoldomstolarna. Omning i stannar omen
huruvida tilltaladedenrekvisit föreliggervissttäckning t.ex.ettav -

rekvisit intebli dettautslaguppsåt skall dess ärhandlat med att-
uppfyllt.

blir klarlagti fall där det inteblir aktuellin dubio mitiusPrincipen
händelseförlopputeslutandeinbördestvâ varandravilkendera somav

såledesinträffat. kanmåste ha Dendär nägonderaförelegat varamen
finnsLindomefallet. Detden isituationer sådanatillämplig i som

principen aktualiseratsrättsfall därnågra äldrehäranledning att se
och tillämpats.

olycka underskadats vid496 hade1985I NJA enen man, soms.
därvidsjälv fört bilen ochbil, antingenförhyrdmed honomfärd en av

fört bilenkamrattill hansockså medverkatrattfylleri ellerbegått att
rattfylleri. Vilketmedhjälp tillskyldig tilldärvid gjort sigoch av

intekundemed verklighetenstämde utrönas.alternativen som
själv hade ingetochomkommit vid olyckan,hadeKamraten mannen

färdenhadeEnligt utredningen närfärden.minne mannenav
i sådan mängdalkoholkamraten förtärthaft insiktanträddes attattom

rattfylleri.skyldig tillsigföra bil, kundehan skulle görahan, om
inte denförare,inte kundekonstaterades kamratenVidare att omvara

nycklarnaoch överlämnatuttryckligen medgett dettilltalade endera
samtyckt till kamratenmindre passivtfall ellerieller sattattvart mer

förhållande skullebilen. Vid sådantochbesittning nycklarnaisig av
brotten,lindrigasteför detfällas tillenligt HD avansvarmannen

medhjälp tillfalletitid omständigheternahänsynvilket med var
rattfylleri.

alternativa möjlig-likaså tvåförelåg8021986rättsfallet NJAI s.
hade dödatsA,händelseförloppet. Enbeträffandeheter genomman,

och Y,två Xinte fastställas män,kundeknivhugg. Det somvem av
den andre.sade detochknivhuggen;dödandeutdelat de att varenvar

till mord. HDmedhjälpoch förför mord Yåtalades, XBåda männen
tillmedhjälpfördömdesmedan Yåtalet X,ogillade mot grov

händelse-påinverkandöd. Yzstilloch vållandemisshandel annans
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förloppet uppfattat det för honom fördelaktiga sättet,mest-
nämligen X varit gärningsman hade enligt åtminstoneHDatt -
innefattat gärningsmannen styrkts i sitt uppsåt våldföra sig påatt att

Y hade nämligen, vilket han själv erkänt, för X pekat påA. ut var
kroppen halspulsådern belägen.är

funnitdetta fall hade åklagaren den Y:s versionI mannensene
för tillsammanstrovärdig med övrig bevisning läggas tillattnog - -
åtal, utformades påståendegrund för då gär-ett ettsom som om

för för förningsmannaskap X och medhjälpsansvar mord Y. HDom
fann emellertid bevisningen inte räckte. Detta hindrade inteXatt mot

kunde ådömas han endast för medhjälp tillY dömdesatt ansvar, men
haft uppsåt till skullemisshandel, eftersom bevisning för han Aatt att

inte ansågs föreligga.dödas
förhållandet i detta fall någon ansvarig gärningsman inteDet att

förhindrade alltså inte dömde för medhjälp.kunde utpekas Yatt man
framhållitsredogörelsen för medverkansregleringen har denI

"frikoppling" medverkansansvaret medger varje med-attav som
oaktsamhet. Vadverkande kan dömas efter sitt uppsåt eller sin som

såbara någon faktiskt har handlat ifordras är att ensom anges
ådömasbrottsbeskrivning; denne verkligen kanatt ansvar som

nödvändigt. varit lurad och därförgärningsman inte Om hanär t.ex.
uppsåt varit oaktsam och alltså intevarken kan ha haft ellersägas ens

för någon utdömas.skall åtalas, kan ändå för medhjälpansvar arman
fastställai de återgivna fallen, inte gåttOm det, att vem somsom nu

ocksåvarit gärningsman det klart någon varit det, dettaärär attmen
ådömas någontillräckligt för medhjälpsansvar skall kunnaatt som

främjat den under sådanabevisligen åtminstone brottet. Att som
för medhjälp i och för sig också misstänksomständigheter döms men

båda återgivnavisas gärningsman de härinte kunnat är,vara som
visar, inte ovanligt.fallen

Utländska förhållanden10.5

10.5.1 Allmänt

vårt gällerjämförbara medutländskaallaI rättssystem ärsom
harbevisbörda, det åklagarenåklagarens dvs.principen äratt somom

till last.skyldig till det läggs honombevisa den tilltalade äratt att som
såväl i svenskbrottmålsdom,beviskravet för fällandeDessutom är en

ställt.rättsordningar, högti andra jämförbararätt som
svenska medverkans-grundprinciperna i denVidare sammanfaller

andra länder medgäller i de flestaregleringen i med vadstort som
exempelliknar vårt Somrättssystem eget. gemensammasom

påreglering återfinns kravendet gäller dennagrundelement när att
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medverkandeden skall ha främjat den s.k. huvudgärningen på något
och han skall bedömas självständigtsätt ansvarig för vad hansatt som

uppsåt eller oaktsamhet omfattar.

lO.5.2 Danmark

finns i danskDet rättspraxis exempel på Lindomeliknande situationer.
den s.k BlekingegadesagenI østre Landsrets dom den 2 maj 1991 3.

afd. 84/1990 och Højsterets dom den 8 november 1991 inr sag
165/1991, Leijonhufvud har i sin promemoria,nämnt prövadessom

den problemställningbl.a. förelåg i Lindomefallet. Situationensom
den antal hade rånat postkontor. Under flyktenatt ett ettvar personer

från brottsplatsen avlossades skott med hagelgevär efter-ett mot en
följande polisbil, varvid polisman skadades och avleden senare av
sina skador. De tilltalade dömdes för utförtha rånetatt gemensamt
och i samråd. Däremot dömdes inte någon gärningsmärmen förav
dödandet polismannen. Anledningen härtill torde ha varit detattav

klarläggasinte kunde gärningsmännen hade dödatvem av som
polismannen eller några dem eller alla hade utfört gärningenom av
tillsammans.

torde därförDet kunna reglerna i dansk det gällersägas rätt näratt
fleras deltagande i brott sådana, utgången i fall Lindomesär att ett av

skulle kunna bli densamma den blev i Lindomefallet.typ som

10.5.3 Finland

Finländsk rättspraxis saknar, såvitt vi har kunnat finna, publicerade
avgöranden där den problemställning finns i Lindomefallet aktua-som
liseras.

Som framgått avsnittse 5.5 avviker den finländska medverkans-
regleringen i viss mån från svensk Bl.a. det förhållandet med-rätt. att
verkansgärningen enligt finländsk inte självständig i förhållanderätt är
till huvudbrottet, torde medföra för fällande dom iatt utrymmet etten
mål Lindomekaraktär mindre i Sverige.är änav

10.5.4 Norge

heller i norskInte rättspraxis finns, såvitt vi har kunnat någotutröna,
publicerat avgörande behandlar den frågeställning aktuellärsom som
i Lindomefallet.
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rättsfallet 355, därsammanhanget kan dock Rt 1995I nämnas s.
däribland hadeomständigheterna följande. antal A,Ett personer,var

gärningsmännen, C,kiosk. samband med rånet stackrånat I en aven
fann hadekioskägaren med antal knivstick. Rätten, Aihjäl attett som

med kniv och hanC vid tillfället varit beväpnadobserverat attatt en
höll spåra fälldevarit klar situationenhadedessutom över attatt ur,

motiveringen handråp med dentill för medverkan tillA attansvar
eller C.hade gjort något för avbryta rånetinte stoppaatt

fleras med-bakgrund vad har anförtsMot om synenav som
och 10.5.l, finns detnorsk avsnitten 5.5verkande i brott i serätt

i fall Lindomesemellertid all anledning utgången ett typatt anta att av
blivit densamma i Sverige.skulle ha som

Tyskland10.5

Även grundsatsen inden vedertagnai tysk straffrättstillämpning gäller
uppstår förtvekan detavsnitt 10.4.3, dvs.jfrdubio att omreopro

alternativet skall väljas.tilltaladmisstänkt eller gynnsamrnasteenen
näralig-gärningarföreliggande alternativen bestårde ärOm somav

fastställa vilketavstå fråni viss utsträckninggande, kan domstolen att
för domen. Mantill grundförfaranden skall läggastvå somav

eller det andraantingen detdärvid det kankonstaterar att enavara
straffsatsernaaktuella seden mildaste dealternativet, och tillämpar av

Wahlfeststel-sådan s.k.för186. förutsättningBGHSt 25, En att en
undantagsystematisktvilketskall få förekommalung ettsomses-

dein dubiostrikt tillämpning principen ärfrån attpro reoaven -
och grovheti frågaaktuella kan jämställasgärningar är artomsom

avgörande från åruteslutas. Ihändelseförlopp kanoch andra ettatt
domstolen, Reichs-dåvarande Högstaslog den1935 RGSt 68,257

dåendast i situationeranvändasfast Wahlfeststellung fickgericht, att
likvärdiga. nuvarandeoch Denalternativen likartadede olika var

bekräftaträttsfallBundesgerichtshof, har i fleradomstolen,Högsta att
390, BGHStbl.a. BGHStfortfarande gällandeprincip sedenna är

stöld ochexempel kanoch BGHSt 30, 78. Som nämnas100,ll, att
häleri i rättstill-förskingring ochellerrån och utpressninghäleri,

Wahlfeststellung,grund förläggas tillhar kunnalämpningen ansetts
bedrägeri ellerbestickning ochrån och häleri,däremot inte grovtmen

utpressning.stöld och
användningaktualiserakanskilja från de fallAtt avensom

händelseförlop-alternativafall där deWahlfeststellung deinstitutet är
fastställagällerdetgradering, dvs.fråga när attär omen om enpen

händelseförloppvissteller mindregjortgärningsmannen ettavmer
iförhållandesådantgärning. Ettkan sägas utgöra ansessammasom

lindrigareochnormalgradenbrottråda mellantysk rätt ettt.ex. av
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eller varianter detta brott,grövre mellan mord och dråp, mellanav ett
fullbordat brott och försök till detta brott mellan gärnings-ett samt
mannaskap och medhjälp se BGHSt 23, 203. Här gäller principen
"in dubio reo", dvs. domstolen skall i varje enskilt fall välja detpro
alternativ för den tilltalade. förutsättningär En förgynnsammastsom

någon skall kunna bli föremål för sådan "Mindestfeststellung"att en
naturligtvis andra alternativa händelseförloppär kan uteslutas. Kanatt

det inte bevisas den tilltalade har gjort sig skyldig till antingent.ex. att
brott i gärningsmannaskap eller medhjälp därtill, skall han frikän-ett

Om flera tilltalade gäller sak.är Omnas. ettpersoner samma av
alternativen innebär någon dem inte har gjort sig skyldig tillatt av
någotdera brott i gärningsmannaskap eller straffbar med-ettav en
hjälpsgärning och kan det inte kan utredas har gjort vad,vem som

Ärsamtligaskall tilltalade frikännas från det emellertid bevisatansvar.
antingen ellerA B gärningsman och den iär andre fall haratt att vart

gjort sig skyldig till medhjälp till brott kan enligt tysk bäggeäven rätt
dömas medhjälpare. Både A och B har i fall gjort sig skyldigvartsom
till medhjälp till brott. Medhjälpsgärningen, enligt tysk alltidrättsom
måste uppsåtlig, kan bestå i enbart befinner sig brotts-attvara man
platsen gärningen därigenom främjas psykiskt.ex.om genom
medhjälp stärker gärningsmannen i hans uppsåt utföra gärningenatt

medhjälpeller underlåtenhet BGHse NStZ 1993, 385.genom
rättsfalletI BGH GA 1967, 182, hade två åtalats för haattpersoner

uppsåtligen dödat tredje ha skurit halsenatten person genom av
honom. Båda frikändes eftersom det inte kunde fastställas demvem av

hade utfört gärningen eller hur och med vilket uppsåt den andresom
i så fall hade varit delaktig däri. Omständigheterna heltär som synes
parallella med de förelåg till bedömande i Lindomefallet.som

I Lindomesituation kan emellertid, ingen åtalade pådeen om av
grund bevisläget kan fällas till för gärningen eller för med-av ansvar
hjälp till denna, de åtalade i stället kan dömas tillprövas om ansvar
för underlåtenhet vidta räddningsåtgärder "Unterlassene Hilfeleis-att
tung enligt 323 § StGB. Denna fråga i rättsfalletuppkom BGHStc

Två39, 164. tilltalade hade frikänts från för försök tillansvar grov
imordbrand förening med skadegörelse, eftersom det inte kunde

klarläggas dem anlagt branden eller de gjort detta till-vem av som om
Båda tilltalade dömdes däremot för underlåtenhet vidtaattsammans.

räddningsåtgärder bestående i ingen dem, efter det brandenatt attav
utbrutit, hade tillkallat hjälp, försökt släcka branden eller sättannat
försökt eller bistå de befann sig inne i det hus därvarna personer som
brandanläggelsen hade skett. Branden upptäcktes de boendeav en av
och kunde släckas. Omständigheterna sådana det inte kundeattvar
uteslutas branden skulle ha slocknat sig själv. Enligt Bundes-att av
gerichtshof medförde det förhållandet fick räkna medatt attman



SOU 1996:185 Den s.k. Lindomeproblematiken 373

åtminstone de tilltalade själv hade anlagt branden inteen av att ansvar
för underlåtenhet vidta räddningsåtgärderatt uteslutet.var

För för underlåtenhet vidta räddningsåtgärder enligtansvar att tysk
krävs allmänträtt hjälpåtgärder objektivtsett att nödvändiga,ärsett

de möjligaär vidta och det dessutomatt skäligenatt kan begärasatt
"zumutbar" gärningsmannen han vidtar åtgärder. I detattav nyss
berörda rättsfallet ansågs det principiellt inte kunde åberopasatt deav
tilltalade de vidta hjälpåtgärderatt riskeradeatt straffrättsligagenom
efterverkningar.

Tillämpat på omständigheterna i Lindomefallet måste itaman
beaktande tidpunkten för döden inträddeatt när inte klarlagd.var
Några hjälpinsatser behöver inte vidtas efter det offret har dött. Be-att
visläget i Lindomefallet emellertid sådant får räkna medattvar man

målsäganden dog kortare tid efteratt det han erhållit slagen medatten
stekpannan. Det framstår därför något tveksamt någon hadesom om
kunnat dömas för underlåtenhet vidta räddningsåtgärderatt om
Lindomefallet hade bedömts enligt tysk rätt.

Sammanfattningsvis torde således utgången i Lindomefallet inte ha
blivit annorlunda hade tillämpat tysk rätt.om man

10.5.6 Frankrike

Som nämnts se avsnitt 8.5 finns i fransk sedan längerätt be-en
stämmelse skyldighet hindra brott. Denna skyldighet föreliggerattom
dock endast under förutsättning ingripandet kan ske risk föratt utan
den skyldig ingripaär eller andra Dessutomatt krävssom personer.

den har haft möjlighetatt förhindra brottet medvetetperson attsom
har avstått från ingripa. För straffrättsligtatt enligt regelnansvar
krävs inte det har förelegat något uppsåtatt skada. Inte heller krävsatt
något skäl till underlåtenheten.

Bestämmelsens konstruktion sådan detär skulle kunnaatt övervägas
inte för underlåtenhet hindra brott skulle ha förelegatom iansvar att

Lindomesituation, troligen skulle och de tilltaladeen men var en av
ha kunnat åberopa ingripande inte hade kunnat skeatt riskett förutan

del. Dessutom framstår det tveksamt den inteegen som om som
utdelade slagen med stekpannan, vilka ledde till döden, tidsmässigt
hade möjlighet hindra den andre från utdela dessa.att att
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England och Walesl0.5.7

engelskfinns det ii sin promemoriaLeijonhufvud har rättSom angett
Lindomefal-i denfrågeställninghar aktualiseratfall somsammasom

14139 Cr.App.RAbbott 1955från år 1955rättsfallIlet. ett
föråtaladetvåprincipenbl.a. den äruttrycktes attatt personerom

påinte pekaroch bevisningenutfört gärninghagemensamt meraen
bevisningnågoninte heller finnsoch detden andre, attden än omene

frikärmas. Detskall bådagärningen tillsammans,utförtde har angavs
olyckligtdet äravgörandet bl.a. äri även attatt person somenom

detmycket viktigaredetkan dömas,brott inteskyldig till är attett
upprätthållas.lagen kandom ochblir oriktiginte atten

alltjämti engelskpåtid exempel rättfrånfinnsDet att mansenare
andrättsfallet Lanesådantståndpunkt. Ett ärvidmakthåller denna

följande. EnomständigheternadärCr.App.R1986 82Lane var
timmarnågrabegränsad tidunderhemhade i sittflickaliten omen

föräldrarnaframgickutredningenskador. Avlivshotandeerhållit att
aktuella tids-denundermed hennetillsammanshade varitflickantill

eller den andreantingen denhadebestämtNärmareperioden. avene
erhållithadetid då honunder denmed dotternvarit tillsammansdem

varithadeföräldrarnabådautredningEftersomskador.sina attom
saknades,periodenaktuelladenunder helamed flickantillsammans

medverkandevarithadenågon deminte bevisatansågs det att ensav
till brottet.

uppmärksammatsharLindomeliknandeProblematiken i mål typav
CommissionRoyalTheutredningskommitté,engelsk onenav

andraCriminal Law,ofPrinciplesAshworth,JusticeCriminal se
412.1995upplagan, s.

Staterna10.5.8 Förenta

för felonyreglerflesta delstaterfinns ideamerikanskI rätt ansvarom
medeller tillsammansdeninnebärRegleringenmurder. att ensamsom

grovhet felonyvissbrottförsökt begåellerbegåttandra har ett av
kunna dö-brottet,samband meddödats iharnågonskall, personom

uppsåt till dödan-hafthan harvisatsdet harmord,för attattutanmas
det.

alltså intemurder-regeln krävsenligt felony attFör personenansvar
självhan hardödandet elleruppsåt tillhaftsjälv harfråga atti ens

regelnpå hurexempelSomtill döden.leddeskadavållat den som
95481 U.S.ArizonaTisonrättsfalletpekas påkantillämpas v. -,

bröder till-därLeijonhufvud,19872d 127 treL.Ed. nämnts avsom
hade kidnap-ytterligarefader ochmed sin personannanensammans

visade inteUtredningen änfamilj.bestulitoch attrånat annatpat, en
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fadern och den andre brödernas vetskap, plötsligtutan hadepersonen,
skjutit ihjäl familjen medan bröderna på förväg hämtaatt vatten.var
Bröderna dömdes till döden för mord med tillämpning felonyav
murder-regeln.

Även den har begått brott rubricerat felonysom ettensam ochsom
i samband med detta ouppsåtligen har orsakat någons död, kan dömas
för mord enligt läran felony murder.om

För enligt felony murder-regeln krävs i vissa delstateransvar inte
det någon demär haratt medverkat till brottet har orsakatav som som

offrets död. Ett exempel är polisman, försökt hindra någonom en som
har utfört brott från fly från brottsplatsen,ett misstagsom att harav

skjutit ihjäl kollega. I situationer denna har det förekommiten som att
den gärningsman har gjort sig skyldig till det underliggandesom
brottet har dömts till för mord enligt felony murder-regeln.ansvar

För begränsa regelns tillämpningsområdeatt innehåller många
delstatliga strafflagar bestämmelser kan åberopas den tilltaladesom av
till stöd för sitt försvar. Exempelvis kan 1991nämnas års strafflag
från Arkansas där det framgår för felony murder kanatt ansvar
undgås i de fall den tilltalade inte själv har utfört den dödande hand-
lingen eller på något har främjatsätt denna. För undslippaatt ansvar
för den svåraste formen mord first degree murder krävs dockav
dessutom den tilltalade inte själv haratt varit beväpnad med dödligtett

han inte hade rimlig anledningatt någonvapen, deatt anta att av
andra medverkande beväpnade med sådant och hanettvar attvapen
inte hade rimlig anledning någon de andraatt medverkandeanta att av
hade för avsikt företa någon handlingatt sannolikt skulle kunnasom
resultera i dödsfall eller i allvarligett kroppsskada.en

I flertal de delstatligaett strafflagarna har på tid införtsav senare
andra regleräven skall begränsa tillämpningsområdet för felonysom

murder-regeln. Också i domstolspraxis har sådana begränsande regler
vuxit fram. Det finns exempelvis regel innebär felonyatten som
murder-konstruktionen kan tillämpas endast det underliggandeom
brottet har innefattat våld eller har inneburitsätt fara förannat en
människoliv. Frågan, brottet har utförts på detta isätt, avgörsom
vissa delstater omständigheterna i det enskilda fallet. I andraav
delstater ställer sig domstolen frågan, felony typiskt kanett settom
betraktas brott uppfyller de nämndaett kraven på våldsamhetsom som
och farlighet.

I många delstater i sin lagstiftning skiljer mellan mordsom av-
olika svårhetsgrad begränsas regelns tillämpningsområde attgenom-

för felony murder kan komma i fråga endast för murder in theansvar
first degree.

Förenta Staternas Högsta domstol har, Leijohufvud har angett,som
växlat i sin inställning till felony murder-regeln. I rättsfallet Enmund

Florida 458 U.S. 782 1982 förklarade domstolen bl.a.v. att en
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förbudkonstitutionensstreddödsstraff för felony murderpådom mot
unusual punish-cruel andbestraffningarovanligaochmot grymma

försöktdödandet ellerutförtsjälv hadetilltalade intedenments, om
ellerskulledödandethaft uppsåt till ägaellerdettagöra att rumatt

domstolenanvändas. Högstadödligt våld skulletilluppsåt att
Arizona,rättsfallet Tisonemellertid i detförklarade somv.senare
döda eller tilluppsåt tillföregående, deti det även attberörts att om-

konstitu-förenligt meddödligt våld saknas kananvända ettatt anses-
förut-murder. Somför felonynågon till dödendömationen att

aktivt hadetilltaladedock den sättställdessättningar ettattupp
visathan hadeoch"felony-gärningen"föregåendedeltagit iden att en

Tisonvidare Watson,life"human seindifference"reckless to v.
felonyaccomplice inofdeath penaltyrequired forintentNoArizona:

1988.vo1.10:167Justice Journal,Criminalmurder,

GrovaMetodfrågor,Riksåklagarens10.6 rapport
199521våldsbrott

Allmänt10.6.1 rapportenom

RiksåklagarenuppdrogAlbyfalletLindomefallet ochbakgrundMot av
arbetsgruppledaMorathAxelriksåklagarenbiträdandeförre att en

rörandebrottsutredningarvidmetodfrågorutredaför grovaatt
Axelingick,arbetsgruppen utöverflera misstänkta. Imedvåldsbrott

polisöverintendentenochEkebergKarl-GunnarlagmannenMorath,
Åke Riks-avdelningsdirektören hosSekreterareJonsson.Bengt var

Barbro Jönsson.åklagaren
Riksåklagaren,formuleradesdetuppdrag,Arbetsgruppens avsom

förbättringartillfram förslagochoch analyserakartlägga ta avattvar
ochåklagarepolis,tillämpasi meningvidarbetsmetoderde avsom

företaingickuppdragetfallen.aktuella Idedomstolar i att en
och iAlbyfallenochi Lindome-brottsutredningarnagenomgång av

åtgärderdeavseendemedi sammanhangetintressefallandra av
för-såvälunderdvs.handläggning,målensundervidtagitssom

domstolshandläggningen.vidåtalsprövningenochundersökningen som
utredningsåtgärdervilkainnehålla analysskulleGenomgången aven

frångenomförts,devilketochvidtagits sättåtgärderandraoch som
förelegat.domlagakraftvunnenintill dessbegåttsbrottetdet attatt en

för deundantaguttryckligtgjordesuppdragetbeskrivningen ettI av
behandladesdessatillmed hänsynfrågorna,straffrättsliga att oss.av
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10.6.2 Arbetsgruppens rekommendationer och förslag

Arbetsgruppen lämnade i sin Grova våldsbrott 1995: vissa1rapport
rekommendationer avseende främst bedrivandet förundersökningenav

utförandetoch åtalet i fall den aktuella Arbetsgruppentypen.av av
lade fram vissa förslag. Vi kortfattatäven skall här återge vad
arbetsgruppen kom fram till. För utförligare redovisning hänvisasen
till rapporten.

Arbetsgruppen redovisade sina ställningstaganden under huvud-tre
rubriker. Vi följer arbetsgruppens indelning.

Arbetsgruppen uttalade följande.

FörundersökningenA

Lås inte brottsutredningens inriktning för tidigt. En grundläggande
inställning vid brottsutredningar de inledningsvis regel skallär att som
bedrivas på bred front. Detta särskilt angeläget gärningsmannenär när
inte känd från början. Med tillämpning sådan princip minskasär av en
risken för fel och obehagliga överraskningar längre fram i utred-
ningen.

Förundersökningsledaren bestämmer. förundersökningsleda-Det är
har och skall initiativetha i brottsutredningen och bl.a.ren som som

bedömer och den misstänkte skall höras, skallnärytterst om vem som
närvarande under förhöret uppgifteroch vilka den misstänktevara som

får del medan utredningen pågår. Det inte acceptabeltärta attav
brottsutredningen något därförnämnvärt sätt stoppas attupp
försvararen sig inte kunna vid förhör. Detta gällersäger närvara ett
särskilt utredningen brott och den misstänkterör ärett grovtom
frihetsberövad.

inSätt snabbt. All erfarenhet visar möjligheten lösaatt attresurser
brott minskar dröjerdet innan utredningen kommer igång. Detett om
därför angeläget hos polisen handlingsberedskapdet finns såär att en
varje befattningshavare vad han skall till vilketgöraatt vet oavsett

brottsplatsslags han kommer. Vid den utredningartyp av som
Lindome- Albyfallen erfarenoch krävs det och speciali-representerar

utredningspersonal. lämpligtserad Det kan ofta två åklagareattvara
samverkar under utredningen och vid huvudförhandlingen.

Fånga och säkra muntlig bevisning. Erfarenheten visar de4. attupp
vittnenförsta uppgifterna från målsäganden eller ofta liggerspontana

finnsverkligheten. Det därför väsentligt det beredskapnära är att en
för fånga sådana uppgifter och föra dem vidaretill denatt upp som

för brottsutredningen. uppgifterkommer den fortsatta Avenatt svara
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lämnas den misstänkte viktiga. Förhör kan ske iärspontantsom av
olika former. väl genomfördEn rekonstruktion kan bidra till att
klargöra vad hänt. Rekonstruktioner bör därför genomföras i desom
flesta förundersökningar angående våldsbrott. I vissa utred-grova

kan det bli aktuellt fleraningar höra två elleratt motpersoner
varandra, dvs. hålla s.k. konfrontationsförhör. tordeDettaatt ett
framför allt bli aktuellt misstänkta skyller påvarandra ellernär
andra. finns också anledning följa den medicinska och tekniskaDet att

fråga förhörshjälpmedel,utvecklingen i lögndetektorer.t.ex.om

Säkra teknisk bevisning. Den tekniska bevisningen har under senare
fått allt betydelse. ökade betydelsen grundar sigår Denstörreen

på området förframför allt på den utveckling har skett DNA-som
analyser. Det utomordentligt viktigt brottsplatsundersökningarär att

personal med erfarenhet och goda kunskaper.utförs Detav vore en
sådan personal från räddningstjänsten, kommerfördel även somom

utbildning itill brottsplats, fick viss grundläggande hur börmanen en
sådan plats. pågår intressant utveckling inomuppträda Det enen

området.kriminaltekniskadet

behövs. Behovet anlita expertis i olikaAnlita detnär attexperter av
rättsligt förfarande har ökat och kommer öka medskeden attettav

medicinska utvecklingen. därför angelägetden tekniska och Det är att
sådan expertis finns lätt kan kommas åt.kunskap om var

till tvångsåtgärder. Vid brottUtnyttja möjligheterna7. ärgrova
frihetsberövande åtgärder särskilt starkt.intresset använda t.ex.attav

brottsutredning skadas ellerfall riskerna förI dessa är att atten av en
fri fot erfarenhetsmässigt I synnerhetflera misstänkta är stor.

finns misstänkt. finnsförhåller det sig så det Detänmer enom
möjligheter tillflesta fall anledning använda desåledes i de att

Även restriktioner i samband medstår till buds.tvångsmedel som
brottsutred-För intefrihetsberövande bör övervägas noggrant. att

i samband meddet viktigt sekretessfrågornaningen skall störas är att
beaktas.häktningsförhandlingarna

pågår kan det oftatid brottsutredningDokumentera. Under den en
få slutligbedöma vilka uppgifter kommersvårt attatt somvara

därför angeläget allaför utgången i målet. Detbetydelse är att
utvecklingentekniskai utredningen dokumenteras. Denåtgärder

ochbandspelare, kamerorutredningspersonalen i dag harinnebär att
vanligareblir också allttillgå i arbetet. Datorervideokameror att

ochVissa förhör videoñlmasofta på band.hjälpmedel. Förhör tas upp
Videokameran kanhuvudförhandlingen.vidkan sedan spelas upp
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emellertid komma till användning i många andra sammanhang och
bra hjälpmedel.ettvara

ÅtaletB och rättegången

Formulera inte gärningsbeskrivningen för Med sinsnävt. stäm-
ningsansökan åklagaren för Uppgifterna ianger ramen processen.
gärningsbeskrivningen talar för den tilltalade vad läggs honomom som
till last och honom möjlighet på vilka punkter hanavgöra skallattger
inrikta sitt försvar. Det viktigt gärningsbeskrivningenär inte såäratt

den inte domstolensnäv möjlighet allsidigt bedömaatt detattger
händelseförlopp kommer avhandlas under rättegången. Iblandattsom

Åklagarentillkommer fakta under huvudförhandlingen. måste dånya
förlyhörd behovet justera gärningsbeskrivningen. Vidattvara av -

brott finns det, åklagaren tingsrättens dom felaktiggrova om anser
eller möjlig ändra med bevisning eller argumentering, regelatt ny som

skäl överklaga till hovrättstörre vid mindre allvarliga brott.att än I
mål med flera åtalade kan finnasdet skäl särskilt inteövervägaatt om
överklagande skall ske beträffande samtliga eller åtminstone flertalet.

fårMan då i hovrätten liksom vid tingsrätten balans i måleten som
kan gå förlorad målet fullföljs enbart i vissa delar.om

Åberopa10. tillräcklig bevisning. I mål brott intressetärom grova av
gärningsmannen fälls till så bevisfrågan måsteatt stort attansvar

bedömas särskilt Processekonomiska synpunkter får intenoga.
något avgörande åklagarens beslut isätt denna del. någonHarstyra
sakkunnig yttrande i målet kan det ofta finnas skäl ocksåavgett att
höra denne muntligen inför domstolen i anslutning till yttrandet. Det-
har under år blivit allt vanligare tilltalade flera gånger underattsenare

ändrar sina uppgifter. I tingsrätternas domar ofta intasen process
fullständiga uppgifter vad den tilltalade vid rättegången. Dettasagtom

värde vid överklagande.är Emellertid skiftar omfattningenettav av
denna redovisning mellan olika domare. Arbetsgruppen förordar att
Riksåklagaren frågan RB:s regleröversyntar upp om en av om
dokumentation de tilltalades under rättegången. En sådanutsagorav

intebör leda till något allmänt frångåendeöversyn principen denattav
tilltalades uppgifter normalt inte protokollförs eller fonetiskttas upp

endast redovisas i domen. finnsDet emellertid mål där det kanutan
värde få den tilltalades berättelser dokumenterade.stort attvara av

Om åklagaren eller försvararen begär det bör i så fall bandupptagning
normalt ske. Arbetsgruppen förordar också bestämmelsen i 36att-
kap. tredje1 § stycket hörandeRB medtilltalad blir föremål förom av

Vidare bör det inte beslutöversyn. rättspsykiatriskövervägas, om om
undersökning bör kunna fattas föreredan huvudförhandlingen detom
föreligger sannolika skäl för den misstänkte skyldig. så fallIäratt
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skulle många gånger slippa ifrån de risker för rättssäkerhetenman som
uppståkan det dröjer mellan bevisupptagningen och den slutliganär

överläggningen och domen.

anledning isaken klart och tydligt. finns11. Presentera Det störreatt
utsträckning för närvarande använda tekniska hjälpmedel vidän

bevisningen för Bruket tekniska hjälp-presentationen domstolen.av av
problem i huvudsakmedel under rättegången emellanåtstöter som

regler bevisning inte anpassade till dagensorsakas RB:s ärattav om
videotilmad rekonstruktionteknik. Vissa domstolar tillåter inte att en
rekonstruktionen betraktasspelas med ljud, eftersombrottett uppav

får enligtförhör under förundersökningen. Och sådana 37 kap.ettsom
och tredje stycket jämfört med 36 kap. 16 § andra stycket3 § första

sin Enligtrefereras endast den tilltalade i ändrarRB rätten utsaga.om
råder motiverabör den osäkerhetarbetsgruppen närmaresom en

regler på området.analys RB:sav

frågorC Gemensamma

sådant bördenna rubrik behandlade arbetsgruppenUnder att mansom
eftersträva goda ochoch målsägande och vittnen,hand stöttata om

och vidareutbildamed massmedia utvärderakorrekta kontakter samt
åklagarpersonal.polis- och

LindomeDepartementspromemorian Efter10.7

1993:Ds 15

pHMm-ian10.7.l Allmänt om

Leijonhufvud påprofessorn Madeleinei avsnitt 10.1 harSom närrmts
Lindomeproblematiken. Leijonhufvudsbelystregeringens uppdrag

med-så hon skulleuppdrag formulerades göra översynatt aven
betydelse ibestämmelser kanoch andraverkansregler vara avsom

ochbegått visst brottkan habrottmål när ett var enpersoner som
teknisk bevisningskyldig och det inteutpekar den andre genomsom

vilka begått brottet.ellerpå går klarläggaeller sätt attannat somvem
i historiskgällanderedovisar Leijonhufvudpromemorian rättl

i vissa andramotsvarande frågorbelysning regleringensamt av
hänvisas till promemori-delaravsnitten och 3. dessa2 Irättssystem
kapitel och i kapitel 8i dettavi tagit tidigaretill vadsamt uppan

har rubrikendepartementspromemorianidet avsnittoch 9. I som
Leijonhufvud sinredovisarförslag avsnitt 4överväganden och syn

få svenskvidta förlagstiftaren skulle kunna rättåtgärderpå vilka att
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lämpligt utformad i de avseenden aktualiseras Lin-mera som av
domefallet. Vi skall i det följande kortfattat referera vad Leijonhuf-
vuds överväganden ledde fram till.

10.7.2 Ett sänkt beviskrav

I promemorian framhåller Leijonhufvud principen detatt äratt
åklagaren har bevisbördan i brottmål grundläggandeär iettsom en

Där kan ingenrättsstat. åtalas och bli dömd för brott därför hanett att
inte själv kan bevisa han oskyldig. Vidareär slår hon fastatt att

får ådömas endast då det står rimligt tvivel denansvar utom att
tilltalade begått den handling han åtalas för. Dessa båda principer
leder, konstaterar Leijonhufvud, till måste bereddatt attman vara

faktiskt skyldig, blir frikändacceptera att är be-nären person, som
visningen honom inte räcker.mot

Ett sänkt beviskrav skulle ofrånkomligen leda till fler felaktiga
domar. Leijonhufvud framhåller oriktig dom, innebäratt atten som
någon oskyldig blir dömd för brott, för de flesta skulle innebära en
oerhörd kränkning, domenäven avsåg lindrigt brott. Hon anförettom
promemorian 51:s.

det djupastAtt medstämmer den allmänna rättsuppfattningen i vårtsett land
inte skall döma båda i fall Lindome,att där bevisningenettman motsom

respektive misstänkt inte räcker, framgår tänker sig vidareettom man
händelseförlopp, nämligen det blir klarlagt dem detatt senare vem av var

dödade och han dådet. Då skulle tidigareattsom mannen, var ensam om en
fällande dom den andre framstå klart orättfárdig.mot som

Leijonhufvud kommer sedan in på frågan, åklagaren bort väckaom
åtal för medverkan till mord båda de misstänkta det skälet,mot attav
domstolen därigenom skulle få möjlighet varderaprövaatt mannens
skuld den andres, dvs. bedömninggöra hela situationenemot en av
sådan den faktiskt förelåg. Tanken med sådan ordning skulle, enligten
dem förespråkar den, den skulle kunna ytterligareattsom vara ge
ledning för bedömningen den skyldige respektiveav vem som var om
båda skyldiga och i så fall med vilken rollfördelning. Saken gällervar
här vad skall krävas för åklagare skall ha väcka åtal.rättattsom att
Enligt svensk detta, framgåtträtt iär avsnitt lO.4.l, hanattsom
funnit utredningen innefattar tillräckliga skäl för påatt att man
objektiva grunder kan den tilltalade blir fälld. ordningEnemotse att

det angivna slaget skulle innebära detta krav lägre.att sattesav
Leijonhufvud i promemorian avstånd från ordning sådanttar en av

slag berörts. Enligt henne innebär varje lagregleringsom nu som
för möjligheten dömaöppnar eller åtalaatt utan attens en person,
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skuld kan klarlagd, sänkt rättssäkerhet,dennes handlande och anses
orättfärdiga meddelas.ökad risk för oriktiga och domardvs. atten

utredningenframhåller något sådant de facto leder tillHon attatt av
drivas fram": åklagaren kan vidbrott inte behöver " ända stannaett en

allautredningen kan visa två eller flerapunkt i där han att personer
då visai brott eller, redan han kannågot deltog värre,sätt änett -

sådan reglering saknasdå begicks. Medde alla med brottettatt var en
utredningenincitament för åklagaren fortsättaenligt Leijonhufvud att

ochvisa vad och gjordefram till dess han kanbrottet var enom -
ieller flera dem inte alls deltogkan konstaterakanske att en av

gärningen.
särskilt från åklagar-förekommitFrån tid till har det attannan man,

alltförkraven bevisninghävdat domstolarna tolkarhåll, har att
Leijonhufvudorealistiskt stark bevisning.och alltså kräverstrikt taren

detdiskussion. Enligt hennes uppfattningockså denna fråga till ärupp
objektivitet fastställanågot anspråk påemellertid svårt medatt om

Leijonhufvudbeviskraven för högt.generellt ställerdomstolarna
hur högt beviskravetviktigt fråganframhåller dock det äratt att om

diskuteras.ställs och bör ställas
jfravstånd från felony murder-regelLeijonhufvud ocksåtar en

promemorian 50:avseende anför hon10.5.6. I dettaavsnitt s.

måste tillbakavisasden förekommer i USAordning liknandeEn avsom
Straffrätt.präglar svenskgrundläggande ideologitill denhänsyn numerasom

människor frånavskräckning: avhållafelony murder-regelnSyftet med är att
straff för dödandemedväpnade rån hotadelta i ettattt.ex. somatt genom

objektivavederbörandessigdärvid kan komma äga egetutanatt varerum
för sigallmänpreventivt syfte i ochuppsåt. sådanteller hans Ett ärfrämjande

medstrafflagstiftning. Men detockså vid svensk synsättrelevant som genom
år 1989straffmätningsreglernanuvarande påföljdsvals- ochinförandet deav

så sker vidStraffrätt kan inte,vårkommit kännetecknaatt ensomman
straffvärdetfrån det faktiskafelony murder, bortsebedömning typ avav

handlande.varje enskild persons

medhjälpsansvarvidgat10.7.3 Ett

gällande hjälpbedömsredovisningframgått vår rättSom enavav
med-begåtts, intebrottetefter detbrottsling, äger att somsom rum

del ihjälpen ingåttintehjälp till brottet om gemensamsom en en
BrB.kap. §brottsling enligt 17 11skyddandebrottsplan utan som av

bordepromemoria det intesinifrågasätter iLeijonhufvud varaom
leddeassistanshänföra dentill medhjälpmöjligt även typenatt somav

hennesLindomefallet. Enligtbrottsling iskyddandeförtill avansvar
förei tidenlogiskt liggafrämjande inte,måsteuppfattning sett,ett

förhållandetdetpekarsamtidigt med den. Hongärningen eller att
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hjälp gärningsmannen består i flyttar kroppen efteratten som man
mord eller mördaren skjuts från brottsplatsen, frånett gär-ger

ningsmannens synpunkt främjar hans genomförande själva brottetav
fortsätter promemorian 57:samt s.

Det skulle kunna hävdas det naturligtär anlägga något vidareatt att ettmera
betraktelsesätt det gäller den brottsliganär gärningen och låta den innefatta
bl.a. brottslingens lämnande brottsplatsen.även Därmed skulleav en person

handlat så den A, vår anmärkning, enligt vad hansom som ene mannen
själv gjort falleti Lindome, nämligen kört den just begåttuppgav, ettsom
mord från platsen för mordet, kunna dömas för medhjälp till mordet. Straff-
mätningen kunde då ske med stöd 23:4 och 5 BrB, dvs. kunde gåav man
under straffminimum för mord; någon skillnad i fråga straffets höjd iom
jämförelse med den nuvarande bedömningen skyddande brottslingsom av
skulle inte nödvändigtvis bli följden sådan ändring.av en

Genom ordning det angivna slaget skulle enligt Leijonhuf-en av man
vud förmodligen uppnå bättre överensstämmelse mellan allmän-en
hetens uppfattning hur bör döma och domstolarnas faktiskaom man
dömande, något hon framhåller betydande fördel. Densom som en
skulle för övrigt, enligt Leijonhufvud, inte innebära något påfallande

i förhållande till vad gäller i fråga medverkans-stort steg som nu om
omfattning.ansvarets

10.7.4 Ett vidgat för underlåtenhet avslöja ellerattansvar
hindra brott

Leijonhufvud pekar på Lindomefallet också har aktualiserat fråganatt
för den inte ingriper vid brott. Om bara denom ansvar som ene av

utförde mordet, borde då intemännen den andre ha gripit in
Enligt Leijonhufvud finns det anledning idet dag skulleatt tro att

finnas stöd för införande längre gående krav människor närettav
det gäller hindra brott det lagen för närvarande ställer Honänatt upp.
framhåller svensk ställer betydligt lägre krav på människorrättatt att
ingripa till andras hjälp många andra förstaän Ett irättssystem. steg
omprövningen den svenska inställningen i denna fråga enligtskulleav
henne lagregel har i flera andra länderövervägaattvara en som man

skyldighet avvärja olyckor. Hon föreslår fråganävenatt att ettom om
straffansvarutvidgat för underlåtenhet avslöja eller hindra brottatt

utreds Enligt Leijonhufvud kan jämkningar förnärmare. gränsernaav
straffansvaret motiverade därigenom bättre överensstäm-vara om en
melse med den allmänna rättsuppfattningen uppnås och förtroendetkan
för stärkas.rättssystemet
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överväganden810.

straffrättsliga och straffprocessuellaVår uppfattning deär att
aktualiseras i fallgäller för närvarande ochregler ettsomsom -

bör ställaLindome de kravdet i motsvarar som mansom -
Lindomefallet visarVaddetta slag iregler ärrättsstat.enav

uppklaringenavgörande betydelse föremellertid det äratt avav
bevisning.ansträngningar för säkra Dettabrott görs attatt stora

sådan det finns risk försärskilt situationengäller är att attom
åtgärder vidtas och"skyller varandra". Om deolika personer

diskuterar iföljs, Riksåklagarenrekommendationerde som
minskar risken för framtida "Lin-våldsbrott,Grovarapporten

vissa de förslagTill sådan uteckling bidrardomefall". även aven
fram i detta betänkande.vi läggersom

Inledning10.8. I

Lindomefallet tilldragit sigöverdrift påståingenDet är storattatt
anknytning till hurtill frågor meduppmärksamhet och lett att
begåtts ställts undervåldsbrott harrättsväsendet fungerar när grova

naturligtvis välkommen. Hur reglernadebattintensiv debatt. Denna är
utformade något harlagföring brottuppklaring ochför ärär somav
vittnar starktbetydelse i Detmycket rättsstat. ettstor engage-omen

straffrättsliga in-frågorna hur detsamhälleligai de viktiga ommang
dagord-Lindomefrågan alltjämt finnsskall hanteras attstrumentet

allmänna debatten.ningen i den
förkunnat dömasOlsson inte harde dödade Ernstden ellerAtt som

de begått mycketbrott han ellersynnerligen allvarliga ärdet som
gäller för brottsutredningpå de reglerolyckligt. dettaBeror att som

straffprocessuella reglernastraffrättsliga och delagföring dvs. deoch -
lämpligt utformade måsteeller mindrehänseende felaktigai något är-

brottsutredningen,Och beror detnaturligtvis ändras.de att
inte kunnat bedrivasorsak,ellergrund bristande av annanresurserav

för såförutsättningar skapaseffektivt börtillräckligt sätt, attett
begårför demåste sittSamhälletskall kunna ske. göra attyttersta som

straffas för dessa.brott lagförs ochallvarliga
ochbrottslingarmisstänktabrott ochIngripanden styrsmot av -

bl.a. medhängergenerella regler. Dettamåste attstyras sammanav -
ingripandeenskildevidta olika för denfråganoftadet är attom

någondomstolaråklagare ochtillåta polis,åtgärder. Att att utan
till vadefter läge" med hänsynreglering fritt "laganärmare som

uppenbarligen intefalli varje enskiltlämpligtframstår ärsom
acceptabelt.
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Man måste emellertid ha klart för sig de straffrättsliga ochatt
straffprocessuella regler det frågan har viktigär hand-som om en
lingsdirigerande funktion i förhållande till brottsutsutredares och
brottsmisstänktas beteende. Denna aspekt har, enligt vår mening,
genomgående betonats alltför litet i den allmänna debatten.

Domstolens dom i fall Lindome uttrycker inte baraett som
förklaring den åtaladerättsstatens skall betraktas oskyldig.att som

Den också klar anvisning till polis och åklagare: Går det integer en
säkra starkare bevisning i skuldfrågan kan inte räkna medatt man en

fällande dom. Den dömande verksamheten härigenom sättanger
och vis för hur brottsutredningen skall till. Den sätterramarna
därmed på demäven utreder brottet skaffa den bästaatten press som
bevisning någonsin går uppbringa. denl meningen skulle detattsom
paradoxalt kunna nyttigt försägas rättsväsendet med ettnog vara
Lindomefall då och då, påminnelse hur det kan gå detsom en om om
inte brottsutredningen och lagföringen tillräckligtpresteras ettgenom
underlag för fällande dom. Priset förstås högtär brott bliretten -
ouppklarat "nästan" begick det dettrots att vetman vem som men-

viktigt framhålla detär precis prisär påatt rättsstatenatt samma som
generellt plan förklarat sig villig betala för ingen oskyldigett att att

skall riskera bli dömd.att
innefattarTyvärr dom detta slag också "budskap" tilletten av

presumtiva brottsmisstänkta: ni flera, så skyll på varandra, dåom var
kommer de inte er Men detta något måsteär nämntssom nyss som
beaktas de brottsutredande instanserna.även Just på grundav av
risken för misstänkta "gör taktik" reglerna måste utredningenatt av
bedrivas med insikt den risken.om

kravDe rättstillämpningen ställer för den brottsutredandesom upp
verksamheten måste naturligtvis realistiska, samtidigt devara som
skall förenliga med krav. Beträffande det generellarättsstatensvara
beviskravet, vi återkommer till i avsnitt 10.8.2, dvs. skuldsom
bortom rimligt tvivel, finns det knappast för några för-utrymme
ändringar. Detta något bör redan Går in iär sägassom nu. man mer
detalj finns det dock saker Man kan diskutera vadöverväga.att t.ex.
kravet på uppsåt skall innebära uppsåtets nedre tillgräns sättsom-
något eventuellt skulleuppsåt det kunna betyda blevän detannat att
lättare bevisa uppsåt. Liknande föraskan angåendeatt resonemang
exempelvis medverkansansvarets utformning. Vi återkommer i avsnitt
10.8.8 till detta.

Vi skall i det följande några de straffrättsliga ochöverväga om av
straffprocessuella regler gäller vid utredandet lagföringenochsom av
främst våldsbrott behöver i ljusetändras Lindomefallet.grova av
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Beviskravet i brottmål10.8.2

våra direktiv framhålls det inte framkomlig sänkaI är vägatt atten
beviskravet i brottmål eller förändra de regler gäller för bevis-att som
bördans placering. Vi delar denna uppfattning. Till förtydligande av

ståndpunkt vill vi uttala följande.vår
generellt beviskrav i brottmål gäller i Sverige och i alla andraSom

tilltalades skuld skall ställd bortomjämförbara länder denatt vara
Även i praktiska rättstill-rimligt tvivel. kravet bevisningen denom

mån variera brottets svårhet och detlämpningen i någon kan med av
fastställaskäl i övrigt svårtdetta även är närmare gränsenatt varmen

allmännafråga bevisningens styrka går bl.a. Axberger "Deti seom
BRÅ-rapport irättsmedvetandet", 1996:1, 134 rapportens.

viktigtför övrigt Lindomeproblematiken, detdiskuteras äräven att
för fällandefast vid det skall krävas övertygande bevisninghålla att en

någon för straffrätts-inte godtagbartdom. Det är utsätteratt staten ett
frågaingripande, det inte säkert kan i harligt sägas attom personen

Jfr artikel i konventionenbegått straffbelagd gärning. här 6en
grundläggandeskydd för mänskliga rättigheterna och deangående de

Presumtionen för brottockså O Träskrnan, denfriheterna. Se P om
Festskrift för Welamson, 1987, 469-misstänktes oskyldighet, Lars s.

486.
straffprocessen lederheltäckande bevisning inomKravet

tillräckligtibland till det inte möjligt skapanaturligtvis är att ettatt
förfällande dom, misstänkerunderlag för trots att en personen man

beklagligt i de fall dåbegått visst brott. Detta självfalletha äratt ett
visar sig i frågapreskription har inträtt,det när att personensenare,

fall detverkligen begått brottet. den situationen, dvs. i deI motsatta
oskyldig, det dock lyckablir klarlagt är stor attatt enpersonen var

för själva verket det så,rättsväsendet inte dömde honom brottet. I är
framhållit inledningsvis i kapitel, det förvi också detta rättsvä-attsom

funktionsmöjligheter sikt avgörande desendets legitimitet och är att
felaktiga på såmeddelas inte materielltdomar är sätt att personersom

blir föroskyldiga dömda brott.ärsom
bevisning det bakgrund Lin-det gäller kravet kanNär mot av

finnas fördjupa framställningen något. BrB byggerdomefallet skäl att
fastställas vadindividuellt måste därför kunnaDetett ansvar.

gärningarhar gjort och med vilket uppsåt. För andrasgärningsmannen
härmedhjälps- eller anstiftansansvar vi bortserbära endastkan man

då under förutsättningenpå planeringsstadiet, och endastfrån brott att
uppsåt andreanstiftansgärningen vidtagits med denmedhjälps- eller att

med oaktsamhet,begå själva brottsliga gärningen ellerskulle den om
medför detindividernasräcker för straffansvar. Dettasådan attansvar

konkretion reda vadmåste med relativt hög gradalltid utatt varav
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och har gjort i brottsligt sammanhang, kan ingetetten annars ansvar
fördelas.

praktikenI måste emellertid räkna med gärningsmän kanattman
dömas till också då det inte kan utredas vadnärmareansvar som
faktiskt skett, nämligen då andra möjliga förklaringar visstän ett
brottsligt förfarande kan uteslutas. Brott kan alltså i sådana falläven

styrkta bortom rimligt tvivel. Detta kan också gälla då denanses
kringliggande bevisningen stark. Ett exempel därär omständigheter av
bägge slagen förenas haftär starka motiv för attom en man, som
döda sin hustru, anträffas i den ensligt belägna bostadengemensamma,
tillsammans med den medelst trubbigt våld huvudet dräptamot

Ävenhustrun. mordvapnet aldrig påträffas det möjligtär attom
kan dömas för dråp, det inte i detalj kan bevisastrots attmannen mera

vad egentligen skett. Det måste emellertid framhållas denävenattsom
utgången fullt möjlig 1991är se NJA 56.motsatta s.

Motsvarande situationer kan tänkas förekomma med fleratyp av
inblandade, misstänkta gärningsmän. Vad då emellertid komplice-som

riskensaken för individ straffas förär vad gjort,attrar en en annan
dvs. frångår principen det individuella Om denatt ansvaret.man om
skall upprätthållas vilket vi kan domar endast övermenar ges- -
gärningar bortom rimligt tvivel kan visas begångnasom vara gemen-

i samverkan flera. fallDessa kompliceradeärsamt änav mer
exemplet med den och den dräpta hustrun. Beträf-ensamme mannen
fande denne kan så, hur det exakt gick tillänattman resonera mera

handet gjorde det eftersom andra alternativ kan uteslutas.var som
Är det flera inblandade måste motsvarande kunna sigsätt sägaman

vad hänt, inte vad och gjorde,exaktatt vetman som men var en mera
hur det exakt gick till, så de allesammansän medmen mera var om

det.
Den fall kompliceras ytterligare itypen attsenare av av man

praktiken ofta ställs inför valet döma de närvarandeatt gemensamt
friaeller samtliga. Finns det inte tillräcklig bevisning föratt att var

och de närvarande något torde det oftast intesätt,ageraten av
heller finnas bevisning för någon dem Frestelsenatt ageratav ensam.

då tillgripa vad i realiteten kollektivt blir underäratt ettsom ansvar
förutsättningarnade säkert betydande, dvs. behandlar detman

närvarande kollektivet den Densättsamma som ensamme mannen.
inte kan godtagbar förklaring till sin roll eller sättannatsom ge en

så rimligt tvivel sin skuld riskerar dömas delaktig.attom som
generellt kollektivtEtt naturligtvis inte acceptabelt.äransvar

Resonemanget visar emellertid mellan individuellt ochgränsenatt
kollektivt svår dra i denna fall. Genomgångenär att typansvar av av
gällande i avsnitt 5.2 visar domstolarna främmande förinterätt äratt

utdöma för handlande skett iatt ett gemensamt ansvar som grupp, om
uppsåtskravet bedöms uppfyllt för samtligas Videl. vill emeller-vara
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förtid övergång till kollektivt Det måste i detettvarna en ansvar.
enskilda fallet kunna bevisas och tilltaladede har deltagitatt var en av
i handlandet och dessutom uppfyller kravet subjektivt rekvisit. Den

föreslagna föreskriften medgärningsmannaskap får alltsåossav om
inte tolkas regel kollektivtsom en om ansvar.

I Leijonhufvuds promemoria "Efter Lindome" kommenteras
rättsfallet NJA 1980 602 med orden: "Här föreligger med-etts.
gärningsmannaskap bevisproblem irrelevanta."gör Detsom synes
betyda, lägger för handlande på allaatt ansvaret ett sammantagetman

deltagit hänsyn till hur de medverkande bidragit tillnärmareutansom
handlande.detta NJA 1992 474 enligt Leijonhufvudär ännu etts.

exempel på "vi inte så hur det gick till,resonemanget vet noga men
dom med det båda två". Det skulle kunna sägas gränsenattvar om
mellan kollektivt och individuellt genombruten dessaäransvar genom
rättsfall. gällerDetta dock endast i den meningen det inte behöveratt
bevisas vad och de deltagande exakt gjort. Det ärvar en av mera
också viktigt framhålla kravet på och skall ha haft ettatt att var en
självständigt uppsåt till brottet.

I diskussionen kring Lindomefallet framkastatshar det kravetatt
bevisning bör kunna lägre i detta fall, de misstänktasättas när, som
samtidigt bevisligen begick andra brott eller huvud deöver närtaget
misstänkta inte hade på platsen Vi denna fråga igöra.att tar upp
avsnitt i10.8.5 samband med diskussionen felony murder-om en
regel.

3 Utredningsmetoder10.

inte vår uppgift åtgärderDet vilka det utrednings-är övervägaatt
tekniska området bör vidtas för i görligaste mån skallattsom man

Lindomefallkunna undvika i framtiden. I detta avseende får vi i stället
hänvisa till Grova våldsbrott. bakgrundMot vadrapporten av som

i kan det emellertid finnas skäl framhålla mycketsägs rapporten att att
förtalar eventuella framtida Lindomefall kan få till-att en mera

fredsställande utgång. I detta avseende vill vi peka på följande i
redovisade synpunkter.rapporten

viktigt utredningen inte "låses" för tidigt. LindomefalletDet Iär att
sig förundersökningsledningen för sitt spår,bestämde rätt näm-snart

ligen mordet begåtts på ungefär kanB det A Detsättatt uppgett.av
inte uteslutas förutsättningslös uppläggning utredningenatt en mera av

bättre möjligheter skapa klarhet kring vadhade kunnat att somge
hände Ernst Olsson dödades.när
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2. Vid komplicerade brottsutredningar bör det rekonstruktiongöras en
händelseförloppet. Någon sådan gjordes inte i Lindomefallet. Detav

lämpligt hålla konfrontationsförhör.är även Inte heller dettaatt
gjordes. I heter det konfrontationsförhör bör hållas fram-rapporten att
för misstänktaallt skyller på varandra, någotnär alltså har direktsom
bäring på Lindomefallet.

viktigt3. Det använder de olika tvångsmedelär äratt man som
möjliga och behövs. I riskerna försägsrapporten att attsom en
utredning skadas eller flera misstänkta på fri fot erfaren-ärattav en
hetsmässigt utredningen gällerär våldsbrott.när I synnerhetstor grova
förhåller det sig enligt så det finns misstänkt.änrapporten om mer en
I Lindomefallet försattes tidigtA på fri fot, något kan ha påverkatsom
resultatet utredningen.av

4. Att brottsplatsundersökning utförs ofta avgörandeären noggrann av
betydelse för möjligheten lagföra den skyldige, inte minst underatt
sådana omständigheter förelåg i Lindomefallet.som

RÄ-rapportengenomgångDen sålunda har gjorts i underlagsom ger
för slutsatsen det inte omöjligt det i Lindomefallet hadeäratt att
kunnat fram underlag för fällande dom för brottetatt ett moten

Olsson. finnsErnst Det tecken tyder attsom en noggrannare
brottsplatsundersökning hade kunnat ytterligare underlag för åtaletge

Polistidningen,se 1996, 16 f., bygger ettnr s. som av
kriminalkommissarien Thommy Håkansson gjort examensarbete i
utbildningen för Kvalificerad Kriminalpolisverksamhet. Därmed år
naturligtvis inte det resultat blev skulle ha kunnat und-sagt att som nu
vikas, allt gjorts och genomförtsäven bästa Vadsätt. ärom som

viktig erfarenhet emellertid, vi redan tidigare framhållit,är atten som
Lindomeproblematik inte något uppkommer först i dom-ären som

stolen; det något ofta kan identifierasär tvärt ettom som som
riskmoment mycket tidigt i utredningen och då påkallar särskildasom
åtgärder.

vår uppfattningDet Lindomefallet intressantär äratt mest att
studera utifrån de krav bör ställas på de brottsutredande in-som

vid brott med flera misstänkta och oklart gärningsmanna-stanserna
RÅ-rapportenskap. detta hänseendeI underlag. Vidtasutgör ett gott

de åtgärder föreslås i och iakttas i övrigt vadävenrapportensom som
påpekas i den mycketär vunnet.

sammanhanget förI bör övrigt framhållas Lindomefalletatt var
Ävenmycket udda. med tillämpning nutida utredningsmetodiken av

går det oftast komma fram till vilkaeller skall bära detatt vem som
straffrättsliga Detta gäller också i det fallet inblandadedeansvaret. att
"skyller på varandra". Här kan exempel pekas före-det i detsom
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refereradegående Albyfallet. Där kunde hovrätten vid sin värdering
den bevisning förebringades komma fram till fällande domav som en

för mordet.

Åtalsfrågor10.8.4

RÅ-rapporten diskuterasI olika frågor har med hur åtalgöraattsom
utformas och vilka regler bör gälla på området. Inte heller dennasom
problematik det vår uppgift Däremot det naturligtvisär äratt ta upp.

iinte oväsentligt sammanhanget konstatera frågor detta slagatt att av
Ävenför utgångenhar betydelse den rättsliga prövningen. justav om

Lindomefallet speciellt,själva det uppenbarligen så det inteär attvar
sällan finns skäl särskilda överväganden vid utförandetgöraatt av

fall misstänktaåtalet i där kan förväntas "skylla påpersoner var-
andra".

fall det aktuella slaget krävs också bedömningar,I av noggranna om
målet någon förs vidare till instans. gäller både ihögre Dettapartav

frånfrågan, överklagande skall ske också åklagarens sida dennärom
eller de tilltalade överklagar, och det gäller vilken bevisningnär som

RÅ-rapportenåberopas i hovrätten. i mål med fleraskall I detsägs att
åtalade kan finnas skäl särskilt inte överklagandetövervägaatt om

beträffande samtliga eller åtminstone flertalet tilltalade,skall ske deav
eftersom då i hovrätten får, liksom vid tingsrätten, balans iman en
målet kan förlorad målet fullföljs endast i vissa delar.som om

det gäller bevisningen det i Lindomefallet inte omöjligtNär är att
åberopats ytterligare sådan i hovrätten, bevisningdet kunde ha som

kunnat leda till fällande dom. redogörelsen för fallet anförshade Ien
i följande.rapporten

vad polisen och åklagaren fått fram under förundersökningen detOavsett är
bedömninginför domstolen framlagda bevisningen och domstolens denden av

fäller avgörandet. innebär vilket varje erfaren åklagare ochDettasom -
mycket entydiga uppgifter under förundersökningen kandomare vet att-

vid förhören i domstol och få inget eller kraftigt minskat be-förändras
rättegångenEnligt åklagaren i Lindomefallet inträffade detta undervisvärde.

hördes på hadesålunda flera demi hovrätten. Det nytt somvar av som
vad de haft i tings-redogöra för sina iakttagelser i hovrättensvårare änatt

rätten.

börockså frågan, åklagarenintresse i sammanhangetAv är satsaom
gått till precisbevisa detpå kort och utgå från han kanallt attattett

sig förhan börsjälv ellerså han övertygats ettreserveraomomsom
alternativaframställahändelseförlopp attannat ansvarsyr-genom

åta-och B borde haLindomefallet gäller det Akanden. I närmast om
i samråd.ochalternativt för ha utfört mordetlats gemensamtatt
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föregåendeI avsnitt har vi framhållit Lindomesituation kanatt en
uppstå och redan polisstadiet, varvid det intecementeras blir
möjligt komma vidare. På kan åklagarenatt sätt sitt sättsamma genom

utforma talan, åberopa bevisningatt bidra till försättaattosv.
domstolen i sådant läge den inte har något valett fria.att änannat att
Mycket talar för hovrätten i Lindomefallet kom befinna sig iatt att
just sådan situation. innebärDet i så fall diskuterar fel sakatten man

åberopar detta fallnär och frågar sig beviskraven borde haman om
ställts lägre. sådanEn diskussion bör den huvud skallöver tagetom-
aktualiseras inte då de tidigare i brottsutred-äntas annat stegenupp-
ningen fungerat väl detta tvingats till "Lindomevaltrots ettmen man

Det kan här finnas skål beröra frågan, iäven Lin-att om man en
domesituation bör åtala de båda tänkbara gärningsmännen. Man
förutsätter då det under rättegången skall kunna utredasatt vem som

ansvarig. Vi har i det föregåendeär redovisat gällande ståndpunkträtts
i detta hänseende och vad uttalats i doktrinenäven se avsnittsom
lO.4.1. Enligt vår uppfattning de regler gäller för åtalär närsom
skall ske, och innebär krav "tillräckliga skäl" för den miss-ettsom
tänktes skuld, välgrundade. En ordning innebär åtal i vissa fallattsom
skulle få väckas med lägre krav utredning och bevisningett
framstår äventyrlig för rättssäkerheten och kan inte förordas.som

10.8.5 En felony murder-regel

föregåendeI det har vi i avsnitt 10.5.8 beskrivit vad felonyen
murder-regel innebär. Leijonhufvud har i sin promemoria diskuterat
och tagit avstånd från möjligheten i svensk införa felonyrättatt en
murder-regel. Vi kommer inte till någon slutsats i denna frågaannan

Leijonhufvud.än
felonyEn murder-regel har i första ledet betydelse för de krav som

objektivt ställs för någon skall kunna fällas till för med-att ansvar
verkan till brott och skulle innebära kravet främjandeatt att ett
skall föreligga i vissa situationer. Visserligen behövs detges upp
enligt svensk inte särskilt mycket i frågarätt främjande för attom
straffbarhet skall inträda, något krävs likväl. Det måste heltmen anses
främmande för svensk rättsuppfattning den inte i någonatt som ens
mån främjar brott skall kunna dömas för medverkan till det.ett

allvarligasteDen invändningen felony murder-regel liggermot en
dock på den subjektiva sidan. I och med det för enligtatt ansvar en
felony murder-regel inte krävs i fråga hade uppsåt tillatt attpersonen
dödandet skulle skulle med sådan ordning införaäga ettrum man en
objektivt överskott i vissa fall allvarliga brott. Något sådant striderav
inte endast de svenska reglerna för påföljdsbestämning,mot som
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Leijonhufvud påpekar, konformitetsprincipen ochäven ärutan mot
också i övrigt helt otänkbart.

kan inte undvikasDet i samband med diskussion kringatt man en
felony murder-regel kommer in på frågan, inte den närvarandeen om

kan dömas för något brott just mord i gärnings-änannatpersonen
mannaskap, väl sannolikt de flesta för långt. Iattsom anser vara

sådan diskussion det emellertid viktigt framhålla vadär att atten
skall dömas för krävs det utredning vad han fak-än rentpersonen om

har gjort. iblandtiskt Det kan lätt något börsägaatt attvara som vara
straffbart har han ändå gjort på något sådan hållningEnsätt. är

inte förenlig det kravemellertid med på bevisning måste gälla isom
brottmål. dom för brott förutsätter,En vad skall dömaänett man

någon för, kan slå fast han deltagit i den brottsligaatt attman
något och då dugeraktiviteten det inte med svepandesätt, mera

omdömen han i fall säkert gjort någothar böratt vartom som
straff.föranleda

10.8.6 utvidgat medhjälpsansvarEtt

Vi har i det föregående avsnitt 5.6 ingående diskuterat förgränserna
utsträckning. Vi har därvid kommit fram tillmedverkansansvarets att

skäl någon förändring i fråga vad bördet saknas göraatt om som
medverkan till brott form anstiftan eller medhjälpkrävas för iatt av

skall föreligga.
fört fram möjligtLeijonhufvud har tanken det bordeatt attvara

varit frågaför medhjälp till brott i det fallet detdöma även att om
medhjälp inte ingått i brottsplan. Vadefterföljande som en gemensam

Lindomefallet skulle bli frågan i så fall döma åt-det i år attom
medhjälpde misstänkta för efterföljande tillminstone den ene av

sammanhang föreställer sig många förmord. I detta att ettmannog
skulle kunna döma långvariga fängelsestraff,sådant brott ävenut om

få något lägre för den kan bevisasstraffen skulle sättas än rentsom
framhålla,ha utfört själva dödandet. kan då finnas skälfaktiskt Det att

Leijonhufvud för övrigt också straffvårdebedöm-något gör, att ensom
fall efterföljande medhjälp knappast bör leda till någotning i ett av

tillämpning bestämmelsen skyddanderesultat änannat om aven av
helt enkelt inte rimligt denbrottsling i kap. 11 § BrB. Det17 år att

från platsen dömsefter mord köra mördarenblir ombedd ettattsom
föranleda.i det mordet börstraff närhetentill ärett av somsom ens

medskulle knappast någotbakgrund häravMot vunnetvara en
ocksåi riktning. måste beaktaslagstiftningen denna Detförändring av

diskrepans kan ha mellanfinns för hurdet gränser storatt man
straffvärde normalt har.rubricering och det brottetbrottets som
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En sak talar ordning det angivna slagetmot ärannan som atten av
den förutsätter ganska djupgående förändringar medverkansläran,av
främst i form förändrad innebörd begreppet främja. Vadav en av
detta kan leda till inte lättär överblicka. finnsDet emellertidatt en
klar risk för det skulle föra med sig konsekvenseratt andra
områden inte önskvärda. Vi fårär här hänvisa till våra över-som
väganden i kapitel

Sammanfattningsvis det vår uppfattningär det inte finns skälatt att
utvidga medverkansansvaret till omfatta efterföljandeävenatt
medhjälp.

10.8.7 Ett vidgat för underlåtenhet att motansvar reagera
brott och straffbeläggande underlåtenhetannans attav

bistå nödställd

Leijonhufvud föreslår i sin promemoria utvidgat förett ansvar
underlåtenhet avslöja eller hindra brott. Vad hennes förslag främstatt
går på det bör införasär bestämmelse förut att en om ansvar
underlåtenhet bistå nödställd.att

kapitelI 8 vi bestämmelsen i 23 kap. 6 § BrB under-tar upp om
låtenhet avslöja eller hindra brott. Vi föreslår där vissa förtyd-att
liganden paragrafen viss försiktig utvidgning desssamtav en av
innebörd se avsnitt 8.6. Någonnärmare långtgående förändringmera

dockdet inte frågan Viär exempelvis, sättom. anser samma som
Leijonhufvud, bestämmelsen inte bör innefatta straffansvar föratt ett
underlåtenhet medverka till redan begångna brott beivras.att att
Någon straffsanktionerad angiveriskyldighet bör alltså inte införas.

förändringEn gällande i den riktning Leijonhufvudrättav som
förordat föreslår vi straffbeläggande underlåtenhet biståattgenom av
nödställd 3 kap. 9 § i förslaget. Se härom i kapitel före-Dena
slagna paragrafen både det fallet den nödställde förutsättsattavser
brott och det fråga olyckshändelse.äratt om en ren

Det uppenbart straffansvaretär för underlåtenhet biståatt att
nödställd måste förses åtskilligamed inskränkningar. Sålunda måste
reservationer för det skall ha varit möjligt förgöras iatt personen
fråga ingripa. Ett ingripande måste också ha kunnat ske faraatt utan

Ävenför honom själv eller tredje med dessa inskränkningarman.
vi emellertid det viktigt det i vissa fall finns straff-äratt attanser en

sanktionerad skyldighet någon har drabbats brott.näratt ettreagera av
kan kanske inteDet bedömas de föreslagna lagändringarnaatt av oss

skulle ha varit verkningsfulla i Lindomefallet. påMen ett mera
allmänt plan bedömer vi de har betydelse för människors viljaatt att
ingripa för undsätta befinner sig i situationer.att utsattapersoner som
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10.8.8 Betydelsen för Lindomeproblematiken förslag ideav
övrigt vi lägger framsom

Medgärningsmannaskap

avsnitt 5.6.3 föreslår vi det i 23 kap. skall införasI BrB särskildatt en
regel medgärningsmannaskap. Regeln avsedd lagstödär attom ge

rättstillämpning sker och innebär det,den två ellernärattsom som
begår brott i samverkan, inte förflera krävs attpersoner ansvar var

och uppfyller samtliga de objektiva rekvisit gäller enligtsomen
straffbestämmelsen. Härigenom blir det också tydligare äratt ansvar

för handlingar.föreskrivet gemensamma
För medgärningsmannaskap skall föreligga bör krävasatt attanses

två eller flera gärningsmän har samverkat. Gärningsmännen skall
tillsammans uppfylla brottsbeskrivningen i straffbud och ochett var en

skall uppfylla det subjektiva rekvisit krävs enligt detta.demav som
fråga brottsligt företag, där iDet skall ett gemensamtvara om man

utsträckning kan ömsesidigt beroende varandrasviss sägas vara av
agerande. brottsliga handlandet skall med andra ord ske underDet ett

förutsättningareller outtalat samförstånd. Under dessa böruttalat
medgärningsmän för vad de tillsammans har gjort ochsamtliga svara

gärningsman.således och dömasvar en som
företagits någotmedgärningsmannaskap bör inte krävas detFör att

samfällt beslutsamråd i egentlig mening eller det fattats attatt ett
det bör räcka gärningen utförsgenomföra gärningen, attutan

flera tillsammans misshandlarOmgemensamt. en annanpersoner
varvid ochföreligger oftast medgärningsmannaskap,ett var enperson

får för de skador de tillsammans hargärningsmännen svara somav
offret.tillfogat

kap. i förslaget syftarangivna bestämmelsen 23 3 § BrBDen nu
vid flera. måste alltsåsänka beviskravet brott Detinte till att av

individuelltvad och faktiskt har gjort,fortfarande utrett var envara
frågadetta innefattat deltagande i brott. Ieller tillsammans, och att om

till brottet helhet. sagda innebäruppsåtet krävs uppsåt Det attsom
i situationer den domsto-bestämmelsen inte får någon betydelse som

Lindomefallet, det inte vadställdes inför i dvs.larna när är utrett var
haft förfaktiskt företagit sig och vad dede inblandade haroch en av

lagföringenemellertid bestämmelsen underlättauppsåt. övrigt tordeI
minst deninblandade gärningsmän; intei mål med flera attgenom

deltagit iför någon jämtevad krävstydliggör ettatt annansomsom
till medgärningsman.skall kunna fällasbrott ansvar som

hovrättsfallopublicerat svensktsammanhang kandettaI nämnas ett
i mål Bden augusti 1994, DB 5127,avd dom 5Göta hovrätts,

medgärningsmannaskap i falldömdes för454/94, där det ett motsva-
rånareBlekingegadesagen. Frågandanskarande den ettvar om par
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under flykt skulle ha utfört beskjutningen efterföljandeanses av en
lastbil tillsammans och i samråd. flyktenUnder från brottsplatsen hade

gärningsmännen takluckan på flyktbilen avlossat skotten av genom
med automatkarbin den efterföljande lastbilen. Eftersommoten
skottlossningen hade pågått under inte alltför kort tidsrymd, ansågsen

samtliga rånare hade varit införstådda med beskjutningen denatt av
efterföljande lastbilen. rånareDe åtalade i målet dömdessom var
därför medgärningsmän till försök till mord på lastbilens förare,som

bevisläget sådant fick utgå från ingen dem,trots att att attvar man av
tredje hade utfört själva beskjutningen.utan en person,

Ansvaret för underlåtenhet avslöja eller hindra brottatt

Vi har i det föregående avsnitt 10.8.7 tagit frågan ettupp om
utvidgat för underlåtenhet avslöja eller hindra brott. Vi fårattansvar
hänvisa dit.

Det ändrade uppsåtsbegreppet

Vi föreslår framgått kapitel 3 förändring uppsåtsbe-som av en av
Förslaget innebär det eventuella uppsåtet försvinner ochgreppet. att

vad vi benämner insiktsuppsåt.ersätts av
I diskussionen kring de våldsbrotten har hävdats det inteattgrova

sällan innebär svårigheter fastställa huruvida den handlande haftatt
uppsåt sträckt sig så långt den begångna gärningen rentsom som
objektivt har gjort. Särskilda svårigheter har ibland uppstått med det
hypotetiska tillämpning eventuellt uppsåt förutsätter.prov som en av
Det vår bedömning insiktsuppsåtär lättareäratt ett avsevärt att
tillämpa för domstolarna. Våra förslag till ändringar i fråga om
innebörden kravet på uppsåt torde därför i många situationer under-av
lätta rättskipningen vid allvarliga våldsbrott.

förAnsvaret underlåtenhet bistå nödställdatt

Som framgått i kapitel och vi också framhållit tidigare i dettasom
kapitel, föreslår vi det i 3 kap. BrB skall införas särskildatt en
straffbestämmelse sikte på underlåtenhet bistå nödställd. Entar attsom
sådan regel skulle kunna ha betydelse i fall det i Lindome jfrett som
redogörelsen för tysk i avsnitt 10.5.5. Härför krävs dock derätt att
särskilda krav för straffansvar i den föreslagna paragrafensom anges

uppfyllda. Kunde ingripande inteär ske fara för den enskildeett utan
själv föreligger således inte straffansvar. sådantFör krävsansvar
naturligtvis ingripandeäven hade varit meningsfullt i detatt ett
enskilda fallet, något i och för sig inte säkert i Lindomefallet.ärsom
Vidare det grundläggande förutsättningär den påståsatten person som
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brustit i sin handlingsskyldighetha har förstått någon befann sig iatt
nödläge. Detta krav torde ha varit uppfyllt i Lindomefallet. Om detett

emellertid inte går utreda i fråga huvudöveratt att tagetpersonen var
närvarande den angripne råkade i nödläge eller hannär ett att annat

uppfattade detta, det inte möjligt ålägga straffrättsligtsätt är att ett
ansvar.

Våra förslag frågani medverkansansvaretom

gäller den medverkansgärningenNär det nedre för innebärgränsen
intevårt förslag någon förändring. Denna kommer alltså medäven

vårt förslag ligga lågt. Redan styrka gärningsmannen i dennesatt att
beträffandeuppsåt straffbar medhjälp. Vårt förslag medverkans-utgör

leder alltså inte till blir svårare fälla till fördet attansvaret att ansvar
brott.medverkan till

Sammanfattning vår ståndpunktl0.8.9 av

olyckligt eller demåste gång det mycket denDet än sägas äratt atten
råa Olsson ibegick det och hänsynslösa brottet Ernstmotsom

straffats också synnerligenLindome inte har för detta. Det är
minska risken föråtgärder in på olika plan förangeläget sätts attatt

hänseende det främst de rutinernågot sådant sker på I detta ärnytt.att
i fokus. Genomgäller för förundersökningen kommersomsom

våldsbrott har vi fått hel del kun-Riksåklagarens Grovarapport en
dethur brottsutredningar och lagföring bör ske i fall därskaper om

inte blir fälldrisk för gärningsmannen eller gärningsmännenfinns att
"skyller varandra". Vårtill på grund olika inblandadeattansvar av

föreslagits Riks-bedömning de olika åtgärderär att som avom
i övrigt däråklagaren i vidtas och de påpekanden görsrapporten som

följs, så mycketär vunnet.
för framtiden inte helt garderaså sker kanMen även motossom

det möjligtLindomefall inträffar. Vi har därför övervägt äratt omnya
straffprocessuellaförändringar de straffrättsliga och deatt avgenom

Lindomesituationer.bidra till motverka uppkomstenreglerna att av
det nuvarande regelsyste-överväganden har lett till slutsatsenVåra att

ställauppfyller krav börmycket utsträckning deimet stor mansom
istraffrättsliga och straffprocessuella reglerpå rättsstat.en

skulle kunna arbetahar framförtsolika tankarDe att mansom om
införa någonkunnabeviskrav, skullemed lägre sortsattett man

för efterföljandedömaskulle kunnakollektivt ävenattansvar, man
felonyinföra regelskulle kunnamedhjälp eller typenatt avenman

har vi förkastat.murder,
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I betänkandet lägger vi emellertid fram vissa förslag allmäntsom
bör kunna underlätta lagföringen vid våldsbrott. Sådanasett grova

förslag förändring uppsåtsbegreppet,är särskild regelen av en om
medgärningsmannaskap, något utvidgat för underlåtenhetett attansvar
avslöja eller hindra brott införande straffbestämmelsesamt ett av en

sikte på underlåtenhet bistå nödställd. Sammantagna medtar attsom
de rekommendationer och åtgärdsförslag Riksåklagaren har lagtsom
fram i den nämnda torde våra förslag innebära goda möjlig-rapporten
heter motverka "Lindomesituationer" uppstår.att att nya
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11 Vållande till död och vållandeannans

till kroppsskada eller sjukdom

Direktiven1 1

Vållande till död och vållande till kroppsskada eller sjukdomannans
skall, enligt lagändring trädde i kraft den februaril 1994 SFSen som
1993:1462, normalt bedömas brott, gärningen hargrovtsom om
begåtts vid förande motorfordon och gärningsmannen därvid varitav
påverkad alkohol eller något medel. Som har framgått detannatav av
föregående ingår det i vårt uppdrag de lagänd-övervägaatt om genom
ringen införda rekvisiten för brott bör medersättasgrovt en mera
generell reglering.

11.2 Gällande rätt

11.2.1 Allmänt vållandebrotten i 3 8kap. 7 ochom
brottsbalken

Enligt 3 kap. första7 § stycket BrB döms den oaktsamhetsom av
orsakar död för vållande till död till fängelse i högst tvåannans annans
år eller, brottet ringa, till böter. Om brottet skallär enligtär grovtom
paragrafens andra stycke dömas till fängelse i lägst månader ochsex
högst år.sex

I 3 kap. 8 § första stycket BrB föreskrivs den oaktsamhetatt som av
åsamkar sådan kroppsskada eller sjukdom inte ringaärannan som

Ärskall dömas till böter fängelseeller i högst månader. brottetsex
skall enligt paragrafens andra stycke dömas till fängelse i högstgrovt

fyra år. Någon ringa form brottet finns inte. Straffbestämmelsen ärav
utformad väsentligen bestämmelsen vållandesättsamma som om
till död. Vad i framställningen fortsättningsvis sägsannans som om
vållande till död gäller i huvudsak brottet vållande tillävenannans
kroppsskada eller sjukdom.

För någon skall kunna dömas till för vållande tillatt ansvar annans
död krävs, framgår bestämmelsens ordalydelse, gärnings-attsom av

har orsakat offrets död och detta har skett oaktsam-attmannen genom
het. Det fordras emellertid inte gärningsmannen själv har tillfogatatt
offret den dödande skadan. Som exempel kan pekas på rättsfallet NJA
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30. Situationen den bilist sitt1966 atts. var en genom ovarsamma
hade orsakat blev liggande skadadkörsätt ochvägenatt en man

dödad. Eftersomdärpå överkörd och orsakssamband ansågsstrax
bilförarens färd och dödsolyckan, bilförarenföreligga mellan dömdes

för vållande till död.till ansvar annans
straffrättsligt varitVidare krävs för oaktsamheten harattansvar

i förhållande till det inträffade dödsfallet. Det kan nämligenrelevant
situationer, där gärningsmannen visserligen har varitförekomma

någotnågot där samband mellan oaktsamhetenoaktsam sätt men
dödsfallet inte föreligger. brottsbalkskommentaren följandeoch I ges

sådant fall 176. bilist kör med så högexempel på se BrB I Enett s.
körning måste oaktsam. Plötsligt springerfart hansatt anses en person

framför bilen och blir överkörd med döden följd. Ifallpå gatanut som
hade inträffat föraren hade framfört bilen i tillåtenolyckan även om

tillhar han inte gjort sig skyldig till vållande död.hastighet, annans
gärningsmannen måste hazhaftpå oaktsarnhet liggerIwkravet att

5 risken för effekten, dvs, dödligaanledning vid sitt handlande dentaatt
frågaom någonberäkning. Om så inte fallet, det inteutgången, i ärär
handlande frånförutsätts normaltstraffbar oaktsamhet. Vidare ett

fullt möjligtsida. Det emellertidgärningsmannens är att även en
föranleda straffrättsligt Enunderlåtenhet något kangöra ettatt ansvar.

underlåtenheten sig lika straff-förutsättning för detta dockär att ter
underlåtenhetorsakande handling. Frågan,vård ett om engenomsom

därför främst i sådana fall dånågot straffbar, aktualiserasgöra äratt
föreskrift, sin ställning eller någotgrund lag,gärningsmannen av

kan på denförhållande haft plikt handla. Här pekasliknande har atten
förhållande tillenligt föräldrabalken föräldrar har ivårdnadsplikt som

underlåtenhet kan straffbar dåfall därsina barn. Ett ärannat vara
uppgift avhjälpa eller förhar tillnågon, attt.ex varna ensom

och dödsolyckaanordning, underlåter dettabristfällighet hos enen
inträffar till följd härav.

handlingssätt, skullevissa betingelser kanUnder ett som annars
fritt från Dettabedöma vållandebrott,ettatt vara ansvar.somvara
Omständigheternaframgår rättsfallet NJA 1977 655. vars.av

riktat skarplad-fingret på avtryckarenföljande. hade medEn enman
och därvidi avsikt skrämma denneangriparedad pistol attmot en

uttalade i domskälen bl.a. dettadödande skott. HDavlossat attett
denvållande till död,inte bedömaförfarande att annans omsomvar

sådan hanhandlande befann sigi vilken densituation attvar av
berättigad handla hanmotstående intressetill någothänsyn att somvar

ansågs haför så fallet. Angreppeteller hade foggjorde att anta att var
gjordehade till nödvärn. HDsådant gärningsmannenvarit rättatt

oförsvarligt.uppenbartbedömningen handlandetemellertid den att var
gärningsmanneninte varit sådanaomständigheterna hadeEftersom att
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svårligen kunnat besinna sig dömde HD honom bl.a. för vållande till
död.annans
någonNär döms för något de aktuella vållandebrottenav nu

tillämpas dessa ofta i s.k. brottskonkurrens med misshandel,t.ex.
trañknykterhetsbrott eller vårdslöshet i trafik.

Sedan år 1991 finns i 3 kap. 10 § BrB särskild brottsbeteckning,en
arbetsmiljöbrott, skall tillämpas bl.a. någon har begåttnär ettsom
vållandebrott aktuellt slag åsidosättande sin skyldighetav nu genom av
enligt arbetsmiljölagen 1977:1160 förebygga ohälsa elleratt
olycksfall.

11.2.2 Närmare vållande tillnär död vållandeochom annans
till kroppsskada eller sjukdom skall bedömas som grova
brott

Lagförarbetena

Det naturligtvis detär bedömningensättet gradindelatatt ettav om
brott sker utifrån helhetsbedömningär omständigheternagrovt en av
i det enskilda fallet. förarbetenaI till BrB prop. 1962:10 B 93 f.,s.
NJA 1962 109 f. dock inte några riktlinjer för hur dennas. ges
gränsdragning mellan de olika graderna vållandebrott skall till.av

År 1937 ändrades straffskalan för normalgraden vållande tillav
död. Förändringen innebar skärpning straffskalan ochannans en av

ansågs påkallad främst allmänpreventiva skäl se 1937:187av prop.
62 f.. För redovisning motiven till dennanärmare ändrings. en av

hänvisas till departementspromemorian Bakgrundsmaterial till
fängelsetrafflcommitténs förslag till straffskalor för brotten Ds Ju
1986:2A f..13s.

Som har gjordes år 1994nämnts ändring i de aktuella be-nyss en
stämmelsernas andra stycke gick på kvalificerandeut att ettsom
rekvisit för de brotten infördes se 1993/94:44 43grova prop. s.
och f68 Denna ändring innebär gärning normalt skallatt en numera
bedömas brott, den har begåtts vid förandegrovt motor-som om av
fordon och gärningsmannen därvid varit påverkad alkohol ellerav
något medel. Härutöver lagtexten emellertid inte någonannat ger
ledning rörande vilka omständigheter bör föranleda gärningattsom en
bedöms brott.grovtsom

Avsikten med det rekvisitet markera vållande-är att att, ettnya om
brott den här begås i samband med onykterhet i trafik,typenav
brottet skallregel bedömas I förarbetena till lagänd-grovt.som som
ringen prop. 68 bl.a. den bestämmelsen för sinatts. anges nya
tillämpning förutsätter gärningsmannen självförvållat har försatt sigatt
i sådant påverkat tillstånd i bestämmelsen. Vidare bör detsägsett som
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propositionenenligt krävas gärningsmannens tillstånd haftharatt
inflytande effekten.något Det fordras emellertid inte alkoholpå-att

verkan har varit den enda, eller den främsta, orsaken till olyckan,ens
oftadet kan räcka med gärningsmannen på singrundutan att av

påverkan haft nedsatt omdöme eller reaktionsförmågasämreett en
har medverkat till händelseförloppet. Om gärningsmannensättett som

varit så påverkad i § trafikbrottslagen, tordehar 4 eller 2sägs lsom a
enligt propositionen regelmässigt kunna detattpresumeraman

samband mellan dödsfalletföreligger berusningen och eller denett
uppkommitskada olyckan.som genom

Rättspraxis

frågan, enligtdet gäller vållandebrott 3 kap. 7 eller 8 §När ettom
bedömas förekommer endast fåtal rättsfall.skallBrB grovt, ettsom

rättsfallet 1992 85 ansågs vållande tillI NJA nästanettatt etts.
skulle bedömas målet fråganyfött barns död l detgrovt.som var om

upprepade gångerhade orsakat sin dotters död attman som genomen
fram och tillbaka. domskälen anfördes bl.a. dotternskaka henne I att

för mycket kraftigt våld. Genom behandlahade nästanatt ettutsatts ett
enligtnyfött barn på det skedde hade gärningsmannen HDsätt som

dödså oförsvarligt hans vållande till barnets skullehandlat att
bedömas grovt.som

tidigare redovisade rättsfallet 1978 244 se avsnittdet NJAI s.
dömdes för misshandel och vållande till kroppsskada,3.8.7 en man

mjälteefter ha sparkat kvinna så hennes hadebrott, attgrovt att en
livoperation blivit nödvändig för hennes skullebrustit och akut atten

kunnadomskäl förefaller slutsatsen drasräddas. Av HD:s denkunna
gärningenskada hadesvårhetsgraden hos den orsakatsatt som av var

Det finnsavgörande för bedömningen gärningen brott.grovtav som
videmellertid i praxis NJA 1994 527 också exempel påse atts. man

bedömningen gärningen inte enbart vikt vid åsamkadehar lagt deav
in omständigheterna övrigt.skadornas allvar, ivägt ävenutan att man

i rättsfallet 1994 fall tillHD har NJA 500 bedömt vållandeett avs.
brott hadekroppsskada med hänsyn till bl.a. skadangrovt attsom som

dödsfallet förorsakats livsfarligt be-lett till Av vikt förettav vapen.
livsfarligti detta fall skadan orsakatsdömningen hadeatt ettvar av

besöktgärningsmannen tagit sig till livligtmedvapen som en
mâlsägandenoch med vilket han först hotat den skadaderestaurang

ansågsdennes bror. omständigheter sådanaoch Dessa attvara
relativtden faktiskt uppkomna skadangärningen, atttrots var av

skulle bedömas vållande till kroppsskada. Ilindrig art, grovt ensom
aprilavd dom den 10opublicerad hovrättsdom Svea hovrätts,

bedömdes fall vållande till död1992, DB 63 grovtett annans somav
i målet fråga hade orsakatbrott. Det envar om en man somung
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död pistolskott i huvudet. domskälenIettannan persons genom
anfördes bl.a. gärningsmannen, helt Oprovocerad, med fingret påatt
avtryckaren hade riktat laddad pistol offrets huvud,mot utan atten
förvissa sig säkrat. Här kan också HD:snämnasatt vapnetom var
avgörande i det Stureplansrnålets.k. 1996 27, i vilketNJA tvås. av
de inblandade dömdes för medhjälp till vållande till dödgrovt annans
och medhjälp till vållande till kroppsskada för inblandningen igrovt
dödsskjutningarna.

tydligt exempel vidEtt bedömningen vållan-att ettman av om
debrott har gjort helhetsbedömning omständigheternaär grovt en av

enskilda falleti det det i det föregående anförda rättsfallet NJAär
1977 655. HD ansåg här, gärningsmannen hade hanterattrots att etts.
livsfarligt omständigheterna inte hade varit sådanaatt attvapen,
gärningen skulle bedömas brott. Förklaringen härtill tordegrovtsom

varit omständigheterna kring ansågs mildrandeha gärningen medatt
till gärningsmannen befann sig i nödvärnssituation.hänsyn Iatt etten

opublicerat hovrättsfall Skåne och Blekinge, avdHovrättens över
den 3 1995, 5034 gjordes emellertid i inte helt oliktdom DB ettmars

fall bedömning det gällde frågan, gärningnären annan om en som
begåtts i nödvärnssituationhade skulle brott. Härgrovten anses som

det dock frågan avsiktlig skottlossning.var om en

behandling11.3 Frågans tidigare

Rattfylleri Sjöfyllerisitt betänkande Grovt och SOU 1992:131I s.
sjöfyllerikommittén uppfattningen detuttryckte Väg- och bl.a.110 att

straffbestämmelserna införasdet gäller de aktuella bordenär ennu --
farligregel skulle generellt tillämplig vid olika typersom vara av

verksamhet där gärningsmannen varit påverkad alkohol ellerav
Åsiktennarkotika. allmänt hållen reglering rekvisitenatt en mera av

för önskvärd framförts också i andrabrott skulle hargrovt vara
skriftligtsammanhang. Exempelvis har Domstolsverket i yttrandeett

promemoria förinom Justitiedepartementet upprättad Ansvaröver en
Förverkande fordon.vållande till död,grovt samtm.m. avannans

trafiknykterhetsbrotten dnr 93-Ytterligare åtgärder demot grova
generellt de aktuellaanfört regel,2700 näratt angeren som mera

varit föredra. Vid denhadevållandebrotten skall attanses grova,
promemorian framfördes bl.a. denhörning hölls i anledning avsom

vållande tillbestämmelsernasynpunkten i de allmännaatt omman
särskiltkroppsskada eller sjukdom intedöd och vållande tillannans

motortrafik.vållande samband medborde peka iut
föregick propositionensitt lagrådsremissyttrande denI över som

brottslighetför den aktuellaframhöll Lagrådet typenatt avansvar nu
trafikolyckor,fråga inte bara med anledningkommer i utanav
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aktualiseras i många andra sammanhang se 1993/94:44 112prop. s.
f.. Som exempel olyckor i arbetslivet, felbehandling inomangavs
sjukvården, vådaskjutningar i samband jaktmed eller militärövningar

överförande venerisk sjukdom eller HIV-smitta.samt Lagrådetav
erinrade också regeringen i lagrådsremissen exempelatt ettom som
på medvetet risktagande allvarligt slag hade det falletett angett attav
någon siktat på med skarpladdat och gåttett vapneten person vapen

Dessutom uttalade Lagrådet det med hänsyn till bestämmelser-attav.
vida tillämpningsområde framstod Överraskande endaattnas som som

grund för bedömningen brott föreligger det falletgrovt attav om ange
gärningen har begåtts vid förande motorfordon och förarenattav
därvid varit påverkad alkohol eller något medel.annatav

Enligt propositionen s. 46 kunde det, med hänsyn till inriktningen
det aktuella lagstiftningsärendet, inte komma i fråga i detattav

sammanhanget vilka omständigheter allmäntpröva börsettsom
föranleda vållandebrott bedöms Det dockatt ett grovt. attsom angavs
det i och för sig framstår sakligt motiverat med generellsom en
bestämmelse går berusning skall kvalifice-ut attsom anses som en
rande omständighet i de fall vållandebrott har begåtts i sambandett
med någon farlig verksamhet. I propositionen hävdades emellertid att

sådan bestämmelse skulle komma omfatta mängdatt storen en
situationer skiftande slag där omständigheterna i varje enskilt fallav
kan variera mycket. Vidare det till skillnad från i trafiken,att-angavs
där berusning kan utpekas de allra främsta olycksorsakernasom en av

berusning på många områdenandra inte lika entydigt kan utpekas-
faktor normalt bör medföra gärningen skall betraktasattsom en som

Regeringen ansåg därför konskvenserna generellattsom grov. av en
regel skulle svårbedömda. Dessutom menade regel förattvara man en
motortrañk, skulle omfatta jämväl situationer utanför densom
egentliga vägtrafiken och andra förare, skulle leda för långt.även än

överväganden11.4 och förslag

l1.4.1 Behovet refonnav en

föreslårVi den omständighet, enligt lagtextnuvarandeatt som
särskilt skall beaktas vid bedömningen brotten vållande tillav om

död och vållande till kroppsskada eller sjukdom skallannans anses
med allmänt hållen reglering.ersättssom grova, en mera

lösningDen har valts i de aktuella straffbestämmelserna försom nu
vad särskilt skall beaktas vid bedömandet brottet år grovtsom av om

frånavviker hur andra bestämmelser i innehåller kvalifice-BrB, som
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rande rekvisit för brott, utformade.är I den före-typengrova av
skrifter nämligen genomgående antingen flera vägledandeanges
exempel på omständigheter kan föranleda brott kanatt ettsom
bedömas eller inte några anvisningar alls. Att igrovtsom ges
lagtexten till de aktuella bestämmelserna, vilka har vida tillämp-nu
ningsområden, endast mycket speciell omständighet sigange teren

denna bakgrund, det frågaäven praktisktär mycketmot ettom om
viktigt fall, något missvisande. En genomgång såväl publiceradsom av
rättspraxis antal opublicerade avgöranden från underin-ettsom

visar dessutom det förekommer andra situationerstanserna ävenatt
där vållandebrott alltid bedömsnästan Enligt vårett grovt.som
uppfattning det därför lämpligt detär nuvarande rekvisitet i deatt
aktuella straffbestämmelserna byts generell reglering.ut mot en mera

det följandeI vi och ställningöverväger till vilka kvaliñcerandetar
omständigheter bör i lagtexten.som anges

11.4.2 vilkaI fall vållandebrottbör enligt 3 kap. 7 ellerett
8 brottsbalken bedömas grovtsom

Vi föreslår det vid bedömningen vållandebrott enligtatt ettav om
3 kap. 7 eller 8 § BrB skall bedömas särskilt skallgrovtsom
beaktas, gärningen har innefattat medvetet allvarligtettom
risktagande eller, det har ställts särskilda kravnär uppmärk-
samhet eller skicklighet, gärningsmannen har varit påverkadom

alkohol eller något medel eller försummel-annatav annars genom
visat särskild hänsynslöshet.se

Självfallet bör, har framgått, bedömningen i det enskilda falletsom
ske med hänsyn till samtliga föreliggande omständigheter. Hänsyn
måste därvid till sådana förmildrandeäven omständigheter hartas som
betydelse för brottsrubriceringen, brottet har begåtts undert.ex. att
provokation eller i självförsvar.

Ett handlande innefattar medvetet risktagande allvarligtettsom av
slag torde dock, omständigheterna kring gärningen inte kanom anses
mildrande, genomgående leda till vållandebrott bedömsatt ett som

Som har framgått kan sådan allvarlig medveten oaktsamhetgrovt. en
exempelvis föreligga, gärningsman siktar någon medmotanses om en

skarpladdat och därvid går eller han medvetetett vapnetvapen av om
avlossar skott oaktsamhet träffar någon. Ettett annatsom genom
exempel på medvetet risktagande, också regelmässigt börett som
föranleda gärning bedöms vållandebrott, föreliggeratt grovten som

uppsåt inte styrkt vid fall överförande HIV-smitta seom anses av av
justitierådet Linds särskilda yttrande i NJA 1994 614 och minorite-s.
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Ytterligare fall, då fråganmening i NJA 1995 119. etttens oms.
aktualiseras, det gällerallvarlig oaktsamhet kanmedveten är när

fysiskt väsentligtbegåtts någongärningar har ärmot svagaresom som
ställning,sig i skyddslös ellerpå befinnereller sätt utsattannat en

jfr NJA 1992 85.exempelvis litet barn eller äldreett s.en person
och gamla ochriktat sig barnStraffbara handlingar har mot somsom

särskilt högtkvalificerat risktagande harföljdenblivit ettettav
allvarliga ochgenomgående mycketstraffvärde och framstår som

hänsynslösa.
harallvarligt risktagande bör,fall medvetetdet gällerNär somav

avsnitt 3.7.2, beaktasföregåendeframhållits i det se gränsenatt
aldrig i sig särskiltoaktsamhetuppsåt och medvetenmellan ärgrov

okvalifrcerat uppsåt ochmellan fallSkillnaden i straffvärdeskarp. av
därför liten.medveten oaktsamhet kanfall varaav grov

aktuella straffbe-i dedet anförda bör detbakgrundMot nuav
sigförhållandet det harmarkeras dettydligt rörtstämmelserna attatt

beaktas vid be-särskilt skallallvarligt risktagandemedvetetettom
grovhet.dömningen brottetsav

sin ståndpunkt bl.a.sjöfyllerikommittén hävdadeochVäg- attsom
inflytandebegåtts underaktuellt slag harvållandebrott avsomav nu

framgått ansågharofta sig Someller narkotikaalkohol ter grova.
allmäntregeldet borde införaskommittén dessutom att som meraen

begåtts iaktuell harbrottpå situationer därsikte typetttar nuav
påverkansituation underdärmed jämförbaritrafik eller aven annan

lagändring1994 års prop.motiven tillsjälvförvållat Iett rus.
vi har redovisat iemellertiduttrycktes46-471993/94:44 soms. -

reglering,sådaninföratveksamhetföregående avsnitt attmot en-
tillämpningsområde.vidsträcktfå alltförbefaradesdennaeftersom ett

överdrivna.farhågorframstår dessabedömningEnligt vår som
Även motoriseradedenvid sidanandra områden,inom många av

för samhälletfall där skälenklarafinns detvägtrafiken, rätt att
enkelt så det finnsheltstarka. Detanlägga ärär attsträngare synen

medi sambandberusningsärskilt allvarligt ävenanledning att se
uppmärksamhet,särskildkräveruppgifterandrautförandet somav

sådanaprecisionsäkerhet ellerreaktionsförmåga, omdöme, än som
kanexempelmotorfordon. Som närrmasförandebestår i ettav

självförvålladpåverkanskett underharhandlandeoaktsamt avsom
arbetsuppgift ifarligkrävande ellermedsambandberusning i en

inomhandlande,framkallat oaktsamtberusningarbetslivet. Ett somav
någon hartillhar letteller försvaretprocessindustrinsjukvården, att

straffvärtlikagångerframstår mångadödats,ellerskadats somsom
nuvarande reglering-trafiken.inom Denhandlingssättmotsvarandeett

tillkommerstraffbestärrnnelsernaiså detdärför vidgasbör atten
i samband medochtrafiksituationeriberusning, bådeuttryck att

farligasärskiltelleransvarsfullainnefattarövrigtisituationer som
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förhållanden, huvudregel leder till brottet bedömsatt grovt.som som
Detta bör lämpligen ske berusning oinskränktatt ettgenom mera

kvalificerande omständighet i bestämmelserna.sett anges som en
det frågaNär situationär där det ställs särskilda krav påom en

uppmärksamhet och skicklighet bör emellertid inte bara självförvållat
försvarande omständighet. När någon har tillt.ex.rus anges som en

uppgift övervaka farlig verksamhet, helt försummar sinatt en men
övervakningsuppgift så dödsfall eller svår kroppsskadaatt ett en
inträffar, kan gärningsmannen många gånger han nykteräven om var
framstå så hänsynslös gärningen bör bedömas brott.att grovtsom som
Som kvaliñcerande omständighet bör därför också atten anges
gärningsmannen, det har ställts särskilda krav på uppmärksamhetnär
eller skicklighet, försummelse har visat särskild hänsynslöshet.genom
Som exempel kan någon, ansvarig för driftennämnas äratt som av en
farlig verksamhet, medvetet håller sig i okunnighet vilka riskerom

förenade med miljöfarliga läcker iär vattendragatt preparat ut ettsom
eller han, efter utsläpp, underlåter reda vilka åtgärderatt ett att ta

bör vidtas för minimera riskerna.attsom
Angivandet vad särskilt skall beaktas vid bedömandetav som av om

frågandet brott självfallet endastär exemplifiering.ärgrovtom en
Det finns alltså situationerandra där bedömningäven desträngen av
aktuella vållandebrotten befogad. Vi vill här särskilt peka påär detatt
ofta finns anledning uppfatta oaktsam gärning lett till detatt atten som
har förelegat risk för synnerligen allvarlig skada ett grovten en som
brott. Ett exempel då någon behandlar litet barn synnerligenär ett

det har varit fråga medvetet allvarligtovarsamt, utan att ettom
risktagande se NJA 1992 85. Vi har emellertid valt inte särskiltatts.

fall denna i lagtexten. förhållandetnämna Det det särskilttyp attav
det skall ha varit fråga medvetet allvarligt risktagandeatt ettanges om

indikerar emellertid både den omständigheten det fråganäratt att om
riskhög och det förhållandet risken mycket allvarligatten avser en

effekt skall inverka på bedömningen brottets svårhet.av
det gäller brottet vållandeNär till kroppsskada eller sjukdom har i

praxis se NJA 1978 244 i vissa fall svârhetsgraden hos den skadas.
orsakats oaktsamt handlande beaktats kvalificerandeettsom av som en

omständighet vid bedömningen brottets grovhet. Som har isagtsav
det föregående finns emellertid också fall med allvarliga skador där
bedömningen, med hänsyn till övriga omständigheter i målet, har
blivit Detta torde hänga med det många gångeratten annan. samman

slumpmässiga faktorer hur allvarliga skadorna blir efterär avgörsom
visst oaktsamt handlande. Rent allmänt torde i och för sig oftaett man
skäl allvarligt påha brott, det har orsakat allvarligatt ettse om en

kroppsskada eller allvarlig sjukdom. i lagtexten särskiltAtt nämnaen
skadans allvar framstår emellertid inte lämpligt.som
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får ocksåföreslagna förändringarna konsekvenser för arbets-De
Någon ändring lagtexten i dennamiljöbrottet i 3 kap. 10 § BrB. av

påkallad.paragraf emellertid inteär
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12 Straffansvar för företrädare för

juridiska personer

12.1 Inledning

Enligt svensk kan endasträtt människor, dvs. fysiska begåpersoner,
brott. Straff eller brottspåföljd kan därför inte ådömas juridiskaannan

Däremot kan förverkande, företagsbot eller särskildpersoner. annan
rättsverkan riktas juridiskmot en person.

En sak brott kan begåsär fysiska inomattannan av personer ramen
för juridiska verksamhet. Särskilda problem uppstår i dessapersoners
fall det gäller väljanär den eller dem skall ha förövatatt ut som anses
brottet, dvs. bestämma i sammanhanget skallatt vem som anses
företräda kommunen, aktiebolaget, stiftelsen, I del fallstaten, osv. en

visserligen redan i lagtexten vissa fysiskaanges personer som
straffrättsligt ansvariga. Som exempel kan och in-närrmas ägar-
nehavaransvaret i trafiklagstiftningen. Därutöver har vissa principer

placeringen det straffrättsliga vuxit fram i rättspraxis.ansvaretom av
Men vissa oklarheter kvarstår. En sådan i vilken utsträckningär
allmänna regler för medverkan bör spelsättas seom ansvar ur
Jareborg, Straffrättens ansvarslära 104.s.

Enligt vår uppfattning det viktigt straffansvarär så långt möjligtatt
kan föras tillbaka på uttryckliga bestämmelser. Som utvecklats i
avsnitt 5.6 har vi bl.a. detta skäl föreslagit särskild be-attav en
stämmelse medgärningsmannaskap skall införas. Frågan dåärom om
inte också utdömandet för brott begåtts inom förav ansvar som ramen

juridisk verksamhet bör ha stöd lagbestämrnelse..en persons av en
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Överväganden12.2

införa bestämmelsedet finns behovVi att att som gerav enanser
företrädare förrättstillämpning innebärlagstöd den attsom en

förstraffansvar föreskrivitkan straffasjuridisk ärompersonen
ställning innehassärskild ställning och dennanågon i av en
från lägga framVi avstår emellertidjuridisk ettattperson.

frågan harlagstiftning, eftersomförslag till näraformellt ett
företagsbotutreds Utredningenspörsmålsamband de omsom av

enligt vad vi har inhämtat, kommerutredningen,denoch att
denna fråga.behandla

formulerade på detpersonneutraltstraffbestämmelserflestaDe är
underlåter utförautför ellerstraffansvar åläggs "den som"sättet attatt

emellertid kretsenbestämmelser begränsarhel delnågot visst. En
s.k. special-intar särskild ställningsådanagärningsmän till ensom

"företagare", "arbetsgivare",exempelvis sigkansubjekt. Det röra om
den särskilda"tillståndsgivare". När"ägare" eller"gäldenär",

juridiskfysiskinnehasställningen inte utan av enperson,av en
ha ifrågavarandeförföreträdare dennakan oftast någon ansesperson,

verkställande direktör ionaturligt kallainteställning. Det ettär att en
verkstäl-"arbetsgivare". Den"näringsidkare" elleraktiebolag för t.ex.

arbetsgivarededirektörenlande är agerar sompersoner somen av
bestämmelserna dockstraffrättsligaföretagsledare. De äri sin roll som

begåfysiska kanfrån endastutgångspunktmedskrivna att personer
begreppsbildningenstraffrättsligaovanligt deninteoch detbrott, är att

rättsområden.på andramed den finnssammanfallerheltinte som
lagstiftningsärendeuppmärksammade 1994 årsiLagrådetSom

105-1061993/94: 130ansvarsfrihetsgrunder prop.angående s.m.m.
innehassärskilda ställningendensituationerdet finnaskan när av en-

bestraffningstöd förmycket svårt finnadetdärjuridisk är attperson -
enligtgäller särskilt vidDettaviss fysisk ägaransvarnågon person.av

från fartyg.vattenföroreningåtgärder1980:424lagen motom
medgärningsmannaskapdet gällermening bör liksomEnligt vår när

för denlagstödinföras i BrBsärskild bestämmelse gersomen
exempelviskanåsyftade fallen. Dennasker i derättstillämpning som

följande lydelse.ges

ställning, och dennasärskildför någon iföreskrivetstraffansvar ärNär
förföreskriften gälla företrädarejuridisk skallställning innehas person,av en

juridiskaden personen.
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Avsikten lagstöd för fysiskär huvudatt överatt tagetge en person
skall kunna ansvarig, inte reglera inom den juridiskaattvara vem

skall bära det straffrättsliga ansvaret.personen som anses
Eftersom den här diskuterade frågan har samband med denäraett

spörsmål utreds Utredningen företagsbot Ju 1995:06som av om
vi vi bör frånavstå lägga fram formellt förslag tillatt att ettanser

lagstiftning. Vi har inhämtat frågan kommer till be-att att tas upp
handling den nämnda utredningen.av
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13 Generella kommittédirektiv del B

13. Inledning1

För vårt arbete gäller de generella kommittédirektiv regeringensom
har utfärdat till samtliga kommittéer och särskilda utredare om

EG-utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5, beaktandeom av
påaspekter utredningsverksamheten dir. 1988:43, redovisaattom

regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, offentligaprövaattom
åtaganden dir. 1994:23, redovisa jämställdhetspolitiskaattom
konsekvenser dir. 1994:124 och redovisa konsekvenser förattom
brottsligheten och det brottsförbyggande arbetet dir. 1996:49.

det följandeI redovisas i vad mån och på vilket de angivnasätt
direktiven har bäring på vårt uppdrag i denna del.

13.2 olika direktivenDe

13.2.1 Utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5

Av direktiven angående utredningsförslagens inriktning framgår viatt
skall visa förslaghur innebär utgiftsökningar eller inkomst-som
minskningar för statsbudgeten skall finansieras. Enligt dessa direktiv
skall vi också analysera möjligheter till besparingar och effektivise-
ringar inom vårt utredningsomrâde.

För redovisning de ekonomiska konsekvenserna våra för-en av av
slag det gäller de frågor behandlas i dennanär del betänkandetsom av
hänvisas till avsnitt 14.1.

13.2.2 EG-aspekter på utredningsverksamheten dir. 1988:43

Vi skall undersöka vilken ordning i förekommande fallgemensam som
råder inom EU på det aktuella änmesomrâdet. Dessutom skall vi
redovisa hur de förslag läggs fram förhåller sig till EUzssom
motsvarande regler eller direktiv eller förslag till direktiv från EU-
kommissionen.
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i avsnitt 2.4 har efter internationell anpassningSom strävanangetts
förvarit utgångspunkterna vårt arbete. Vi har därvid meden av

integrationsarbete inom det straffrättsligabeaktande bl.a. detav
pågår inom utgått från vi på viktiga områdenområdet EU inteattsom

använda straffrättsliga och konstruktionerbör ärsystemoss av som
unika för svensk Vidare har vi i övrigt deträtt. även sett som

rättsreglernas utformning granskas i belysning hurangeläget att av
jämförbaramotsvarande frågor har lösts i andra med Sverige länder.

olikaNaturligtvis innebär detta inte vi okritiskt har lagt andraatt
förslag. Avgörande har i stället varitregler till grund för våraländers

tillämpningen inte skall skilja sig alltförförslagen i den praktiskaatt
andra medlemsländerna inomfrån vad gäller i de EU.mycket som

EU-straffrätt inte tagit form. hellerNågon allmän har Inteännu
förslag till direktiv fråndet området några direktiv eller EU-finns

kommissionen.

dir.Regionalpolitiska konsekvenser 1992:5013.2.3

beaktandet regionalpolitiska konsekvenserDirektiven rörande av
skall belysa devi från antal olika utgångspunkterinnebär att ett

lagstiftning.våra förslag till Omregionalpolitiska konsekvenserna av
bildandetförslag till omorganisationer ellervi lägger fram större av

redovisa överväganden decentraliseringmyndigheter skall vi omnya
lokalisering utanför Stockholm.och

betänkandet frågor på olikaframgått behandlar vi iSom har som
frågor inteför det straffrättsliga Dessa ärrör gränsernasätt ansvaret.

regionalpolitiskaföranleder någraden karaktären de över-attav
väganden.

dir. 1994:2313.2.4 Offentliga åtaganden

skall vi förutsättningslöstoffentliga åtagandenEnligt direktiven om
föremål för vårt uppdrag böråtagandedet offentliga ärpröva somom

åtagandet tillprövningenoffentlig angelägenhet. Om avvara en
angelägenhet skalloffentligdet fårbedömningen att anses vara en
kommunalstatlig ellerlämplig nivå för verksamheten t.ex. anges.
innebär utgiftsök-vi, förslagenenligt dessa direktiv skallOckså om

skallför visa hur dessainkomstminskningarellerningar staten,
effektivise-till besparingar ochmöjligheterfinansieras analyserasamt

ringar.
straffrättsligaallmännafrämst frågor debetänkandet behandlasI om

röranderättsreglernaalltsåsigreglerna. Det översynrör avom en
straffrättsskip-dvs.dessa regler,straff. Tillämpningenochbrott av
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ningen, och skall givetvis alltjämtär verksamhet utövasvara en som
staten.av

Som har behandlasnämnts de ekonomiska konsekvenserna våraav
förslag det gäller del Bnär betänkandet i avsnitt 14.1.av

13.2.5 Jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124

Enligt direktiven jämställdhetspolitiska konsekvenser skall deom
förslag vi lägger fram föregås bl.a. analys och innehållasom av en en
redovisning hur förslagen kan förväntas påverka, direkt ellerav
indirekt, kvinnors respektive villkor ochmäns därmed förutsätt-
ningarna för jämställdhet mellan könen.

förslag tillDe lagstiftning vi lägger fram kan inte bedömas hasom
några jämställdhetspolitiska konsekvenser.

13.2.6 Konsekvenserna för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49

Alla förslag läggs fram kommittéer eller utredare skall föregåssom av
analys och innehålla redovisning hur förslagen, direktenav av en av
indirekt,eller kan förväntas påverka brottsligheten och det brotts-

förebyggande arbetet.
framgåttSom se avsnitt 2.2 har syftet befästa legalitetsprin-att

cipen varit utgångspunkterna för vårt arbete. Vi har därviden av
bl.a. efter tydligaresträvat i dag förän detatt gränsernaange

straffbelagda området. Genom införa lagstiftning på områden däratt
sådan i dag saknas förändra redan befintlig lagtextsamt att ärgenom

enligt vårdet, uppfattning, möjligt åstadkomma exakthetstörreatt en
vid beskrivningen vad straffbart. Att det straffrättsligaärav som

på detta tydliggörs kan bidra tillsätt öka den enskildessystemet att
möjligheter sig efter lagen. Vi bedömer dockrätta våra förslagatt att
i detta avseende i realiteten endast kan tänkas marginellytterstenge
brottsförebyggande effekt.

Vårt förslag till reformerat uppsåtsrekvisit kommer i vissett
utsträckning påverka omfattningen det straffbara området föratt av
uppsåtliga brott se avsnitt 3.7.4. Vid våldsbrott, särskilt därgrövre
skjutvapen eller knivar kommer till användning, förutseskan att
domstolarna i något fler fall i dag kommer döma till förän att ansvar
uppsåtligt brott. Denna förändring kan medföra viss brottsförebyg-en

effekt.gande
Som har framgått avsnitt 7.6 föreslårse vi generellt ochett mera

heltäckande för förberedelse till brott. Förslaget innebär därvidansvar
bl.a. förberedelsebrottet skall sin utgångspunkt i någon påatt ta att ett
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åtminstone bedömastadium har företagit vadförberedande är attsom
vår mening möjliggör dettamedverkansgärning. Enligt att mansom en

tidigare stadium i dag,brottslighet påingripa planerad änkan ettmot
brottspreventiv synpunkt.medför fördel frånnaturligtvisvilket en

i kommermed sig lättare dagföreslaget föraVidare torde änatt man
med hjälp datorer ellerbrottslighet skeringripakunna motatt som av

får vårt förslaginformationsteknologi. Också i detta avseendeannan
effekt.brottsförebyggandeen

utvidgning straffan-viss försiktigföreslår vi bl.a.kapitel 8I aven
eller hindra brott se häromunderlåtenhet avslöjaför attsvaret mera

vi i kapitel 9 straffbe-Vidare föreslår10.8.7.avsnitten 8.6 ochi ett
avsnitten 9.5 ochbistå nödställd seunderlåtenhetläggande attav

brottsförebyggandevissakan kommaförslag10.8.7. Dessa att ge
effekter.
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14 Genomförandet förslaget del Bav

14.1 Kostnader

Vi bedömer de förslag läggs fram i del B betänkandetatt som av
inte marginellt kommerän påverka kostnaderna förannat rätts-att
väsendet.

vi anförtSom i kapitel 3 torde vårt förslag till ändring uppsåtsbe-av
innebära främst något fler fall våldsbrott bedömsgreppet att av grova

uppsåtliga, särskilt skjutvapen eller knivarnär har kommit tillsom
användning. sådanEn utveckling kan naturligtvis leda till ökade
kostnader i form längre straff. Samtidigt vi det reforme-attav menar

uppsåtsrekvisitetrade blir förutsebart, vilket kan minska kost-mer
naderna färre överklaganden. Det går heller inte bortset.ex. attgenom
från förändrat uppsåtsbegrepp innebär domstolarna i vissaatt ett att
fall kommer fördöma oaktsamhetsbrott, där fäller tillatt man nu

för uppsåtligt brott, och i några fall helt fria från Viansvar ansvar.
bedömer kostnadsförändringarna blir marginella vid genomfö-att ett
rande.

Våra förslag angående straffansvar vid innebär i endaststort ettrus
förtydligande rättsläget och har därför inte några kostnadskonse-av

Det förhållandetkvenser. allvarlig psykisk störning,ävenatt som
uppkommit gärningsmannens vållande, skall omfattasegetgenom av
rusbestämmelsen torde knappast få några märkbara kostnadseffekter.

Våra förslag fleras deltagande i brott kap. 5 innebärsom avser
huvudsakligen kodiñerande och förtydligande gällandeett rätt.av
Möjligen detkan åtskiljandet mellan medgärningsmannaskapstörre
och medverkan leda till differentierad straffmätning, vilket kanmeren
medföra både högre och lägre kostnader. ringaAtt fall medverkanav
undantas från det straffbelagda området medför lägre kostnader, dock
sannolikt i mycket begränsad utsträckning.

När det gäller försök till brott kap. föreslår6 vi inga större
Ävenförändringar gällande här undantas emellertidrätt. ringa fallav

från det straffbelagda området, vilket bör leda till marginellt lägre
kostnader. förhållandetDet frivilligt tillbakaträdande från försökatt
inte alltid skall medföra ansvarsfrihet kan leda till någon kostnadsök-

ning.
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straffbelagda vid tillföreslår det området förberedelse brottVi att
kraftigt. utvidgning straffbelagdautvidgas relativt En detskall av

Åtill ökade kostnader. sidan innebärområdet brukar leda andra det
brottsbeivrande myndigheternareformerade förberedelsebrottet deatt

tidigare stadium planerad brottslighet, vilket iingripa påkan ett mot
förhindrande brottsplanerna ifall kan leda tillmånga sättsett attav

möjligheten till tidigarebrottspreventiva effekten in-verket. Den ettav
för samhället. rättsväsendetleda till sänkta kostnader Förgripande bör

förändrade förberedelseansvaret knappastdärför detsin helhet böri
kostnadsökningar nämnvärd betydelse. Det bör itill någraleda av

ringa fall förberedelse till brott undan-pekassammanhanget att av
bör också vi föreslårstraffbelagda området. Nämnasfrån det atttas

frivilligtansvarsfrihet vidutvidgning möjligheterna tillviss aven
tillbakaträdande från förberedelse.

för underlåtenhet avslöja eller hindraFörändringarna i attansvaret
kostnadskonsekven-föranleda några märkbara8 torde intebrott kap.

huvudöver taget.ser
bli straffbartbistå nödställd skallföreslår underlåtenhetVi attatt

området tillstraffbelagda leder ökadeutvidgning det9. Enkap. av
marginelltförutses slag.dessa kankostnader, ytterstvara avmen

till böter, vilketflesta fallen dömasdet i dekommerDessutom att ger
intäkt bötesmedel.viss aven

genomförande förslagenviSammanfattningsvis bedömer ettatt av
påverka kostnadernamarginellt kommerdel intei denna än attannat

rättsväsendet.för

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande och14.2

kräver inga särskildai del betänkandetändringar vi föreslår BDe av
i Tidpunkten förde kan träda kraft.förberedande åtgärder innan

remissförfaran-tidsåtgångendärför beroende förikraftträdandet är av
riksdagen.regeringskansliet och iberedningsarbetet ifördet samt

bli föremål förbetydelse degenerell börEftersom förslagen är storav
månader.till minstremissomgång. Remisstiden börbred sättas sexen

i kraft denkunna träda 1bör lagändringarnabakgrund häravMot
1999.januari

särskildadel kräver ingaföreslås i dennaändringarDe som
Övergångsfallen reglerasfår i sin helhetÖvergångsbestämmelser. av

inteför gärningföljer ingen får dömas§ BrP,5 att som varenvarav
utvidgningvi föreslagitde fall därden begicks. Ibrott närett aven

gäller föransvarsfrihetinnebär dettastraffbelagda områdetdet att
andra stycketikraftträdandet. §före Av 5företagnagärningar ärsom

efter den lagstraff normalt skall bestämmasvidareföljerBrP att som
gällalagen skallföretogs, dengärningengällde när att omnyamen
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leder till frihet från straff. fall föreslagitden I de vi har be-en
gränsning det straffbelagda området innebär detta gärningarattav som

företagits före ikraftträdandet skall fria frånhar med stödvara ansvar
den lagen.nyaav
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15 Författningskommentar del B

I författningskommentaren återges först under varje paragraf den
Ändringarföreslagna lydelsen lagtexten. har markeratsav genom

kursiv Det bör observeras ändringar innebär delartext. att attsom av
den nuvarande lydelsen har tagits bort därmed inte framgår.

15.1 Förslaget till lag ändring i brottsbalkenom

Om1 kap. brott brottspåföljderoch

2§

Om inte särskilt föreskrivetär gärning brott endastutgör då denannat en
begås uppsåtligen.

gärning begås uppsåtligenEn den avsiktlig eller denär motsvararom om
vad gärningsmannen har insett, uppfattat eller antagit den.om

paragrafens förstaI stycke där endast språkliga ändringar har gjorts- -
den grundläggande bestämmelsen uppsåt generellt gällerattges om
krav för gärning skall straffbar. En gärningatt ärsom en vara som

oaktsam med andra ord brottutgör endast det har särskilt före-om
skrivits i straffbestämmelse oaktsamhet räcker för straffbarhet.atten

Bestämmelsen straffansvar vid självförvållat i det nuvarandeom rus
andra stycket paragrafen har flyttats till 2 I paragrafensav nya a
andra stycke i stället lagdefinition det uppsåtsbe-ges nu en av nya

Förslaget till förändring uppsåtsbegreppet har behand-greppet. en av
utförligtlats i kapitel

Med gärning avsiktlig avsiktsuppsåt förstås detäratt atten
brottsliga resultatet gärningens syfte, antingen slutmål ellerär ettsom

delmål gärningsmannen har haft för han skulle kunnaett attsom som
uppnå längre bort liggande mål. Avsiktsuppsåtet såledesett motsvarar
helt den uppsåtsform i dag benärrms direkt uppsåt. Förslagetsom
innebär i detta hänseende kodifiering gällande Uppsäts-rätt.en av
formen behandlas i allmänmotiveringen i avsnitt 3.7.4.
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Avsiktsuppsåt kan kvalificerad form uppsåt. Vidsägas vara en av
vissa brott ställs krav gärningsmannen skall ha särskild avsiktatt en
med gärningen. Som exempel kan förutom spioneri senämnas,

det vid formeravsnitt 3.7.4, bl.a. svindleri 9 kap. 9 §, vissaatt av
eller hot tjänsteman kap. vid folkmordvåld 17 l § lagenmot samt

straff för folkmord krävs gärningen företas il964:l69 attom en
straffbudet avsikt. sådant avsiktsuppsåt följer,viss i angiven Krav

"avsiktligen"förutom uttrycken "med avsikt att" eller används,när av
formuleringar "för att", "söker" och syfte att".som

avsiktsuppsåt "vanligt"Vid de flesta brottstyper duger både och
insiktsuppsåt. allmänhet kommer det därför för domstolenuppsåt I

åtminstone insiktsuppsåt före-bli fråga prövningatt omom en av
endast förhållande tillAvsiktsuppsåt kan för övrigt föreligga iligger.

förhållande till gärningsom-gärningens följder. Vad gäller uppsåt i
blir det därför alltid fråga tillämpning in-ständigheter en avom

siktsuppsåtet. framgår allmänmotiveringen kan emellertidSom enav
gärningen betydelse för uppsåtsbedömningensärskild avsikt med

avsnitti fråga gärningsomständigheter se 3.7.4.även om
Insiktsuppsåt föreligger gärningen vad gärnings-när motsvarar

uppsåtsforminsett, uppfattat eller antagit den. Dennahar ommannen
allmänmotiveringen behandlats i avsnitt 3.7.4.ihar

den gradallmänmotiveringen beskrivningenframgårSom är avav
uppsåtligtillräcklig för gärning skallinsikt är att somen ansessomav

omfattas dethelhetsbild det områdetänkt att avav somge en
sannolikhetsuppsåt insiktsuppsåtet kankvalificerade sägas utgöra.som

säker på detpå fall där gärningsmannen"Insett" sikte de ärtar som
följderna gärning,omfatta. Vad gälleruppsåtet skall av en som

vad brukarkrävs naturliga skäl inteligger i framtiden, änmer somav
detgärningsmannenpraktisk visshet, dvs.benämnas att ser som

på visstoundvikligt det kommer Attpraktiskt sätt.att att etttaget
sig visst kaninsett det förhållergärningsmannen har sättettatt

innebörd ochtankemässig förståelse gärningenssägas avavse en mer
vilket i stället pekarhar "uppfattat" den,vad hankonsekvenser än om

nödvändigtvis medförhållningssätt, intepassivt änett enommer
sidan aktiv"Antagit" pekar å andragrad säkerhet.lägre merenav

och konse-gärningens innebördrörandebedömning. Vad antarman
detlika säker påemellertid intebehöverkvenser som manvaraman

någotvid lägrehär föreliggauppsåt kan"uppfattar", ävenutan en
uttrycketallmänmotiveringen harframgått iSom hargrad säkerhet.av
imotsvarighet i den lagtextoaktsamhetsbrott sinbeträffande"antagit"

"skälig anledning anta".formuleringenvanliga att
där gärningsmannenförsta de fallomfattar för detlnsiktsuppsåtet
förverkligasgärningsinnehållet kommerviss attär att genomom

uppsåtetindirektaomfattas detfall i daggärningen, dvs. de avsom
också fall däromfattaruppsåtsformenuppfattat". Meneller"insett
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gärningsmannen visserligen inte säker på gärningen kommerär att att
föra med sig gärningsinnehållet förverkligas där han ändå haratt men
tillräcklig insikt för det skall kunna det rimligt försägasatt att var
honom utgå från så skulle komma bli fallet "uppfattat elleratt att att
antagit". Dessa fall kan för närvarande omfattas det eventuellaav
uppsåtet behöver inte det. Däremot torde de fallgöra där imen man
rättspraxis har sig likgiltighetsresonemanganvänt i uppsåts-ettav
frågan i princip alltid omfattas se avsnitt 3.7.7.

fallDe i dag omfattas det faktiska eventuella uppsåtet, dvs.som av
gärningsmannen vid gärningennär har bestämt sig för begåatt

gärningen gärningsinnehålletäven skulle förverkligas, torde oftaom
falla inom området för det uppsåtsrekvisitet. I det sammanhangetnya
kan fall s.k. "medvetennämnas okunnighet" att gärnings-att av

medvetet håller sig i okunnighet något förhållandemannen om som
har betydelse för uppsåtsprövningen i svensk till skillnad frånrätt,
vad gäller i dansk och norsk inte i sig bedömsrätt, uppsåt-som som
liga med stöd det faktiska eventuella uppsåtet. Någon ändring iav
detta avseende blir inte följden det uppsåtsrekvisitet.av nya

På för närvarande medför detsätt s.k. medveten-samma som
hetskravet gärningsmannen, för kunna uppfylla uppsåtsrekvisi-att att

inte får ha varit alltför omtöcknad. Han skall i gärningsögonblickettet,
ha varit i tillräcklig grad medveten sitt sitt handlande avsnittseom
3.2.1.

Beskrivningen uppsåtsbegreppet har medvetet gjorts Dettaöppen.av
hänger med det dels knappast möjligt i lag-äratt attsamman en
bestämmelse helt och hållet täcka in alla de fall bör bedömassom som
uppsåtliga, dels framstårdet lämpligt domstolarnaatt attsom ges
möjlighet i viss mån sig till ändrade förhållanden. blirDetatt anpassa
således domstolarnas uppgift sin praxis uppsåtsbegreppetatt genom ge

ökat mått konkretion. Vad gäller exempel på olika typfallett av
hänvisas till redogörelsen i avsnitt 3.7.7.

Kravet på subjektiv täckning framgår i paragrafen detattav
föreskrivs gärningen skall avsiktlig eller vadatt motsvaravara
gärningsmannen har insett, uppfattat eller antagit den. "Den"om
syftar således på "gärningen", varmed de förhållandenavses som
konstituerar brott objektivt har kommit till stånd. Täck-att ett sett
ningsprincipens tillämpning vid insiktsuppsåtet har vi behandlat i
avsnitt 3.7.5.

Förslaget innebär inte i sig någon förändring det gällande be-av
viskravet för uppsåt, bevisprövningen i uppsåtsfrågan tordemen
komma förenklas övergången till renodlat gärnings-att ettgenom
relaterat uppsåtsbegrepp, dessutom huvudsaki grundat påärsom
gärningsmannens insikt i sakförhållandena avsnitt 3.7.6.se

Bestämmelsen skall gälla inom specialstraffrätten. Aväven
övergångsbestämmelserna till 1994 års ändringar paragrafenav
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framgår uppsåt gäller generellt krav vid specialstraffrättsligaatt som
brott först fr.o.m. den juli 19991 se SFS 1994:458.

2a§

Befann sig gärningsmannen i villfarelse på grund självförvållat någonav rus,
form sjåliförvållad tillfällig sinnesförvirring eller på grund på-annan av av

verkan allvarlig psykisk störning, uppkommit gärnings-av en som genom
vållande, skall detta inte föranleda gärningen inteeget attmannens anses som

brott.

Paragrafen fråganreglerar straffrättsligt vid fall självför-om ansvar av
vållad berusning och därmed jämställda tillstånd. Förslaget har i
allmänmotiveringen behandlats i kapitel 4.

Paragrafen nuvarande 1 kap. 2 § andra stycket. Paragra-motsvarar
fen har ändrats i sak dels det ställs krav på orsaks-att ettgenom
samband mellan eller de därmed jämställda tillstånden åruset ena

bristerna isidan och den subjektiva täckningen å den andra, dels
fall självförvållad allvarlig psykisk störning skallävenattgenom av

omfattas regleringen.av
det föreskrivs gärningsmannen skall sigGenom ha befunnitattatt

villfarelse bestämmelsen fråni markeras undantag detutgöratt ett
kravet subjektiv täckning. skall på grundallmänna Han rusetav

därmed jämställt tillstånd haft bristande uppsåteller ha ellerett ett
straffrättsligabrista i oaktsamhet. Den betydelsen gärnings-attav

befinner sig i "villfarelse" i realiteten fråga hurärmannen en om
subjektiv täckning sträcker sig, areborg, Straffrät-långt kravet Jse

ansvarslära 198 och 240 ff. I 42 ff.BrBsamttens s. s.
för uppsåtskravet relevanta villfarelsen vad traditio-Den avser som

uppfattningnellt benämns faktisk villfarelse felaktig faktisktettom
oegentlig rättsvillfarelseförhållande och felaktig uppfattning ettom

rättsligt förhållande inte felaktig uppfattningutgörsom en om
straffrättsvillfarelse. villfarelsegärningens tillâtlighet I termen

såväl huruvida förhållande före-innefattas felaktig något vissttroen
okunnighet rörande detta.ligger som en ren

sådan villfarelse hadeVid oaktsamhetsbrott avses en som annars
förhållandet gärnings-ursäktlig. Eftersom redan detbedömts attsom

rustillstånd ellerpå oursäktligt har försatt sig isätt ettettettmannen
tillstånd många gånger för med sig gärnings-därmed jämställt att
oaktsamhetsrekvisitet villfarelsen inte ursäktliguppfyller ärmannen
emellertid främst sin betydelse vid uppsåtliga brott.bestämmelsenhar

subjektiva skallpå villfarelsen den bristande täckningenKravet att
idet därmed jämställda tillståndet harorsakats ellerha rusetav

Införandet kravbehandlats i avsnitt 4.6.4.allmänmotiveringen ettav



SOU 1996:185 Författningskommentar 425

på orsakssamband skall förtydligande det nuvarandeettses som av
rättsläget. Som framgår avsnitt 4.2.3 vi det ligger närmastattav anser
till hands gällande ståndpunkträttsatt sådan kausalitetsbe-är att en
dömning alltid skall Som framhållsgöras. i allmänmotiveringen torde
det emellertid ofrånkomligt gärningsmannens faktiskaattvara
motivläge vid gärningstillfället också måste kunna beaktas för att
orimliga resultat skall kunna undvikas. Dessutom bör i enlighet med
gällande undantagrätt för fall då straffbestämmelsengöras för sin
tillämpning ställer krav särskild avsikt eller i något hän-etten
seende kvalificerat uppsåtsrekvisit.

börDet särskilt framhållas bedömningen orsakssambandetatt av
skall i förhållande tillgöras vad gärningsmannen själv kan haantas
förstått i nyktert tillstånd och inte enligt den norska motsvarig-som
heten i förhållande till vad i allmänhet kanstörsta haen antasperson
förstått. I realiteten blir det därför fråga hypotetisk be-typom en av
dömning, givetvis kan förenad med svårigheter. I många fallsom vara
torde det emellertid uppenbart villfarelsen har sin grund i be-attvara
rusningen eller de därmed jämställda tillstånden. Ytterst får det,
liksom för närvarande, överlämnas rättstillärnpningen avgöraatt
frågan orsakssamband utifrån de omständigheter föreligger iom som
det enskilda fallet.

Eftersom paragrafen innebär undantag från det allmänna kravetett
subjektiv täckning har åklagaren bevisbördan för det medatt

tillräcklig grad säkerhet kan förutsättas villfarelsen berorattav
eller det därmed jämställda tillståndet. En blank invändningruset om

bristande orsakssamband skall emellertid normalt inte kunna godtas.
De flesta situationer också sådanaär det relativt klart framgåratt
huruvida villfarelsen har sin grund i eller inte. För paragrafenruset att
skall tillämplig krävs inte den enda orsaksfaktorn.äratt rusetvara
Föreligger flera samverkande orsaksfaktorer dessaärmen en av
självförvâllat eller därmed jämställt tillstånd får kravetettrus
orsakssamband uppfyllt. Det förhållandet särskiltäranses senare
tydligt i fråga villfarelse har sin grund i självförvålladom som en
allvarlig psykisk störning.

ändringEn i förhållande till gällande rusbestämmelsenrätt är att
skall kunna tillämpas vid villfarelse haräven sin grund isom en
allvarlig psykisk störning, förutsatt störningen har uppkommitatt

gärningsmannens vållande. Också i dessa fall skall det alltsågenom
kunna undantag från kravetgöras på full subjektiv täckning. Motiven
till detta ställningstagande har i allmänmotiveringen behandlats i
avsnitt 4.6.5.

Vad gäller innebörden begreppet allvarlig psykisk störningav
hänvisas till avsnitt 16.2.3. framgårSom allmänmotiveringen tordeav
rtsbestärnmelsen bli tillämpbar främst vid olika former toxiskaav
psykoser, alkoholpsykoser eller paranoida psykoser utlöstat.ex. av
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psykotiska tillståndamfetamin eller narkotika, ävenannan men som
Risken förgrund i blandmissbruk kan tänkas förekomma.sinhar att

vid förtäringavvikande psykotiskadrabbas är t.ex. storrus avav
bensodiazepiner. allvarligi kombination med Föralkohol att en

självförvållad krävs i de flesta fallstörning skall bedömaspsykisk som
avvikande hangärningsmannen tidigare har närreagerat t.ex.att

narkotika. Vid vissaalkohol eller intagitdruckit typer preparat,av
beteendedock välkänt avvikandeeller detLSD Ecstasy, är attt.ex.

följd drogan-tillstånd kan uppkommapsykosliknandeoch som en av
gärningsmannendessa fall bör det inte krävasvändningen. I att

sin grundkommit i sådana tillstånd. Vid psykoser harhartidigare som
allvarligadelirium dentids missbruk,längre äri tremens,t.ex.en

meningsjälvförvållad i denstörningen däremot intepsykiska som
paragraf.förevarandeiavses

Om brott liv och hälsa3 kap. mot

7§

tilldöms för vållandeoaktsamhet orsakar död,Den annansannansavsom
ringa, till böter.fängelse i högst två år eller, brottettill ärQ om

Är och år.fängelse, lägst månader högstdöms tillbrottet grovt, sexsex
beaktas, gärningenskall särskiltbedömande brottetVid är grovt omomav

risktagande eller, det har ställtsallvarligtinnefattat medvetet när sär-har ett
har varitskicklighet, gämingsmannenuppmärksamhet ellerskilda krav på om

försummelseelleralkohol eller något medelpåverkad annat genomannarsav
hänsynslöshet.särskildvisat

vilkadettastycke har ändrats. Iparagrafens andraEndast anges
beaktas vid bedömandesärskilt böromständigheterkvalificerande som

behandlatsallmänmotiveringenFörslaget har ibrott grovt.ett somav
kapiteli 11.

bedömningenallmänmotiveringen börframgårSom omavav
omständigheternahelhetsbedömningske utifrånbrottet är grovt aven

den föreslagnaoch l1.4.2. Ifallet avsnitt l1.2.2enskilda sei det
omständig-exempel påvägledandeemellertidbestämmelsen treanges

skall bedömastalar för brottheter grovt.att ett somsom
sikte fall medvetetrekvisitetkvalificerandeförstaDet tar av

hänvisas tillolika typfallexempelrisktagande. Vad gällerallvarligt
redogörelsen i avsnitt ll.4.2.

propositionen 1993/94:44 s.ihandlandeoaktsamtEn typ somav
dåföreligga,brott kan ärexempel45 när ett grovtettanges som

förelegat iuppsåtvåldnågon utövat utan attmotgrovt annan,
flesta fall finnastorde i dedödliga effekten. Dettill denförhållande

"medvetethandlingssättbedöma sådantanledning ettettatt som
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allvarligt risktagande". Ett tänkbart fall kvalificerat risktagan-annat av
dåde nykter förareär motorfordon sig skyldig tillgör såetten av ett

utpräglat risktagande det visar han varit i det heltnärmasteatt att
likgiltig för konsekvenserna sitt handlande.av

Den andra kvalificerande omständigheten förutsätter,som anges
liksom det nuvarande rekvisitet, gärningsmannen varit älvförvållatatt
påverkad alkohol eller något medel. Vad gäller kravet påannatav att
gärningsmannens tillstånd skall ha haft något inflytande effekten
hänvisas till redogörelsen i avsnitt 1l.2.2. Som framgår där dettaär
krav uppfyllt redan i den situationen gärningsmannen grundatt av
sin påverkan har haft nedsatt omdöme eller reaktions-sämreett en
förmåga på har medverkat tillsätt händelseförloppet. Förslagetett som
innebär berusning vidsträckt skall beaktas vidatt sättett mera
bedömningen brottets grovhet. föreslagnaDen bestämmelsenav tar

siktealltså på berusning dels i trañksituationer, dels i samband med
situationer i övrigt inbegriper ansvarsfulla eller särskilt farligasom
uppgifter se avsnitt l1.4.2. Det bör påpekas den lydelsen inteatt nya
innebär någon förändring vad för närvarande gäller i frågaav som om
förhållandet mellan rattfylleribrott och vållandebrott se prop.
1993/94:44 68. Vi utgår således ifrån domstolarna också iatts.
fortsättningen skall döma för rattfylleribrott vållandeoch till annans
död i brottskonkurrens det brottet i sådant fallsamt att ettsenare
regelmässigt bör bedömas grovt.som

Den tredje kvalificerande omständigheten gärningsmannenär att
försummelse har visat särskild hänsynslöshet. Som framgårgenom av

allmänmotiveringen avsnittse l1.4.2 denna omständighet främsttar
påsikte situationer där någon har till uppgift övervaka farligatt en

verksamhet, försummar sin övervakningsuppgift. Som exempelmen
kan den harnämnas övervaka särskilt riskfylldatt attsom en process
helt försummar vidta några säkerhetsätgärder vid olyckstillbud.att ett

Det skall understrykas vad i andra stycket endastatt ärsom anges
Ävenexemplifiering. i andra situationer kan det naturligtvis tänkasen

det finns skäl bedöma brottetatt att grovt.som
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8§

Åsamkar någon sådan kroppsskada eller sjukdomoaktsamhetav annan person
för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böterringa, dömsärsom

månader.fängelse i högsteller sex
Är Vid bedömandetill fängelse i högst fyra år.brottet dömsgrovt av om

innefattatskall särskilt beaktas, gärningen harbrottet är ettgrovt om
ställts särskilda krav påallvarligt risktagande eller, det harmedvetet när upp-

har varit påverkadeller skicklighet, gärningsmannenmärksamhet avom
särskildförsummelse visatalkohol eller något medel ellerannat annars genom

hänsynslöshet.

det gällertillämpas på motsvarande 7 §Paragrafen skall sätt närsom
brott. Sammagärningbedömningen är att grovtanse somav om en

föregående paragraf fårunderförhållanden de nämntssom som
Även be-bedömningen brottets grovhet.således betydelse för av

anförts i författnings-hänvisas till vadträffande övriga frågor som
till 7kommentaren

9a§

rädda eller påförsökaunderlåter tillkalla hjälp ellerDen annatattattsom
för eller hälsa elleri allvarlig fara livbefinner sigbiståsätt en person som
underlåtenhet biståsituation, döms fördärmed jämförligi attutsatten

två år.till böter eller fängelse i högst
skall inte heller dömastill Tillringa fall skall inte dömasI ansvaransvar.

handlande eller för någonkan ske fara för deningripande inte utanettom
annan.

för denstraffrättsligtparagrafen, föreskrivsI är ett ansvarsom ny,
har i allmän-Förslagetunderlåter bistå nödställdatt person.ensom

i kapitelmotiveringen behandlats
pliktstraffsanktioneradframgår harparagrafenAv attatt man en

biståförsöka rädda ellertillkalla hjälp, sättannat person somen
skyldigheti principsig i nöd. och harbefinner Var att reageraenen
underlåtenhet i dettamedmänniska.nödställd Enhjälpaför att en

förförutsättningarnainte någonmedför straffansvar,hänseende avom
skall alltså inteför handen. Detandra stycket röraansvarsfrihet i är

intressekon-föreliggersituationer där detfall ellersig ringa enomom
fara förmedför deningripande ärtillflikt med hänsyn att ett som

för någonhandla ellerskyldig att annan.
föreliggerunderlåtenhetförsigEftersom det rör ett ansvarom

endasthandlingsskyldighetprinciperstraffrättsligaenligt allmänna en
begärasskäligen kanomständigheternatilldet med hänsyn avom

292 ff..straffrättStrahl, Allmänbl.a.han senågon att s.reagerar
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Det ankommer således på domstolen skälighetspröv-ytterst göraatt en
ning den konkreta situationen vid gärningstillfället sådanav om attvar
det särskilt påkallat för i fråga Som framgårvar attpersonen agera.

allmänmotiveringen bör det finnas relativt god marginal till denav en
handlingsskyldiges förmån. Det omöjliga kan naturligtvis inte begäras
och normalt inte heller ansträngningar eller uppoffringar.stora En
avvägning måste ske den skada befara vidär den tidpunktmot attsom
då åtgärd bistå aktuell. Omär någon iatt uppenbar livsfaraären
krävs någon i faraän endast förär sin hälsa. En jämförelsemer om
kan ske med brottet underlåtenhet avvärja allmänfara i 13 kap.att
10

Allmänt bör det krävas mindre harsett kommit i nödom en person
på grund någon agerande den, skyldighetänav annans attom vars
handla ifrågasätts, själv har förorsakat den situation vilkengenom
faran har uppkommit. det sistnämndaI fallet kan långtgåendeett mer

följa det föregåendeäven handlandet konstituerarattansvar genom en
garantställning och därmed grundar för oäkta underlåten-ettansvar
hetsbrott. Handlingsplikten alltså normalt mindre långtgåendeär enligt
förevarande paragraf gärningsmannenän befinnernär sig i garantställ-
ning. Avsikten endast fallär underlåtenhet, där underlåtenhetenatt av
framstår påtagligt klandervärd, skall kunna grunda straffrätts-som ett
ligt för underlåtenhet bistå nödställd.attansvar

Av den skälighetsprövning skall företas följer även normaltattsom
endast den står kan fällasnärmast för brott enligtattsom agera
paragrafen. Som exempel kan följande. På badstrandnämnas en ser

hundratal håller drunkna.ett Naturligt-att attpersoner en ung man
vis kan inte samtliga dessa straffas de underlåter vidtaattpersoner om
några åtgärder. En befinner sig i alldeles intill denvattnetperson som
nödställde eller står brygga i närheten där deten person som en
finns livboj kan däremot omfattas straffrättsligtetten av ansvar, om
han inte försöker dra den nödställde eller han underlåterens upp om

kasta livbojen.att ut
I paragrafen exempel på vilka biståndsåtgärder krävs.anges som

Den skyldig handla skallär tillkalla hjälp eller försöka räddaattsom
eller på bistå den nödställde. framgårsätt Som allmän-annat av
motiveringen åtgärden tillkallaär hjälp från ambulans,att t.ex.
brandkår eller polis åtgärdden många gånger i första handsom
kommer i fråga. I andra situationer kan det bli fråga attom mera
aktivt rädda i nöd, dra håller påt.ex.en person attupp en person som
drunkna Ansvar för underlåtenhet vidta sådanvattnet. attur en mer
aktiv åtgärd bör bli aktuell först åtgärden kan vidtas fara ellerutanom

uppoffring för den handlande själv och det framgår det intestor att
finns tid avvakta med aktiva räddningsåtgärder tills räddnings-att
manskap kommer till platsen. Exempliñeringen självfallet inteär ut-

Äventömmande. åtgärderandra kan tillgripas för biståattsom en
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aktualiseras, försöknödställd kan övertala andrat.ex. attperson
ingripa för rädda den i nöd själv påär näratt attpersoner som man

därtill. Vilka åtgärdergrund fysisk oförmåga saknar möjligheterav
straffansvar behöva vidtas fårvid kanäventyr avgörasytterstavsom

Ävenenskilda fallet. härmed hänsyn till omständigheterna i det bör
för beträffandefinnas relativt god marginal till fördel dendet en

handlingsskyldighet ifrågasatts.vilken haren
innebär inte sigdet förhållandet åtgärderna misslyckas iEnbart att

paragrafen har begåtts. Också åtgärderna visarbrott enligtettatt om
avvärja fara förelåg bör mångasig otillräckliga för denatt somvara

det den åtgärdgånger inget utdömas. Inte heller krävs attansvar som
efterhandsbedömning visar sig ha varit denvidtagits vidhar mesten

syftar till få människorändamålsenliga. Bestämmelsen attatt reagera
någonting medmänniska befinner sig i nöd. Denoch göra när somen

omständigheterna inte helt meningslös åtgärdmed hänsyn tillvidtar en
visar sig dennasyfte bistå medmänniska, där deti attatt men varen

hållas straffrättsligt ansvarigotillräcklig eller mindre lämplig, bör inte
åtgärder, dessa hadeinte i stället vidtog andraför han ävenatt om

inneburit chanserna lyckas hade ökat.attatt
enligt paragrafenskyldighet bistå skall föreligga krävsFör att atten

för liv eller hälsa eller inågon befinner sig i allvarlig faraatt en
situation. Härmed faran måstejämförligdärmed attutsatt varaavses

fara för liv eller hälsa kanden nödställde,påtaglig eller att utan att
situationomedelbart, befinner sig iföreliggasägas utsatt somenmera

sig i sådan fara. Med farajämförlig med han befinnerhelt klart är att
fara, dvs. brottsförutsättningi detta sammanhang konkret somavses

i sådant nödlägenågon faktiskt har befunnit siggäller ettatt rent som
i bestämmelsen.avses

skall ochOrdet "allvarlig" innebär både risken stor att,att omvara
allvarlig. sistnämndaförverkligas, följden skall bli Detrisken är

någons liv i fara.naturligtvis självklart alltid fallet det är ärom som
överhängandeför någons hälsa krävs bådedet föreligger faraNär en

hälsotillstånd och dennedsättning den nödställdesrisk för attav
för i sig allvarligt slag.hälsonedsättning det föreligger risk är avsom

betecknas svårhand vad brukarHärmed i första somsomavses
svårjämför 6 och 9 §§. Medeller allvarlig sjukdomkroppsskada

hörsel, svårttalförmåga, ellerbrukar förlustkroppsskada av synavses
"svårangåendesvårt kroppsfel BrB I 171eller selyte termenannat s.

innefattaskroppsfel tordei 6 svårtkroppsskada" §. I t.ex.annat
försvagningfortplantningsförmågan eller stadigvarandeförlust enav

innefattarAllvarlig sjukdomareborg, Brotten I 192.hälsan se J s.av
beskaffen-allvarligi särskilda falletendast sjukdom detinte är avsom

allvarlig,typisktsjukdom ävenhet äräven sett attutan anse somsom
svårartad form.fallet tagit mindreden i det enskilda enom
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Av andra stycket framgår ringa fall undantas från det straffbaraatt
området. Förutom det i allmänmotiveringen närrmda exemplet, att
någon underlåter ingripa i situation där hjälp, honom ovetande,att en
redan på kan ringa fall föreliggaär väg, någon underlåter attom
ingripa i situation där det i efterhand visar sig faran inte blevatten
förverkligad.

andraI stycket andra meningen finns särskild regel intresse-en om
kollision. Det finns ingen skyldighet bistå nödställd, dettaatt en om
inte kan ske fara för den handlande själv eller någonutan annan.

harRegeln konstruerats ansvarsfrihetsregel pâ sättsom en samma som
motsvarande regel i 23 kap. 6 "fara"Med i första hand att ettavses
ingripande skulle medföra fara för den handlandes liv eller hälsa.eget
Också risk för allvarliga repressalier från framkallatpersoner som
nödläget för den nödlidande kan innefattas. Som framgår allmän-av
motiveringen får i viss utsträckning faran tillräcklig förprövas ärom

kunna beaktas. fårFaran inte alltför ringa eller avlägsen.att Detvara
får också avvägning mellangöras den fara hotar den nöd-en som
ställde och den fara hotar den handlingsskyldige ellersom annars
någon vid ingripande. Förhållandet dem emellan får inteettannan

alltför oproportionellt för ansvarsfrihet följaskall under-attvara
låtenheten bistå den nödställde, det också här bör finnasävenatt om

relativt god marginal till förmån för den beträffande vilkenen person
handlingsskyldighet har ifrågasätts.

subjektivtI hänseende krävs uppsåt. Insiktsuppsåt tillräckligt.är
Uppsåtet skall omfatta dels de omständigheter domstolen läggersom
till grund för bedömningen det skäligen kan begäras gärnings-att av

han handlar, dels det föreligger konkret fara för någonsatt attmannen
liv eller hälsa eller det föreligger därmed jämförlig situation.att en
Vad gäller uppsåt till faran för den nödställde torde dessutom krävas

gärningsmannen åtminstone på det insiktsuppsåtet förstårsättatt anger
det föreligger någon form risk för allvarlig skada. Som vidatt av

underlåtenhetsbrott i allmänhet gäller dessutom uppsåtet måsteatt
omfatta gärningsmannen har någon insikt han haratt sorts attom en
plikt handla.att

Straffskalan böter eller fängelse i tvåhögst år. Normalstraffetär är
således böter. Endast i fall där underlåtenheten särskilt bör detär grov
bli aktuellt döma någon till fängelse. Det kan sig fall därröraatt om
någon, befinna sig garantställning, har särskildutan att en en
anledning ingripa för bistå den nödställde eller någon mednäratt att

liten uppoffring för del hade kunnat avvärja synnerligenen egen en
allvarlig situation, ändå nonchalerat detta.men

Ansvar för underlåtenhet bistå nödställd subsidiärt i för-äratt
hållande till för de andra brotten i 3 kap. och medverkan tillansvar
dessa brott. Däremot bör för bristande varning eller alarmeringansvar
enligt 39 § räddningstjänstlagen 1986:1102 konsumeras. Vad gäller
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straffskalankap. sjölagen 1994:1009, därbrott enligt 20 7 §
paragrafen,i den föreslagna börkorresponderar med den nu ansvar

framgårenligt sjölagens bestämmelser. Somutdömas enbart av
bistå nödställdallmänmotiveringen bör underlåtenhet däremot haatt

för underlåtenhet avslöja eller hindra brottframförföreträde attansvar
enligt 23 kap. 6

11§

bamadråp, misshandeleller förberedelse till mord, dråp,försökFör grov
underlåtenhet avslöja mord,inte ringa, föreller misshandel, är attsamtsom

misshandel skall dömas till enligt 23 kap.dråp eller ansvargrov

tillföljd stämpling brottParagrafen har ändrats attsom en av
avsnitt 7.6.4. Vidare har densärskild brottsfonnavskaffas sesom en

misshandelvidtagits brottstypenförändringen nämns ut-att grov
vid vilka försök elleruppräkningen de brotttryckligen vidäven av

språkliga ändringarövrigt endaststraffbelagd. I harförberedelse är
gjorts.

frihet och fridOm brott4 kap. mot

10§

olaga frihetsberövande ellereller förberedelse till människorov,försökFör
för för-avslöja sådant brottför underlåtenhetförsättande i nödläge, samtatt

skall dömas tilltvångförberedelse till olagasök eller är grovt ansvarsom
enligt 23 kap.

medverkatnågon harskall tillämpasFöreskriften i 23 kap. 4 § även när
eller olaga intrång.till hemfridsbrott

stämpling till brottföljdParagrafen har ändrats attsom en av
avsnitt 7.6.4.särskild brottsformavskaffas seensom

avslöja sådant brottför underlåtenhettalasdetNär attansvarom
i betydelsen brottstyp.paragraf i de följande brottochi dennaavses

nämligen intekapitel krävsallmänmotiveringen i 8framgårSom av
hargärningkap. 6 § denenligt 23förlängre att mansomansvar

avsnitt 8.6.4.brott seunderlåtit avslöja utgöratt
enligt kap.medverkan 23stycke föreskrivsparagrafens andraI att

och olagahemfridsbrottvid bötesbrottenstraffbar§ skall4 ävenvara
allmänmotiveringen sehänvisas tillskälen till dettaintrång. För

avsnitt 5.6.6.
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Om6 kap. sexualbrott

11§

i detta kapitel föreskrivet för gärning begås någonAnsvar är motsom som
ålder skall âdömas den inte hade uppsåt till skäligunder viss även som men

den andre inte uppnått sådan ålder.anledning attanta

Paragrafen har förtydligats "insett" har bytts "hadeatt ut motgenom
Förtydligandet ändring i eftersomuppsåt till". innebär ingen sak,

i den nuvarande paragrafen med"insett" är avsett att synonymtvara
uppsåt.

12§

våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt tvång,försök till våldtäkt,För grovtgrov
sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjandesexuellt utnyttjande, grovt av

underårig, koppleri ellerunderårig, sexuellt utnyttjande grovtgrovt av
enligt kap. gäller i frågakoppleri skall dömas till 23 Detsammaansvar om

våldtäkt, sexuellt utnyttjandeförberedelse till våldtäkt, grovtgrov av
avslöjakoppleri för underlåtenhet sådant brott.underårig eller samt attgrovt

stämpling till brottParagrafen har ändrats följd attsom en av av-
underlåtenhetskaffas särskild brottsform och att attgenomsom en
straffbelagtsvåldtäkt och andra sexualbrott haravslöja segrövre

8.6.5. övrigt har endast vidtagitsavsnitten 7.6.4 och I smärreen
språklig justering.

rån tillgreppsbrottOm stöld, och andra8 kap.

12§

rån, rån, tillgreppförberedelse till stöld, stöld,försök ellerFör grovtgrov
kraftavledning för underlåtenhetfortskaffningsmedel eller olovlig attsamtav

enligt 23 kap. Vadeller rån skall dömas tillavslöja rån grovt somansvar nu
ringa.gälla tillgrepp fortskaffningsmedelskall dock inte ärhar sagts somav

stämpling till brottändrats följdParagrafen har attavsom en
övrigt haravsnitt 7.6.4. Isärskild brottsform seavskaffas som en

vidtagits.språkliga ändringarendast
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9 kap. Om bedrägeri och oredlighetannan

7§

Är brott i 6 § ringa, döms för häleriförseelse tillattsom avses anse som
fängelseböter eller i högst månader.sex

häleriförseelseFör skall också dömas den som
i fall i 6 § andraän stycket sättannat är ägnatett attsom avses som

försvåra återställande förvärvar eller något skäligen kanett mottar antassom
frånhänt brott,vara annan genom

2. i fall i 6 § första stycket inte hade uppsåt till skäligsom avses men
anledning brott förelåg, elleranta att

på i 6 § förstasätt stycket 1 medverkat vid det brott varigenomsom anges
egendomen fränhändes och inte hade uppsåt till skälig anledningannan men

brott förövades.anta att

I paragrafen har gjorts förtydligande i andra och tredje punkten iett
andra stycket på så ordet "insåg" har byttssätt "hade uppsåtatt ut mot
till". innebärDetta ingen förändring i sak, eftersom "insåg" är avsett

med uppsåt i allmänhet. övrigtI har endastatt synonymt smärrevara
språkliga förändringar gjorts.

ll§

försök eller förberedelseFör till bedrägeri, bedrägeri, utpressning ellergrovt
ocker skall dömas till enligt 23 kap. Vad förberedelse skall dockansvar avser
vad har inte gälla utpressning ringa.ärsagtssom nu som

frivilligtGenom tillbakaträdande inte längre automatiskt leder tillatt
ansvarsfrihet finns det inte längre behov generellt undantaattav
försök till utpressning från tillämpningsområdet för frivilligadet
tillbakaträdandet. regelDen föreskriver bestämmelsen iattsom
nuvarande 23 kap. 3 § inte tillämplig försök till utpressning harär
därför tagits bort.

Utpressning, ringa brott, skall enligt särskild föreskrift inteen
längre straffbar förberedelsestadiet. de motivenFör närmarevara

åtgärdtill denna hänvisas till allmänmotiveringen avsnittse 7.6.5.
Som följd det utvidgade för förberedelse till brott haransvareten av

särskildadet förberedelsebrottet i nuvarande andra stycket upphävts
såsom onödigt vidare ise kommentaren till 23 kap. §.2

övrigt har någraI endast mindre språkliga ändringar vidtagits.
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borgenärerOm brott11 kap. mot

3 §

fara föreligger för hanobestånd eller påtaglighan närDen när är attsom,
förbrukande avsevärdaobestånd, fortsätter rörelse underkommaskall av

eller inlåterför rörelsen eller lever slösaktigtmotsvarandemedel nyttautan
ansvarsförbindelser eller vidtareller lättsinnigaäventyrligt företagsig på

eller oaktsamhetdärigenom uppsåtligensådan åtgärd och av grovannan
föri avsevärd mån, döms vårdslöshetförmögenhetsstållningförsämrar sin
skall gällafängelse i högst två år. Vadtill ävenborgenärer sagtsmot som nu

skälig anledning haninte hade uppsåt tillgärningsmarmen anta attmenom
för han skulle kommapåtaglig fara förelågobestånd ellerpå attattvar

obestånd.
1994:334,enligt skuldsaneringslagenvid skuldsaneringGäldenär, som

förtigeroaktsamhetoffentligt ackordeller förhandlingkonkurs grovom av
sådan oriktig uppgift,obefintlig skuld eller lämnaruppgivertillgång, arman

beedigas eller eljest läggesuppgiften innan denlikaledes, rättasdömes om
borgenärer.förfarandet, för vårdslöshetgrund förtill mot

"insåg"på så ordet harförtydligandeparagrafen har gjorts sättI attett
i sak,ingen förändringuppsåt till". innebär"hade Dettabytts ut mot

uppsåt i allmänhet.med"insåg"eftersom är synonymtavsett att vara

skadegörelsebrottOm12 kap.

5§

underlåtenhetförtill skadegörelseförberedelseförsök ellerFör attsamtgrov
enligt 23 kap.skall dömas tillavslöja sådant brott ansvar

tillstämpling brottföljdändratsParagrafen har attavsom en
övrigt haravsnitt 7.6.4. Ibrottsformsärskild seavskaffas som en

vidtagits.språkliga ändringarendast
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13 Omkap. allmänfarliga brott

12§

För försök eller förberedelse till mordbrand, mordbrand, allmänfarliggrov
ödeläggelse, sabotage, sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage,grovt
flygplatssabotage, spridande gift eller smitta eller förgöring förav samt
underlåtenhet avslöja sådant brott skall dömas till enligtatt 23 kap.ansvar

Paragrafen har ändrats följd stämpling till brottattsom en av
avskaffas särskild brottsform avsnittse 7.6.4. I övrigt harsom en
endast språkliga ändringar vidtagits.

14 kap. Om förfalskningsbrott

12§

försökFör eller förberedelse till urkundsförfalskning, urkundsför-grov
falskning, undenryckande urkund, signaturförfalskning, penningförfalsk-av
ning, märkesförfalskning, förfalskning fast märke eller brukande vadav av

förfalskats för underlåtenhet avslöja penningförfalskning skallsamt attsom
dömas till enligt 23 kap. Vad har skall dock inte gällasagtsansvar som nu
för det fall brottet, det fullbordats, hade varit ringa.om

Föreskriften i 23 kap. 4 § skall tillämpas någon har medverkatäven när
till olaga spridande efterbildning.av

förstaI stycket har gjorts vissa språkliga justeringar. Andra stycket är
I detta föreskrivs medverkan till bötesbrottet olaga spridandenytt. att

efterbildning 10 § skall straffbar avsnittse 5.6.6 ochav vara
kommentaren till 23 kap. 4 §.



SOU 1996: 185 Författningskommentar 437

15 kap. Om mened, falskt åtal och utsagaannan osann

4§

Prövas i 1-3 §§ betydelseutsaga för saken, skall intesom utanavses vara
dömas till Till skall inte heller dömas någon, har haftansvar. ansvar om som
uppsåt utföra mened, under ed har lämnat uppgiftatt dennarättatosann men
innan förhöret har avslutats.

Vad har skall också gälla, någon har lämnatsagtssom nu om osann
uppgift eller förtigit sanningen angående sådant han haft rätt vägraattsom

sig och omständigheterna innebär skäligyttra förursäkt honom.om

I paragrafen har i första stycket andra meningen införts en ny
ansvarsfrihetsregel tillämplig någonär med uppsåt begåsom attom -
mened under ed har lämnat oriktiga uppgifter dessa innanrättatmen-
förhöret har avslutats. För de motivennärmare till införandet denav

ansvarsfrihetsregeln hänvisas till allmänmotiveringen se avsnittnya
7.6.6. Det bör framhållas ansvarsfrihet för tidigare förberedelseatt en
till mened normalt följer gärningsmannen sinaatt rättaattav genom
tidigare oriktiga uppgifter har vidtagit skäliga åtgärder för att
förhindra brottets fullbordan se 23 kap. 2 § andra stycket attmen
förberederande gärningsmannaåtgärder " har haft uppsåt utföraattsom

direktmened" omfattas ansvarsfrihetsregeln i denna paragraf,av om
under ed lämnad oriktig uppgift innan förhöret harrättas avslutats.en

andraI stycket har vidtagits vissa språkliga ändringar.

6§

Anger oskyldig till åtal med uppsåt denne skall bli fälld tillman att ansvar,
fördöms faslk angivelse till fängelse i högst två år eller, brottet ringa,ärom

till böter eller fängelse i högst månader.sex
inteOm han hade uppsåt till skälig anledning den angivneanta, attmen

oskyldig, döms för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högstvar sex
månader.

7§

Den i fall 6 § hos åklagare,än polismyndighet ellerannatsom, avser, annan
myndighet sanningslöst tillvitar brottslig gärning, föregiver besvärandeannan
omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om
myndigheten har anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelseatt tilluppta
fängelse i högst två år eller, brottet ringa, till böter eller fängelseär iom
högst månader.sex

Om han inte hade uppsåt till skälig anledning anta, att utsaganmen var
sanningslös, döms för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex
månader.
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"insåg" har byttsförtydligats på så ordethar sättLagtexten motutatt
i eftersomförändring sak,innebär ingenuppsåt till". Detta"hade

uppsåt i allmänhet. Dessutommed"insåg" är synonymtavsett att vara
justeringar.vissa språkligagjortshar

15§

skall dömasbevisförvanskningeller för försök tillförberedelse till menedFör
för detskall dock inte gällaVad harenligt 23 kap.till sagtssom nuansvar

hade varit ringa.det fidlbordats,fall brottet, om

stämpling till brottföljdhar ändratsParagrafen attavsom en
framgåravsnitt 7.6.4. Sombrottsformsärskild seavskaffas som en
anstiftasökastämplingsformenomfattasallmänmotiveringen attav

förberedelsebegreppet.utvidgadedetbegå mened direktnågon att av
vidtagits.språkliga ändringarendastövrigt harI

ordningOm allmän16 brottkap. mot

17§

skall dömas tillmyteriavslöjaunderlåtenhetförberedelse ellerFör att ansvar
förberedelse tillellerförsökskall gällakap. Detsammaenligt 23 grovt

dobbleri.

tillstämpling brottföljdändratsParagrafen har attavsom en
övrigt haravsnitt 7.6.4. Ibrottsformsärskild seavskaffas ensom

vidtagits.ändringarspråkligaendast

verksamhetbrott allmänOm17 kap. mot m.m.

§11

undkomma,honomhjälperförövat brott,döljer dennågonOm attsom
detmotverkardyliktpå sättbrottet ellerbevis attundanröjer annatom

ellerbrottsling till böterskyddandeförbeivras, dömselleruppdagas av
år.fängelse i högst ett

Är år.fyramånader och högstfängelse, lägsttilldömsbrottet grovt, sex
den andreanledningtill skälighade uppsåtinte attantaDen varmensom

till böter.brottslig, döms
ringa medgärningen ärskall inte dömasTill att somanseomansvar

övrigabrottslige ochtill denförhållandegärningsmannenstillhänsyn
omständigheter.
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I paragrafen har gjorts förtydligande på så ordet "insåg"ett sätt haratt
bytts "hade uppsåt till". Detta innebärut ingenmot förändring i sak,
eftersom "insåg" är med uppsåt i allmänhet.avsett att synonymtvara

18 kap. Om högmålsbrott

7§

För försök eller förberedelse till eller hot lagligväpnat ordning,motuppror
för underlåtenhet avslöja sådant brott för försök tillatt brott med-samt mot
borgerlig frihet eller svikande försvarsplikt skall dömas till enligtav ansvar
23 kap.

Paragrafen har ändrats följd stämpling till brottattsom en av
avskaffas särskild brottsform se avsnitt 7.6.4. I övrigt harsom en
endast språkliga ändringar vidtagits.

8§

Gärning i 3-5 kap. och innebär förgripelse Konungen ellersom avses mot
nämnd iär 2 § får inte regeringens förordnande åtalasutanannan som av

åklagare, med mindre någon avlidit till följd gämingen. Detsamma skallav
gälla i fråga försök eller förberedelse till gärning har ellerom sagtssom nu
underlåtenhet avslöja sådan gärning.att

Paragrafen har ändrats följd stärnpling till brott harattsom en av
avskaffats särskild brottsform. Dessutom har vidtagits vissasom en
mindre språkliga ändringar.

19 kap. Om brott rikets säkerhetmot

l4§

försökFör eller förberedelse till högförräderi, trolöshet vid förhandling med
främmande makt, spioneri, spioneri, obehörig befattning med hemliggrovt
uppgift, obehörig befattning med hemlig uppgift eller olovlig under-grov
rättelseverksamhet skall dömas till enligt 23 kap.ansvar

Den underlåter avslöja högförräderi, trolöshet vid förhandlingatt medsom
främmande makt, spioneri, spioneri eller obehörig befattning medgrovt grov
hemlig uppgift skall dömas till enligt 23 kap. 6 Till sådantansvar ansvar
skall han dömas han inte haräven haft uppsåt till bort inseom attmen en
strajfbelagd gärning förestående eller inte avslutad.var
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stämpling till brottföljdhar ändratsstycketFörsta attavsom en
utvidgadeavsnitt 7.6.4. Detsärskild brottsform seavskaffas som en

nuvarande andra meningenhögförräderi istämpling tillföransvaret
det utvidgadeomfattaseftersom det direktbort,tagitshar ansvaretav

tillividare kommentarenenligt 23 kap. 2 § seförberedelseför
2 §.kap.23

i kap. 6ändringarna 23till följdhar ändratsAndra stycket av
har bytts "attå färde"till "brottHänvisningen är ut mot ensom

förtyd-avslutad". Somförestående eller integärningstraffbelagd var
uppsåt till",till "inte haftändrats"icke insett"dessutomligande har

"insett" ii sak eftersomändringinnebär någonintevilket dock
med uppsåt.nuvarande lydelseparagrafens är synonymtavsett att vara

ändringar.språkligavidtagits vissaövrigt harI

15§

på grundkänt för honom,vadtillmed hänsyn ärnågon,Om avsomsom
hög-gärning utgörskäl bort inseellervarningmeddelad attannat en somav

makt, spioneri,främmandeförhandling medvidtrolöshet grovtförräderi,
föreståendeuppgifthemligbefattning med ärobehörigspioneri eller grov

tillskall han dömasgämingen,tillavslutad, medverkarinteeller ansvar
fängelsesvårare strafftill ändock får inte dömasdärtill,medhjälpförsåsom

år.två1

"åändratshänseende,i språkligtförutomParagrafen har, attgenom
avslutad" med hänsyn"förestående eller intehar byttsfärde" ut mot

623 kap.ändrade lydelsentill den av

16§

olovligunderstöd ellerutländskttagandeunderrättelseverksamhet,Olovlig av
underrättelseverksamhetolovligförberedelse tillellerförsökvärvning eller

åklagare.förordnande åtalasregeringensfår inte utan av
kränkningsådaninnebärkap. ochi 3 eller 4Gärning avavsessom

förberedelse till sådanellerförsöki §makt ll sägsfrämmande samtsom
åklagareheller åtalasfår inteavslöja denna,underlåtenhetgärning eller att av

bemyndigat därtill.regringeneller denregeringenförordnandeutan av

brott harstämpling tillföljdändratsParagrafen har attavsom en
språkligavissaharbrottsform. Därutöversärskildavskaffats som en

vidtagits.ändringar
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21 kap. Om brott krigsmänav

15§

För försök eller förberedelse till eller underlåtenhet avslöja rymningatt samt
för försök eller förberedelse till våld eller hot förman skall dömas tillmot

enligt 23 kap.ansvar

Paragrafen har ändrats följd stämpling till brottattsom en av
avskaffas särskild brottsform avsnittse 7.6.4.som en

22 Omkap. landsförräderi m.m.

7§

För försök eller förberedelse till landsförräderi eller landssvek skall dömas
till enligt 23 kap. För förberedelse under tid, då riket hotas krig,ansvar av
ockupation eller andra fientligheter, skall dömas till fient-trots attansvar
ligheter inte utbrutit.

Den underlåter avslöja landsförräderi eller landssvek skall dömasattsom
till enligt 23 kap. 6 Till sådant skall han dömas hanävenansvar ansvar om

harinte haft uppsåt till bort inse straffbelagd gärningattmen en var
förestående eller inte avslutad.

Första stycket har ändrats följd stämpling till brottattsom en av
avskaffas särskild brottsform se avsnitt 7.6.4. Det utvidgadesom en

för stämpling till landsförräderi och landssvek iansvaret nuvarande
andra meningen har tagits bort, eftersom det direkt omfattas detav
utvidgade för förberedelse enligt 23 kap. 2 § vidarese iansvaret
kommentaren till 23 kap. 2 §.

Andra stycket har ändrats till följd ändringarna i 23 kap. 6av
Hänvisningen till "brottet höll på ske" har bytts "attatt ut mot en
straffbelagd gärning förestående eller inte avslutad". Som förtyd-var
ligande har dessutom "icke insett" ändrats till "inte haft uppsåt till",
vilket dock inte innebär någon ändring i sak eftersom "insett" i
paragrafens nuvarande lydelse med uppsåt.är avsett att synonymtvara

övrigtI har endast vidtagits vissa språkliga ändringar.
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försök, förberedelse fleras deltagande i brott,23 kap. Om och m.m.

1§

döms, i de fall det särskilthar påbörjat utförandet visst brott ärDen som av
förelegat för försöks-för försök till brottet, fara harföreskrivet, attom

fara har varitleda till brottets fullbordan eller sådangärningen skulle om
på tillfälliga omständigheter.utesluten endast grund av

till gärningsmannen,ringa fall skall inte dömas HarI attgenomansvar.
eller frivilligt föranlett brottetgärningens utförande pâavbryta sätt, attannat

ringa, inte särskildaskall försöksgämingenfitllbordats,inte omanses som
det.skäl talar mot

förskall högst till vad gällerStraff för försök till brott bestämmas som
fullbordat brott.

försök till brott.allmänna bestämmelsenParagrafen denutgör om
i kapitelallmänmotiveringen behandlats SomFörsök till brott har i

förändringar i sak.föreslås ingaframgår där större
syfte "handlingen" byttsstycket har i förtydligandeförstaI termen

underlåtenhet kanför markera"försöksgärningen" ävenatt attut mot
vissa ändringar redak-endast vidtagitsI övrigt harförekomma. av

tionell natur.
inledningsvis i första meningenstycket HärAndra är attnytt. anges

omfattas det straffbelagda området.intefall försöksbrottringa avav
behandlats i avsnittallmänmotiveringeni denna del har iFörslaget

lågt straffvärde,försöksgärningar medringa fall6.6.5. Med avses
skulle ha varit mindrefullbordat brottgärningar där ettt.ex. av

försöksgärningar detsig därkan ocksåallvarligt slag. Det röra om
i allmänmotive-omständigheter. Somförmildrandeföreligger anges

ringa.normalt inte bedömasavslutade försökringen bör som
bestämmelsefinnsandra stycket andra meningenI attomen

straffbart försök skallfrånfrivilligt tillbakaträdande göra attett
till ansvarsfrihet,och därmed ledaförsöksgärningen ringaanses som

frivilligt tillbakaträdandeVidtalar detta.inte särskilda skäl motom
för ansvarsfrihet,presumtionmed andra ordföreligger menen

alltid till frihetenligt nuvarande 3 §intetillbakaträdandet leder som
framgår avsnitt 6.6.5.förändringMotiven till dennafrån avansvar.

från försöktillbakaträdandefrivilligtRegleringen när ettav
böravsnitt 6.2.2. Dettill gällande seföreligger ansluter rätt noteras

försöksparagrafen. Ett tillbakaträ-del självaregleringen bliratt en av
straffbartförsöksgårningen inteföranleder utgördande ettattsom

enligtstraffbar förberedelseföreliggadet kanförsök hindrar inte att en
Härigenomförhållande till gällandeförändring ivilket rätt.2 är en

regleringen. Enligtnuvarandedenabsurd konsekvensundanröjs aven
uppnås endastfallansvarsfrihet i vissanämligengällande kanrätt om
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gärningsmannen efter utfört förberedelsebrott överskrider för-ett- -
sökspunkten och först därefter avbryter sitt brottsliga förehavande.
Liksom i dag hindrar inte frihet från för försök gärnings-attansvar

döms för de fullbordade brott ingår i gärningen.mannen som
Särskilda skäl utdöma straffansvar, gärningsmannen haratt trots att

tillbakaträtt frivilligt, föreligger främst det brott försöketnär som
har högt straffvärde. Det frivilliga tillbakaträdandet skallettavser

emellertid i skälig omfattning beaktas billighetsskäl videttsom
straffrnätningen enligt 29 kap. första5 § stycket

Tredje stycket straffskalan för försök. Den överensstämmerupptar
gällandemed i det avseendet,rätt den särskilda regelnutom att om

förhöjt straffminimum vid försök till brott för vilka det inte före-
skrivits lägre straff två år, har tagits bort.än För motiven till denna
förändring hänvisas till avsnitt 6.6.6.

2§

medDen uppsåt utföra eller främja brott, vidtar planeringsåtgärder,attsom,
befattar sig med hjälpmedel eller eller vidtar andra förberedandepengar
åtgärder skall, i de fall det särskilt föreskrivet, dömas förär förberedelsesom
till brottet, fara för brottets fullbordan har förelegat och de åtgärderom om

vidtagits hade varit bedöma åtminstone medverkan till brottet förattsom som
det fall detta hade kommit till fullbordan eller till strajfbart försök.

fallI ringa skall inte dömas till faranVar för förberedelsegär-attansvar.
ningen skulle leda till brottets fullbordan liten eller har den begåttsom
förberedelsegärningen frivilligt förebyggt brottslig användning hjälpmedelav
eller vidtagit skäliga åtgärder för förhindra brottets fullbordan,attannars
skall denna ringa, inte särskilda skäl talar det.motanses som om

Straff för förberedelse skall under vad skulle ha följtsättas på detsom
fitllbordade brottet.

Paragrafen har ändrats i sak. Förslaget, innebär övergång tillsom en
generellt förberedelsebegrepp, har i den allmänna motivering-ett mera

behandlats ingående i kapitelen
första finnsI stycket beskrivning förberedelsegärningen.en av

Förberedelse till brott föreligger enligt paragrafen någon, medom
uppsåt utföra eller främja brott, vidtar planeringsåtgärder, befattaratt
sig med hjälpmedel eller eller vidtar andra förberedandepengar
åtgärder, fara för brottets fullbordan förelegathar och de förbere-om
dande åtgärder vidtagits skulle ha bedömts åtminstonesom som
medverkan till brottet för det fall detta hade kommit till fullbordan
eller till straffbart försök. Det avgörande rekvisitet den objektivaett
sidan med andra ord gärningen inneburitskall ha åtminstoneär att ett
främjande det tillänmade brottet, dvs. det på förberedandeatt ettav
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medverkans-stadium har företagits vad kan betecknas som ensom
gärning.

enligt § någon,Medverkan till brott föreligger 4 utan att varaom
gärning. denfrämjar straffbelagd Genomgärningsman, nyaen

uppsåtligt främjandekonstruktionen förberedelsebrottet görs ettav nu
förförberedande stadium tillstraffbelagd gärning ett normenav

"främja" i4 § avseddstraffbar förberedelse föreligger. Termen ärnär
avsnitt 5.2.6. Detinnebörd enligt gällande seha rättatt samma som

företar förberedandepåpekas den,i detta sammanhangkan att som en
brottmedverkansgärning tilli sigåtgärd utgör ett somensom

straffbart försök någonförs tillfullbordas ellersedermera ett av
till det fullbordadeför medverkanliksom i dag, skall dömasannan,

direkt tillämpning 4eller till försöket medbrottet av
förekommatill förberedelsebrottteoretiskt kan medverkanRent ett

Konstruktionen torde dock saknaregleringen.nuvarandeenligt den
enligt nuvarande 2 §förberedelse till brottbetydelse, eftersompraktisk

uppsåt främjaföretas medförberedelsegärningaromfattar attsom
därförberedelsebrottet,föreslagna uppbyggnadenMed denbrott. av

rollen förförberedelseplanetmedverkansgärning av normgesen
torde det inte längreförberedelse till brott föreligger,förnär ansvar

Allatill förberedelsebrott.för medverkanmöjligt dömaattvara
direkt förbe-omfattas nämligenmedverkansgärningarformer avav

redelsebestänunelsen.
medverkansgärningföretagandetförhållandetDet att av-av en

tilläggetlagtextenmarkeras iförberedelseansvaretgränsar genom
skulle kunna benämnasVadmedverkan till brott"."åtminstone som

naturligtvisinnefattasgärningsmannaâtgärder""förberedandesom
itill gällerområdet för förberedelse brott. Detstraffbaraockså i det

självåtgärder förnågon vidtarhand det falletförsta attatt senare
"medgärningsman" vidtarsåsomnågonutföra brottet, även ommen

med andra rekognoserarförberedelseâtgärder, tillsammanst.ex.
råna. Påbankutanför ettatt gemensamtavsersom man senareen

dra någonanledningfinns det ingenförberedande stadium att upp
vad gäller"medverkande""gärningsmän" ochmellanskiljelinje

emellertid de olikaviss betydelse kanbrottsrubriceringen. En
i sinstraffvärdebedömningen, vilketinblandning få vid turpersonernas

ringa.bedömasgärning skallförbetydelsekan ha somom en
konstituerakanåtgärdervilkaBeskrivningen etttyper somavav

åtgärderEndastexemplifierande.till brottför förberedelse äransvar
handlingiyttervärldenmanifesterat sig förnågot harpå sätt ensom

förberedelsegärningar.frågakomma iunderlåtenhet kaneller somen
någotintebegå brottskulle kunnatankar hurEgna sommanom

tips ellerandradelgettspraktiken elleriharsätt omsatts sompersoner
enligtförberedelserstraffbaraintebegå brott, ärattuppmuntran

skullei sigåtgärderfrågaskallparagrafen. Det attvarasomomvara
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bedöma medverkansgärningar och har företagits medsom som
brottsligt uppsåt.

.
Med "vidtar planeringsåtgärder" markeras faktiska åtgärderatt som

vidtas led i planeringen brott kanett straffbarutgöraettsom av
förberedelse. Förutom de exempel i allmänmotiveringennämnssom

avsnitt 7.6.3. kan förberedelsese till stöld någont.ex. attgrov vara
kartlägger beger sig iväg på redasemesterpersoner att tasom genom

deras hemadresser i syfte begå inbrott hos dem. Förberedelseatt
till våldtäkt kan bestå i någon reda på tilltänkta offers hem-att tar
adresser och kartlägger deras bevakning derast.ex.vanor genom av

Förberedelsebostäder. till grov olovlig försäljning alkoholdryckerav
enligt 10 kap. 3 § alkohollagen 1994:1738 kan bestå i någraatt

planerar hur de skall driva s.k. svartklubbgemensamtpersoner en
undersöka möjligheterna hyra ändamålsenligaatt t.ex. attgenom

lokaler, försöka anskaffa billig "smuggelsprit" eller projektera hur
klubben skall inredd.vara

Rekvisitet "befatta sig med hjälpmedel" får med den konstruk-nya
tionen vidare tillämpning enligt nuvarandeän 2 Hjälpmedel ären
saker behövs eller i fall underlättar genomförandetvartsom ettav
brott. Den anskaffar rånarhuva och pistolattrapp medsom en en
uppsåt begå postrån har gjort sig skyldig till förberedelse tillatt ett
rån. inteDet krävs saken inte kan ha legitim användning iatt en
gärningsmannens besittning. Den anskaffar färgkopiator medsom en
uppsåt kopiera sedlar för spridning marknaden har gjort sigatt
skyldig till förberedelse till penningförfalskning. Många gånger torde
det dock svårt bevismässigt finna styrkt anskaffandeatt att ettvara av

hjälpmedel kan ha legitim användning i gärningsmannensett som en
hand har skett just i uppsåt utföra eller främja brott. Vidatt mer
organiserad illegal verksamhet, där flera inblandade,är ärpersoner
läget emellertid annorlunda. sådanaI situationer det enklareär att
tänka sig flera olika omständigheter detatt gör ärsammantagna att
styrkt anskaffandet skett i brottsligt uppsåt. Det böratt poängteras att

passivt innehav hjälpmedel i sig inte kan grunda förett ettav ansvar
förberedelse till brott se avsnitt 7.6.3.

Som i allmänmotiveringen behöver befattningen inte längreanges
bara hjälpmedel fysiska föremål. införskaffautgörs Attavse som av
viss information, reda på "password" till vissrättt.ex. att ta en
databank med företagshemligheter, kan förberedelse tillutgöra
företagsspioneri enligt lagen3 § 1990:409 företagshemligheter.om
Över huvud kommer befattning med "elektroniska brottsverktyg"taget

olika slag, datorprogram med hjälp kan kringgåt.ex.av vars man
behörighetskontrollsystem eller tillträdeskoder eller program var-
igenom oanvända kontokortsnummer kan erhållas, i utsträck-att stor
ning omfattas det förberedelseansvaret jfr SOU 1996:40 202av nya s.
f.. Motsvarande förgäller anskaffande eller vidarebefordran be-av
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förfaringssätt i kan erhållas via elek-skrivningar brottsliga dagsomav
förmedlingstjänster på internet.troniska t.ex.

Befattning med kan, liksom enligt nuvarande 2 avsepengar
viss utsträckningförlag eller vederlag för brott. Ibefattning med

medhjälpare ellerdockkommer även tas emot sompengar som av en
sådanför förberedande åtgärder kunnaövrigt behövsi att ses som

gäller löfteförberedelsebrott. Detsammabefattning utgör ett omsom
befattningenutförs. avgörandebelöning för det fall brottet Det är om

sigförberedande åtgärd ilöftet kaneller är attsomses som en
mottagandemedverkansgärning. Ettbedöma pengar somavsom en

utställande löfteför vid brott ellerbetalning medhjälp ett ett ettav om
bedömafall någon utför brott kanbetalning för det ett attvarasenare

främjande brottet.psykisktett avsom
åtgärder" kan"andra förberedandeexempelSom nämnas

söka anstiftaövertalning eller påtryckningarföljande. Att t.ex. genom
bedömaundantagslöstbegå brott tordenågon nästan attettatt vara

straffbar förbe-blir därförmedverkansgärning. Gärningen somsom en
straffbelagt.fall förberedelse till brottstypentill brott, i de ärredelse

alltidförsök till anstiftan intesåledes ärgällerDet även attett seom
inskränkt mening.inte iplaneringsåtgärd, åtminstone meraensom

begåsådanskall också bedömasförberedelseSom uppmuntran att
därförsök till anstiftan,intebrott är uppmuntranatt mense somsom

utförauppsåtgärningsmannen i hanspsykiskt stärker att senare
förberedelseansvaretliksom i övrigtHärbrottet. avgränsas av om

främjande det brottåtminstone bedömaåtgärden är ettatt somavsom
förberedelsen avser.

förbe-redogörelsen detframgått den hitillsvarande ärSom nyaav
enligt nuvarande 2 Detvidare det ärmycketredelseansvaret än

begränsningarviktigt dehänsyn härtillmedbl.a. ansvaretatt somav
uppnås.rimliga resultatsådantparagrafen tillämpasi sätt attettges

före-det vidobjektiva sidan begränsasPå den attansvaret av
konkret faramåste ha förelegatförberedelsegämingentagandet enav

pådärvid förståFarerekvisitetskulle fullbordas.brottet ärför attatt
vidsåledes detkrävsenligt gällande Deträtt.sätt attsomsamma

rimligt beaktansvärtmöjligt ochfaktiskt bådetidpunktdenna rent var
detleda fram tillskullehändelseutvecklingenden fortsatta attatt

Även berodde endastdetfullbordades.tillämnade brottet enom
föreliggerutesluten,fullbordanför brottetstillfällighet faranatt var

straffbar förberedelse.ingen
tillräckligt.Insiktsuppsåtuppsåt.hänseende krävs ärsubjektivtI

utföra brottsjälv skallsåväl någonUppsåtet kan attatt somavse
enligtLiksombegås någonbrottskall främjanågon ett annan.avsom

gärning, kankonkretuppsåtetbehöver integällande utanrätt avse en
stånd.tillförr eller kommerifrågavarande slagbrottatt senareavavse

varvid hanbrottsverktyg,formertillhandahåller olikaDen avsom
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inser, uppfattar eller verktygen kommer användas vidantar att att
brottslig verksamhet, har därför gjort sig skyldig till straffbar
förberedelse.

andra stycket framgårAv ringa fall förberedelse undantasatt av
från straffbelagdadet området det förhållandet faran församt att att

fullbordanbrottets liten medför det föreligger presumtionattvar en
för förberedelsegärningen ringa. Med faran "liten"är böräratt att
förstås något högre faregrad faran "ringa" enligtän äratten nuvaran-
de 2 § rättsfallet SvJTse 1980 rf 20 faran inte ringa dett.ex. närs.

Åinte uppenbart osannolikt brottet skulle fullbordas. andraattvar
sidan medför den omständigheten faran för brottets fullbordanatt var
liten inte alltid ansvarsfrihet. Föreligger särskilda skäl kan straffansvar
ändå utdömas. Särskilda skäl i detta hänseende föreligger främst när

tillärrmade brottetdet har mycket högt straffvärde.ett
exempel fall,Som ringa de i lagtexten, kanutöver som anges

de förberedelseåtgärder har vidtagits bedömsnämnas att som som
mindre betydelsefulla för genomförande brottet eller någonett attav

förpliktadhar känt sig hjälpa till med förberedelseåtgärder påatt
grund anställning någoneller liknande position, där omständig-av

inte sådanaheterna ansvarsfrihet föreligger grund förmansär att av
befallning enligt 24 kap. 8 fullbordatEtt brott begås undersom
sådana omständigheter har lägre straffvärde enligt 29 kap. 3 §ett
Straffvärdet förberedelsebrott naturligtvis lägre.är ännuettav

presumtion för förberedelsegärningenEn ringa föreliggeräratt
vidare den har gjort sig skyldig till förberedelse till brottom som
frivilligt förebyggthar brottslig användning hjälpmedlet ellerav armars
vidtagit skäliga åtgärder för förhindra fullbordan,brottets dvs. vidatt
frivilligt tillbakaträdande. Konstruktionen innebär frivilligtatt.
tillbakaträdande normalt, inte alltid, leder till ansvarsfrihet.men
Motiven till denna förändring framgår avsnitt 7.6.7.av

framgår allmänmotiveringenSom krävs det aktiva åtgärder iav
brottspreventivt syfte för någon skall kunna frivilligthaatt anses
tillbakaträtt från förberedelsebrott. ställs inte någotDäremotett upp

orsakssamband.krav Ansvarsfrihet på grund frivilligt till-av
bakaträdande kan förekomma brottet har fullbordats,trots att t.ex.

medgämingsmans försorg. på frivillighet förståKravet är attgenom en
på enligt gällande avsnittse 7.2.3 och 6.2.2.sätt rättsamma som

åtgärder frivilligtSom exempel innefattar tillbakaträdan-ettsom
i i första hand förebyggtde lagtexten någon har brottsligattanges an-

vändning hjälpmedel. bör framhållas föreliggerDet detattav en
presumtion för gärningen ringa, och därmed fri frånäratt ansvar,
också gärningsmannen dvs. ha förebyggt brottsligutan attom annars,
användning hjälpmedlet, har vidtagit skäliga åtgärder för attav
förhindra brottets fullbordan.
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åtgärder för förhindra brottets full-någon har vidtagit skäligaAtt att
framgått krav på aktivitet inget krav påbordan innebär ettsom men

inteåtgärden verkligen leder till resultat brottetavsett attatt -
gärningsmannens åtgärder bör leda tillfullbordas. Frågan, attom

får skälighetsprövning,gärningen ringa, avgörassom genom enanses
handlingsalternativ måste hadomstolen har utgå från dedär att som

för tillbakaträdande vidframstått rimliga och rationella densom
exempel kan, förutom de situationertidpunkten för åtgärderna. Som

allmänmotiveringen avsnitt 7.6.7,beskrivits i sehar nämnas attsom
begå brott för polisen i sådan tidavslöjar planerna pånågon attatt ett

deltagit i planeringennågon, efter hakan avvärjas ellerdet attatt av
föraren värdet-värdetransport, ångrar sig ochrånett varnar avav en

så han kan väg.ransporten att ta en arman
gärningen bedöms ringaskäl talarSärskilda mot att somsom

hade fullbordats enligt planerna,främst brottet, detföreligger när om
haft straffvärde.skulle ha mycket högtett

Innebörden häravstraffskalan för förberedelse.tredje stycketI anges
straffet alltid skall under vadenligt gällandeliksom sättasrätt,är, att

fullbordade brottet. Enligt nuvarande 2 §skulle ha följt på detsom
tvâfår bestämmas tillstraffet normalt integäller därutöver änatt mer

denna begränsning imotiven till slopandetfängelse. Förårs av
allmänmotiveringen. bör7.6.8 i Detstraffskalan hänvisas till avsnitt

förberedelsemed förändringen intesärskilt framhållas syftet är attatt
i straffvärde-framöver skall bedömastill brott allmänt strängaresett

hänseende.
Övergången innebär vissatill generellt förberedelsebegrepp attett

onödiga. gäller förberedelsespecialregleringar kan upphävas Detsom
avlyssning kap. 9 b §,telehemlighet och olovlig 4till brytande av

andra stycketförsäkringsbedrägeri 9 kap. §förberedelse till 11 samt
vid högförräderi 19för stämpling till brottutvidgadedet ansvaret

respektive landsförräderi ochmeningen§ första stycket andrakap. 14
stycket andra meningen.landssvek 22 kap. § första7
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3 §

föreskriftEn gäller den utför gärningäven i samverkanom ansvar som en
med eller flera andra medgärningsmannaskap.en personer

Paragrafen I den lagstöd förär tillämpningen straff-ettny. ges av
bestämmelser två eller flera har begåttnär gärning ipersoner en
samverkan medgärningsmannaskap, de inte ochtrots att var en
uppfyller samtliga brottsrekvisit. De motiven bakomnärmare
införandet särskild regel medgärningsmannaskap framgårav en om av
allmänrnotiveringen avsnittse 5.6.3. Bestämmelsen, främstsom
syftar till tillgodose legalitetsprincipen, avsedd kodiñera vadäratt att

får bedömas gällande viSom har framhållit i allmän-rätt.som vara
motiveringen bör den emellertid också i viss utsträckning kunna föra

sigmed rättstillämpningen på detta område blir klarare. Med-att
gärningsmannaskap uttrycks i den praktiska rättstillämpningen ofta

det i åklagarens gärningspåstående de tilltaladeatt attgenom anges
företagit gärningen "gemensamt och i samråd".

Paragrafen har konstruerats allmän utvidgning desom en av
enskilda straffbuden till gälla gärningarävenatt gemensamma som
utförs i samverkan. Vem gärningsman primärtär avgörssom genom

tolkning det tillämpliga straffbudet. Flera kan uppfyllaen av personer
samtliga brottsrekvisit vid flergärningsmarmaskap. I dessa falläven
krävs ingen hänvisning till förevarande paragraf, gärningsmannenutan

dådöms med direkt tillämpning det särskilda straffbudet. Somav
framgår avsnitt 5.2.3 behöver den gärningsmanensamärav som

Äveninte den i formell mening har utfört gärningen.vara som mera
s.k. medelbart gärningsmannaskap kan exempelvis förekomma.

Det avgörande för medgärningsmannaskap föreligger ärettom om
gärningen har utförts i samverkan eller inte. En gärning utförs i
samverkan de deltar i utförandet tillsammansom personer som
uppfyller samtliga brottsrekvisit och och deltagarnavar en av
dessutom uppfyller det subjektiva rekvisitet. Samverkan kan den
subjektiva sidan samförstånd. I samverkan liggersägas motsvaras av
också visst krav på ömsesidighet. Det skall frågaett ettvara om

brottsligt företag, det kan ha skett bestämdävengemensamt om en
eller outtalad arbetsfördelning mellan dem deltar i det. Avsom
ömsesidighetskravet följer också de har deltagit måste haatt som
intagit någorlunda jämbördig utförandetställning i denen av gemen-

gärningen. Föreligger medgärningsmannaskap får ochsamma var en
för vad han tillsammans med medgärningsmärmen har gjort.svara

Att gärning utförs i innebär intesamverkan den behöver haatten
föregåtts någon Någotplanering. samråd i egentligav gemensam
mening behöver således inte ha förelegat. För medgärningsmanna-att

skallskap föreligga det tillräckligt utförssjälva gärningenär attanses
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och samförstånd.i Självfallet måste medgärningsmannengemensamt
på något ha deltagit utförandeti den brottsliga handlingen. Försätt av

någon skall underkastas medgärningsman krävsatt ett ansvar som
emellertid inte han formellt uppfyller något objektivt brotts-att rent
rekvisit för del, förutsatt den gärningenattegen gemensamma

sådan samtliga brottsrekvisit har uppfyllts.ärsammantaget att
Vanligtvis torde emellertid och medgärningsmärmen uppfyllavar en av
åtminstone något objektiva brottsrekvisiten. framgårde Som avav
kapitel får5 gärningen inte konstrueras fram det "plockas"attgenom
rekvisit från andra gärningsmän.demän ärsom

arbetsfördelningHur långt kan sträcka sig beror vilket brotten
gäller. kan tänka sig längre gående arbetsfördelningdet Man t.ex. en

vid stöld vid mord. Medgärningsmarmaskap till mord kan visserli-än
gälla i sådana fall där någon inte faktiskt utdelar detäven rentgen

dödande slaget på andra möjliggör detta,sätt t.ex. attutan genom
fast offret. också för mord ihålla Man kan tänka sig ett ansvar

medgärningsmannaskap för den i egenskap ledare övervakarsom av
mordet verkställs, militär befälhavare eller "gängleda-att t.ex. en en

viss utsträckning torde dessutom, åtminstone i militära ellerre". I
andra hierarkiska organisationer, klar order till underlydandeen en om

utföra mord till för medgärningsmannaskap.kunna ledaatt ansvar
Även för underlåtenhetsbrott bestående i ledarenoäkta attansvar

underlydande tänkas.underlåter förhindra mord begås kanatt att av
utföra tordeallmänt någon i uppdrag mordDen sett att ettsom ger

gälleremellertid böra dömas endast för anstiftan till brottet. Vad
drabbastöldbrott kan i form medgärningsmannaskap ävenansvar av

ställning.intagit underordnad Den t.ex.som sompersoner en mer
endast har skött vakthållningen vid stöld har varit medmen somen

planläggningen och förutsätts få del bytet, torde ofta kunna sesom av
medgärningsman. ledare för "organisation"Den är somsom som en

tillbedriver stölder bör i vissa fall kunna dömas medgärningsmansom
de stölder planerats och utförts, oberoende han rentavsom om
faktiskt har deltagit i själva utförandet.

Eftersom frågan samverkan i gärning tillvad kan utgörasom enom
övervägande del brottsbeskrivningens utformning i deberor

straffbuden, får fastläggandet försärskilda de närmare gränsernaav
utsträckningmedgärningsmannaskapet i överlämnas rätts-stor

tillämpningen. Några ytterligare exempel i anslutning till formernya
arbetar medbrottslighet kan dock Om fleranärrmas. personer, somav

"knäcka" koden tillskilda datorer, deltar i försökett gemensamt att en
företagshemligheter,databaserad informationsbank, innehållersom

börmed uppsåt sälja informationen till konkurrent,gemensamt att en
företagsspione-samtliga kunna dömas medgärningsmän till brottetsom

oberoendeenligt lagen 1990:409 företagshemligheter,3 § avom
därigenom olovligenendast dem lyckas knäcka koden ochom en av
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bereder sig tillgång till informationen. fleraOm har beslutatpersoner
sig för förfalska sedlar använda färgkopiator, böratt attgenom en
samtliga har deltagit i beslutet, och sedermera hjälper till attsom som
sprida de "kopierade" sedlarna, kunna dömas såsom medgårningsmän

penningförfalskningtill och inte endast de utförde självasom
tryckningen.

bör framhållas främjande gärningen ofta föreligger,Det att ett av
för medverkan till enligtoch därmed brott 4 med-ett ansvar om

gärningsmannaskap inte kan styrkas.

4§

medverkar till brott främja strajfbelagd gärning, förDen attsom genom en
fängelse föreskrivet, döms för anstiftan tillvilken brottet, han harär om

förmått till utförandet, eller för medhjälp därtill. Kanannarsannan ansvar
ådömas vid oaktsamhet, gäller det också för den medverkar.även som

fall skall inte tillringa dömasI ansvar.
Straff för medverkan till brott skall bestämmas högst till vad gäller försom

brott i gärningsmannaskap.
i denna paragraf skall inte gälla, något följerVad sägs annatsom om av

särskilda fall föreskrivet.vad för är

Paragrafen den allmänna bestämmelsen medverkan till brott.utgör om
deltagande i brott har i den allmänna motiveringen behandlatsFleras

kapitel Som framgår där medverkan till brott endast be-i är en
på sådant främjande gärningen, intenärrming utgörett av som

gärningsmannaskap enligt något särskilt straffbud eller enligt 3 Med
medverkan tänkt fortsättningsvis beteckningandra ord är att vara en

för anstiftan eller medhjälp till brott. Gärningsmannaskap harenbart
bestämmelsen.utmönstrats ur

för närvarande skall i första hand utkrävas för brottLiksom ansvar
för medverkan till brott kani gärningsmannaskap. Ett ettansvar

för handen. Gärnings-föreligga först gärningsmannaskap inte ärom
sammanhang bestämmasmannaskapets gränsområde kan i detta sägas

för medgärningsmannaskap enligt 3 § föreligger ellerav om ansvar
inte.

så medverkansansvar generellt,stycket har ändrats påFörsta sätt att
fängelsei specialstraffrätten, kräverinte endast för brottenoch att

straffskalaningår iingår i straffskalan. Vid brott där endast böter
särskild föreskriftför del krävasdet därför BrB:skommer även att en

straffbar.till brottet skallanslutning till medverkani brottet, varaom
hemfridsbrott och olagaföreskrivits medverkan tillsärskiltDet har att

efterbildning alltjämt skalltill spridandeintrång olagasamt varaav
Vid övrigaandra stycket.straffbar 4 kap. 10 § och 14 kap. 12 §se

såledesi straffskalan, kommerenligt där endast böter ingårbrott BrB,
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medverkan till brottet inte straffbar. För de motivennärmareatt vara
till detta ställningstagande hänvisas till allmänmotiveringen se avsnitt
5.6.6.

I första stycket andra meningen har, för kravet i kap.l 2 §att
första stycket skall uppfyllas, föreskrivits medverkanävenatt genom
oaktsamhet och medverkan till oaktsamhetsbrott kan straffbar.ett vara

innebärDetta ingen ändring i sak.
Enligt andra stycket, föranleder ringa fall ingetär nytt,som

straffrättsligt Ringa fall medverkan till brott såledesäransvar. av
generellt undantagna från det straffbelagda omrâdet. Vissa ringa med-
verkansbrott fria från redan enligt gällandeär med stödrättansvar av
nuvarande Paragrafen innebär5 utvidgning möjligheterna tillen av
ansvarsfrihet, så denna omfattar samtliga fall bedömsatt som som
ringa. För motiven till denna förändring och för exempel hänvisas till
allmämnotiveringen avsnittse 5.6.7.

Även tredje stycket Det innehåller särskild straffskala förär nytt. en
medverkan till brott avsnittse 5.6.8 i allmänmotiveringen. Straffet
får enligt paragrafen bestämmas högst till vad gäller för brott isom
gärningsmannaskap. finns därför,Det liksom vid försök enligt l en
generell möjlighet underskrida straffskalan för det särskilda brottet.att

förStraffvärdet medhjälp till brott förliksom oavslutadeär, t.ex.
försök, oftast lägre för fullbordade brott i gärningsmannaskap.än

straffskalanDen uttryck för förhållande.dettanya ger
Fjärde stycket har inte ändrats.

övrigt gällerI lagtexten har moderniserats och gjortsatt mer
begriplig. Bestämmelserna i nuvarande tredje stycket tagitshar bort,
eftersom de onödiga och redan följer första stycket ellerär av av

kap. 21

6§

underlåter anmäla ellerDen pâ lämna uppgiftersättatt annatsom om en
ellerförestående inte avslutad strafbelagd gärning fallskall, i de det är

särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet avslöja gärningen, dennaatt om
därigenom hade kunnat helt eller delvis hindras.

Den i egenskap förälder eller uppfostrare eller förmyndare,som av annan
andra fall i första stycket underlåter hindra den ståri än attsom avses som

under hans vård eller lydnad från begå straffbelagd gärning, döms föratt en
underlåtenhet hindra gämingen.att

föreskrivsVad i första och andra styckena skall inte gällasom om
gärningen föranledaskall för brott i gämingsmannaskap enligt någonansvar

strajYbeståmmelse eller för medverkan till brott föreliggerannan om ansvar
enligt 4

ringa fall skall inte dömas till Till skall inte heller dömasI ansvar. ansvar
ingripande inte kan ske fara för den handlande eller för någonett utanom
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eller, ifall i andra stycket, ingripande förutsätterannan som avses ettom an-
mälan till myndighet.

Strap för brott enligt första och andra styckena bestäms till böter eller
fängelse i högst två âr.

Paragrafen reglerar för underlåtenhet avslöja elleransvaret hindraatt
brott och har tidigare behandlats i kapitel Den har ändrats i sak

det inte längre skall krävas någon haratt begått brott förgenom att ett
för underlåtenhet avslöjaatt eller hindra gärningenatt skallansvar

kunna utdömas. Precis vid medverkan enligt 4 § skall det räckasom
med någon har begått straffbelagdatt gärning. Ansvaret enligten
paragrafen har vidare uttryckligen gjorts beroende underlåten-attav
heten inte kan föranleda för brott i gärningsmannaskap eller föransvar
medverkan enligt 4 Därigenom markeras tydligare i nuvarandeän
lagtext det frågaår för passiv "medverkan"att ett till brott,om ansvar

går vad följerutöver 4 Bestämmelsen har därtillsom som av
förtydligats på flera punkter. Lagtexten har moderniserats i språkligt
hänseende.

förstaI stycket har markerats det för för underlåtenhetatt attansvar
avslöja gärning ställs krav gärningsmannens avslöjande skallatten
ha kunnat leda till gärningen helt eller delvis hade hindrats.att
Straffansvar således uteslutetär anmälan till polisen eller någotom en

uppgiftslänmande hade varit verkningslöst.annat Vidare gäller kravet
på aktivitet endast den straffbelagda gärningen antingen ärom

Ärförestående eller inte avslutad. den straffbelagda gärningen avslutad
föreligger ingen skyldighet avslöja gärningen. Också dettaatt

vad får bedömas gällandemotsvarar Enrått. gärning inteärsom vara
avslutad det straffbara förehavandet pågår,ännu den s.k.om trots att
fullbordanspunkten har Här kan hänvisas till redogörelsenpasserats.
för den tidpunkt främjandenär enligt 4 § alltjämtsenaste föreliggerett
se avsnitt 5.2.6

I paragrafen föreskrivs den gärning skyldigatt är attsom man
Ävenavslöja skall straffbelagd. straffbart försök enligt lvara

straffbar förberedelse enligt 2 § eller straffbar medverkan enligt 4 §
innefattas. Den avslöjar gärningen i så god tid brottets full-som att
bordan kan förebyggas, fri frånär försöksgärningävenansvar om en
eller förberedelsegärning har Ansvar förägt underlåtenheten attrum.
avslöja medverkansgärning förutsätter kan utgå ifrånen att att ettman
avslöjande hade avvärjt följderna huvudgärningen. Att underlåten-av
heten kan medverkansgärning innebär ändring i sak. Föravse en en
de motiven till förändringennärmare hänvisas till allmänmotiveringen
se avsnitt 8.6.4. Eftersom det ställs krav gärningen straffbe-äratt
lagd har bestämmelsen i nuvarande tredje stycket tagits bort.

Beskrivningen den brottsliga gärningen enligt första stycketav avser
någon underlåter anmäla eller påatt lämna uppgiftersättatt annat om
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polisen, andraanmälan tillI första handgärningen. ävenmenavses en
målsäganden eller tipsmeddelande tilluppgiftslämnanden, ettettt.ex.

skall undgåför handlandemedia, räcker normalt dentill att ansvar
Någontillräckligt konkret.meddelandetförutsatt äratt annan

eller lämnaanmälaavvärja gärningen sättskyldighet än annatattatt
stycket. Bestämmelsenenligt förstaföreligger inteuppgifter denom

någon, miss-reservföreskrift i fall därbetydelsekan somsomvara av
inte kan överbevisasmedverkande,ellergärningsmantänks somsom

644.till gärningen se BrBförhand ha käntän att s.merom
lydelsen har slopatsnuvarandeförsta stycket imeningen iSista

obehövlig.såsom
straffbelagd gärningavvärjagående skyldighetlängreEn att en

begränsadstycket.i andra Förenligt bestämmelsernaföreligger en
nuvarande andraipåföreskrivs där, sättkrets somsammapersonerav

Ändringengärningen.underlåtenhet hindraförstycket, attett ansvar
det, ibrottunderlåtenheten inte behöveri sak utan attär ettatt avse

med någon harräckerförsta stycket,enligtlikhet med attansvaret
framgårförändringtill dennaSkälenstraffbelagd gärning.begått en

avsnitt 8.6.4.allmänmotiveringen seav
förutsätterhindra brottavslöja ellerför underlåtenhetAnsvar attatt

Insiktsuppsåt till-uppsåt.underlåtenhetsgärningen täckt ärär av
krävsgällandefår bedömasvad rättenlighet medräckligt. I varasom

medgärningen belagdförhållandetdet ärtäckningen även attatt avser
stycket ochandra14 §19 kap.avsnitt 8.2.2. Avstraff se

förbeträffandedetstycket följerandrakap. 7 §22 att ansvar
landssveklandsförräderi ochhögförräderi,avslöjaunderlåtenhet att

straffbelagdadenförhållande till gär-oaktsamhet imedräcker att
avslutad.eller inteföreståendeningen var

avslöjaunderlåtenhetförframgårtredje stycketAv attatt ansvarnya
iunderlåtenhetsbrottförtillsubsidiärthindra brotteller är ansvar

består ienligt 4 §medverkantill sådangärningsmannaskap och som
avsnitt 8.6.3.underlåtenhet se

straffbelagdafall från detringastycket undantasfjärdeEnligt nya
ocksåstycket finnsfjärdegällande Iområdet. rätt.Detta enmotsvarar

följervadgåransvarsfrihetsregel, utöversärskild avsomsom
ingripa påskyldighetNågoni 24 kap. 4nödbestämmelsen attom

föreligger inte,stycketandrai första ellerföreskrivsdet sätt omsom
ellerhandlandeför denfaraingripande inte kan äga utanett rum

gällandeEnligtoffret. rättellergärningsmannennågon änannan
handlandedenförhållande tillansvarsfrihetsregel isådanföreligger en

allmänmotiveringen börframgårSomhansoch tillsjälv närmaste. av
någontillförhållandeföreligger ifararegeln gälladock även om

till denarbetskamratkanutomstående Det t.ex. vara enperson.annan,
tillförhållandeigällerregelnhandla, ävenskyldigär att mensom

fara8.6.4. Denavsnitthelst sevilken somperson somannan
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riskeras vid ingripande måste i relation till faraden försättasett
skadeverkningar och andra olägenheter fullföljandeettsom av

Ärhuvudgämingen skulle föra med sig. skillnaden däremellan alltför
föreligger ingen ansvarsfrihet med stöd bestämmelsen i fjärdestor av

stycket. felaktigtDen han sig själv eller andra förutsättertror attsom
fara "putativ fara", hade varit tillräcklig för ansvarsfrihetsom om
faran verkligen hade förelegat, går fri från grundansvar av
bristande subjektiv täckning.

iStraffskalan för underlåtenhet avslöja eller hindra brott framgåratt
femte stycket. Straffet får liksom för närvarande bestämmas tillav nya

högst två års fängelse. Straffvärdet underlåtenhet avslöja ellerattav
hindra brott alltid betydligt lägre medverkan till brottet.är än t.ex.av

bötesstraff tordeEtt normalpåföljden.vara
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ändring i lagentill lagFörslaget15.2 om

varusmugglingstraff för1960:418 om

8§

enligt 23 kap. brotts-skall dömas tillvarusmugglingtillförsökFör ansvar
narkotika.avseendevarusmugglingförberedelse tillgällerbalken. Detsamma

be-straffbelagd gärning tillämpasi denna lagmedverkat tillnågonHar en
Beträffande varusmuggling, ärbrottsbalken.i 23 kap.stämmelserna som

narkotika.gärningenendastvad hargäller dockringa, sagts avseromsom nu

tillföljd stämplingändratsförsta stycke harParagrafens attavsom en
övrigtavsnitt 7.6.4. Ibrottsfonnsärskild seavskaffasbrott ensom

vidtagits.ändringarspråkligaendasthar
"flera" harvidtagits ordetändringendenstycket harandraI att

längregärningsmarmaskap integrundpå"någon" attersatts avav
endastsådärför kanoch detmedverkanform attutgör envaraaven

medverkan.skyldig tillgjort sigharperson
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15.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1964:169 straff för folkmordom

2§

För försök eller förberedelse till folkmord för underlåtenhet avslöjasamt att
sådant brott skall dömas till enligt 23 kap. brottsbalken.ansvar

Paragrafen har ändrats följd stämpling till brottattsom en av
avskaffas särskild brottsform se avsnitt 7.6.4. I övrigt harsom en
endast språkliga ändringar vidtagits.
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narkotikastraff-iändringtill lagFörslaget15.4 om

1968:64lagen

4§

skallnarkotikabrottellernarkotikabrottförberedelse tillellerförsök grovtFör
skallharVadbrottsbalken.enligt 23 kap. sagtstilldömas som nuansvar

i §1befattning ängämingenendastdock gälla avsessomarmanavserom

stämpling till brottföljdändratsParagrafen har attavsom en
övrigt haravsnitt 7.6.4. Ibrottsforrnsärskild seavskaffas som en

vidtagits.ändringarspråkligaendast

5§

gärningenoch innefattari 1-4till brottmedverkatnågonHar som avses
i 23 kap. brotts-bestämmelsernagäller§befattning enligt 1endastinte

balken.

harordet "flera"vidtagitsändringendenparagrafen har endast attI
inte längregärningsmannaskapgrund"någon" attersatts avav

endastsådärför kandetmedverkan ochform attutgör envaraaven
medverkan.tillsig skyldiggjortharperson



SOU 1996:185 Författningskommentar 459

15.5 Förslaget till lag ändring i sjömanslagenom

1973:282

69§

För förberedelse till brott i 68 § eller underlåtenhet avslöjasom avses att
sådant brott skall dömas till enligt 23 kap. brottsbalken. Detsammaansvar
gäller försök eller förberedelse till brott i 67 inte brottetsom avses om
skulle ha varit ringa det hadeatt fullbordats.anse som om

Paragrafen har ändrats följd stämpling till brottattsom en av
avskaffas särskild brottsforrn se avsnitt 7.6.4. I övrigtsom haren
endast språkliga ändringar vidtagits.
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ändring i ñskelagentillFörslaget lag15.6 om

1993:787

40§

föreskrifteroaktsamhet bryterellermed uppsåt motDen somavsom
§§stöd 19-23meddelats med attgenomav

omfattning,otillåteneller iotillåtet redskapñskemetod,otillåtenfiska med
fiskeförbud,det råderfiska där2.

fiska,tillåtetdet intefiskarterefter sådana ärfiska att3. som
fisk intesaluhållalandet ellerföra in tillföra i land,behålla,4. som

minimimått,föreskrivnauppfyller
otillåtenmedfångatssaluhålla fisklandet ellerföra in tilli land,föra5. som

otillåtet redskap,ellerfiskemetod
förbjudenfoderfiska6. art,

vattenbruksanläggning ellerellerñskeredskap attbli märkalåta7. utatt
ellerföreskrivetfiskeredskap sätt,märka

ellerkräftpestspridninghindrauppställts förkravåsidosätta att avsom
sjukdomannan

följer 41månader, intefängelse i högstellertill böter annatdöms avomsex

stycketi förstatill brotttill försöksig skyldigDen gör avsessomsom
brottsbalken.enligt 23 kap.tilldöms ansvar

vadkap. BrBtill 23hänvisningenändratsParagrafen har attgenom
särskildadenochslopatsbrott harförberedelse till ersatts avavser

hänvisas tilltillmotiven dettai 40 Förförberedelsebestämrnelsen a
40tilltill kommentarenallmänmotiveringen ochiavsnitt 7.6.5 a

40a§

vidtari 40brottfrämjautföra ellermed uppsåtDen att som avsessom,
förberedande åtgärder attgenom

otillåtetdär läggamedföra ellereller enskiltpå allmäntvid färd ut1 vatten. fiske medanvändas vidsärskilt ägnadanordningeller ärfiskeredskap attsom
fiskatillåtetintedetefter ärför fiskefiskemetod eller attotillåten arter som

eller,
fiskeförbud medföradet råderdärenskiltellerpå allmäntvid färd vatten

fiskeredskap,eller där läggafiskeredskap ut
böter.tilldöms

tillåtgärderförberedandevissaföreskriverParagrafen, är attny,som
Bestämmelsen ersättermed böter.straffasskall40 §enligtbrott

deFörandra stycket.§nuvarande 40iförberedelseföransvaret
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motiven till förändringennärmare hänvisas till allmämnotiveringen se
avsnitt 7.6.5.

De förberedande åtgärder straffbeläggs i paragrafen harsom
samtliga med befattninggöra med fiskeredskap innanatt något försök

fiska har gjorts.att
Under första punkten straffbeläggs någon vid färd allmäntatt

eller enskilt medför eller där lägger otillåtetvatten fiskeredskap,ut
anordning särskilt ägnadär användas vid fiske med otillåtenattsom
fiskemetod eller anordning särskilt ägnad för fiskeär efter artersom

det inte tillåtet fiska.är Vilka fiskeredskap otillåtnaatt ärsom som
framgår fiskelagen, förordningen 1994: 1716 fisket,av av om
vattenbruket och fiskenäringen eller Fiskeriverkets med stödav av
fiskelagen meddelade föreskrifter. Otillåtna fiskeredskap enligt 6 §är
nämnda förordning bl.a. elektrisksprängämnen, och redskapström

fisken kan på t.ex. harpuner. I vissaspetsas det förärsom vatten
allmänheten inte tillåtet fiska med handredskap,än dvs.att annat
enligt 7 § pilk eller liknandespö, rörliga redskap utrustadeärsom
med lina och högst tio krokar. Användning eller ryssjornätt.ex.av

under sådana omständigheterutgör otillåtna fiskeredskap. Anordning
särskilt ägnadär användas vid fiske med otillåten fiskemetodattsom

kan linor kan användas drivlinor eller anordningart.ex. vara som som
kan användas för förankra flytgarn. Som exempel påattsom en

anordning särskiltär ägnad användas vid fiske efterattsom arter som
det inte tillåtet fiska kanär burnämnas avsedd för fångstatt ärsom

kräftor.av
Under andra punkten straffbeläggs någon vid färd allmäntatt

eller enskilt där det förbjudet fiska medförär fiskeredskapvatten att
eller i sådant lägger fiskeredskap. Samtliga fiskeredskapvatten ut
omfattas.





Del C

Psykiskt störda lagöverträdare Modell förm.m. -
lagstiftningen ny
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Författningsförslag del C

till1 Förslag
Lag ändring i brottsbalkenom

föreskrivs frågaHärigenom i brottsbalkenom
dels 31 kap. 3 § skall upphöra gälla,att att
dels i balken skall införas fyra paragrafer, kap. 2 blatt nya
26 kap. och b7 7 §§ 30 kap. 6 § med följande lydelse,samta a
dels kap. 6 och1 8 §§ 30 kap. 6 skall ha följande§ lydelse.att samt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om brott brottspåföljder1 kap. och

2b§

Begås gärning under påver-en
kan allvarlig psykisk stör-av en

eller tillfälligning sinnes-en
förvirring gärningen inteutgör
brott, gärningsmannen inteom
själv vållat tillståndet och han
till följd detta har saknatav
omdömesförmåga förmågaeller

kontrollera sitt handlande.att

6§

brott någon begåttFör En gärning någon harsom som
innan han fyllt femton år får begått innan han fyllt femton år

föranleda fördömas till påföljd. skall inteinte ansvar
får,honom. Inte heller på

grund gärning be-av en som
femton års ålder,gåtts före

beslut fattas åtgärdom som
i 30 kap. 6avses a
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8§

påföljd kan brott,Förutom Förutom påföljd kan brott,
enligt vad därom stadgat, enligt vad föreskrivetär ärsom
föranleda förverkande därom, föranleda förverkandeav egen-

företagsbotdom, eller egendom, företagsbot ellerannan av
särskild rättsverkan, så ock särskild rättsverkan samtannan
medföra skyldighet gälda medföra skyldighet betalaatt att
skadestånd. skadestånd. Ifall i 2som avses

6b § och § gäller vad som nu
oberoende densagts attav

strajfbelagda gärningen inte
brott.utgör

strajfbelagdAtt gärningen
kan föranleda rättspsykiatrisk
vård eller åtgärder enligt sam-
hällsskyddslagen J99X:000
framgår 26 kap. och7 §av a
30 kap. 6 a

fängelse26 kap. Om

7a§

Har den, har dömts tillsom
fängelse för brott har riktatsom
sig eller medfört fara förmot
liv eller hälsa, begått brottet
under påverkan allvarligav en
psykisk eller psykiskstörning en

sådan detstörning är attsom
följd finns påtagligtill dennaav

återfall skall,risk för i brott,
före-det för brottet inte ärom

strajf fängelseskrivet lägre iän
år, villkorlig frigiv-innanett

sker, särreak-ning prövas om
enligt andra eller tredjetioner
skall beslutas.stycket
det med hänsyn till denOm

dömdes psykiska tillstånd och
förhållanden övrigtpersonliga i
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

påkallat han intagenär äratt
på sjukvårdsinrättning fören
psykiatrisk vård, före-ärsom

med frihetsberövandenad och
tvång och följddet tillannat om

psykiskaden störningenav
föreligger påtaglig risk fören
återfall allvarlig brottsligheti

sådant slag iav som avses
första stycket, skall be-rätten
sluta han omedelbart efteratt
frigivningen skall genomgå
rättspsykiatrisk vård. Den rätts-
psykiatriska vården skall vara
förenad med särskilda restrik-
tioner under vårdtiden.

Är påkallat dendet inte att
genomgår rättspsykiat-dömde

föreliggerrisk vård tillmen
följd den psykiska störningenav
påtaglig för återfall all-risk i
varlig brottslighet sådantav
slag i första stycketsom avses

stället beslutaskall irätten att
omedelbart efterden dömde

underkastasfrigivningen skall
samhällsskydds-åtgärder enligt

lagen 199X:000. Beslut om
samhällsskyddsåtgärder skall
också, under angivna förut-nu

betrajfan-sättningar, meddelas
har genomgåttde den som

rättspsykiatrisk vård enligt
sådan vårdandra stycket, när

påkallad.inte längre är
vilken den dömdeTid under

rättspsykiatrisk vårdundergår
andra stycket ellerenligt år

samhällsskyddsåt-underkastad
skallgärder enligt tredje stycket

vilkentid underanses som
fängelsestrajfet verkställs i
anstalt.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 b §

Fråga i 7 § prövassom avses a
den länsrätt inom länav vars

den kriminalvårdsanstalt, i
vilken den dömde intagen,är är
belägen. Verkställer den dömde
fängelsestrajfet rättspsy-genom
kiatrisk vård gäller vad som nu
har den länsrätt inomsagts vars
län den vårdinrättning, där den
dömde undergår vård, be-är
lägen.

Rätten skall åklagaren ige
det mål där fängelsestrajfet har
utdömts, eller det finns sär-om
skilda skål någon åkla-annan

tillfälle sig.att yttragare,

Om påföljd30 kap. val 30 kap. Om påföljdvalav av
m.m.

6§

Den har begått brott Lider den döms till fängel-ettsom som
under påverkan allvarlig allvarlig psykisk stör-av en se av en

fårpsykisk störning dömasinte ning och har han, med hänsyn
till fängelse. Om i till sitt psykiska tillstånd ochrätten ett
sådant fall finner inte heller sina personliga förhållanden iatt
någon påföljd bör ådö- övrigt, behov psykiatriskannan av

skall den. tilltalade fri vård kan tillgodosesmas, vara som genom
från påföljd. han in på sjukvårdsin-att tas en

förrättning psykiatrisk vård,
skall förordna hanrätten att
tills vidare skall genomgå
rättspsykiatrisk vård. tidDen

vilkenunder vården pågår skall
verkställighetanses som av

fângelsestrafet.
Ger den dömde sitt samtycke

och föreligger övriga förutsätt-
förningar rättspsykiatrisk vård
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får förordnande sådanett om
vård den psykiskaävenges om
störningen inte allvarlig.är

Föreligger fall i 26som avses
kap. § skall domen7a irätten
erinra Villkorlig frigiv-attom
ning skall föregås pröv-av en
ning där sägs.som

6a§

Har någon begått straffbe-en
lagd gärning under påverkan av

allvarlig psykisk störning ochen
gärningen på grundutgör av

vad föreskrivs i 1 kap. 2som
eller 2 b §§ inte brott, skall rät-

besluta rättspsykiatriskten om
vård, det med hänsyn tillom
den tilltalades psykiska tillstånd
och personliga förhållanden i

påkallat hanövrigt in-är äratt
på sjukvårdsinrättningtagen en

för psykiatrisk vård, ärsom
förenad frihetsberövandemed
och tvång.annat

Föreligger till följd denav
psykiska störningen risk för att
den tilltalade på begårnytt en
strafbelagd gärning ärsom av
allvarligt slag, får beslu-rätten

vården skall förenas medta att
särskilda restriktioner enligt
lagen 1991:1129 rätts-om
psykiatrisk vård.

Föreligger fall isom avses
första stycket det inteärmen
påkallat med rättspsykiatrisk

förvård skall rätten, gär-om
inte föreskrivet lägreningen är

strof fängelse år ochän ett
ellerdenna har riktat sig mot
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

fara för liv ellermedfört annans
stället besluta denhälsa, i att

skall underkastastilltalade
samhällsskydds-åtgärder enligt

det till199X:000,lagen om
följd den psykiska störningenav

risk för hanfinns påtaglig att
begår straffbelagdpå nytt en

sådant all-gärning ärsom av
Beslutvarligt slag. om sam-

hällsskyddsåtgärderskall också,
under angivna förutsättning-nu

meddelas beträjfande denar,
rättspsykiatriskgenomgåttsom

enligt andra stycket,vård om
på-vård längresådan inte är

kallad.
rättspsyki-Förordnas om

vård med särskildaatrisk re-
andra stycketstriktioner enligt

före-och för gärningen inteär
strajf ärlägreskrivet än ett

gärningen harskall rätten, om
medfört faraellerriktat sig mot

eller hälsa, iför livannans
länsrättendomen erinra attom

med vårdensambandi att upp-
den dömdehör skall pröva om

åtgärderunderkastasskall
samhällsskyddslagen.enligt



SOU 1996: 185 Författningsförslag 469

2 Förslag till
Lag ändring i rättegångsbalkenom

Härigenom föreskrivs 20 kap. 1 och 6 §§ rättegångsbalken skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 kap. Om åtaltillrätt och 20 kap. Om åtaltillrätt och
målsägande målsägandeom om m.m.

1§

Fråga för brott må Fråga för brott fårom ansvar om ansvar
med mindrerätten inte prövas inteupptagas, rättenav av om

åtal för brottet väckts. Rätten åtal för brottet har väckts. Rät-
dock åtaläge får dock åtalutan upplaga ten utan ta upp

fråga för förseelse i fråga för förseelse iom ansvar om ansvar
rättegången. rättegången.

6 framgårAv § åklagarenatt
särskilt eller i samband med
åtal får föra talan utdöman-om
de särreaktion enligt 30 kap.av
6 § brottsbalken hinderutana

gärningen enligt kap.1 2attav
eller b2 §§ brottsbalken inte

brott.utgör

6§

Åklagare Åklagareskall, skall,är inte ärannat annatom om
stadgat, tala å brott, hör föreskrivet, föra talansom om an-
under allmänt åtal. för brott, hör undersvar som

allmänt åtal.
Åklagare får också särskilt

eller i samband med åtal föra
talan för-skallrättenattom
ordna särreaktioner enligtom
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

6 brottsbalken. För30 kap. §a
tillämpligasådan talan gäller i

bestämmelserna dennaidelar
för brottallmänt åtalbalk om

följa fängelse ipå vilket kan
år.än ettmer
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3 tillFörslag
Lag ändring i lagen 1964:167 med särskildaom
bestämmelser lagöverträdareom unga

Härigenom föreskrivs 31, 33-35 och 37 i lagen 1964: 167 medatt
särskilda bestämmelser lagöverträdare rubrikensamt attom unga
mellan 30 och 31 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Brott begångna den Gämingar begångna denav som av
inte har fyllt femton år. fylltinte har femton år.som

någonKan misstänkas för någonKan misstänkas föratt att
före femton års ålder ha begått före femton års ålder ha begått

fårbrott utredning rörande strafbelagd fårgärningett ut-en
brottet inledas redning rörande gärningen

inledas
utredning kan ha betydelse för behovetavgöraantas attom en av

socialtjänstens insatser med avseende på den unge,
2. det behövs för klar- 2. det behövs för klar-att attom om
lägga någon har fyllt lägga någon har fylltom som om som
femton år har tagit del ibrottet, femton år har tagit del i gär-

ningen,
det behövs för efter- det behövs för efter-att attom om

forska gods har åtkommits forska gods har åtkommitssom som
brottet, eller gärningen, ellergenom genom

4. det särskild vikt utredningär ägerattom annars av en rum.
Har den inte fyllt tolv år får utredning inledas endast detunge om

finns synnerliga skäl.
Den vårdnadshavare och socialnämnden skall omedelbartunges

underrättas utredning har inletts. Underrättelse till vårdnadsha-om en
får dock underlåtas, det finns särskilda skäl under-motvaren om en

rättelse.

33§

Under utredning i 31 § skall, det inte hinder,mötersom avses om
företrädare för socialtjänsten vid förhör med dennärvara unge.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

socialnämnden har Innan socialnämnden harInnan
sig betydelsen sig betydelsenyttratyttrat om av en om av en

utredning enligt 31 § första utredning enligt 31 § första
får fårstycket utredningen inte stycket utredningen inte

omfatta åtgärd förhör omfatta åtgärd förhörän änannan annan
den Om brottsmiss- med den Om misstankenmed unge. unge.

kvarstår efter förhöret, den har begåtttanken gär-att unge
kvarstår efter förhöret,skall protokoll detta ningenöver om-

protokollgående sändas till socialnämn- skall dettaöver om-
gående sändas till socialnämn-den.
den.

års åldernågon före femton års ålder någon före femtonHar Har
vilken fängel- begått strajfbelagd gärningbegått brottett en

fängelse haskulle ha kunnat följa och vilken skullese
anträffasbar gärning kunnat följa och hananträffas han

gärning eller flyktflykt från brottsplatsen, på bareller
fårfrån platsen för gärningen,får han gripas Omav envar. en

gripit den han gripas Omenskild har av envar. enperson
gripitskall skyndsamt enskild har dendenne personunge,

till polis- skall denne skyndsamtöverlämnas närmaste unge,
till polis-överlämnas närmasteman.

man.
Polismyndigheten eller åklagaren skall omedelbart besluta denom

hållas för förhör.skall friges eller kvarunge

ÄrÄr för före någon misstänkt för förenågon misstänkt att att
femton års ålder ha begåttårs ålder ha begåttfemton ett en
strafbelagd får, detfår, det finns särskilda gärningbrott omom

och finns särskilda skäl, beslag,skäl, beslag, husrannsakan
husrannsakan och kroppsvisi-kroppsvisitation enligt bestäm-

enligt bestämmelserna ioch 28 kap. tationmelserna i 27
rättegångsbalken27 och 28 kap.rättegångsbalken företas mot

Vadföretas denVad i 27 kap. 7den mot unge. somunge. som
§§åtal och i 27 kap. 7 och 88 §§och sägssägs omom om

åtalåtal och verkanåtal inte väcksverkan attatt om avav
ställetbevistalan inte väcks skall ii ställetskall avseavse

för-bevistalan och talantalan förverkandeoch samt omom
inte verkande verkanverkan sådan talan samt attatt avav
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väcks. Tvångsmedel sådan talan inte väcks. Tvångs-som avses
i 24-26 kap. rättegångsbalken medel i 24-26 kap.som avses
får inte användas. rättegångsbalken får inte an-

vändas.

Misstänks någon för före Misstänks någon för föreatt att
femton års ålder ha begått femton års ålder ha begåttett en
brott får åklagare, det krävs strafbelagd gärning får åklaga-om

allmän synpunkt, efter fram- det krävs från allmänur re, om
ställning socialnärnnd, läns- synpunkt, efter framställningav av
styrelse eller vårdnadshavare socialnänmd, länsstyrelse eller
för den begära prövning vårdnadshavare för denunge, unge,
hos domstol huruvida den begära prövning hos domstolunge
har begått brottet bevistalan. huruvida den har begåttunge

gärningen bevistalan.
Vid bevistalan tillämpas bestämmelserna beträffande allmänt åtal för

förbrott, vilket det föreskrivet fängelseär i år. I frågaän ettmer om
tvångsmedel gäller 35 Sådan rättegångskostnad i 31 kap.som avses
l § rättegångsbalken skall för.staten svara
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4 Förslag till

ändring i lagen 1991:1129Lag om om

rättspsykiatrisk vård

Härigenom föreskrivs 8-10, 10 12, 15-17, 21 och 28 §§att a,
vård följande lydelse.i lagen 1991 129 rättspsykiatrisk skall ha1 om:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

FöreskrifterFöreskrifter beslut dom- beslut dom-om avom av
rättspsykiatrisk vårdstolöverlämnande tillstol rätts- omom

vård finns kap. finns i 26 kap. § samti 30psykiatrisk i 31 7 a
kap. 6 och 6 brottsbalken.brottsbalken.§3 a

6§

på Rättspsykiatrisk vård påRättspsykiatrisk vård ges enges en
drivs sjukvårdsinrättning drivssjukvårdsinrättning somsom

landstingskommun. Rege-landstingskommun. Rege- avav
beslutar vid vilka sådanabeslutar vid vilka sådana ringenringen

vårdinrättningarrättspsykiatriskrättspsykiatriskvårdinrättningar
får fall där denfår i fall i vård ivård rätts-gesges som avses

stycket och psykiatriska vården§ andra 2l
särskildaförenad medär

restriktioner,
efter beslut enligtäger rum

brottsbalken eller30 kap. 6 §
i §i fall 1som avsesges

stycket 2 ellerandra
rättspsykiat-för rättspsykiatrisk På enhet förPå enhet enen

rättspsykiat- fårundersökning får risk undersökning rättspsy-
denden kiatrisk vårdvårdrisk ges somges som ge-

nomgår undersökning. genomgår undersökning samt,
befinns iför den varasom

desssådan värd, intillbehov av
innebärdom rätts-attatt som

skallpsykiatrisk värd äga rum
kraft.lagahar vunnit

får medge undan-Länsrätten
stycket Ifrån kravet i förstatag
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det behövs för vårdensom
bedrivande.

rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar bestämmelserna iVid 16
tvångsvård.§§ lagen 1991:1128 psykiatrisk24 om-

Beträffande denBeträffande den är ärsom an- som an-
eller intagen i hållen, häktad eller intagen ihållen, häktad

förpassasskall förpassas till krimi- eller skall till krimi-eller
får kriminal- nalvårdsanstalt eller i fallnalvårdsanstalt som,

kap. 6 förstavárdsstyrelsen i särskilda fall, i 30 §avsessom
dömdpåkallat från ord- stycket brottsbalken,det ärärom

säkerhetssynpunkt, till fängelse rättspsykiat-nings- eller genom
särskilda inskränk-besluta risk vård får Kriminalvárdssty-om

eller särskildaningar i relsen i fall, deträtten äratt emotta om
skicka försändelser, påkallat från ordnings- elleratt ta emot

telefonbesök eller samtala i säkerhetssynpunkt, beslutaatt om
utomstående.med Brev särskilda inskränkningar i rättensom
i 9 § första stycket första eller skicka försän-att ta emotavses

1976:371meningen lagen delser, besök elleratt ta emotom
häktade och telefonbehandlingen samtala i medatt utom-av

m.fl. från den stående. i 9 §anhållna Brevärsom som avses
anhållen liksom första meningenhäktad eller första stycket

första behand-i 25 § lagen 1976:371brev som avses om
meningen lagen anhållnastycket första lingen häktade ochav

kriminalvård i den häktad1974:203 m.fl. från ärom som
från den intagen anhållen liksom brevanstalt ellerärsom som

alltid vidarebefordras i första stycketskall dock 25 §avses
granskning.föregående första meningen lagen 1974:utan

kriminalvård i anstalt203 om
intagen ellerfrån den ärsom

6 brotts-enligt 30 kap. §som
undergár verkställighetbalken

rättspsykiat-fängelse genomav
alltid vid-risk vård skall dock

föregåendearebefordras utan
granskning.

vård efter besluträttspsykiatriskBeträffande den avsom ges
kriminalvårdsanstalt får regeringen iintagen idomstol eller ärsom

rikets säkerhet ellerpåkallat med hänsyn tillfall, detsärskilda ärom
sjukvårdsinrättningenvistelsen påför denne undertill risken att

tvångvåld, hot ellerinnefattar användandemedverkar till brott som av
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för politiska syften, besluta särskilda inskränkningar i rätten att taom
eller skicka försändelser, besök eller i telefonsamtalaemot ta emot

med utomstående.

9§

fråga vistelse utanför sjuk-I fråga vistelsel utanför sjuk-om om
vårdsinrättningens område för vårdsinrättningens område för
den genomgår rättspsykiat- den genomgår rättspsykiat-som som
risk vård på grund beslut risk vård inte har förenatsav som
enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med särskilda restriktioner,

domstol, falli då gäller bestämmelserna i 25 ochutomav
vården har förenats med 26 lagen§§ 1991:1128sär- om
skild utskrivningsprövning, psykiatrisk tvångsvård.
gäller bestämmelserna i 25 och
26 §§ lagen 1991:1128 om
psykiatrisk tvångsvård.

10§

iBeträffande den genomgår Beträffande den genomgårsom som
rättspsykiatrisk vård efter beslut rättspsykiatrisk vård med sär-
enligt 31 kap. 3 § brottsbalken skilda restriktioner eller som

särskild utskrivningspröv- enligt 30 kap. 6 § första stycketom
frågan tillståndning brottsbalken har dömts till fäng-prövas om

under viss vårdti-del else rättspsykiatrisk vårdatt en av genom
vistas utanför sjukvårdsin- frågan tillståndden prövas attom

viss delrättningens område länsrätten under vårdtidenen avav
efter chefsöverläka- vistas utanför sjukvårdsinrätt-ansökan av

ningens områdeeller patienten. länsrättenren av
efter ansökan chefsöverläka-av

eller patienten.ren
Vid sin prövning skall sin prövning skallVidrätten rätten

särskilt beakta den särskilt beakta denarten artenav av
brottslighet föranlett be- brottslighet har föranlettsom som
slutet särskild utskrivnings- beslutet särskilda restriktio-om om

återfallrisken för iprövning, eller beslutet fängelse-attner
brottslighet och verkan den straffet skall verkställasav genom
vård och behandling pati- rättspsykiatrisk vård, risken försom

genomgått. Tillståndet får återfall i brottslighet och verkanenten
för återstoden vårdtiden, vård och behandlingdenges av av

finns skäldet patienten genomgått. Till-att anta attom som
föråtgärden angelägen ståndet får för återstodenär att ges av
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förbereda den rättspsykiat- vårdtiden, det finns skälatt attom
riska vården upphör. Ett till- åtgärden angelägenäranta att
stånd vistas utanför vårdin- för förbereda den rätts-att att att
rättningens område får förenas psykiatriska vården upphör. Ett
med särskilda villkor. tillstånd vistas utanför vård-att

inrättningens område får före-
med särskilda villkor.nas

får efterLänsrätten ansökan Chefsöverläkaren överlänmaav
beträffandedenne viss patient besluta tillstånd enligt förstaatt om

det finnsstycket. När skäl för det, får länsrätten återta denna
befogenhet. Chefsöverläkaren får återkalla tillstånd vistasett att
utanför vårdinrättningens område, förhållandena kräver det.om

10a§

Beträffande Beträffandeden genomgår den genomgårsom som
rättspsykiatrisk vård efter beslut rättspsykiatrisk vård med sär-
enligt 31 kap. 3 § brottsbalken skilda restriktioner eller som

särskild utskrivningspröv- enligt 30 kap. första6 § stycketom
brottsbalken harfår Chefsöverläkaren dömts tillning ge
fängelsetillstånd till vistelse utanför rättspsykiatriskgenom
vård får Chefsöverläkarenvårdavdelningen inom gemen

vistelse utanförsjukvårdsinrättningens tillstånd tillområde
vårdavdelningen inomendast länsrätten har med- menom
sjukvårdsinrättningensgivit det. område
endast länsrätten har med-om
givit det.

VVid sin prövning sinansökan Vid prövning ansökanavav
chefsöverläkaren sådant Chefsöverläkaren sådantomav om av

förstamedgivande i första medgivande iavsessomsom avses
särskiltskallstycket särskilt stycket skallrätten rätten

denden brottslighetbeakta beakta brottslighetarten artenav av
föranlett beslutet föranletthar beslutetsär- omsom om som

skild utskrivningsprövning, särskilda restriktioner eller
förrisken återfall i brottslighet, beslutet fängelsestrajfetatt skall

den vård be-verkan och verkställas rättspsykiat-genomav
återfallhandling patienten värd, risken förrisk isom genom-

vårdsäkerhetsförhållandena dengått och brottslighet, verkan av
sjukvårdsinrättningen. behandlingvid Med- och patientensom

fårgivandet tills vidare genomgått och säkerhetsför-ges
eller för viss tid och får åter- hållandena vid sjukvårdsinrätt-
kallas förhållandena föran- fårningen. Medgivandet gesom
leder det. tills vidare eller för tidviss och
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får återkallas förhållandenaom
föranleder det.

Chefsöverläkaren skall underrätta länsrätten förhållandenom som
betydelse för frågan, lämnat medgivandeär skall bestå.ettav om

Om den genomgår Om den genomgårrätts- rätts-som som
psykiatrisk vård enligt kap.31 psykiatrisk vård särskildautan
3 § brottsbalken beslut restriktioner inte längre liderutan om av
särskild utskrivningsprövning allvarlig psykisk störningen

liderinte längre allvarlig eller det inte längre medav en om
psykisk störning eller det hänsyn till hans psykiska till-om
inte längre med hänsyn till hans stånd och personliga förhållan-
psykiska tillstånd och personliga den i övrigt påkallat hanär att
förhållanden i övrigt påkallat intagen sjukvårdsin-är är en

han intagen på sjuk- rättning för psykiatrisk vård,äratt en
vârdsinrättning för psykiatrisk förenad med frihets-ärsom
vård, förenad med berövande och tvång,är annatsom
frihetsberövande och skall chefsöverläkaren vid denannat
tvång, skall chefsöverläkaren enhet där patienten vårdas
vid den enhet där patienten besluta vården skallgenast att
vårdas besluta vården upphöra. Detsamma gäller be-genast att
skall upphöra. Detsamma gäller träffande den dömts tillsom

genombeträffande den genomgår fängelse rättspsykiatrisksom
rättspsykiatrisk vård enligt 4 § värd enligt 30 kap. 6 § första

det inte längre finns förut- stycket brottsbalken ellernär den
sättningar för sådan vård. Frå- genomgår rättspsykiatrisksom

den rättspsykiatriska vård enligt 4§ det intenärgan om
vårdens upphörande skall finnslängre förutsättningar föröver-

fortlöpande. sådan vård. Frågan denvägas om
rättspsykiatriska vårdens upp-
hörande skall fortlö-övervägas
pande.
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Rättspsykiatrisk vård enligt 4 § skall upphöra senast
beträffande den anhållen ellerär häktad, beslutetnärsom om

frihetsberövande har upphört gälla,att
beträffande2. den intagen med stödär 10 § lagen 1991:1137som av

rättspsykiatrisk undersökning, denne inte längre får hållasnär kvarom
på undersökningsenheten,
3. beträffande den intagen i kriminalvårdsanstalt,är frigiv-närsom
ning sker.

Beträffande den dömdärsom
till fängelse rättspsykiat-genom
risk vård enligt 30 kap. 6 §
brottsbalken skall vården upp-
höra frigivning sker.närsenast

Av 26 kap. 7 § andraa
stycket brottsbalken framgår att
länsrätten i vissa fall kan fatta

beslut rättspsykiat-ett nytt om
risk vård.

Beträffande den genomgår Beträffande den genomgårsom som
rättspsykiatrisk vård enligt 31 rättspsykiatrisk vård med sär-
kap. 3 § brottsbalken med skilda restriktioner skall vården
särskild utskrivningsprövning upphöra,
skall vården upphöra när

det inte längre till följd av
den psykiska störning som
föranlett beslutet särskild ut-om
skri vningsprövning finns risk för

patienten återfaller brotts-iatt
lighet allvarligt slagärsom av
och

det inte heller med patienten inte längre liderannars om
tillhänsyn patientens psykiska allvarlig psykisk störningav en

tillstånd och personliga för- och det inte längre medom
hållanden i övrigt påkallat hänsyn till patientensär psykiskaatt
han intagen på sjukvårds- tillståndär och personliga för-en
inrättning för psykiatrisk vård, hållanden i övrigt påkallatär att

förenad med frihetsbe-är han intagen på sjukvårds-ärsom en
övande och tvång. inrättning för psykiatrisk vård,annat
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förenad med frihetsbe-ärsom
och tvång.rövande annat

chefsöverläkarenstycket Finnerfråga enligt förstaEn att
för rättspsykiat-efter förutsättningarlänsrättenprövas an-av

föreliggervård inte längreeller riskchefsöverläkarenmälan av
beslutaskall hanansökan patienten.efter genast attav

Är detskall upphöra. ivårdenskeAnmälan skall närgenast
har föranlett dendomden denchefsöverläkaren finner att som

rättspsykiatriska vården intagetvården kanrättspsykiatriska
i 30sådan erinranfall skallupphöra. I annat som avsesen

fjärde stycket brotts-6 §jyra kap.inomanmälan göras senast a
eller har beslutetdag balkenfrån denmånader, räknat om

26fattats med stödverk- vårdenbeslut blivitdomstolensdå av
andra stycket brotts-kap. 7a §patienteneller,ställbart om

chefsöverläkarenskall ifrån balkendag,kommit till en senare
samband med beslutetskallDärefter göradagen.den enan-

hos länsrättenanmälansjätteinommälan attgöras omvar
samhällsskydds-enligtprövningdag dåmånad från den rätten

skall företas.199X:000frå- lagenmeddelade beslut isenast
fårsådan anmälan gjortsHargan.

förränutskrivning inte ske läns-
denprövaträtten som an-om

skall omhändertasmälan avser
på den slutligaavvaktani pröv-

prövningningen. Länsrättens av
skallomhändertagandefrägan

fjorton dagaralltid ske senast
beslut.chefsöverläkarensefter

ansöktpatientenHar attom
upphöra skallvården skall

läns-frågan härom prövas av
Oberoende patientensrätten. av

efterskall länsrätten,ansökan
chefsöverläkaren,anmälan av

fyra månader,inomsenast
då dornsto-från den dagräknat

verkställbartbeslut blivitlens
tillpatienten kommiteller, om

sjukvårdsinrättningen en senare
från den dagen, prövadag,

Därefter skall prövningfrågan.
anmälan inomefterske var

dåmånad från den dagsjätte
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meddeladerätten beslutsenast
frågan.i

frågaI upphörande rättspsykiatrisk vård i samband medom av
avvisning, utvisning och utlärrming gäller bestämmelserna i 29 § första
stycket lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård.om

I fråga patient utlänning upphör denär rättspsykiatriskaom en som
vården vid verkställighet beslut hemsändande harettav om som
meddelats med stöd 12 kap. 3 § utlänningslagen 1989:529.av

Om beslut har meddelats Om beslut har meddelatsatt att
verkställigheten påföljd verkställigheten rättspsykiat-av en av

innebär överlämnande risk vård skall föras medöversom
enligt 31 kap. 3 § brottsbalken stöd lagen 1972:260 in-av om
till rättspsykiatrisk vård skall ternationellt samarbete rörande
föras med stöd lagen verkställighetöver brottmålsdomav av
1972:260 internationellt till upphör denstat,om en annan
samarbeterörandeverkställighet rättspsykiatriska vården vid

brottmålsdom till verkställighet beslutet.av en annan av
upphör den rättspsykiatris-stat,

ka vården vid verkställighet av
beslutet.

Vid handläggningen i domstol Vid handläggningen i domstol
mål enligt denna lag mål enligt denna lagett ettav av

gäller i tillämpliga delar be- gäller i tillämpliga delar be-
stämmelserna i 34-38 §§ lagen stämmelserna i 34-38 §§ lagen
1991:1128 psykiatrisk 1991: l 128 psykiatriskom om
tvångsvård. målI enligt 10 tvångsvård. I mål enligt 10ett etta a

skall§ dock 35 § andra stycket § skall dock 35 § andra stycket
och 36 § nämnda lag inte till- och 36 § nämnda lag inte till-
lämpas. I mål enligt 18 § lämpas. I mål enligt 18 §ett ett
första stycket 3 eller i fall då första stycket 3 eller i fall då
vården förenad med särskild vårdenär förenad med särskildaär
utskrivningsprövning, skall restriktioner, skall nämndemän
nämndemän ingå i kammarrät- ingå i kammarrätten.
ten.
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Genomgår patient rättspsyki-Genomgår patient rättspsyki- enen
förenad medmed atrisk vårdvård förenadatrisk ärär somsom

restriktioner skallutskrivningsprövning särskildasärskild
gärningenskall chefsöverläkaren, chefsöverläkaren,om om

omständigheteromständig- och övrigaoch övriga görbrottet
målsägandenpåkallat,påkallat, mål- detdetheter gör gege

blimöjlighet begäramöjlighet begärasäganden att attatt
patien-underrättad delsbli underrättad dels attattatt omom

sjukvårdsinrätt-har lämnatsjukvårds-patienten har lämnat ten
inteningen tillstånd ellertillstånd ellerinrättningen utanutan

tiden föråtervänt dit sedandit sedan tiden harinte har återvänt
utanförtillstånd vistasutanförtillstånd vistasför attettattett

gåttinrättningens område hargåttinrättningens område har utut
återkallats,tillståndet haråterkallats, ellertillståndet hareller

fattasdels beslutfattasbeslutdels närnär attatt omom
får vistas utanförpatientenfår vistas utanförpatienten

områdesjukvårdsinrättningensområdesjukvårdsinrättningens
skall upphöra.vårdenupphöra. ellervården skalleller attatt

ÖnskarÖnskar under-målsägandenunder-målsäganden
sådan sårättelse, skallsåskall sådanrättelse, en gesen ges

möjligt vid beslutochvid beslutmöjligt och snartsnart somsom
paragrafi dennai paragrafdenna som angessom anges

Vårdin-lämnarVårdin- innan patientenpatienten lämnarinnan
rättningen.rättningen.

i förstaunderrättelsesärskilda skäl fårdet finnsOm som avses
bli underrättad.begärtmålsägandenstycket lämnas attattutan
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till5 Förslag
ändring i lagen 1991 137 rättspsyki-Lag 1om om:

atrisk undersökning

föreskrivs i fråga lagen 1991:1137 rättspsykiat-Härigenom om om
risk undersökning

införas femdels det i lagen skall paragrafer, 3 3 b1 latt nya a, a,
§§, med följande lydelse,och 11 a

§§ skall ha följande lydelse.dels 1-4 och 12att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

brottmål får beslutabrottmål får besluta II rätten rättenom om
i rättspsykiatrisk undersökning irättspsykiatrisk undersökning

syfte kunna bedöma syfte kunna bedömaattatt
det finns medicinskaom

överlämnaförutsättningar att
misstänkte till rättspsykiat-den
vård enligt 31 kap. 3 §risk

brottsbalken, eller
misstänkte begått den misstänkte har begåttden har2. omom

under påverkangärningen under påverkan gärningen av enav en
allvarlig psykisk störning,allvarlig psykisk störning.

den allvarliga psykiskaom
har lett till denstörningen att

förmåga demisstänkte saknat i
kap.hänseenden 1 2som anges

b § brottsbalken,
förutsättningar för ut-om

särreaktiondömandet enav
kap. 6 brottsbal-enligt 30 §a

ellerken föreligger,
det finns medicinskaom

för beslutförutsättningar om
rättspsykiatriskfängelse genom

vård enligt kap. 6 § första30
stycket brottsbalken.

ÄndamåletÄndamålet med undersök-med undersök-
i ningen skall iningen skall rättensrättens angesanges
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Ärbeslutet under-beslut. Avser beslut. detta inhämtaatten
sökning enligt första stycket förunderlag bedömningen

framgå enligt första stycket skallpunkt skall beslutet 31 av av
omfat- beslutet framgå undersök-undersökningen skall omom

ningen omfatta förutsätt-förutsättningarna för vård skallta
särskildmed utskrivnings- ningarna för vård med särskilda

Vidare skall fram-restriktioner.prövning.
gå undersökningen skall geom

underlag för bedömningenett
det föreligger sådanav om en

återfall strafbelagdarisk för i
gärningar allvarligt slag somav

30 kap. 6 § tredjeiavses a
stycket brottsbalken.

1a§

brottmål, beslutfåriRätten om
undersök-rättspsykiatriskom

enligt § inte har med-ning 1
särskilddelats, besluta om

syfterättspsykiatrisk utredning i
kunna bedöma den miss-att om

tänkte har begått gärningen
psykiskunder påverkan av en

sådantstörning slag somav
första26 kap. 7a §iavses

stycket brottsbalken.

1b§

förvaltningsdomstol fårAllmän
särskild rättspsykiat-besluta om

utredning syfte kunnarisk i att
förut-det föreliggerbedöma om

för beslutsättningar om
rättspsykiatrisk vård enligt

andra stycket26 kap. 7 §a
ellerbrottsbalken

samhälls-åtgärder enligt
199X:0OO medskyddslagen

tredje§stöd 26 kap. 7 aav
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stycket eller 30 kap. 6 §a
brottsbalken.

2§

Beslut rättspsykiatrisk Beslut rättspsykiatriskom un- om un-
fårdersökning bara meddelas, dersökning får meddelas endast

den misstänkte har erkänt den misstänkte erkäntharom om
gärningen eller övertygande be- gärningen eller övertygande
visning har förebragts förebragtsbevisning haratt attom om

begåtthan har den. Sådant han har begått Sådantden.
beslut får dock inte meddelas, beslut får dock inte meddelas,

påföljden för påföljden förbrottet bedöms brottet bedömsom om
vid vidkunna böter. kunna böter. Motsva-stanna stanna

rande gäller för beslutäven
enligt I § särskild rätts-a om
psykiatrisk utredning.

Beslut enligt b §1 sär-om
skild rättspsykiatrisk utredning
får meddelas endast detom
framstår sannolikt attsom
förutsättningar för rättspsykiat-
risk vård eller åtgärder enligt
samhällsskyddslagen
199X:000 föreligger.

Beslut rättspsykiatrisk Beslut rättspsykiatriskom om
undersökning skall meddelas så undersökning eller särskild

möjligt. rättspsykiatrisk utredning skallsnart som
meddelas så möjligt.snart som

3§

får får inte bestämmaRätten inte bestämma Rättenatt att
någon skall genomgå rättspsyki-någon skall överlämnas till

rättspsykiatrisk med atrisk vård med särskildavård sär- re-
utskrivningsprövning striktionerskild rättspsy-utan attutan en

kiatrisk undersökning har gjortsrättspsykiatrisk undersök-att en
ning gjorts i målet. i målet.har

RättspsykiatriskRättspsykiatrisk undersökning undersökning
miss-inte, behövs dock inte, denbehövs dock den miss- omom

tänkte redan genomgårtänkte redan genomgår rättspsy-rättspsy-
kiatrisk vård med särskildakiatrisk vård med särskild
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utskrivningsprövning och restriktioner eller verkställerrätten ett
inhämtathar utlåtande i de fängelsestraf rättspsyki-genom

avseenden i § från1 atrisk vård och har in-rättensom anges
den chefsöverläkare hämtat utlåtande iär de avseendensom

föransvarig vården. i 1 § från den chefs-som anges
överläkare ansvarig förärsom
vården.

3a§

Rätten får brottmålinte i be-
sluta särreaktioner enligt 30om

6kap. § tredje stycket brotts-a
balken inte rättspsykiat-om en
risk undersökning har gjorts i
målet eller har tillgångrätten
till rättspsykiatriskt materialett

jämförbart medärsom en
sådan undersökning.

3b§

Allmän förvaltningsdomstol får
meddelainte beslut åtgärderom

enligt samhållsskyddslagen
199X:000 inte rättspsy-om en
kiatrisk undersökning eller en
särskild rättsspsykiatrisk ut-
redning har gjorts i målet. Vad

har gäller docksagtssom nu
har tillgång tillinte rättenom

rättspsykiatrisktmaterialett som
jämförbart med sådanär en

undersökning eller utredning.

4§

får överlämna någon till får bestämma någonRätten Rätten att
rättspsykiatriskrättspsykiatrisk vård skall genomgåsär-utan

skild utskrivningsprövningunder vård särskilda restriktionerutan
förutsättning det i målet har eller döma till fängelseatt genom
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gjorts rättspsykiatrisk under- rättspsykiatrisk vården enligt 30
sökning eller har inhämtats kap. 6 första§ett stycket brotts-
läkarintyg enligt 7 § lagen balken under förutsättning att
1991:2041 särskild det i målet har gjortsom per- rätts-en
sonutredning i brottmål, psykiatrisk undersökning ellerm.m.,

omfattar de medicinska har inhämtatssom läkarintygett
förutsättningarna för döma enligtatt 7 § lagen 1991:2041
till sådan påföljd. särskild personutredning iom

brottmål, omfattarm.m., som
de medicinska förutsättningarna
för sådan vård.

Om den misstänkte vårdas enligt lagen 1991:1128 psykiatriskom
tvångsvård eller lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård, behöverom

dockrätten endast inhämta utlåtande de medicinska förutsätt-om
ningarna från den chefsöverläkare ansvarig för vården.ärsom

11a§

Vad föreskrivs rörandesom
rättspsykiatrisk utredning i 5 -I 1

tillämpliga§§ skall i delar gälla
för särskildäven rättspsykiatrisk

utredning enligt 1 ellera
b1 §§, dock skall utlåtandeett

inom vecka eller,avges en om
det finns särskilda skäl, två
veckor, den misstänkte ärom
häktad eller berövadannars
friheten.

Rätten får inhämta yttrande Rätten får inhämta yttrandeav av
socialstyrelsen sådanöver socialstyrelsen sådanöverut- ut-
redning i 3 eller 4 redning i 3 3 bsom avses som avses a,

eller §§.4
Om det behövs, skall styrel- Om det behövs, skall styrel-

komplettera utredningen. komplettera utredningen.sen sen
Skall rättspsykiatrisk under- Skall rättspsykiatrisk under-en en
sökning kompletteras, gäller i sökning kompletteras, gäller i
tillämpliga delar vad i tillämpligasägs delar vad isägssom som
5 6 § första stycket och 8-11 5 6 § första stycket och 8-11
§§ sådan undersökning. §§ sådan undersökning.om en om en
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vissStyrelsen får uppdravissfår uppdraStyrelsen enen
utföra komplettering-läkareutföra komplettering-läkare attatt

gällerVad har sagtssom nuen.en.
rättspsykiatriskför särskildäven

utredning.
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6 Förslag till
Lag ändring i lagen 1991:2041 särskildom om

personutredning i brottmål, m.m.

Härigenom föreskrivs 7 § i lagen 1991:2041att särskildom
personutredning i brottmål, skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §

Rätten får, det finnsnär skäl Rätten får, det finnsnär skäl
för det, förordna läkare för det, förordna läkareatten atten

läkarintyg miss- läkarintygavge miss-om en avge om en
tänkt, under förutsättning tänkt, under förutsättningsom som

i 2 § andra meningen. i 2 § andra meningen.anges anges
Om särskilträtten det i Om särskilträtten det ianger anger
förordnandet, skall intyget förordnandet, skall intyget
omfatta de medicinska förut- omfatta de medicinska förut-
sättningarna för överlämna sättningarna föratt beslut om
den misstänkte till rättspsykiat- rättspsykiatrisk vård sär-utan
risk värd särskild utskriv- skildautan restriktioner enligt 30
ningsprövning. kap. 6 § brottsbalken eller föra

dom pä fängelse rätts-genom
psykiatrisk värd enligt 30 kap.
6 § första stycket brottsbalken.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
meddelar föreskrifter avfattningen läkarintyget. Endastom av en
läkare får utlåtande rättspsykiatrisköver undersökning fârsom avge en
förordnas sådant intygatt i förstaett stycket andraavge som avses
meningen.

En misstänkt inte häktad skyldigär inställaär sig för läkar-som att
undersökning på tid och plats läkaren bestämmer. Om densom
misstänkte inte inställer sig får polismyndigheten lämna handräckning
för han skall komma till undersökningen.att
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16 Psykiskt störda lagöverträdares
straffrättsliga ansvar

16.1 Allmänt psykisk störning och straffan-om

svar

Principen vissa bör straffrättslig särbehandlingatt personer ges
grund sin psykiska har gällt sedan lång tid både i vårt landstatusav
och i andra länder. Att psykiskt störda lagöverträdare särregleras har

bl.a. med de grundläggande principernagöra för fördelningatt av
straffrättsligt förarbetenaI till 1991 års reform områdetansvar.
uttrycktes dessa på följande se 1990/91:sätt 58 449.prop. s.

Vid bedömningen och i vilken utsträckning någon bör hållasav om
straffrättsligt ansvarig för sina handlingar det i modernär rättsstaten en
självklar utgångspunkt måste hänsyn till vilka möjligheter ochatt taman
vilken förmåga den handlande hafthar sig efter lagen.rätta Attattsom
gärningsmannen i gärningsögonblicket har varit psykiskt störd på sättett som
har påverkat hans handlande kan därvid ha betydelse.

I de flesta med Sverige jämförbara länder har principen gärnings-att
skall ha haft i sin makt påverka sitt handlande för hanattmannen att

skall kunna hållas ansvarig leda till straffrättsligt iansetts att ansvar
sig uteslutet för lagöverträdare med kvalificeradeär former psykiskav
störning. Man uppställer, liksom svensk gjorde förerätt BrB:s
tillkomst, tillräknelighet eller ansvarsförmåga ytterligare förut-som en

försättning skuld i straffrättslig mening, kravet på uppsåtutöver eller
oaktsamhet. Grunden för denna inställning oftast den allmäntär
spridda tanken det orättfärdigt och inhumantär straffa någonatt att

har begått gärning under inflytande sjukdom gärningen,som en av om
på grund sjukdomen, inte kan utslag gärnings-sägas ettav vara av

Ävenfria val. i likhet med den tidigare förhär-mannens om man,
skande s.k. sociologiska skolan inom kriminalpolitiken, skulle se
straffsystemet enbart praktiskt medel för skydda samhället,ett attsom
brukar likväl i den västerländska kulturen erkänna straff ochattman
andra brottspåföljder åtminstone i förhållande till preventivarent
skyddsåtgärder t.ex. isolering smittspridare intar särställning.av en

utdömandeEtt straff eller brottspåföljd innebär nämligen ettav annan
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tillfogandemedvetet lidande från samhällets sida och uttryckär ettav
för ogillandedess gärningen. Ett angivet slag ledersynsättav av nu
till det finns moraliska för användningen brottspåföljdergränseratt av

till slutsatsen detoch utdömandet straff och andragöratt som av
påföljder för brott moraliskt berättigat gärningsmannen vidär att
gärningstillfället har haft möjlighet välja företa gärningenatt atten
eller avstå.att

anförda skäl har straffrättsligtAv subjektiv täckningutannu ansvar
strikt inte godtagbart iansvar mycket speciellaansetts utom
undantagssituationer. På ocksågrund har det hävdats detattsamma

krävas gärningsmannen haft förutsättningarbör skall ha företaatt att
rationellt val eller med andra ord han har haft viss förmågaett att en
insikt haft förtill och kontroll sitt handlande han skall kunnaöver att

straffrättsligthållas ansvarig. Dessa principer kan desägas vara
förhuvudsakliga grunderna den s.k. tillräknelighetsläran inom

straffrätten.
Vad har brukar utifrån skuldsynpunkter anförassagtssom nu som

stöd för krav på tillräknelighet. Tillräknelighetskravet har emeller-ett
tid också motiverats från andra utgångspunkter. har därvid frånMan
allmänpreventiv synpunkt hävdat det primära syftet med straffbe-att

avhålla medborgarna från begåstämmelserna vissa gärningarär att att
eller, enligt verka moralbildande moralför-ellersynsätt, attett annat

påstärkande medborgarna och därigenom indirekt påverka dem.mer
utgångspunkterUtifrån dessa har gjort gällande ansvarsfrihetattman

för psykiskt störda lagöverträdare kan motiveras med de inte äratt
påverkbara det allmänna straffhotet och användningen straffattav av

därför överflödigt. rättsfilosofenför dessa Den engelskeärpersoner
Bentham och den tyske straffrättsreformatorn AnselmJeremy von

gjorde till förFeuerbach sig talesmän sådan motivering. Frånen
moralbildningssynpunkt har stöd för straffrättsligman som en
särreglering för psykiskt störda lagöverträdare anfört det knappastatt

menligt straffhotets moralbildandeinverkar verkan, klartom
avvikande befrias från straffrättsligtpersoner ansvar.

individualpreventiv synvinkel emellertid fråganUr är ansvars-om
frihet vid bristande tillräknelighet inte lika lätt besvara. detHär äratt

lämplig påföljd i förgrunden.i stället valet Detsätts ärav som
försituation vid domstillfället har betydelsegärningsmannens som

gärningen, däri inräknat gärningsmannensdetta val. Själva mentala
individualpreven-tillstånd i gärningsögonblicket, blir med utpräglatett

i mån ljustivt vikt bara den den kastar gärnings-synsätt överav
vårdbehov. Individualpreventiva synpunkter kan därförmannens

motivera ansvarsfrihet för vissa psykiskt störda lagöverträdare endast
i kombination antingenmed överväganden grundade på skuldprincipen
eller sådana allmänpreventiva skäl har anförts tidigare.som
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Något straffrättsligt vilar enbart individualpreventivasystem som
överväganden torde knappast existera, det funnitshar före-även om
språkare för sådan lösning. Det har också allmänt ansetts atten en
gärningsman varit psykiskt störd vid gärningstillfället börsom
behandlas mildare i ansvarshänseende gärningsmanän haren som
blivit psykisk störd efter gärningen, eftersom störningen i det
sistnämnda fallet inte kan ha påverkat brottsligahans handlande jfr
norska Straffelovrådets betänkande Strafferettslig utilregnelighet og
strafferettslige saarreaksjoner NOU 1974:17 165.s.

Sverige de få länder i världen där tillräknelighetsläranär ett av
formellt inte del det straffrättsligaär I övrigtsett systemet.en av
gäller detta, såvitt bekant, endast på Grönland och iär treoss
amerikanska delstater. har begåttAtt straffbelagd gärningen person en
under det uttrycks i lagen påverkan allvarlig psykisksom av en- -
störning hindrar sålunda enligt svensk inte han omfattas deträtt att av
straffrättsliga påföljdssystemet. Bedömningen han uppfyller detav om
erforderliga subjektiva rekvisitet tänkt på vanligtär Omgöras sätt.att
detta rekvisit uppfyllt skall den psykiskt störde gärningsmannenanses
dömas till ansvar.

Grunderna för tillräknelighetsläran påverkar emellertid i det svenska
i stället påföljdsbestämningen. Man kan tillräknelig-sägasystemet att

hetsläran i svensk BrB överflyttades från ansvarsledet tillrätt genom
påföljdsledet jfr BrB III 261. Detta förklarar bl.a. bestämrnel-atts.

i 30 kap. 6 § "fängelseförbudet"BrB och 29 kap. första3 §serna
stycket 2 BrB gärningen har begåttsatt under påverkan psykiskav
störning starkt ned gärningsmannens förmåga kontrollerasatt attsom
sitt handlande förmildrande omständighet vid straffvär-utgör en
debedörrmingen ställer krav på kausalsamband orsakssam-ettupp -
manhang mellan psykiskaden störningen och gärningen för kunnaatt-
tillämpas.

16.2 Gällande rätt

16.2.1 Inledning

har framgåttSom gäller således i med Sverige jämförbaraallanästan
länder den s.k. tillräknelighetsläran. Denna lära utgår från i vartatt
fall kvalificeradevid gärningstillfället led formerpersoner som av mer

psykiska störningar bedöms otillräkneliga därföroch undantasav som
från straffrättsligt Något straff kan alltså inte komma i frågaansvar.
för dessa Däremot kan de genomgående bli föremål förpersoner.
andra ingripanden i form psykiatrisk tvångsvård liknandeellerav
former omhändertaganden. förGrunden dessa ingripanden ärav
primärt inte den begångna i otillräkneligesgärningen stället denutan
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behov vård eller samhällets behov skydd honom. När detmotav av
gäller psykiska störningar mindre kvalificerat finnsslag ofta reglerav

straffnedsättning på grund s.k. förminskad tillräknelighet.om av
straffrättsliga regleringenDen under SL:s tid byggde uttryckligen

på tillräknelighetsläran. Genom ikraftträdandeBrB:s utmönstrades
emellertid denna lära, eller i fall dess terminologi, lagstift-vart ur

innebar bl.a. de s.k. straffriförklaringarna avskaffades.ningen. Det att
Även vid gärningen allvarligt psykiskt störd kansomen person var

dömas till straffrättsligt gäller särskildaenligt BrB Däremotansvar.
begränsningar vid påföljdsvalet, finns förbudt.ex. ett attmot

påföljden till fängelse och särskild bestämmelsebestämma atten om
störning i vissa fall förmildrande omständighetpsykisk vidutgör en

straffvärdebedömningen. sistnämnda bestämmelsen, 29 kap.Den 3 §
första stycket 2 BrB, i det hela de bestämmelsermotsvarar stora om

förminskadstraffminskning grund tillräknelighet återfinnsav som
i de flesta andra rättssystem.

Genom BrB infördes brottspåföljd domstolenäven en som gerny
förordnamöjlighet i sin dom psykiskt störd lagöverträdare,att att en

förutsättningar föreligger, skall överlämnas till psykiatriskvissaom
betecknad rättspsykiatrisk vård.tvångsvård numera

Principerna bakom den reform beslutades år 1991 ochsom som
trädde i kraft den januari 1992 1991 års reform väsentligen1 är

de låg till grund för de ursprungliga reglerna idesamma som som
förarbetena till 1991 års reform uttalades straffrättsligBrB. I att en

särreglering för psykiskt störda lagöverträdare kan tjäna tvåsägas
syften 1990/91:58 bil. 448 f., 1990/91:JuU34olika se 2prop. s. s.

har med de grundläggande principerna för25. Det göraattena
straffrättsligt Utgångspunktenfördelning för bestämmelser-ansvar.av

i enligt förarbetena vid bedömningen och iBrB är att man av omna
straffrättsligtvilken utsträckning någon bör hållas ansvarig för sina

måste till vilka möjligheter och vilken förmågahandlingar hänsynta
haft sig efter lagen. andra syftet reglerahan har Deträtta äratt att

gärningsmannenslämplig påföljd. Tanken individuellavalet attav
beaktas vid påföljdsvalet framhålls det, särskilt tydligbehov skall är,

Båda de angivnafråga de psykiskt störda lagöverträdarna.i nuom
sig enligt förarbetena bl.a. i det förhållandetsyftena återspeglar att

väljas påföljd för gärning har begåttsfängelse inte kan som en som
påverkan allvarlig psykisk störning.under av en

Tillämpliga16.2.2 lagrum

förbjudet välja fängelse påföljd,Enligt kap. 6 § BrB det30 är att som
allvarliggärningsmannen har begått brottet under påverkan av enom

i sådant fall finner inte heller någonpsykisk störning. Om rätten attett
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påföljd bör ådömas, skall gärningsmannen enligtannan samma
paragraf fri från påföljd.vara

I 29 kap. 3 första§ stycket 2 BrB förmildrandeattanges som en
omständighet vid bedömningen straffvärdet skall särskilt beaktasav

den tilltalade till följd psykisk störning, sinnesrörelse ellerom annan
orsak haft starkt nedsatt förmåga kontrollera sitt handlande. Om detatt

påkallat med hänsyn tillär brottets straffvärde får i dessa fallrätten
döma till lindrigare straff vad föreskrivetän förett är brottet.som

Förutsättningarna för dom på överlämnande till rättspsykiatrisken
vård brottspåföljd regleras i 31 kap. 3 § första stycket BrB.som
Överlämnande till rättspsykiatrisk vård får ske, för det fall påföljden
inte bedöms kunna vid böter, gärningsmannen vid domstill-stanna om
fället lider allvarlig psykisk störning och det med hänsyn tillav en
hans psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt påkallatär

han intagen sjukvårdsinrättningär för psykiatrisk vårdatt en som
förenad frihetsberövandemedär och tvång.annat
I 31 kap. 3 § andra stycket BrB regleras tillämpningen s.k.av

särskild utskrivningsprövning. Beslut sådan utskrivningsprövningom
kan meddela, förutsatträtten förutsättningarna enligt första stycketatt

uppfyllda, brottetär har begåtts under påverkan allvarligom av en
psykisk störning och det till följd den psykiska störningen finns riskav
för den tilltalade återfaller i brottslighet allvarligtatt slag.ärsom av
Med andra 0rd krävs det i detta fall, liksom beträffande fängelseförbu-
det i 30 kap. 6 § BrB, det föreligger orsakssamband mellan denatt ett
psykiska störningen och brottet.

Om det påkallat med hänsyn till den tilltaladesär tidigare brottslig-
het eller andra särskilda skäl får enligt 31rätten kap. 3 § tredjeav
stycket BrB i samband med överlämnande till rättspsykiatrisk vård

döma till påföljd, dockäven inte till fängelse eller till överläm-annan
nande till särskild vård.annan

I 4 § lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård LRV reglerasom
under vilka förutsättningar den anhållen, häktad, intagenär påsom en
enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller intagen i kriminalvårdsan-
stalt eller skall förpassas till sådan anstalt får rättspsykiatrisksom ges
vård. Bestämmelsen innebär rättspsykiatrisk vård fåratt ges om

i fråga lider allvarlig psykisk störning, under förut-personen av en
sättning han med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sinaatt
personliga förhållanden i övrigt har behov sådan vård och dettaav
behov kan tillgodoses han in på sjukvårdsinrättningatt tasgenom en

han sig sådan vårdmotsätter eller uppenbart saknarsamt att att ges
förmåga grundat ställningstagande i denna fråga.att ettge

3 § lagenI 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård LPT reglerasom
tvångsvård får meddelasnär i övrigt, dvs. det inte fråganär är om en

brottspåföljd eller något samband med anhållande,när häktning eller
verkställighet fängelsestraff inte föreligger. Enligt paragrafen fårettav
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tvångsvård patienten lider allvarligendast psykiskges om av en
störning och grund sitt psykiska tillstånd och sina personligaav
förhållanden i övrigt har oundgängligt behov psykiatrisk vård,ett av

kan tillgodoses patienten in påinte sätt änannat att tasgenomsom
sjukvårdsinrättning för heldygnsvård, sig sådan vårdmotsättersamten

förmågapå grund sitt psykiska tillstånd uppenbart saknareller attav
ställningstagande i frågan. Vid bedömning vårdbe-grundatett avge

paragrafens tredje beaktas patientenskall enligt styckehovet även om
störning farlig för säkerhet ellertill följd sin psykiska är annansav

eller psykiska hälsa.fysiska
vilka förutsättningar vårdenSlutligen regleras i 16 § LRV under

genomgår rättspsykiatrisk vård med särskildupphöra för denskall som
till följdutskrivningsprövning. Så skall ske det inte längre denavom

föranlett beslutet särskild utskrivnings-psykiska störning harsom om
för patienten återfaller i brottprövning finns risk äratt som av

till patientens psykiskaoch det inte heller med hänsynallvarligt slag
påkallatpersonliga förhållanden i övrigt hantillstånd eller är äratt

vård, förenad med frihetsberövandeför psykiatriskintagen ärsom
påpekas i denna bestämmelse såledestvång. Det bör deteller attannat

psykiska störningen alltjämt skallnågot krav deninte ställs attupp
rättspsykiatriska vården skall kunnaallvarlig för denbedömas attsom

fortsätta.

psykisk störning""allvarlig16.2.3 Begreppet

skulle den straffrättsliga särbe-ursprungliga regleringEnligt BrB:s
bedömdes sinnessjuka,de lagöverträdarehandlingen gälla varasom

abnormitet så djupgåendeeller lida själsligsinnesslöa som varav en
sinnessjukdom det s.k. jämställd-måste jämställd meddenatt anses

års reform de tidigare begreppenGenom 1991hetsbegreppet. ersattes
jämställdhetsbegreppet medoch "sinnesslöhet""sinnessjukdom" samt

störning". Samtidigt infördes"allvarlig psykisksamlingsbegreppet
tvångsvårdslagstiftningen ochi den administrativabegreppsamma

och därmed"psykisk sjukdomdär det tidigare kravetersatte
förallmän förutsättningpsykisk abnormitet"jämställd attsom

till stånd.tvångsvård skulle kunna komma
bl.a.förändrade begreppsbildningenmed denAvsikten attvar

straffrättsligamellan denbristande överensstämmelsenundanröja den
ocksåvårdlagstiftningenoch den administrativaregleringen attmen

nutida terminologi inomstraffrättsliga särregleringen tilldenanpassa
administrativa tvångs-denför förändringenpsykiatrin. Som skäl av

sjukdomsbegreppbiologisktvårdslagstiftningen även att ett rentangavs
få ske medpsykiatrisk vård skulleavgörande förinte bör omvara

slå helhetssynansågs viktigt vakttvång. Det att om envara
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patienten och fasta på psykiska störningaratt ta iatt regelnumera
kunna återföras såväl biologiska psykologiska ochanses som

sociala faktorer, vilka ofta samspelar och förstärker varandra. Se
SOU 1984:64 202-203. Jfr också 1990/91:58 85 ochs. prop. s.
1990/91:JuU34 66. Från rättspsykiatriskt håll har emellertids.
påpekats psykiatrin hela sin historia har erkäntatt psykiskaattgenom
störningar kan uppkomma på många olika ochsätt störningar haratt
multifaktoriella orsaker se August Wimmer, Psykogenet.ex.
Sindssygdomsformer, Jubileumsskrift till St. Hans Hospital, 1916.

Vid jämförelsen med den äldre regleringen bör ha i minnet attman
begreppet "psykisk sjukdom" i lagen 1966:293 beredandeom av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall LSPV vidare begreppetänvar
"sinnessjukdom" i BrB och "psykisk abnormitet" enligt LSPVatt en
kunde föreligga den inte utgjordeäven "själslig abnormitetom en av
så djupgående den kan jämställd med sinnessjukdom"natur att anses
i mening.BrB:s

Med psykisk sjukdom enligt LSPV avsågs alla sjukdomar med
psykiska deras orsaker, alltså såväl psykosersymtom, ochoavsett

olika psykiska insufñcienstillstånd jfrtyperneuroser som av prop.
1966:53 156-160. Sinnessjukdom i BrB:s mening däremots. var
inskränkt till psykoser. "Sinnesslöhet" betecknadeatt avse en
kvalificerad form psykisk utvecklingsstörning.av

Begreppet psykisk abnormitet, sådan svårhetsgrad attsom var av
den enligt LSPV jämställdes med psykisk sjukdom, tolkades så detatt
förutom personlighetsstörningar innefattade defekter och invaliditets-
tillstånd efter olika slag hjärnsjukdomar eller hjärnskador, därav
förändringar i personligheten ofta dominerar bilden a. 163.prop. s.
Järnställdhetsbegreppet i BrB däremot omfatta endastavsett attvar
allvarligare fall personlighetsstörningar och del starkt ångest-av en
laddade eller kroniska och invalidiserande svåraresamtneuroser
defekter efter avklingad sinnessjukdom eller hjärninflamrnationt.ex.
eller till följd ålderdomsförändringar BrB III 266 f..av s.

Tillämpningen jämställdhetsbegreppet i BrB upphov tillav gav en
oenhetlig praxis. Bland kom personlighetsstörda t.ex. psykopa-annat

särbehandlaster i vida utsträckning vadatt större avsiktenän som var
vid jämställdhetsbegreppets tillkomst a. 268. Alltsedan slutetst. s.

1970-talet emellertid domstolarna ha tillämpatav synes en mer
restriktiv praxis det gällde betecknanär tillstånd jämställtatt ett som

sinnessjukdom.med Möjligen kan detta förklaras med rättstillämp-att
ningen intryck de redovisade resultaten i "Bexeliuskommitténstog "av
betänkande Psykiskt störda lagöverträdare SOU 1977:23, där det
bl.a. konstaterades jämställdhetsbegreppet fått allt tillämp-att störreett
ningsområde.

"Psykisk störning", grundbegreppet i 1991 års reform,är ärsom
samlingsbeteckning för alla slags psykiska sjukdomaravsett att vara en
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och andra psykiska avvikelser, inklusive psykisk utvecklingsstörning.
Termen kan psykiatriskt samlingsbegrepp,sägas änettvara om
obestämt till sitt omfång.

psykiatrisk tvångsvård straffrättsligFör och särreglering skallatt
tillämpas krävs framgåttkunna har störningen kvalificeradärattsom

kan betecknas allvarlig psykisk störning.och Meningensom en -
förutom skulle få enhetligt sjukdornsbegrepp i denatt ettman
straffrättsliga och administrativa lagstiftningen vid behandlingen av
psykiskt störda kan rättsligt kvalificera desägas attpersoner vara-
psykiska störningar bör medföra straffrättslig särbehandling.som

propositionen framhållsl begreppet allvarlig psykisk störning äratt
ha något betydelse begreppet psykisk sjukdomsnävare änattavsett en

enligt LSPV något vidare innebörd uttrycket sinnessjukdomänmen en
1990/91:58 Föredragande statsrådet anföri BrB prop. 453. is.

propositionen det viktig konsekvens terminologiäratt atten av en ny
införs jämställdhetsbegreppet avskaffas. Enligt statsrådet står detatt

fall åtminstonedärvid klart del tidigare i rättstillämpningenatt en som
kommit omfattas jämställdhetsbegreppethade inte skulle falla inatt av

det uttrycket allvarlig psykisk störning. Justitieutskottetunder nya
underströk vid sin behandling lagstiftningsärendet vikten denattav av

regleringen fick tillämpning innebar den avseddaattnya en som
begränsningen i fråga vilka kunde dömas tillom personer som
rättspsykiatrisk vård verkligen kom till stånd 1990/91:JuU34 29.s.

exempel på vilka tillstånd kan allvarlig psykiskSom utgörasom
störning socialministern med instämmande justitieminis-anges av av-

propositionen följande ochi se 1990/91 :58 86 453.tern prop. s.-

allvarlig psykisk störning bör i första hand tillstånd psykotiskTill räknas av
således tillstånd med störd realitetsvärderingkaraktär, och med symtom av

vanföreställningar, förvirring. följdhallucinationer och Tilltypen av en
kan vidare psykisk funktionsnedsättning allvarlighjärnskada arten av

med störd realitetsvärdering och bristande förmåga till orienteringdemens
uppkomma.i tillvaron

Till allvarlig psykisk störning bör också räknas allvarliga depressioner med
Vidare bör dit föras svårartade personlighetsstömingarsjälvmordstankar.

karaktärsstömingar, exempelvis vissa invalidiserande ochneuroser
personlighetsstömingar med impulsgenombrott psykoskaraktär.av

krisreaktion sådanTvångsvård bör vidare kunna aktualiseras när är atten
funktionsnivån blir så uttalad denpåverkan på den psykiska äratt av

psykotisk art.
störning bör hänföras också alkoholpsykosema,Till allvarlig psykisk

alkoholhallucinos och klara demenstillstånd.såsom delirium tremens,
Ävenkan narkotikamissbrukare.gäller de psykoser drabbaDetsamma som

in i allvarligt för-situationer missbrukare har kommiti andra när etten
liv, skallvirringstillstånd uppenbar fara för hans fysiska hälsa elleroch det är

abstinenstillstândtvångsvård kunna tillämpas. vissa fall kan vidareI ett vara
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så svårartat det under kortare tid måste betecknas allvarligatt psykisken som
störning.

propositionenI påpekas vidare allvarligt missbruk enbartatt ett som
leder till kroppsliga komplikationer självklart inte skall leda till att
psykiatrisk tvångsvård tillämpas. Inte heller enbart psykisk utveck-
lingsstörning kan till enligt lagenrätt 1985:568som ge omsorg om
särskilda psykiskt utvecklingsstörda m.fl. omsorgsla-omsorger om

skall medföragen förutsättningar för sådan vård föreligger. Föratt
vissa andra kategorier omfattas omsorgslagen personersom av som
fått hjärnskada lett till bestående och betydande förstånds-etten som
handikapp, till följd trafikolycka eller defekter eftert.ex. av som en
barndomspsykos kan dock psykiatrisk tvångsvård enligt departements-
chefen bli aktuell i exceptionella situationer.

Föredragande statsrådet anför därefter följande a. 87.prop. s.

För undvika oklarhet bör slutligen framhållas bedömningatt att av om en
psykisk störning allvarlig måste skeär utifrån både stömingens och dessart
grad. En del psykiska störningar allvarliga till såvälär grad.typer artav som
Vissa psykiska störningar, schizofreni, får alltid allvarliga tillt.ex. anses som
sin behöver däremot inte allvarliga till sin grad och kan haart men vara ett

Återtämligen lindrigt förlopp. andra psykiska störningar såsom depressioner
inte alltid allvarlig härär måste betydelsen stömingens gradart, utanav av

bli omedelbart avgörande för bedömningen. En sammanvägning fårmera
i varje särskilt fallgöras störningen och de och yttringararten symtomav av

i övrigt belyser graden störningen.som av
sambandl med prövningen måste hänsyn till växlingar i tillståndet ochtas

förrisken återfall vården och behandlingen avbryts för tidigt. Denom
psykiska störningen allvarlig så länge påtagligär risk föreligger förart attav
de psykiska återkommer behandlingsinsatsema avbryts. Isymtomen om
enstaka undantagsfall kan detta innebära den fortlöpande medicinskaatt
bedömningen resulterar i vården sträcker sig avsevärd tid.överatt

Justitieutskottet hänvisar i sitt betänkande 1990/91 f.:JuU34 28 tills.
socialministerns vägledande uppräkning vilka tillstånd böröver som
falla in under begreppet allvarlig psykisk störning. Utskottet fram-
håller emellertid uppräkningen inte avsedd uttömmandeäratt att vara
och bedömning störningen allvarlig alltid måsteäratt görasen av om
utifrån både störningens och dess grad.art

Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd rörande tillämpningen av
LPT och LRV Allmänna råd från socialstyrelsen 1991:9 och 10. I
råden ansluter sig Socialstyrelsen i princip till uttalandena i för-
arbetena till 1991 års reform. Vissa preciseringar dock.görs

Socialstyrelsen trycker på allvarlig psykisk störning föreliggeratt
vid tillstånd psykotisk svårhetsgrad, etiologi dvs. oberoen-oavsettav
de vilken orsaksfaktor framkallathar störningen. Enligtav som
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sig tillstånd med störd verklighetsupp-Socialstyrelsen detrör om
tankestörningar,och med något förvirring,fattning symtomenav

exempel på sådanahallucinationer eller vanföreställningar. Som
reaktiva psykoser, delirium alkoholpsykos,tillstånd tremens,anges

med psykotiska missbruk inarkotikapsykoser, abstinens symtom,
organiska psykoser.kombination med psykos och

enligt de allmänna råden ocksåallvarlig psykisk störning skallSom
själv-psykotiska meddels depressionerräknas symtomutan men

personlighetsstörningar med antingen impuls-svåraremordsrisk, dels
psykotiska episoder ellerpsykotisk karaktär eller andragenombrott av

pyromaniexempelvis kleptomani,starkt tvångsmässigt beteende,med
sexuella perversioner.och vissa

Även bedömningen denhänvisar tillSocialstyrelsen att av om
utifrån både störningensstörningen allvarlig skall skepsykiska är art

grad syftar på densjukdomstypen medandess grad. Medoch art avses
funktionsnivå på hur svårapsykosociala ochstördes är.symtomen

i propositionenpåexempel i anvisningarnaSom sättsamma somanges
till sin inte behöverschizofreni alltid får allvarlig artatt menanses

schizofreni med enbartallvarlig till sin grad. Dock attangesvara
allvarlig funktionsnedsättning denkan ha sånegativa attsymtom en

depression däremotallvarlig psykisk störning. En ärfår utgöraanses
påsådan svårhetsgrad,lindrig till sin kanofta t.ex.art, vara avmen

allvarlig psykisksjälvmordsrisk, den bör bedömasgrund att somav
råden självmords-i de allmännaEmellertidstörning. poängteras att

tvångsvård.tillräcklig grund föri sig interisken är
allvarlig psykisksåledes slås fastSammanfattningsvis kan att termen

omfatta sådanajuridiskt begrepp bl.a.störning ärär avsett attett som
föranledapsykiska störningar börkvalificerade former somavmer

störning ocksåsärreglering. Allvarlig psykiskstraffrättslig utgör en
administrativ ordning.för tvångsvård igrundförutsättning

ustitieutskottetshänvisa till Jsammanhanget anledningfinns iDet att
1990/9l:JuU:34 28reform jfrsamband med 1991 årsuttalanden i s.

vissa uttalanden Socia-reaktionframhöll,f.. Utskottet mot avsom en
allmänna råd skulleSocialstyrelsensrörande vilken betydelselutskottet

särregleringen,den straffrättsligaavgränsningenför den närmare av
alla de tillståndräknamöjligt i lagtextdet inte attatt somuppvar

störning och domsto-allvarlig psykiskbegreppetfalla under attavses
fick bli avgörande.sammanhangpraxis i andrahärlarnas som

vägledning.tjänadärvid avseddaFörarbetsuttalandena att somvar
allmänna råd,Socialstyrelsenskunde däremotJustitieutskottetEnligt

medicin-denroll vidtill domstol, speladess yttrandenliksom renten
bedömningen.ska

juridiska begreppetpåpekats dethåll harrättspsykiatrisktFrån att
års reform bygger1991infördespsykisk störningallvarlig genomsom

ochtill LPT och LRVi förarbetenaredovisasövervägandenpå de som
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huvudsakligen har sin bakgrund i Bexeliuskommitténs och Socialbe-
redningens betänkanden från slutet 1970-talet och början 1980-av av
talet. Det har därvid företrädare för rättspsykiatrin för-ansetts attav
arbetena i utsträckning refererar kunskapsläget ochstor synen
psykiatrin under denna tidsperiod period flera olika skälen som av-

turbulent däremot dåligt refererar till kunskapsläget närvar men-
lagen sedermera trädde ikraft. Kunskapsutvecklingen inom psykiatrin
har sedan 1980-talets början genomgått ganska betydande förändring-

Särskilt har publiceringen det amerikanska diagnossystemetar. av
DSM III 1980 haft betydelse, framför allt för den psykiatriskastor
forskningen. DSM revideradesIII år 1987 DMS III-R och har år
1994 DSM IV.ersatts av

I DSM-systemet har undanröjt flera de svårigheterman av som
fleraunder decennier präglat psykiatrin, bl.a. ställer sig huvud-man

sakligen neutral till såväl störningarnas etiologi orsaksfaktorer som
till vilken teoretisk modell biologisk, konstitutionell, psykodynamisk,
inlärningsteoretisk eller social bör gälla. Varje psykisk störningsom
definieras i DSM-systemet beskrivande ateoretiskt genom en upp-
räkning observerbara och sjukdomstecken med angivandesymtomav

olika kriterier vad gäller tidsutdräkt förlopp.och Denna typav av
teorineutral diagnostik, har i flestade psykiatriskaaccepteratssom
miljöer, har medgett god säkerhet reliabilitet oberoende vilkenen av
teori den har diagnosen ansluter sig till. Vissa diagnosergettsom som

rättspsykiatriskt mycket viktiga har genomgåttär betydandesom
förändringar, de utagerande personlighetsstörningarna, främstt.ex.
diagnosen antisocial personlighetsstörning det moderna psykopatibe-

Diagnosengreppet. patologiskt har däremot försvunnit eftersomrus
det saknas forskningsstöd för det finns kliniska fallatt motsvararsom
den traditionella denna diagnos.synen

Från hållrättspsykiatriskt har framhållits den utveckling haratt som
skett under år bör tillåtas påverka det innehållet inärmaresenare
begreppet allvarlig psykisk störning och det finns föratt utrymme
detta eftersom denna lagtekniska inte klart avgränsad. Förärterm att
godtycke och rättsosäkerhet skall kunna undvikas har det dock ansetts

sådan utveckling måste kombineras med kvalitetskontrollatt en en av
de rättspsykiatriska bedömningarna för likformighet skall uppnåsatt

med praxisuppbyggnad där kan nå bred enighetsamt en man en om
tillståndvilka skall ingå.som

16.2.4 Bestämmelsen i 30 kap. 6 § brottsbalken

framgåttSom har föreskrivs i 30 kap. 6 § fängelse inte fårBrB att
väljas påföljd för brott har begåtts påverkanunderettsom som av en
allvarlig psykisk störning.
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"fängelseförbudet" skall gälla uppställs såledesFör krav påatt ett
gärningsmannen har begått brottet under påverkan allvarligatt av en

störning. Med 0rd krävs det föreliggerpsykisk andra orsaks-att ett
samband mellan störningen och brottet. Något sådant orsakssamband

dock enligt 31 kap. 3 § för tillämpning påföljdengäller BrB av
överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Se härom i avsnitt 16.2.6.

på orsakssamband infördes ursprungligen i samband medKravet ett
års reform tillräknelighetsbestämmelser. Förekomsten1945 SL:sav

sådant samband uppställdes därvid förutsättning förett som enav
straffrihet eller straffnedsättning på grund psykisk avvikelse hosav

Som skäl för reformen det ibland kundegärningsmannen. attangavs
till otillfredsställande resultat, det inte gjordes någonleda om

brottsliga tendenser hade sin grund i denåtskillnad mellan de som
psykiska avvikelsen och de oberoende därav. Dessutomsom var

väsentlig betydelseframhölls kravet orsakssamband hadeatt en som
förbehålla sig slutligamedel för domstolen det avgörandet iattett

tillräknelighetsfrågor.
särskild bevisning orsakssambandet ansågs vanligen inteNågon om

erforderlig, eftersom sådant samband regel ansågs kunnaett som
förelåg tidsmässigt samband.det ettpresumeras om

Enligt regleringen i BrB leder, har framgått, psykisk avvikelsesom
frihet från Kravet på orsakssamband, iinte till ett systemsomansvar.

ansvarsfrihet för psykisk avvikelse kanmed sägas ägnat attvara
emellertid igrunden för ansvarsfriheten, dettaklargöra upptogs trots

få betydelse för de inskränkningar vidkorn i ställetBrB attmen
för psykiskt stördapåföljdsbestämningen föreskrevs de lag-som

till straffrihet enligttillstånd ledde denöverträdarna. Samma som
i kap. SL kom enligt BrB:s reglering igamla bestämmelsen 5 5 §

påföljdsva-till fängelseförbud och andra begränsningar istället ledaatt
i kap.enligt den dåvarande bestämmelsen 33 2§ BrB. Denlet

orsakssamband mellan den psykiskasistnämnda bestämmelsens krav
inte föremål för någon särskild diskussionavvikelsen och brottet var

lagstiftningsärendet.i
reform framhöll justitieministern kravetsamband med 1991 årsI att

såväl principiell praktisk betydelse iorsakssamband kan hapå ettsom
för gärningarstraffrättsligt där frihet från gällersystem somansvar

otillräknelig, eftersomnågon bedömtsbegåttshar ettsom somav
för ansvarsfrihet.klargöra grunden Isådant krav är ägnat ettatt

svenska, där psykiskt störda lagöverträ-straffrättsligt detsystem som
sanktio-bli föremål för straffrättsligai princip såsom andra kandare

orsakssamband enligt justitieministern däremotfråganär avner, om
Emellertid bör enligt henne sådant kravbegränsad betydelse. ettmer

allvarligt psykisktför bl.a. förbudet dömaalljämt gälla mot att en
för detta enligt departe-lagöverträdare till fängelse. Skälenstörd är

straffvärdebedömningar harfängelseförbudet liksommentschefen att
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med i vilkengöra utsträckningatt gärningsmannen kan göras ansvarig
för sin gärning, vilket självfallet hänger med gärnings-samman

psykiska tillstånd i gärningsögonblicket och medmannens hansom
handlande har påverkats detta tillstånd jfr 1990/91 :58 457av prop. s.
f.. Bristerna i gärningsmannens psykiska kan enligt departe-status
mentschefen ibland så allvarliga fängelse inte bör få ådömasattvara
a. 450.prop. s.

Enligt vad uttalades i förarbetena till 1991 års reform innebärsom
krav på orsakssamband mellanett störningen och brottet oftast inte

några väsentliga olägenheter. Enligt departementschefen torde det i
regel inte föreligga några svårigheter ställning tillatt ta ettom
orsakssamband föreligger. Om gärningsmannen allvarligt psykisktvar
störd vid gärningstillfället det enligtär henne ofta uppenbart brottetatt
har begåtts under påverkan denna störning. För det skallattav anses
föreligga orsakssamband bör det emellertidett enligt motiven krävas

det kan störningen har haftatt antas avgörande inflytandeatt ett
gärningsmannens handlingssätt. I vissa fall kan därför prövningen av

orsakssamband föreligger vanskligett a. 458 f..om vara prop. s.
Förbudet välja fängelse påföljd kompletterasmot att i 30 kap.som

6 § andra meningen BrB med den finnerrätten, någonatt attom
påföljd fängelse inteän heller bör väljas, skall förklara denannan

tilltalade fri från påföljd. Sistnämnda reglering har behövligansetts av
principiella skäl med hänsyn till den begränsning straffansvaretav som
fängelseförbudet uttryck för jfr l990/91:58 479 f.. Närger prop. s.
det gäller påföljdsvalet i övrigt gäller de allmänna bestämmelserna i
30 kap. BrB. begränsningarDe beträffande vissa påföljder som
tidigare fanns i BrB har sålunda avskaffats se 33 kap. 2 § BrB i dess
lydelse före 1989.

16.2.5 Särskilt det subjektiva rekvisitet vid psykiskom
störning

För någon har begått straffbelagdatt gärning skall kunnasom en
dömas till det se bl.a kapitelär 3 grundläggande kravettansvar att
han eller hon har handlat med uppsåt eller oaktsamhet. Frågan,av om

gärning brottslig, börär naturligtvis i detta hänseende bedömasen
efter principer gärningsmannen psykiskt stördoavsett ärsamma om
eller inte. Uppsåtsbedömningen får emellertid särskilda aspekter när
det gäller de psykiskt störda lagöverträdarna.

Uppsåtsrekvisitet skall således beträffande psykiskt störda lag-
överträdare i princip förstås på Förekomstensättsamma som annars.

psykisk avvikelse behöver inte utesluta uppsåt. Det förhållandetav en
gärningsman på grund psykisk störningatt lider för-en av en av

följelseidéer och därför förgriper sig någon medför inte hanmot att
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sådan missuppfattningöverfalla denne.uppsåt Ensaknathar att
harvelat just det hanhar förstått ellerhan verkligenutesluter inte att

gjort.
realitetsvärdering ochbristandeleder tillstörningarPsykiska som

förvirring 0.dy1. kanellerhallucinationerisig uttryck symtomtar som
bedömningenvidtill svårigheterupphovemellertid omavge

grunduppfyllt. gärningsmannenuppsåtsrekvisitet Harär t.ex. av
hade tillsådana hanförhållandena rätttillståndsitt attatttrott var

grund bristandefrikännas påskall hanputativt nödvärnnödvärn av
handlandehansförutsättningnaturligtvis undergälleruppsåt. Detta att

oför-uppenbartsituationen inteinbilladeförhållande till deni var
gärningsmanstördeskall den psykisktmotsvarandePåsvarligt. sätt

mitt och dittskilja mellantillstånd inte kanförvirradei sittsom
han haftstår klartdet inteför stöld,frånfrikännas attomansvar

den egendomförhållande tilluppsåt ieventuelltåtminstone att som
själv.honomtillhörde någon änhan tog annan

principdet isaken såuttrycksIII 256BrBlitteraturenI atts.
normal människa,föreliggeruppsåt integällamåste att somom en

psykisktdensakförhållandenaföreställninghade somomsamma
uppsåtligen.handlaskulle haintestörde, ansetts

uppsåtsrekvisitet ihävdatstid tillemellertid frånharDet attannan
störda lag-de psykisktbeträffanderättstillämpningenpraktiskaden

Westin,Håkanextensivt setolkasöverträdarna än t.ex.annarsmer
och Monica223,galnes skuld,reglering denansvarslösEn s.av

skulleOrsaken till detta132.och vilja,MedStrömmerstedt, vett s.
bedömningenansvarsledethopparså översägarätten att avattvara

syftet kunnavällovligatilli detrekvisitetsubjektivadet attsynes
hanrättspsykiatriska vårdtill denpsykiskt stördedenöverlämna som

grunddom påfrikännandeVidi behovuppenbarligen är avav. en
vårdrättspsykiatrisktillöverlämnandenågotuppsåt kanbristande

prövningenpåstås ocksålitteraturengällande Ienligtinte ske rätt. att
falli de flestalagöverträdarestördapsykisktuppsåtsfrågan förav

verkligenHuruvida detuppsåt föreligger.till resultattorde attge
uppfylltuppsåtsrekvisitet lättare närdetsigförhåller sättet att anses
svårt fåstörningpsykiskallvarlig ärlidergärningsmannen attenav

så.talar för detfinns del ärdetbildnågon klar atten sommenav,
medvetenhet. Förpåkravallmäntuppsåtsrekvisitet ligger attI ett

måste gärningsmannenuppsåtligengärningbegåtthakunna enanses
uppfyllt; hankanuppsåtsrekvisitettillståndsådantvarit iha att varaett

kravrättspraxis brukar dettaomtöcknad.alltför Ivarithafår inte
ellergärningsmannendetuttryck prövastillkomma att varomgenom

bl.a. NJAhandlande sesittmedvetentillräcklig gradiinte omvar
401.och 19691968 471 s.s.

hansdvs.omtöcknad,alltförvarithargärningsmannenOm om
såledesföreliggerhelt borta,varit grumlat,har änmedvetande om
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inte uppsåt i straffrättslig mening. Om gärningsmannen helt iär
avsaknad medvetande konstituerar hans "handlande" hans kropps-av -
rörelse inte för straffrätten relevant handling. I så fall föreliggeren-

brist på brottets objektiva sida. Gränsdragningen mellan dyliken en
ofrivillig handling och handling företagen i tillstånd grumlatetten av
medvetande som utesluter uppsåt emellertidär mycket svår göra.att
Jfr Jareborg, Straffrättens ansvarslära, 255 och 259 Se NJAävens.
1976 183.s.

Kravet på gärningsmannen inte får ha varit alltföratt omtöcknad för
uppsåtsrekvisitet skall uppfylltatt torde särskilt tillämpbartvara vara
gärningsmannen lidernär psykisk störning. En sådan störningav en

kan nämligen leda till gärningsmannens medvetenhetsgradatt sänks
såledesoch bl.a. utlösa förvirringstillstånd leder tillett ettsom

grumlat medvetande vidarese avsnitt 16.2.8. Medvetenhetskravet
har dock kommit tillämpas främst vid sådana tillståndatt tillfälligav
sinnesförvirring tidigare straffria enligt särskild be-som var en
stämmelse i 5 kap. 5 § andra stycket SL. I hovrättspraxissenare
finns emellertid exempel på kravet på medvetenhet har tillämpatsatt

på falläven allvarlig psykisk störning se RH 1985:62 ochav
1994:78. Dessutom bör tilläggas det patologiska i NJA 1968att ruset

471 bedömdes sinnessjukdom och prövningen där utföll sås. attsom
gärningsmannen ansågs ha varit i sådanatt grad medveten sittom

handlande uppsåt förelåg.att
Åtminstone i de omnämnda hovrättsfallen har medvetenhetskravets

innebörd inte endast gärningsmannenansetts i någonatt är gradavse
medveten han något visstgöratt handlingsrekvisitutgörom ettsom
i gärningen han skalläven ha visst mått förståelseutan att detett av av
sammanhang och den omgivning i vilken gärningen företas. I 1994 års
fall det så gärningsmannen enligt vad hant.o.m. själv berättadeattvar

Åtaletmedveten händelseförloppet. för vårdslöshet ivar om grov
trafik och obehörigt avvikande från trañkolyckplats ogillades emeller-
tid, eftersom det befanns handlande hade stått utanföratt mannens
hans kontroll till följd han hade drabbats manodepressivattav av en
psykos. Det finns anledning återkomma till redogörelseatt närmareen
för olika rättsfall i samband med genomgången rättspraxis i avsnittav
16.3. Det bör dock slås fast medvetenhetskravet systematisktatt sett

del självaär uppsåtsprövningen.en av
I sammanhanget bör rättspsykiatrisknämnas undersökningatt en

företaskan i syfte det subjektivautröna rekvisitet uppfylltatt ärom
jfr Gylling-Lindkvist m.fl., Lagen och psykiatrin, 1992, ff.144 ochs.
BrB III 344. För det enligt 2 § första stycket lagen 1991:1137atts.

rättspsykiatrisk undersökning LRU skall föreligga övertygandeom
bevisning för gärningsmannen har begått gärningen och det såledesatt
skall kunna beslutas rättspsykiatrisk undersökning, räcker detom en
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objektivagärningensuppfyllerföljaktligen med gärningsmannenatt
rekvisit.

avgränsningen den personkrets16.2.6 Vårdbehovet och av
särregleringenomfattas avsom

brottspåföljd skall kunnaför över-Förutsättningarna rättenatt som
tidigarerättspsykiatrisk vårdtillgärningsmanlämna anges, somen

paragrafenstycket BrB.3 § förstaibestämmelsen i 31 kap.nämnts,
lidadomstillfället skallvidgärningsmannenställs krav att av en

hänsynföljd därav och meddet tillpsykisk störning ochallvarlig att
påkallat medförhållanden i övrigtpersonligagärningsmannens ärtill

psykiatrisk tvångsvård.
brottspå-bli föremål förkanden personkretsAvgränsningen somav

alltså kravetvårdrättspsykiatrisköverlämnande till görsföljden genom
psykisk störning. Somallvarligskall lidagärningsmannenpå att av en

psykiskallvarligi begreppetinnefattasframgår avsnitt l6.2.3av
tillståndochpsykosersammanfattningsvis allastörning typer avav

allvarliga depres-demenser,allvarligarepsykotisk karaktär, typer av
personlighetsstörningar.svårartadesjälvmordstankarmedsioner samt

omfattas därför isinnessjukdombetecknadestidigareVad somsom
personlighetsstör-fallallvarligaresärregleringen liksomprincip avav

psykos-impulsgenombrottmedpersonlighetsstörningarningar av
deltidigarevilkainvalidiserandeoch vissakaraktär var enneuroser,

tillämpningsområde.jämställdhetsbegreppetsdet s.k.av
framgått bl.a.lagstiftningenAvsikten med den är attsomnya

inskränka denjämställdhetsbegreppetavskaffandet person-genom av
Tankensärbehandling.bli föremål för ärskallkrets merpartenattsom

jfrsärregleringenomfattasinte skallpersonlighetsstördade avav
jämställdhetsbegreppet28 f.. Det börl990/91:JuU34 attnoterass.

tillämpningalltför liberaltidigarejust för brytatillkom år 1945 att en
jämställdhetsbegreppetpraxis kompersonlighetsstörda. Iavseende

blev tillämp-1970-taletFrån slutettänjasemellertid alltmer ut.att av
restriktiv.återdockningen nämnts mersom

medgärningsmannenpåkallatdetVid prövningen är attomav
iförhållandenpersonligasinatillstånd ochtill sitt psykiskahänsyn

helhetsbe-detvård skallrättspsykiatrisk görasförövrigt intas en
behovgärningsmannensendastskall intebedömningendömning. I av

fördvs. riskenskyddsaspekter,invård attpsykiatrisk ävenvägas utan
gärningsmannenstillskall hänsynVidareåterfaller i brott.han tas per-

hansbostadssituation,hansövrigt,förhållanden isonliga t.ex.
knappasttordemissbruksproblem. Deteventuellaochsysselsättning

enskiltifaktorerolikaalla demöjligt ettnärmareatt somangevara
till stånd.vård kommerrättspsykiatriskmotiverafall kan att
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Genom 1991 års reform slopades kravet på orsakssamband mellan
den psykiska störningen och den gärning begåtts vadsom avser
möjligheterna välja överlämnande till rättspsykiatrisk vårdatt som
brottspåföljd. Enligt förarbetena skulle påföljdsval förrättensannars
den psykiskt stördär på omotiverat begränsassätt seettsom prop.
1990/91:58 456.s.

börDet vårdbehovsprövningen enligt BrB intenoteras likaatt är
restriktiv den sker vid intagning i administrativ ordningsom som
enligt LPT. Justitieministern uttalar i förarbetena till års1991 reform

det inte nödvändigt ellerär lämpligtatt kravet på. vårdbe-attens- -
hovet lika högtsätts det fråga vårdnär är brottspåföljd jfrom som a.

462. Som skäl vården i dessa fall bl.a.att utgörprop. s. angavs ett
påföljdsalternativ till fängelse. Avsikten också intressetär att attav
tillgodose samhällsskyddet skall beaktas särskilt vid prövningen av om
rättspsykiatrisk vård bör väljas brottspåföljd. Till skillnad frånsom
vad gäller enligt LPT uppställs inte heller något särskilt kriteriumsom

gärningsmannens inställningrör till vårdfrågan.som
sammanhangetI kan dennänmas nuvarande regleringen, iatt

till den gällde tidigare, innebärmotsats välrätten, närattsom
erforderlig medicinsk utredning inhämtats, kan välja påföljden
överlärrmande till rättspsykiatrisk vård den medicinskaäven om
utredningen skulle i ställningstagandet de medicinskaut attmynna
förutsättningarna för sådan vård inte uppfyllda. Bestäms påföljdenär
till överlämnande till rättspsykiatrisk vård särskild utskrivnings-utan
prövning har dock chefsöverläkaren enligt 12 § LRV skyldighet atten
skriva patienten han bedömningengör patienten inte liderut om av en
allvarlig psykisk störning.

16.2.7 Sarnhällsskyddet och den särskilda utskrivningspröv-
ningen

vissa fall,För där samhällsskyddet sig särskilt starkt gällande,gör har
1991 års reform tillskapats förfarande med särskildettgenom

utskrivningsprövning; i praktiken form farlighetsprövning.en av
Domstolen kan, i samband med domen överlämnande till rättspsy-
kiatrisk vârd, besluta denna skall förenad med sådan prövningatt vara

innebärvilken frågan utevistelser s.k. frigång, permissioneratt om
eller utskrivning särskilt förfarande.prövas Sådan prövningettgenom
sker då i länsrätt enligt 10, 10 respektive 16 § LRV.a

Förutsättningarna för beslut den rättspsykiatriskaatt ett attom
vården skall förenad med särskild utskrivningsprövning skallvara
kunna meddelas regleras i 31 kap. andra3 § stycket be-BrB. Av
stämmelsen framgår det förutom det allmänna kravetatt att att-
gärningsmannen lider allvarlig psykisk störning skallav en vara
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sådanhar begåtts under påverkankrävs brottetuppfyllt att av en-
tilloch det dessutomkrav orsakssambandstörning dvs. attett

gärnings-föreligger risk förstörningenden psykiskaföljd attenav
allvarligt slag. orsaks-brottslighet Kravetåterfaller i avmannen

bestämmelsen i 30enligtförståsamband sättär att samma som
6 § BrB.kap.

särskild utskrivnings-skall beslutadomstolenAvsikten är att om
riktar sigbrottdå riskbedömningeni första handprövning somavser
säkerhet.eller personligaliv, hälsainnebär fara förellermot annans

ofredandemisshandel, medanförarbetenaexempel iSom nämns t.ex.
Ocksåutskrivningsprövning.motivera särskildskall kunnainte en

narkotikabrottslighetegendomsbrott,återfallsrisk som avser grova
sådant beslut.kunna föranledaspioneri böreller ett

Även brottslighetåterfallsrisken måstebefaradeden avavseom
utskrivningsprövningsärskildinte för beslutslag krävsallvarligt om

måste omständigheternaallvarligt. Dockaktuella brottetdet äratt
enligt förutsätt-vid böterpåföljden inte kansådana stannaattvara

detkrävs inte hellerstycket Det§ första BrB.i 31 kap. 3ningarna att
denslagbrottslighetbefarade återfallet somsamma somavavser

aktuella domen.denprövas genom
särskild utskrivnings-förenad medvård,Frågan den ärnär somom

Paragrafen innebäri 16 § LRV.skall upphöra reglerasprövning, att
psykiatrisk vård inte längreupphöra något behovskallvården när av

det inteytterligare förutsättningendendock underföreligger, att
föranlett beslutetstörningpsykiskatill följd denlängre omsomav

återfaller iför patientenutskrivningsprövning finns risksärskild att
psykiskasådan till denslag. Omallvarligtbrottslighet är ensom av

förförutsättningarnaföreliggerkopplad återfallsriskstörningen är
alltså inte uppfyllda.utskrivning

frånkrävs till skillnadenligt 16 § LRVutskrivningsprövningenVid
överlämnatsderegleras i 12 § LRVi de fallvad gäller somsomsom

utskrivningsprövning, intevård särskildrättspsykiatrisktill attutan
förallvarligalltjämt bedömsstörningenpsykiskaden att ensom
påpekadesförarbetenanekas. Iutskrivning skall kunnabegäran om

måsteregelmässigtpraktikenpsykiska störningen idendock att anses
återfallsrisk förutsättsföreligger sådanallvarlig, det somenomsom

Gylling-Lindkvist316 och1990/91:58vård.fortsatt Seför prop. s.
RÅRÅ 1994 ref. 95.98 och1992 ref.262. Jfr dockm.fl. a. a. s.

viss oklarhetråderdetsammanhangi dettakan nämnasDet att en
föranlettstörningpsykiskamed "denrörande vad somsom avses
psykiskaallvarligadenutskrivningsprövning"särskild närbeslutet om

impulsgenombrott hosepisod ellerpsykotiskstörningen är ett enen
fråga sigkanpersonlighetsstörning. Manunderliggandemed enperson

till självahänför sig enbartstörning"psykiskapå "sammakravetom
allvarligtbedömtsden dömdetillståndpsykotiska gördet att somsom
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psykiskt störd eller också den underliggande personlighetsstör-om
ningen kan innefattas. För den sistnämnda lösningen talar att person-
lighetsstörningen ofta har varit grundförutsättning för denatten
dömde skulle komma i sådant tillstånd han gjorde vid brottet.ett som

återfallsriskHans dessutom oftast knutenär till personlighetsstör-mera
ningen.

Prövningen utskrivning skall ske länsrätten eftergörsav om av
anmälan chefsöverläkaren eller ansökan patienten efterav samtav
inhämtande yttrande från åklagaren. Att ordning med dom-av en
stolsprövning har införts förklaras i motiven till 1991 års reform med

det i fallde då skyddsintressena gjort sig särskilt gällande böratt
finnas garantier för prövningen vilar så allsidigt besluts-att ett
underlag möjligt, det sker enhetlig tillämpning ochattsom atten
prövningen särskild, kvalificeradgörs instans. Det kan nämnasav en

tidigare gjordes utskrivningsprövningen särskild utskriv-att av en
ningsnämnd i samtliga fall då överlämnande till sluten psykiatrisk vård
hade skett såsom brottspåföljd.

Enligt 10 § LRV länsrätten, inteprövar delegering skett, ävenom
frågan permission för de patienter föremål för särskildärom som
utskrivningsprövning. Vidare får chefsöverläkaren enligt 10 § LRVa

sådana patienter frigâng, dvs. tillstånd till vistelse utanför vårdav-ge
delningen innanför sjukvårdsinrättningens omrâde, endastmen om
länsrätten har medgett det.

16.2.8 Särskilt kortvariga psykotiska tillståndom

Som framgått den redovisning begreppet "allvarlig psykiskav av
störning" har lämnats i avsnitt 16.2.3 innefattas idetta allasom typer

psykotiska tillstånd, dvs. tillstånd med bristande realitetsvärderingav
sig i förvirring, hallucinationer, vanföreställningar elleryttrarsom

tankestörningar. Det psykotiska tillståndet i princip bedömaär att som
allvarlig psykisk störning oberoende vilken orsaksfaktorav som
frambringat detsamma. Det finns dock i rättspsykiatrisk några fall där
klara psykotiska tillstånd Socialstyrelsens rättsliga råd inte harav
bedömts allvarlig psykisk störning beroende på störningenattsom
hade sin orsak i alkohol eller någon drog bl.a.se ärendenaannan
S93-1008 alkoholhallucinos och S93-1070 paranoid psykos på grund

amfetaminintag.av
Toxiska pykoser brukar användas sammanfattande be-som en

teckning på giftutlösta förvirringstillstånd. Till denna kangrupp
sålunda hänföras olika organiskt betingade psykotiska tillstånd som
beror användning alkohol, narkotika eller läkemedel ellerav som
uppkommer vid olika former blandmissbruk. Som exempel kanav

patologisk alkoholreaktionnämnas i rättspsykiatrisk praxis s.k.
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patologiskt delirium olika former abstinenshallucino-rus, tremens, av
paranoida psykoser utlösta narkotika eller alkohol.samt avser

liksom olikavid toxiska psykoser varierarSymtomen personers
brukar tala varje individ har specifikkänslighet. Man attom en

Vissa personlighetsstörda med bristfälligt integreradpsykoströskel.
personlighetsstruktur, framför allt s.k. borderlinestruktur, har lågen
psykoströskel kan överskridas såväl vid toxisk påverkan, vid olikasom

vid starka psykiska påfrestningar.somatiska sjukdomar som
allmänhet brukar urskiljaFör psykoorganiska syndrom i treman

huvudtyper symtom.av
kan sig iförsta förändring medvetandetDet är yttraen av som en

grumling medvetandet,vakenhetsgrad också medförasänkt avmen en
"konfusionssyndrom".omtöckning eller förvirring, Denetten

hallucinationerofta desorienterad, har ochdrabbade ärpersonen
ängslig allmänillusioner, vanföreställningar, orolig och medär en

förenad med motoriskemotionell instabilitet. När förvirringen starkär
överaktivitet betecknassynhallucinationer och autonomoro,

vid alkoholabsti-tillståndet delirium deliriumt.ex.ett tremenssom
medvetandet förekommer vid hot hjärnansGrumlingnens. motav

vid infektioner ochfunktioner, vid förgiftningar,normala t.ex.
vid endokrina metabola sjukdomar, vid hjärtinsuffi-febertillstånd, och

vidvid skalltrauma, blödningar och blodproppar in-ciens, samt
förekomma vidkliniska bild kan starktrakraniella Sammatumörer.

reaktiv psykos. Vidpsykisk belastning och kallas då kortvarig grumlat
inpräglas inga eller endast fragmentariska minnesbildermedvetande

efterförloppet har minneslucka eller drömartadevarför iman en
fragmentariska minnesbilder.

symtombilden s.k. neurastenisktdet andra kan dominerasFör av
främst sig i ökad uttröttbarhet, koncentrations-syndrom yttrarsom

känslighet för olikasvårigheter, minnessvårigheter, irritabilitet, ökad
vanliga efteremotionell instabilitet. Symtomensinnesintryck och är

alkoholförgiftning s.k. bakrus. princip kan deskallskador och efter I
förändringvid de tillstånd kanförekommadessutom ge en avsom

medvetandet.
förekommer framför allttredje nivåsänkning. DenDet ärsymtomet

funktioneroch såväl intellektuellavid allvarliga hjärnskador drabbar
instabilitetfall affektiv medpersonligheten i övrigt. I dessa ärsom

irritabilitetsinnesstänming till depression,svängningar från normal
kraftiga aggressionsutbrottvanliga liksom återkommandeeller ångest
faktorerna.står i proportion till de utlösandeintesom

förändringfrämst det första,anförda detdeAv ärsymtomen en av
bedömningen.för straffrättsligamedvetandet, har betydelse densom

fall det tilli delgrumling medvetandetVid t.ex. synes enen av
uppfylltmedvetenhet inte seuppsåtsrekvisitet knutna kravet vara

föreligga vidinte hellerUppsåt torde, oberoende härav,avsnitt 3.2.1.
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vissa psykotiskt betingade synhallucinationer. Ett typfall är en
gärningsman drabbats delirium och i dettasom tremensav som
tillstånd misshandlar i han försvarar sigtron atten annan person mot

putativ nöd. I anslutning härtill uppkommer frågan, deten orm om
förhållandet det psykotiska tillståndet självförvållatatt är genom
förtäring alkohol eller någon drog, medför bestämmelsenav attannan
i kap. 2 § andra1 stycket BrB blir tillämplig.

Om gärningsmannens tillstånd bedöms allvarlig psykisksom
störning, vilket psykotiska tillstånd regelmässigt tordegör, enligt
gällande någon utvidgningrätt straffansvaret med stöd kap.lav av
2§ andra stycket BrB inte kunna ske tillståndetoavsett om var
självförvållat se Jareborg, Straffrättens ansvarslära, 259 f.. Närs. en
psykisk störning faller under 30 kap. 6 § BrB det nämligen inteanses

fråga tillfällig sinnesförvirring, detäven psykotiskavara om en om
tillståndet kan avklinga efter relativt kort tid. Frågan, tillståndetom
har varit självförvållat eller inte, skulle därmed sakna betydelse för
uppsåtsprövningen.

I äldre upplaga brottsbalkskommentaren BrB 4 uppl. 1982,en av
38 anförs emellertid den särskilda rusbestämmelsen skulleatts. vara

tillämplig på självförvållat patologiskt Som Jareborg påpekarrus.
avviker denna ståndpunkt från vad gällde före BrB a.a. 260.som s.
Patologiskt formär toxisk psykos, bedömdes nämligenrus, som en av
under i fall SL:s giltighetstid sinnessjukdomvart ochsenare som
hänfördes därför till bestämmelsen i 5 kap. första5 § stycket SL. Vid
de tillstånd omfattades denna bestämmelse torde någonsom av
prövning tillståndet självförvållat inte ha gjorts se Bergen-av om var
dal, Lärobok i Straffrätt 119 f.. förtjänarDet emellertids. att
anmärkas patologiskt enligt äldreatt ännu rätt attrus var se som en
tillfällig sinnesrubbning där sådan prövning tillståndets orsakerom
skulle företas. Se SOU 1923:9 100. Samma uppfattning underävens.

tid finns redovisad hos Wetter, Allmän straffrätt, 1945, 47senare s.
f.

Det avgörande problemet vid kortvariga psykotiska tillstånd är
emellertid hur skall påföljdsvalet. Om det psykotiskaman se
tillståndet bedöms allvarlig psykisk störning gäller i principsom en
fängelseförbudet och de övriga begränsningar för påföljdsvalet som
framgår bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB.av

Tidigare brukade, på grund bestämmelserna i dåvarande 33 kap.av
2 § inte frihetsstraffBrB, ådömas den vid gärningstillfället befannsom
sig i psykotiskt tillstånd, detta hade föranlettsävenett beroen-om av
deframkallande medel och varit snabbt övergående se SOUnaturav
1977:23 247 och NJA 1968 471. sådantEtt synsätt stämmers. s.
också med det förhållandet fängelseförbudet skallatt ettses som
utflöde tillräknelighetsläran, där tillståndets övergående inteav natur
bör avgörande betydelse, förutsatt gärningsmannensattvara av
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och sin gradbåde till singärningstillfälletstörning vidpsykiska art
tillämpligt.fängelseförbudet blirsådan nivåtillnådde attupp en

Flink-fallet481995i sitt avgörande NJAemellertidharHD s.
lagstiftning och1991 årslydelse förei dess30 kap. 6 § BrBansett att

för tillfälligaavseddprincipiellt intekap. 2 § BrBtidigare 33 sett var
vidare anförtharabnorrntillstånd. HDövergåendesnabbtoch att

kortvariga rusutlöstatillämpligtkanfängelseförbudet inte anses
fall kani mångadessakaraktär,psykotisktillstånd även omav

domen beaktatHD iharintagning enligt LPT. Däremotföranleda
ansågs dock2 BrB. Dennaförsta stycketi 29 kap. 3 §bestämmelsen

straffvärde, börabrottslighetenssamladetill denmed hänsyninte,
finns anledninglivstid. Detfängelsestraffnågotföranleda änannat

genomgångenmedsambandirättsfalletredovisa närmare avatt
rättspraxis.

i fall vissaFlinkfalletställningstagande i ärHD:sFöljden att vartav
intekaraktärpsykotisktillstånd ärkortvariga rusutlösta att anseav

6 §i 30 kap.meningstörning i denallvarlig psykisk som avsessom
sådantpåverkangärningen underbegåttharBrB. Den ettavsom

uppfyllahan skullefängelse,därför dömas till äventillstånd kan om
harOm dettvångsvård enligt LPT.psykiatriskförkriterierna som

korrekt betyder detinnebörden äldreantagits tidigare rätt är attavom
avgörandeutgångspunkt från HD:s ärmedrättsläget ett annatnu--

"Flinkdomen".föreän

Åtalsunderlåtelse16.2.9

under förut-får åklagaren,4 RBförsta stycketEnligt 20 kap. 7 §
åsido-inteenskilt intresseallmänt ellernågot väsentligtsättning att

vård ivård ellerpsykiatriskunderlåta åtal,beslutasätts, att om
begränsningar,formellaNågratill stånd.specialsjukhus kommer

inteenskilt intresseellernågot väsentligt allmäntkravetutöver att
Åtalsunderlåtelse kan därförinte.grundrekvisitet, finnsåsidosätts

vårdpsykiatriskförutsattallvarlig brottslighet,vidske attäven
Är införutredassakenbehöverellerstånd. brottettillkommer grovt

deljfr I 2väckas RBåtal böremellertiddetdomstol att s.anses
rättsligt kanbedömasskallgärningenhurOvisshet20:28-20:30. om

särskildbeslutintressetåtal liksomskäl förockså attett omavvara
Även kanmålsägandeintressenstarkatill stånd.rättsverkan kommer

påkalla åtal.
lidamisstänkte skalldenpåuttryckligt kravsaknasDet att enett av
stycket 4förstakap. 7 §bestämmelsen i 20förstörningpsykisk att

dockGrundrekvisitet har utgöratillämpas.skall kunna ansettsRB en
psykiskamisstänktesdär deni sådana fallåtalsunderlåtelsespärr mot

rättegång ochundanhan slippermotiveratinte dettillstånd gör att
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straff. I sådana fall torde det nämligen knappast någotattanses
väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsido för detsätts fall
ingen lagföring sker.

åtalsunderlåtelseFör skall kunna ske behöveratt det inte frågavara
psykiatrisk vård innebär frihetsberövandeatt kommer tillom som

stånd, enligt vissa förarbetsuttalanden bör åtalsunderlåtelsemen
tillämpas med försiktighet, den misstänkte genomgår eller kommerom

genomgå psykiatriskÖppen vård seatt 1984/85:3 38.prop. s.
Åklagaren har alltid, i synnerhet det fråganär psykisktärmen om
störda lagöverträdare begått brott någons personliga säkerhet,motsom

vid åtalsprövningen bedöma huruvida samhällsskyddsaspekternaatt är
tillräckligt väl tillgodosedda den psykiatriska vård pågårgenom som
eller avsedd kommaär till stånd. Detta har också följaatt ansetts av
grundrekvisitet se 1990/91:58 483 och Riksåklagarensprop. s.
cirkulär C:I l24:2O ff.. Faktorer betydelse för denna bedömningav

framför allt brottetsär och svårhetsgrad den misstänktesart samt
sjukdomstillstånd. Finner åklagaren vid åtalsprövningen det saknasatt
garantier för skyddsaspekterna blir tillräckligt väl tillgodoseddaatt vid
den ifrågavarande vården bör åtalsunderlåtelse inte ske se Riks-
åklagarens cirkulär C I 124:21.

Enligt tillgänglig statistik används institutet åtalsunderlåtelse relativt
frekvent vid brott där gärningsmannen har varit psykiskt störd, även

det ha skett viss nedgång efter 1991 års reform. Underom synes en
år har det sig drygtrört 250 fall år 1994. dessaAvsenare om per

avsåg 90 fall brott innefattat våld eller hot eller riktatsom som annars
sig eller medfört fara för någons liv eller hälsa,mot dvs. brott där
allmänintresset ofta sig starkt gällande.gör

16.3 Rättspraxis

De i avsnitt 3.3 nämnda rättsfallen NJA 1968 471, NJA 1969s. s.
401, RH 1985:62, RH 1993:80 och RH 1994:78, samtliga berörsom
innebörden medvetenhetskravet, intresse detär gälleräven närav av
de psykiskt störda lagöverträdarnas straffrättsliga se ocksåansvar av-
snitten 16.2.5 och 16.2.8.

HD:s avgörande NJA 1968 471 går dessutom in på frågan in-s. om
nebörden det s.k. fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB. rättsfalletIav
bedömde HD gärningsmannens patologiska akut sinnes-rus som en
sjukdom vid prövning tillämpligheten den tidigare motsvarig-av av
heten till fängelseförbudet, fanns i 33 kap. 2 § BrB. Förbud motsom

döma gärningsmannen till fängelse ansågs således föreliggaatt trots att
det rörde sig kortvarigt rusutlöst omtöckningstillstånd. Iettom
rättsfallet NJA 1995 48 Flink-fallet ansåg HD emellertid att etts.
tillfälligt tillstånd psykotisk karaktär, bl.a. utlöst alkholbe-av av
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allvarligrusning, inte skulle psykisk störning vidutgöraanses en
fängelseförbudet avsnittentillämpning se 4.2.3 och 16.2.8.ävenav

påföljdFörbudet välja fängelse har behandlats iävenattmot som
rfrättsfallen NJA 1969 401 och SvJT 1978 49 se avsnittens. s.

l6.2.8 och 16.7.1. finns antal rättsfall4.6.5, Det även ett stort som
frågan, mycket psykisk störning påverkarbehandlar hur etten

fängelsestraff mildrande riktning bl.a. 1985 510, NJAi se NJA s.
1989 97 och NJA 1994 310.s.s.

Kortfattad historisk bakgrund frågans16.4 samt

behandlingtidigare

Uppfattningen sinnessjuka bör särbehandlasäratt personer som
gammal. det äldsta judiska samhället och istraffrättsligt mycket Iär

antika Grekland behandlades sinnessjuka brottslingardet ett annat
lagöverträdare. Gemensamt för i dessaandra synsättetänsätt

sinnessjuka betraktades normalt mänsk-samhällen de utanattvar vara
förnuftsbrist det huvudsakliga skälet till deligt förnuft. Denna attvar

för sina handlingar.sinnessjuka inte ansågs kunna ställas till ansvar
Även föreskrev sinnes-i den romerska farms reglerrätten attsom

annorlunda andrahade begått brott skulle behandlassjuka änsom
sinnessjukdomarnas karaktär och konsekvenserbrottslingar. Synen

utvecklad i äldre och i den romerskaemellertid än rätt,meravar
vansinne.skilde mellan olika sinnessjukdom ellerrätten typerman av

oförmögen utföraExempelvis ansågs den fullständigt sinnessjuke att
sinnessjuke interättshandling. Allmänt gällde dennågon atttyp av

ansågs styrdastraffas, eftersom hans handlingar inteskulle vara av en
vilja.fri

följde den internationellamedeltiden och fram till 1800-taletFrån
ställning tvåsinnessjukas straffrättsligautvecklingen det gäller denär

misstänkteutvecklingslinjen innebar denhuvudspår. Den att gavsena
för-sinnessjukdom ursäkt ellermöjlighet åberopaatt ensom en

principrannsakningen. Dennamildrande omständighet i samband med
andrabetydelse i engelska rättstraditionen. Detfick den synsättet,stor

rättsutvecklingen,kom prägla den kontinentalai hög grad attsom
vetenskapligt orienteradförsök formulerabyggde på att en mera

social varelse.kunskap människan som enom
till det blev1700-talet leddeUtvecklingen i England under att

attjdomstolarna anklagadetill devanligare hänsyntog varom
tilltaladeoftare denförekom också alltsinnessjuka och det att

sittursäkt förförklaring till ellersinnessjukdomåberopade som
uppmärksammadei flertalhandlande. Utgångarnabrottsliga rätts-ett

för hurklara regler1800-talet ledde till kravfall i början av
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Århantera de sinnessjukadomstolarna skulle lagöverträdarna. 1843
mordfallinträffade kom regleringett attsom ge nanm en ny

Omständigheterna fallet följande.området. i En vidvar man nanm
Daniel MNaghten försökte mörda den dåvarande engelske premiär-

fel på och dödade i stället dennes sekretera-ministern, togmen person
hävdade Naghten sinnessjuk hanFörsvaret M och därföratt attvarre.

hållas ansvarig för sin handling. Domstolen fann vidinte kunde sin
inte skulle tillprövning MNaghten dömas för brottet,att utanansvar
skulle hospital.beslutade han i stället in Utgångenspärrasatt ett av

rättsfallet ledde till intensiv debatt, vilket föranledde den engelskeen
motsvarigheten till justitieministern ställa fem frågor till de domareatt

hade dömt i målet. Svaren två dessa frågor har kommit attsom av
vilka alltjämtde s.k. MNaghten-rules, gäller i England ochutgöra

de flesta länder med Common harWales. I Law-typrättssystemett av
ursprungliga MNaghten-rules kompletterats och byggts i taktde ut

forskningen tagit fram sinnessjukdomarnasmed rönatt nya om
på individen. flera amerikanska delstater har dockinverkan I man

år alltmer kommit återgå till regleringunder attsenare en som mera
bygger på M Naghten-rules.direkt

Utvecklingen inom psykiatrin i Frankrike i början 1800-taletav
till det fram uppfattning sinnessjuk-ledde bl.a. växteatt atten om

kunde partiella. Rättsutvecklingen på kontinentendomar vara
influerades dessutom tankarna från upplysningstidens filosofer ochav

olika strömningar tillsamhällsrefonnatorer. Dessa upphovgav en ny
straffverkställighetStraffrätt och och ledde till den s.k.attsyn

straffrättsskolan slog igenom. riktning inomklassiska Denna nya
straffrättsskipningen,straffrätten ställde krav humanitet inomstörre

likhetoch principerna legalitet, proportionalitet och inför lagenom
för straffrätten. i Frankrikeblev grundvalarna Med början år 1791

tillkom kontinenten rad strafflagar alla influeradeen nya som var
den klassiska straffrättsskolan.av

straffrättsliga in-Människans fria vilja själva grunden i denvar nya
välja mellan laglydnadriktningen och människan ansågs därmed kunna

och lagbrott. Om hon begick brott ådrog hon sig skuldett somen
Även skälmåste straff. allmänpreventiva spelade storsonas genom en

motiv strafflagstiftningen. individer barn, psykisktroll för Desom -
utvecklingsstörda inte kunde betecknasstörda och psykiskt somsom-

undantagna från straffrättsligtfria och förnuftiga ansvar.var
läkarnas psykiatrikernas inflytandebörjan 1800-talet ökade ochI av

bedömningen brottslingarnas sinnestillstånd och sinnessjukaöver av
begått brott i utsträckning föremål förhade blev ökadpersoner som

behandling. Empiriska studier brottslingens och hans socialaav person
rådandegrund för ifrågasättande demiljö kom ettatt ge en av

moralfilosofiska föreställningarna och tillräknelighet.om ansvar
uppmärksamheten riktades brottslingens i ställetGenom motatt person
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för gärningen trädde den individualpreventiva aspekten straffet
förgrunden.i

italienskeDen läkaren Cesare Lombroso brukar betecknas både som
upphovsman till de naturvetenskapliga eller positiva straffrättsskolorna
och kriminologins grundare. Hans ursprungliga teorier gick påutsom

del födda till förbrytare. Senare modifierade hanatt en personer var
teoriersina och erkände andra faktorer såsom ekonomiska,även

sociala och klimatologiska betydelsefulla för brottslighetenssom
uppkomst. vikt hans straffetAv skulle efterär tes att anpassas
brottslingens med hänsyn till graden farlighet. Lombrososegenart av
lärjunge Enrico Ferri försökte smälta de sociala och biologis-samman
ka riktningarna inom kriminologin. Han utarbetade förslag tillett
strafflag baserat på olika preventiva åtgärder.ett systemsom var av
Ferri förkastade helt tanken på straffets vedergällande funktion. Han
hävdade bl.a. psykiskt sjuk skyldigävenatt atten person var
underkasta sig den påföljd i fallhans den ändamålsenligamestsom var
för avhålla honom från brott, vilket oftast inspärrning påatt var
hospital. Tillräknelighetsbegreppet enligtborde Ferri avskaffas.

riktning moderata straffrättstänkare,En främstaav mera vars
företrädare den tyske rättsvetenskapsmannen Franz Liszt, för-var von

finnasökte drag mellan den klassiska straffrättsskolangemensamma
den positiva skolan. denoch Denna skola moderna eller socio--

logiska skolan delade dock positivamed den skolan tanken att-
brottsligheten skulle bekämpas socialt fenomen. kundeManettsom
emellertid sig bibehållatänka tillräknelighetsbegrepp, ävenatt ett om
grunden till detta klassiska straffrättssko-den denänvar en annan som
lan hävdade.

äldsta svenska lagbestämmelserna inte någon klar bildDe ger av
sinnessjuka behandlades straffrättsligthur de i hänseende. I 1734 års

lag berördes de sinnesjukas straffrättsliga ställning kortfattatytterst
omtvistat frihetoch det huruvida regleringen innebar från straffan-är

sinnestillstândet förmildrandeeller kunde räknasom ensvar som om-
ständighet.

vårt land förändrades de sinnesjukas straffrättsliga ställning påI ett
genomgripande början 1800-talet. förändringunder Dennasätt av var

straffrättsläranbetingad den påverkan den klassiska hade påav som
arbetet med revidera strafflagen. Beroende på legalitetsprincipensatt

straffgenomslag området för frihet från direkt i lagtexten.angavs
tillkomsten bestämmelserbakgrunden till SL:sDetta är av om

förminskad tillräknelighet kap.tillräknelighet 5 kap. 5 § SL och 5
förnuftskriteriumdessa bestämmelser lades vikt vid och6 § SL. I ett

brister i den sinnessjukesi många utländska strafflagar,inte, som
fria vilja.

sociologiska straffrättsskolan,Thyrén, influerad densom var av
sina principförslag i början 1900-talet bestämmelseföreslog i enav
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berörde den straffrättsliga problematiken vad gäller de psykisktsom
störda och de tillfälligt sinnesförvirrade. Thyréns förslag bearbetades

Strafflagskommissionen,vidare bl.a. lade fram förslagettav som
beträffande de psykiskt störda lagöverträdarna. Förslaget gick påut att

skulle införas medicinsktdet psykiatriskt tillräknelighets-ett rent
och straffriförklaring skulle förbehålletbegrepp de gärnings-att var
bedömdes sinnessjuka sinnesslöa.eller Vidare föreslogsmän som vara

förklarades fri från straff fallden i vissa skulle förvarasatt som
Ävenvårdanstalt. kommisionens förslag inte leddeallmän tillom

lagstiftning kom dock del dess realiserastankar andraatten av genom
reformer.

År tillsattes sakkunniga skulle1935 till-överen grupp som se
räknelighetsregleringen i SL. sakkunnigas förslag innebarDe bl.a. att

bedömdes sinnessjuk eller led själsrubbningden som som som av en
jämställa med sinnessjukdom skulle förklaras fri frånattsom var vara

straff Förslaget innebar vidare dessa i samhällsskyddetsatt personer,.
skulle in på sinnessjukhus.intresse, kunna Resultatet de sakkun-tas av

överlämnades till Strafflagbe-nigas arbete den år 1938 tillsatta
redningen för fortsatta överväganden.

År genomfördes förändring tillräknelighetsbestännnel-1945 en av
bl.a. innebar infördesdet krav kausalsambandatt ettsomserna,

mellan sinnestillståndet och den brottsliga gärningen för straffriför-att
klaring skulle kunna ske. Reforrnen innebar också jämställdhetsbe-att

infördes i lagstiftningen. Lagstiftningen byggde på förslaggreppet ett
från Strafflagberedningen SOU 1942:59.

sitt slutbetänkande Skyddslag SOU 1956:55 föreslog Strafflagbe-I
redningen bl.a. straffriförklaringarna skulle avskaffas. Anledningenatt
härtill beredningen ansåg tillräknelighetsläran hade spelatatt att utvar

roll. stället skulle de psykiskt störda lagöverträdarna,sin I om
vårdbehov förelåg, dömas till vård på sinnesjukhus eller till öppen
psykiatrisk vård. Individualpreventiva skäl skulle enligt förslaget vara

för sådan vårdåtgärd kom till stånd. Vidare föreslogavgörande om en
inteberedningen de psykiskt störda lagöverträdarna skulle kunnaatt

fängelse i övrigt skulle råda inskränk-dömas till det ävensamt att
påföljdsvalet för dem.ningar i

propositionen till godtog departementschefen Strafflagbe-BrBI
redningens förslag slopa straffriförklaringarna. Tillräknelighetsläranatt

i realitetendärmed formellt avskaffas, denkom ävenatt om genom-
fri påföljd överflyttas tillfängelseförbudet och institutet från kom att-

skulle förordna brottspåföljd,påföljdsledet. Domstolen om en
vård sinnessjuklagen, för de lagöverträdareöverlämnande till enligt

omfattades detbedömdes sinnesjuka, sinnesslöa eller som avsomsom
vård. Brottspåföljdenjämställdhetsbegreppet och i behovs.k. avvar

till överlämnande till sluten psykiatrisk vård isedermerabytte namn
i kraft år 1967.samband med LSPV träddeatt
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Påföljderna för de psykiskt störda lagöverträdarna kom bli före-att
Årmål för fortsatt under 1970-talet.översyn 1977 lade den s.k.en

Bexeliuskommittén fram sitt betänkande Psykiskt störda lagöverträdare
SOU 1977:23, i vilket föreslogsdet bestämmelserna avseende deatt
psykiskt störda lagöverträdarna skulle revideras. Bexeliuskommitténs
förslag lämnades för fortsatt beredning tillöver Socialberedningen,

förslagsina det gäller de psykiskt stördanär lagöverträdar-som avgav
i sitt betänkande Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten SOUna

1984:64. Enligt förslaget skulle utgångspunkten vanligaattvara
påföljdsregler i så utsträckning möjligt skulle tillämpasstor ävensom
beträffande psykiskt störda lagöverträdare. Beredningen ansåg
samtidigt inte helt kunde undvara särskilda regler föratt man
lagöverträdare psykiskt avvikande. Bl.a. föreslogsärsom en ny
påföljdskombination innebar domstolarna skulleattsom ges en
möjlighet samtidigt med dom fängelse förordna denatt atten

tills vidaredömde skulle genomgå rättspsykiatrisk vård. vårdenNär
inte längre behövdes skulle den dömde föras tillbaka till fängelset.

På grundval Socialberedningens betänkande och remissbehand-av
lingen detta utarbetades inom Justitiedepartementet promemoriaav en
med bl.a. skiss till reglering behandlingen de psykiskten en ny av av
störda lagöverträdarna. Promemorian behandlades vid hörning åren
1986 och blev föremål för viss remissbehandling.även

I sitt huvudbetänkande Påföljd för brott SOU 1986:13-15
ifrågasatte Fängelsestraffkommittén överlämnade till särskild vårdom
borde särskild påföljd. Kommittén föreslog också attanses som en
påföljden överlänmande till psykiatrisk vård skulle avskaffas.öppen

År 1991 beslutades de bestämmelser gäller i dag. Motivenom som
för denna reform har behandlats förhållandevis ingående i avsnitt
16.2.

16.5 Uppfattningar i litteraturen

svenske rättspsykiatriprofessornDen Olof Kinberg starkt kritiskvar
till det straffrättsliga tillräknelighetsbegreppet. I mängd skrifter ochen
artiklar argumenterade han för slopande detta begrepp. Som skälett av

sin ståndpunktför han bl.a. tillräknelighetsläran vilade påattangav en
Ävenfiktiv föreställning verklighetsgrund. Strahl har kritiseratutan

tillräknelighetsläran se Den svenska kriminalpolitiken, 1968, 42s.
ff..och 170

Nils Jareborg har däremot hävdat Straffrättensse ansvarslära s.
258 f. avskaffandet tillräknelighetsläran förhastatatt ettav var av-
ståndstagande från tanken människor kan moraliskt ansvarigaatt vara
för sina handlingar. Det finns också andra författare har uttrycktsom

uppfattning Jareborg bl.a.se Sten Heckscher, Socialbe-samma som
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redningens skuld, Skuld och Straffrättsliga studier tillägnadeansvar,
Alvar Nelson, 1985, 235 Knut Sveri, Frihet från påföljd,samts.
Festskrift till Hans Thornstedt 679-694.s.

16. 6 Utländsk rätt

I såväl dansk norsk tillräkneligheträtt förutsättningär försom atten
någon skall kunna straffrättsligt ansvarig för gärning.anses som en

Som otillräkneliga enligt dansk enligt 16rätt § DSL deanses som
vid gärningstillfället sinnessjuka, psykiskt utvecklingsstördagravtvar
eller befann sig i tillstånd kan jämställas med sinnessjuk-ettsom som
dom. De uppräknade tillstånden emellertid endast indicierär att
otillräknelighet kan föreligga och domstolen förbehållenär rätten att
slutgiltigt frågan otillräknelighet.avgöra Domstolen således inteärom
bunden den rättspsykiatriska bedömningen. I dansk finnsrätt ävenav

särskild reglering för rusutlösta psykiska sjukdomstillstånd seen
bilaga 725.1. Vidare i 68 § DSL olika eller mindre in-upptas mer
gripande särreaktioner de lagöverträdare inte till-som som anses
räkneliga kan bli föremål för. Som påexempel mindre ingripande
särreaktioner Övervakning, föreskriftnämns vistelseort ellerom
arbete, missbruksavvänjande behandling eller psykiatrisk behandling.
Intagning på mentalsjukhus eller på institution för psykiskt utveck-
lingsstörda exempel ingripandeär särreaktioner.mera

I norsk finns psykiatriskträtt kriterium för otillräknelighet.ett rent
Enligt 44 § NSL handling begåsär den vid gärnings-en som av som
tillfället sinnsyk sinnessjuk eller bevistlös utan medvetande intevar

Ävenstraffbar. norsk innehåller särreaktionerrätt "sikring" som
syftar till skydda samhället 39 § NSL. Dessa särreaktioneratt kan
också under vissa förutsättningar tillämpas på tillräkneliga lagöverträ-
dare vid tillstånd orsakade självförvållat Det finns lagför-ettav rus.
slag går på sikringsinstitutet skall avskaffas ochut att ersättassom av
andra särreaktioner. De otillräkneliga lagöverträdare har begåttsom
gärningar riktat sig någon liv, frihet eller hälsa skall,motsom annans

det föreligger risk för återfall och det nödvändigt förärom attom
samhällsskyddet skall tillgodoses, kunna dömas till överlämnande till
"tvungent psykisk helsevern" särreaktion bilagase 725.2. Isom
lagförslaget föreslås också det införs absolut straffrihetsregel föratt en
den vid gärningstillfället psykotisk eller höggradigtsom ut-var
vecklingsstörd och fakultativ straffrihetsregel för den utanen attsom,

psykotisk, led "allvorlig sinnslidelse", utvecklingsstör-vara av en en
ning i lättare grad eller "sterk bevisthetsforstyrrelse".en

Tillräknelighet straffbarhetsförutsättningutgör också i finländsken
Enligt den ålderdomligarätt. bestämmelsen i 3 kap. 3 § FSL är en

gärning, "som begås af den, hvilken afvita, eller af ålderdomssvag-är
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straffri.förståndets bruk", Densådan orsak saknarellerhet av annan
ursprungliga regleringen i SL.denregleringen i FSLfinska motsvarar

utdömasinga särreaktioner kaninnehållerfinländskaDet systemet som
undersökning uppfyllerrättspsykiatriskdomstol. vidDen ensomav

enligt mental-tvångsvård skall dock 17 §för psykiatriskkriterierna
förvård. Kriterierna desammain förvårdslagen ärtas som annan

särskild nämnd.fattastvångsvård, beslutetpsykiatrisk enavmen
länsrätten.fortsatt vård skallBeslut prövas avom

psykiskt störda lagöverträdaresfråganengelsk kanI rätt om
i två olika skeden Denbetydelsestraffrättsliga ha processen.avansvar

den tilltalade bedömsför förstastörningen kan detpsykiska göra att
denna därför, åt-genomgå rättegången ochoförmögen attattvara

Vidare kan"unf1tness plead".tid, skjutsförminstone to enen upp
gärningstillfället ha betydelseförelegat vidstörning harpsykisk som

störningen kaneftersomstraffrättsliga utgöraför det ettansvaret,
den tilltaladeinsanity defence". Detåtalet "theförsvar ärmot som

straffansvaretpsykiskt störd förhandet sannoliktmåste ärgöra attatt
straffrättsliga fördetregleraspåverkas. Som harskall nänmts ansvaret

MNaghten-reglerna. Omlagöverträdarnapsykiskt stördade enav
lagändring årdomstolen, sedanmeddelas kandomfrikännande en

bl.a. intagningsärreaktionerolikaförordna1991, typer avom -
sociala myndig-till deöverlämnandepsykiatriskt sjukhus,särskilt

underlåta detta.övervakning kaneller ävenheterna men-
Även straffbarhetsförutsättning 20tillräkneligheti tysk utgörrätt en

särreaktioner 61-lagöverträdare kan ådömasOtillräkneligaStGB.§
psykiatrisk-psykologiskblandadtillämpastysk§§ StGB. I72 rätt en

ansvarsfrihetotillräknelighet. Förfastställadet gällermetod attnär att
gärningstillfälletvid ledgärningsmannenkrävsföreliggaskall attanses

medvetenhetsstörning,djupgåendesjukdom,psykisk en gravenenav
psykisk abnormitetsvårnågonutvecklingsstörning ellerpsykisk annan

insikt detförmåga tilltillstånd saknade orättaföljd sittoch till omav
insikt, saknadeförmåga till sådanhadehanhandlande eller,sitti om

särreaktionerSomöverensstämmelse med denna.iförmåga handlaatt
intagningsjukhus,på psykiatrisktintagningbl.a.förekommer

bilaga 725.5.övervakning seskyddsanstalt och
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överväganden16.7 och förslag

16.7.1 Behovet reformav en

Vår bedömning det finnsär behov ändra detatt nuvarandeattav
och övergå till ordning där vissasystemet gärningar, haren som

begåtts allvarligt psykiskt störda lagöverträdare, inte betraktasav
brott i straffrättslig mening. Härigenom skulle särregleringensom

stördabeträffande psykiskt lagöverträdare, liksom i flertalet andra
länder, inte gälla endast påföljdsbestämningen ävenutan avse
frågan, gärningsmannen grund sitt tillstånd huvudöverom av

straffrättsligtär ansvarig för gärningen.taget

Inledning

I propositionen till 1991 års reform uttalades frågan, huratt systemet
för behandlingen lagöverträdare med brister eller avvikelser iav
psykiskt hänseende bör utformas, de svåraste,är principielltett av
viktigaste och kontroversiella inomproblemen kriminalpolitikenmest
se 1990/91:58 448. Enligt propositionen består problemetprop. s.
framför allt i finna ordning samtidigt tillgodoseratt alla deen som
krav på rättvisa, humanitet, samhällsskydd och andra hänsyn görsom
sig gällande. Det finns all anledning instämma i den redovisadeatt nu
beskrivningen. Många problemen inom straffrätten ställs på sinav

det gäller psykisktnär störda lagöverträdare, särskilt frågorspets om
personligt och skuld.ansvar

Straffansvaret för psykiskt störda lagöverträdare ocksåär deett av
områden inom straffrätten där moraliska ställningstaganden siggör
särskilt starkt gällande. Som framgår redogörelsen i avsnitt 16.4av
och bilaga för7 hur historiskt behandlat detta problemkom-settman
plex har tankarna på särreglering för psykiskt störda lagöverträdareen
sitt i den antika moralfilosofin och i allmänna rättviseföre-ursprung
ställningar. För de flesta människor det sig mindre straffvärtter
mindre klandervärt begår straffbelagd gärning underom man en
inflytande psykisk sjukdom begår sådanän gärningav utanom man en

psykiskt sjuk.att vara
historiskEn återblick pekar emellertid också på psykiskt stördaatt

lagöverträdare, liksom för övrigt psykiskt sjuka i allmänhet, många
gånger har ställts utanför samhället och betraktats mindre värda.som

harDe människor både rättigheter och skyldigheter.setts utansom
Begreppet människovärde har historiskt knappast haft någon reellsett
innebörd för dem. Som har de också klartansettsgrupp vara
särskiljbara från "normala" människor och farliga föräven setts som
samhällets övriga medborgare. Många psykiskt sjuka har därför fått
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hospital.inlästa pådelen sina livhela ellertillbringa större t.ex. ettav
för sighistorien klaraspektviktigt ha denna närDet ävenär att av

behandlas ibörpsykiskt stördahurfunderar över personerman
hänseende.straffrättsligt

nuvarandegrunden för detden ideologiskaNågot systemetom

låg till grund förlagstiftning,förslag tillStrafflagberedningens som
skedde tillräknelighetstraffrättenradikala förändring närden somav

tillräknelig-det gälldeansvarsförutsättning,avskaffades närvarsom
straffrättsskolan. Förpositivainfluerat denhetsproblematiken starkt av

hördebegreppålderdomligaoch skuldskoladenna somvar ansvar
vedergällningsteorier ochstraffrättsskolansklassiskamed densamman

enligtförtecken, någotmetafysiskamedfilosofiskt tankegodsmed som
Straffsystemetstraffsystem.iinte hörde hemmapositiva skolanden ett

skyddasamhället kundesådanti stället utformasskulle sätt attett
fenomen. Allasocialtbrottslighetförebyggabrott ochsig mot som

ansvarigatillfälle, socialtförmåga elleroberoendemänniskor avvar,
deterministiskpå starktbyggdeUppfattningensina handlingar.för en

till denmed hänsynskulle bestämmaslivsuppfattning. Påföljden
för det fall hanfostran eller,vård ellerbrottslingens behovenskilde av

Tids-honom.skyddsamhällets behovfarlig,bedömdes motavsom av
användning.tillutsträckning kommapåföljder skulle iobestärnda stor

Även iintetill skyddslagförslagStrafflagberedningens antogsom
rörande deförslagetgenomfördestillkomstviddelar BrB:salla

straffriförklaringarlagöverträdarna i Depsykiskt störda sett.stort som
till BrBförarbetenasågs enligttidförekom SL:s enmera som

domstolenändamålsenligtdärfördet tedde sigformalitet och attmest
psykiskt stördedenförordnai domendirektmöjligheterfick attatt om

oftastindirektske på sätt,detta skullevårdasskulle än ettatt mer
straffriförklaring hadeefter detåtgärderadministrativa attgenom

underordnadframgåttochskuldFråganskett. som avvaransvarom
reaktionernadärmed ihängerbetydelse. Det systemettattsamman

medproblemetskäl misterindividualpreventivamotiverasbrottmot av
därmed förochtillräknelighetstraffrättsligförkriterierfastställande av

Stephanbetydelsesin semåni vissstraffrättsligt t.ex.ansvar
1949,Schlyter,till KarlFestskriftaf straf,afskaffelseHurwitz, Om

denspörsmålblir främststörningpsykiskFråganf..216 ett omoms.
behandlingsforrnen.ändamålsenligamest

iförgrunden BrB:sisåledeslämplig påföljd kom sättasValet attav
grund-avskaffadestillräknelighetmedochpåföljdssystem. I att som

försärregleringenityngdpunktenansvarsförutsättning komläggande
påföljdsbestäm-tillförläggaslagöverträdarnastördapsykisktde att

iansvarsledet. Dettill ärtidigareförställetiningen samman-som
hamed ordinteStrafflagberedningenbelysande etthanget synesatt
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berört frågan det subjektiva rekvisitet i samband med sitt förslagom
Åtgärdenavskaffa tillräknelighetsläran. sågs motiverad utifrånatt som

praktiska ändamålssynpunkter. Det förhållandet domstolarna medatt
den ordningen måste bedömningar detgöra subjektivanya av
rekvisitet hos psykisktäven störda lagöverträdare förbegicksgravt
således med tystnad. hellerInte grunderna för införandet det s.k.av
fängelseförbudet redovisas i förarbetena till BrB.

Utvecklingen under tidsenare

Under år har blickpunkten inom straffrättspolitiken änsenare mer
tidigare varit riktad den brottsliga gärningen. Grunden förmot
beaktandet gärningsmannens personliga förhållanden vid påfölj dsbe-av
stämningen har delvis ändrats. Omständigheter med anknytning till
gärningsmannens har, från ha varit något genomgåendeattperson som
skulle beaktas utifrån prognostänkande och bedömningar be-av
handlingsbehov, blivit något i stället huvudsakligen skall beaktassom
på den grunden något oskäligt. Hela den s.k. behand-att annat vore
lingsideologin grund för pâföljdsbestärrmingen har i fråga.sattssom
I stället har det lagts vikt vid straffsystemet bör utformat påatt vara

sådant likformighet, rättvisa och förutsebarhetsätt främjas. Medett att
inriktningsådan straffrättspolitiken blir frågor ochen av om ansvar

skuld betydligt centrala i bygger utpräglatän ett systemmer som
individualpreventiva överväganden. Regleringen de psykisktsom avser
störda lagöverträdarna har hittills inte påverkats denna förändradeav
inriktning straffrättspolitiken. Påföljdssystemet i övrigt harav
emellertid genomgått förhållandevis genomgripande förändringar och
förslag föreligger fortsättning förändringsarbetet seom en av
Straffsystemkommitténs betänkande reformeratEtt straffsystem SOU
1995:91. Vad har talar för bör övervägasagts attsom nu man en
förändring utforrrmingen särregleringen avseende psykiskt stördaav av
lagöverträdare, så denna står i bättre samklang med den inriktningatt

straffrättspolitiken har.som numera

Ytterligare behovet ändra den nuvarande ordningenattom av

Sverige unikt i världen inte ha tillräknelighetär nästan attgenom som
brottsförutsättning. I övriga delar världen med endast någotär,av

tillräknelighetundantag, eller ansvarsförmâga grundläggande förut-en
sättning för någon skall kunna fällas till straffrättsligtatt ansvar.

omständighetDenna naturligtvis mycket starkt skäl förär ett att man
förändringbör den nuvarande ordningen i svensköverväga rätt.en av

Men det också så avsaknaden tillräknelighetsregleringär att av en
leder till praktiska problem. Vi skall i det följande peka de
viktigaste dessa.av
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Sverige ansvarsfrihet frågasamtliga EU-länder kan komma iI utom
lagöverträdare, vilket åtminstone siktvissa psykiskt störda kanför

för i integrationsarbetet på det straffrättsligainnebära svårigheter oss
nämligen förutsättas tillräknelighet kommerområdet. Det kan att att

ansvarsförutsättning inom den interna EU-straffrätt ärsomenvara
ansvarssubjekten inom den internaframväxt. Eftersom EU-under

oftast juridiska har frågan dock intestraffrätten ännuär personer
rättstillämpningen.ställts på sin ispets

kunnat frigöra sig från dehar inte heller i svensk heltMan rätt
tillräknelighetsläran. Fängelseförbudet i 30 kap.tankar bärsom upp

institutet fri från påföljdoch det i lagrum reglerade§ BrB6 samma
från denna lära. Grunden till lagrummet tordeuppenbarligenär rester

den allvarligtnämligen, åtminstone i huvudsak, ärattvara som
fullt ansvarig för vad han har gjortpsykiskt störd inte bör hållas närut

haft samband med hans tillstånd. Bestämmelsen ihandlande harhans
emellertid betydelse endast på påföljdsnivån och6 § BrB har30 kap.

huvudfrågan, straffrättsligtdärför inte inverkakan överom ansvar
märkligt med hänsyn tillkomma i fråga, vilket kan tyckasbörtaget

avgörande brist med den svenskagrunden för bestämmelsen. En
till det också finns fallsåledes den inte hänsynregleringen är attatt tar

mindrefria från i stället för döma tillhelt bördär att enansvar,man
tillstånd så tillpåföljd. Gärningsmannens psykiska kan deningripande

efter han inteförmåga sig lagengrad ha påverkat hans rättaatt att
avgörande svaghetför gärningen.rimligen kan klandras Detta är en

risk förnuvarande ordningen och innebärmed den att personeren
straffrättsligt ansvariga fälls till för brott,inte bör ansvarsom vara

naturligtvis inte bör godtas.något som
försökt denna brist iframgått, läkaVisserligen har man, som

"fängelseförbu-i 30 kap. 6 § BrB. Menmed bestämmelsensystemet
ansvarsfrihet knappast hadeomfattar hel del fall därdet" även en

påför fall i svensk hade ställts kravkommit i fråga det det rått
Någon har begåttansvarsförrnåga brottsförutsättning. ettt.ex.som

allvarlig psykisk störningsvårt under påverkanmycket brott av en
kontrollera sitt hand-omdömesförmåga eller förmågahans attmen

befrias frånså det rimligt han börhar inte varit nedsattlande är attatt
emellertidsådan situation gällerstraffrättsligt I sammaansvar. en

beträffande vidför påföljdsvaletbegränsningar somsom en person
uppfattning sakför-gärningstillfället djupt psykotisk och omvarsvar

i verkligheten, förhållandensaknade förankringhållandena helt som
straffrättsligtintebör medföra han börrimligtvis att somanses

på riskenförhållande pekarför gärningen. Förutom dettaansvarig att
riktigt når tillinteorimliga "tröskeleffekter" deniblandför uppsom

långvariga fängelsestraff,ofta tillpsykisk störning dömsallvarlig
fårstörning aldrigallvarlig psykiskbedöms hamedan den som en

allmänt plan fråga sigsåtill fängelse kandömas ett omman mera
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rimligtdet den subjektiva förhållandeär sådant hanatt är attvars
bedöms kunna fällas till och därför ha gjort sig skyldigansvar anses
till brott, inte vårdbehov saknas skall kunna dömas till andraett om- -
påföljder Villkorlig dom eller skyddstillsynän hanom inte förklaras
fri från påföljd, påföljder ofta inte står i rimlig proportion till detsom
begångna brottets allvar. Det här förhållandet kan leda till skevheter
i Ett exempel härpå Flinkfallet NJA 1995är 48, därsystemet. s. en
möjlig utgång med den nuvarande regleringen hade varit Mattiasatt
Flink dömts till skyddstillsyn för sju mord och mordförsök.tre

kan, iMan anslutning till det anförda, fråga sig varför det endast
Ävenfängelse undantas i 30 kap. 6 § BrB.är skyddstillsyn kansom

så ingripande för den dömde. Med det alltmersynsättvara nog som
vinner insteg straffrättslig reaktion ådöms för visaatt atten-
samhällets avståndstagande från gärningen och för kraftsättaatt
bakom det allmänna straffhotet och inte, i fall inte i första hand,vart
för den skall i det enskilda falletgöra minskaatt nytta att t.ex.genom

för återfallrisken borde skyddstillsyn undantagenäven vara som-
påföljd för den dömde.

I det sammanhanget bör framhållas det för närvarande inte tordeatt
möjligt döma allvarligt psykiskt störd lagöverträdare tillattvara en

kontraktsvård eller samhällstjänst. Enligt gällande det nämligenrätt är
så skyddstillsyn med föreskrift kontraktsvård eller samhälls-att om
tjänst skall förenas med alternativt fängelsestraff vilket, detett rörom
sig allvarligt psykiskt störd lagöverträdare, inte kan dömas utom en

Ävenmed hänsyn till gällande fängelseförbud. den Straffsystem-av
kommittén föreslagna reaktionen fängelse elektronisk över-genom
vakning se SOU 1995:91 kan diskuteras från denna utgångspunkt.
Åtminstone kontraktsvård torde för övrigt generellt sett vara en
lämplig påföljd för psykiskt störda lagöverträdare.

Redan med dagens för det straffrättsliga försystem ansvaret
psykiskt störda lagöverträdare kan emellertid form "ansvars-en av
frihet" åstadkommas. En del de uppenbara fallen närmestav av
straffrättsligt inte bör bli aktuellt, åtminstone vidansvar mera
svårartade fall sinnesförvirring, torde nämligen bli föremål förav
ätalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § första stycket 4 RB. I dessa fall,

oftastdär det sig med störda eller snedvridnarör gravtom personer
verklighetsuppfattningar, har psykiatrisk behandling i någon formen

alltid påbörjats redan i samband med gripandet. Avskaffandetnästan
de s.k. O-fallen har emellertid inneburit vårdden undergårattav som

domstolsbeslut inte kan bli föremål för rättspsykiatrisk vård ochutan
därmed inte heller för någon särskild utskrivningsprövning. Ut-
skrivning skall ske så patienten samtycker till vård eller närsnart
vårdbehovet inte längre bedöms oundgängligt.som

O-fall räknades enligtSom regleringen i LSPV de hade begåttsom
brott någon personliga säkerhet, där åtal inte hademot annans men
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väckts. Utskrivning någon betecknats O-fall prövadesettav som som
obligatoriskt utskrivningsnänmden på utskrivningensättav samma som

den hade överlämnats till sluten psykiatrisk vård brottspå-somav som
följd. Numera det i stället chefsöverläkaren beslutarär närsom om
vården skall upphöra och utskrivning ske i fall där åtalsunderlåtelse
meddelas. Huruvida detta har fört med sig åklagarna mindreäratt

meddela åtalsunderlåtelse det för tidigtbenägna sigär ännuatt att yttra
åtalsunderlåtelserantalet har minskat under år, trotsom, men senare

års reform innebar1991 det tidigare kravet på orsakssambandattatt
gärningen ochmellan den psykiska störningen bort. såvälItogs

motiven till 1991 års reform 1990/91:58 bil.se 2 483prop. s. som
Riksåklagarnas föreskrifter angående åtalsunderlåtelse Riksåklaga-i

cirkulär C:I 124:20 ff. trycks också på åklagaren alltid måsteattrens
den vård har beslutats eller tänkt komma tillpröva är attom som

tillfredsställande från samhällsskyddssynpunkt,stånd vilket kanär
åtalsunderlåtelse används i färre fallinnebära vad tänktän äratt som

hänsyn till den vård har kan ståndmed eller komma till inteatt som
förenas särskild utskrivningsprövningmed eller andra begräns-kan

grundade sarnhällsskyddsaspekter. Oavsett hur 1991ningar års
påverkat åtalsunderlåtelse kan vi alltsåreform har besluten härom se

problem.ett
har framgår i HawaiideklarationenSom 7nämnts art. attav en

psykiatriker aldrig får medverka i psykiatrisk tvångsvård någonav
inte psykiskt sjuk. ordningen därDen nuvarande länsrätten fårärsom

utskrivning enligt den psykiska16 § LRV, störningenvägra trots att
allvarlig, förutsatt föreliggerlängre det risk för återfall iinte är att

allvarligt har stå ibrott slag, kunna strid med kon-är ansettssom av
ventionens bestämmelser. fall i många situationerI kan detvart ge

etiska komplikationerupphov till hålls kvar i vårdnär trotspersoner
behandlande och chefsöverläkarenden läkaren bedömer vården,attatt

åtminstone sluten vård, inte längre bör fortgå. nyligenEnsom
genomförd också visat mångaenkätundersökning har läkareatt som

i kontakt med LRV-dömda patienter upplever denkommer att
till problemnuvarande ordningen upphov etiska Villiusseger

tvångsvårdBelfrage, Fortsatt medicinska skäl Tillämpningutan av-
rättspsykiatri i strid internationell etikkodex, Läkartidningenmot
9324165-4167, 1996. etiska konflikter bottnar viDessa detsom ser

i den regleringen inte i tillräcklig omfattningi nuvarandeatt man
främstskiljer mellan de olika aspekter sig gällande, härgörsom

vård samhällsskydd. Också detta för-behovet och behovetav av
skäl ändra gällande ordningen.hållande denutgör ett att nu

överlämnandepåföljden riskerar ocksåMed den nuvarande attman
fängelse.alltför många psykiskt störda lagöverträdare döms till

Brottmålsdomstolen saknar kontroll vad överlämnandet närmareöver
innebära. Framför allt för de i och för sig fåtaligakommer att
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inte omfattas det fängelseförbudetnuvarande i 30personer som av
kap. 6 § BrB uppfyller förutsättningarna i 31 kap. 3 § BrBmen som
för rättspsykiatrisk vård, finns det klar risk för de i stället dömsatten
till fängelse. Det finns också, vilket betydelse,är större risk förav en

den nuvarande ordningen för med sig begreppetatt allvarligatt
psykisk störning tillämpningsnävare vadänges en avsett,som var
vilket i sin indirekt innebär psykiskt störda lagöverträdaretur att som

i behov psykiatrisk vårdär döms till fängelsestraff i störreav
omfattning vad önskvärt.än finnsär Det vidare klar risk försom en

de därmed döms till fängelse inte får den vård,att frivilligt eller,som
de sig denna, medmotsätter vårdintyg, de enligt normalise-om som

ringsprincipen har till.rätt
I sin uppföljning och utvärdering 1991 års reform konstateradeav

Socialstyrelsen det inte fanns underlag för kunna bedömaatt att om
fler psykiskt störda döms till fängelse följd reformen,som en av
eftersom det hade gått för kort tid för skulle kunna uttala sigatt man
i fråganden se Psykiatrisk tvångsvård effekter lagstiftning,av ny-
Socialstyrelsen följer och utvärderar 1994:2, 38 f.. Enligtupp s.
Socialstyrelsen kunde det dock påvisas trender talar för alltattsom
fler psykiskt störda döms till fängelse. Utvecklingen under tids-
perioden 1975-1992 följer enligt styrelsen klar trend innebären som

kontinuerlig minskning tid såvälöver RPU domar tillen av som
rättspsykiatrisk vård samtidigt brottsligheten och användningensom av
fängelsestraff fram till år 1992 stadigt ökade.

Senare gjorda undersökningar pekar andelen psykiskt stördaatt
bland de intagna kriminalvårdsanstalterna hög. Sedanär verksam-
hetsåret 1991/92 har också inte oväsentlig ökning detnoterats en av
antal dagar intagna i kriminalvården vårdas i psykiatrisksom
slutenvård från 4 775 dagar 1991/92 till 10 128 dagar för verksam-
hetsåret 1994/95. Det ökade antalet vårddagar kan visserligen till en
del bero efter hand förbättrat samarbete mellan kriminalvårdenett
och psykiatrin på införandet de regeringsgodkända vårdin-samt av
rättningarna, det framstår troligt det ökade antaletattmen som
vårddagar också avspeglar ökat behov psykiatrisk vård bland deett av
intagna. I sammanhanget kan nämnas kartläggningnärmareatt en av
bl.a omfattningen och karaktären psykiska störningar inomav
fängelsepopulationen kommer genomföras under tiden den 16att
september 1996 15 september 1997 inom för samarbets-ettramen-
projekt mellan Kriminalvårdsstyrelsen och Rättsmedicinalverket.

finnsDet all anledning med utveckling där allt fleratt oro se an en
psykiskt störda i särskilt behov vård döms till fängelse-personer av
straff. Också detta skäl finns det således behov detöverattav av se
nuvarande reaktionssystemet för psykiskt störda lagöverträdare.

problemEtt de överlänmasär till rättspsykiat-art attav annan som
risk vård vårdas under allt längre tidsperioder. förefallerHär det ha
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särskilda utskriv-införandet denefterdramatisk förändringskett aven
visarinventeringSocialstyrelsens nästanningsprövningen. attsenaste

vård,rättspsykiatriskföremål förnärvarandeför är0001 personer
kriminalvårds-intagna iAntalethar permission.fjärdedelca envarav

skallDessa talungefär 500tidpunkt 4vid varjeanstalt är personer.
vårdoch rättspsykiatriskfängelsefördelningen mellanmedjämföras

ådöms i 98påföljdsbestärnning. Fängelsedomstolensi procent av
visarUndersökningarirättspsykiatrisk vård 2ochfallen procent.

frihetsberövandetider mellanskillnader idet föreliggerockså storaatt
Henrikjämförbara brott sevärd förrättspsykiatriskochfängelse

fängelsetider, SvJT 1996vårdtiderRättspsykiatriskaBelfrage, s.vs.
demdet gällerskillnadernapåtagligaSärskilt när717-724. är som

undersök-enligt Belfragesoch olaga hot. Därmisshandelför ärdömts
rättspsykiat-inom denlängregångerfrihetsförlusterna drygtning tre

undersökningsgruppförkriminalvårdeninomvårdenriska än somen
ochgenomgått RPUår 1993samtligabestod enpersoner somav

dåskallolaga hot. Manmisshandel ellernågot brottenfördömts av
rättspsykiatrisktillöverlämnademånga demihåg ärkomma att somav

Undersökningsgruppenvården.kvar ifortfarandevård är var
denBrottsligheten,karakteristika.beträffande diversehomogen

likartad.missbrukgradenochkriminella belastningentidigare varav
denskillnadensignifikantaenda ansettsDen att gruppen varaenavar

överlämnandebeslutandra. Ettstörd denpsykisktnågot än ommer
förbetydelsepåtagligsåledes högstvård fårrättspsykiatrisktill en

diagnosticering ochpsykiatrisklängd,frihetsberövandets trots att
"precis"heltomöjligen kanbedömningspraxisrättspsykiatrisk vara en

Rättspsykiatriska be-Lidberg,Belfrageverksamhet jfr bl.a.
social- ochförfrån institutionenpraktiken, Rapportdömningar i

rättspsykiatri 1993:2.
medrättspsykiatrisk vårdför fortsattkrävs detframgåttSom

störningenpsykiskainte den ärutskrivningsprövningsärskild att
finnsdetföreligger så längevårdbehovnågotellerallvarlig att en

medvissadet gällervilket detåterfall i brott,för närrisk personer
personlig-vissablandalltid Mendrag ävenpsykopatiska gör.nästan

återfallsriskentordefängelse,tillhar dömtshetsstörda, varasom
mellan pâ-skotten""deProblemen med vattentätamycket stor.

bliroch fängelserättspsykiatrisk vårdöverlärrmande tillföljderna
uppenbara.alltmer

rekvisitetdet subjektivavid bedömningenProblem av

gällanderedogörelsen förframgåttdet,väcks finnsåtalOm avsom
alltförtillämpasvissa falluppsåtsrekvisitet ianledningrätt, attatt tro

störda lagöverträ-psykisktbegåttshargärningarextensivt vid avsom
statistik från Rättsme-tillgängligstödsuppgift,Enligtdare. avsomen
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dicinalverket, det bara i ellerär fall år åtalett ett ettpar per som
ogillas därför den psykiskt störde har sakna uppsåt,att ansetts trots att
prövningen uppsåtskravet vid exempelvis psykoser tordeav vara
mycket svår genomföra. Det sagda talar med viss styrka föratt att
uppsåtsrekvisitet i rättstillämpningen lättare uppfylltanses om
gärningsmannen har allvarlig psykisk störning och bedöms ien vara
behov vård han exempelvis harän varit tillfälligt sinnesför-av om
virrad och alltså inte har något vårdbehov domstolensom genom
domen kan tillgodose. Vissa uttalanden i litteraturen också stöd förger

sådan slutsats. Se Håkan Westin, En ansvarslös regleringt.ex.en av
den galnes skuld i Skuldfrihet och ansvarslöshet, 1994, 223. Ses.

Sten Heckscher, Socialberedningensäven skuld i Skuld och ansvar,
1985, 245.s.

förhållandetDet uppsåtsrekvisitet förefaller tillämpasatt mer
extensivt det signär psykisktrör störda lagöverträdare harom
säkerligen samband med det förhållandet domstolen ofta ställs införatt

antingen ogilla åtalet, varpå det finns risk för vårdatt överstor att
huvud inte kommer till stånd, eller finna "uttunnat"taget att ett
uppsätsrekvisit uppfyllt och sedan döma till överlänmande till
rättspsykiatrisk vård, vilket tillgodoser gärningsmannens behov av
värd. Väljer domstolen det sistnämnda alternativet riskerar man
emellertid orättfärdigt ålägga straffrättsligt endast föratt ett attansvar
tillgodose vårdbehovet, vilket naturligtvis principiell juridiskur
synvinkel förkastligt. Ett sådantär förfaringssätt har emellertid
åtminstone indirekt stöd i förarbetena till BrB. Departementschefen
uttalade där, till bemötande invändningar vid remissbehandlingenav

de s.k. straffriförklaringarna borde bibehållas och det kundeatt attom
riktas allvarliga invändningar domstol skall döma till vård,mot att att
problemet med de psykiskt störda lagöverträdarnas straffrättsliga

formellnärmast klassificering detattansvar var se som en som var
svårt föreställa sig betydelse se 1962:större 10att Cvar av prop. s.
106. Enligt departementschefen problemet främst praktiskvar av

det väsentliga enligt hans mening de psykiskt störda ficknatur; attvar
den behandling med hänsyn till omständigheterna bäst lämpadsom var

reaktion brottet. Man kan här hur inflytandet från densom se
under 1940- och 1950-talen förhärskande behandlingsideologin
påverkade lagstiftarens ställningstaganden långt vad denutöver mera
primärt sikte på.tog

Även risken för gärningsmannen till följd sitt tillståndatt av
återfaller i allvarlig brottslighet kan i vissa fall tänkas indirekt inverka
på bedömningen i uppsåtsfrågan. Gärningsmannens farlighet får
nämligen beaktas endast han fälls till och överlämnas tillom ansvar
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Vid ett
ogillande åtalet kan däremot till gärningsmannens psykiskaav en
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tillstånd knuten risk för återfall i straffbelagda gärningar inte i sig leda
någon fråntill reaktion samhällets sida.
brottsbalkskommentaren medges uppsåtsprövningen vad gällerI att

psykiskt störda lagöverträdare kan svår det anförsgöra,attvara men
enligt vår uppfattning, lakoniska ordalag uppsåtsrekvisitetvidare att

torde uppfyllt i dessa fall BrB III 256.oftast s.vara
Uppsåtsrekvisitet bör naturligtvis uppfattas på be-sättsamma

psykiskt lagöverträdare beträffandeträffande störda andrasom
psykisk svårför-gärningsmän. någon på grund störning harAtt av en

för sitt hindrarklarliga och irrationella bevekelsegrunder beteende
i tillräcklig grad medveten vad hanvisserligen inte han är göratt om

därför ha uppsåt.och kan Den t.ex. attanses som anser en man som
går på andra sidan hans han aldrigtrotsär värste ovängatan att sett

naturligtvisförut och därför misshandlar denne, har uppsåthonom att
eftersom förstår han slår på människa. vissamisshandla, han Iatt en

psykiskasituationer, gärningsmannen på grund sitt tillstånd harnär av
misstolkar förbiserstörd verklighetsuppfattning så han elleratt t.ex.en

uppsåtsprövningsinnesintryck, blir emellertid sedvanlig mycketen
finns anledning uppsåt i dessa fallsvår genomföra. Det attatt att tro

sällan saknas.inte
framgått föregående har Strahl i anslutning tillSom det rättsprax-av

det i uppsåtsrekvisitet ligger krav på medvetenhet seettmenat att
Straffrätt i vad angår brotten 91 f.. Den tilltalade skall haAllmän s.

befunnit i sådant tillstånd uppsåtsrekvisitet kan uppfyllt;sig ett att vara
får varit alltför omtöcknad. rättspraxis brukar detta kravinte ha Ihan

varit i tillräcklig grad medvetenuttryckas så den tilltalade skall haatt
Medvetenhetskravet harsitt handlande NJA 1969 401.se t.ex. s.om

främst i fall medrättstillämpningen kommit till användning SL:si som
tillfällig sinnesförvirring, någotskulle ha betecknatsreglering som

fallförklara varför de flesta dessa inte hellerskulle kunna avsom
föranlett något straffrättsligt Vidtillkomst haefter BrB:s synes ansvar.

psykisksinnesförvirring har sin grund i allvarligfall enav som
några få undantag intedäremot medvetenhetskravet medstörning har

hovrättsfallen 1985:62 ochgenomslag. Se dock RHfått samma
med manodepressiv psykos.1994:78 där det rörde sig om personer

med styrkasig naturligtvis gällandeMedvetenhetskravet gör samma
psykisksin grund i allvarligfall sinnesförvirring hari ensomav

i den praktiskaförefaller emellertidstörning. Det som om man
Ävenför detta problem.rättstillämpningen i viss utsträckning blundar

förföreligger därför riskpå medvetenhetskravetmed avseende atten
straffrätts-lagöverträdarna i alltför hög gradpsykiskt stördade anses

vårdbehov ellerantingen till föreliggandeansvariga med hänsynligt
återfall irisken för brott.till

personlig innebäroaktsarnhetsrekvisitet CulpaOckså prövningen av
lagöverträdare. Vidpsykiskt stördasärskilda svårigheter vad gäller
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omedveten oaktsamhet många gånger inteär det första ledetens
orsaksledet uppfyllt, eftersom gärningsmannen i gärningsögonblicket
saknade förmåga nå erforderlig insikt. I fall kan det ofta inteatt vart
begäras honom han i sitt störda tillstånd skulle ha gjort någotattav

erfordrades för nå insikt; han saknade förmåga därtill seattsom
StraffrättensJareborg, ansvarslära 214 och 259. Visserligen kans.

vissa fall föregåendei oaktsamhet samtidig oaktsamhet. Manersätta
tänka sig någonkan oaktsamhet försätter sig i sådant tillståndatt ettav

oaktsamhet täckerhans han vid tillfälle kommeratt att ett attsenare
sakna förmåga kunna nå insikt. förAnsvar oaktsamhetsbrott kanatt
då ändå utdömas med stöd grundsatsen actio libera in dvs.av causa

själv uppsåtligen eller oaktsamhet förorsakar tillstånddetatt man av
skulle ha friat från detansvar, sig, såvitt kanrörsom annars men

fåtaliga fall.bedömas, Det finns därför tecken ävenattom
oaktsamhetsprövningen sker alltför summariskt och tillräckligtutan
beaktande gärningsmannens speciella svagheter.av

fördaSlutsatser det resonemangetav

Vi hittills i detta avsnitt anfört flerahar för denargument att nuvaran-
de ordningen i svensk i aktuellt hänseende bör Enligträtt överges.nu

uppfattningvår har sådan tyngd det framstårargumenten atten som
i grad angeläget skapahög ordning för den straffrättsligaatt en annan

psykiskthanteringen störda lagöverträdare.av
Bibehållandet fängelseförbudet och grunderna för detta visar attav

det omöjligt och naturligtvis inte heller önskvärt bortsenärmast är att
från det grundläggande kravet gärningsmannen vid gärningstill-att

haftfället skall ha möjligheter och förmåga följa lagen. Brister detatt
i detta hänseende bör gärningsmannen inte hållas ansvarig för sitt
handlande. räcker inteDet han på olika särbehandlas vidsättatt
påföljdsbestämningen.

gärningsmän ingår i den aktuellaDe kategorin kännetecknassom av
de antingen har klart förvrängd eller annorlunda motivbild föratt en

sitt handlande avsaknad omdömesförmåga eller de visserligenattav- -
riktigtpå kan bedöma handlingssituationen, de saknarsättett attmen

förmåga avstå, på grund avsaknad impulskontroll elleratt t.ex. av av
tvångsmässighet i sitt handlande.stark Det kan det gäller dennär an-

norlunda motivbilden sig sinnesintryck misstolkas ellerröra om som
missförstås, vilket medför gärningsmannens handlande sker utifrånatt

verklighetsuppfattning.förvrängd Han bör i dessa fall inte straff-en
rättsligt klandras för sin gärning. Att den har saknat kontroll översom

inte kunna klandras straffrättsligtsitt handlande bör för han inteatt
annorlunda han gjorde haragerade med det inteän göra äratt att

gärningsmannen irimligt kräva han den konkreta gärnings-att attav
situationen kan stå inre befaller utförahonomrösteremot t.ex. attsom
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visst handlande avstå från handlandeeller betingasett ett attsom av
saknar förmåga impulser.han hanteraatt

sagda innebär följande.Det Den grund allvarligsom av en
psykisk störning värderar verkligheten på felaktigt och därmedsättett

felaktig motivbild förfår sitt handlande bör han skulleävenen om-
uppfylla kravet på uppsåt eller oaktsamhet inte klandras för gär--

alltsåHans avsaknad omdömesförmåga bör leda tillningen. attav
straffrättsligt inte krävs för den gärning han begårnågot utansvar som

sådant tillstånd. saknar förmåga kontrollera sitti Denett attsom
riktigt verkligheten,handlande kan visserligen bedöma han saknarmen

efterandra sidan förmågan sitt handlande denna sinå rättaatt
straffrättsligtbedömning. heller han bör ansvarig.Inte anses

framstår naturligtvis önskvärt uppsåtsrekvisitet tillämpasDet attsom
striktare det sig psykiskt störda lagöverträdare, varkennär rör om men
uppsåtsprövningen i eller utvidgad prövning kravetallmänhet en av

tillräcklig för aktuella lagöverträdaremedvetenhet torde attvara nu
från straffrättsligt Motsvarande gäller förskall undantas ansvar.

oaktsamhetsprövningen. Vi därför bedömningen det önskvärtärgör att
allvarligt psykisktåtergång till ordning där vissa stördamed en en

straffrättsligtlagöverträdare helt undantas från ansvar.

tillräknelighet förutsättningl6.7.2 Ansvarsfönnåga som en
straffrättsligtför ansvar

föreslår det införs bestämmelse i l kap. BrBVi att somen ny
begåttsföreskriver gärning inte brott, den harutgöratt omen

påverkan allvarlig psykisk störning har lettunder somav en
omdömesförmågatill gärningsmannen har saknatantingen att

till har förmågarealitetsvärderingsrekvisitet eller han saknatatt
kontrollrekvisitet. Som ytterligarekontrollera sitt handlandeatt

föreslårför skall föreligga viförutsättning brott inte attatt anses
uppkommit vållandetillståndet hardet skall krävas egetutanatt

kunnat förutsesida, dvs. han inte harfrån gärningsmannens attatt
eller skulle kommaalkoholintaghan, sätt,annatt.ex. genom

drabbas störningen.att av

framtida regleringenbör utforma denbedömningen hurVid manav
vi har framhållit i detlagöverträdare måste,psykiskt stördaför som

för fördelningtill principernahänsyn i dagföregående, större än tas
i vilken utsträck-Vid bedömningen ochstraffrättsligt omansvar. avav

sina handlingar måsteansvarig förhållas straffrättsligtnågon börning
skallutgångspunkt hänsynsjälvklaridet rättsstat att tasenen vara

förmåga gärningsmannen hartill vilkenvilka möjligheter ochbåde till
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haft eftersig lagen. någonAtt allvarligt psykiskträtta stördär såatt
påverkardet hans möjligheter och förmågahans i detta hänseendeatt

måste därvid tillmätas betydelse. Vi därför och bakgrundmotanser av
de problem den nuvarande ordningen har fört med sig detattsom
föreligger behov återgå till ordning där ansvarsförmågaett attav en

brottsförutsättning. Vissa de allvarligt psykisktutgör stördaen av
lagöverträdarna skall således inte omfattas själva straffsystemet,av

självklart föremålkunna bli för andra åtgärder syftar till attmen som
tillgodose deras vårdbehov. börDet allvarligt inteäven övervägas om

tillåtergång tillräknelighetsreglering kräver det skapas vissaatten en
möjligheter företa åtgärder i syfte tillgodoseöppetatt att mera
samhällsskyddsaspekter. Enligt vår bedömning torde nämligen en
beaktansvärd andel dem i dag fälls till för brott kommaav som ansvar

undgå straffrättsligt ansvarsförmåga åter tillgörsatt ett ansvar om en
brottsförutsättning. Bland dessa finns det inte rimligenpersoner som
bör fria i samhället bör hand medsättutan tas annatvara som om
beaktande vårdbehov eller behovet samhällsskydd.av av

Bedömningen ansvarsförmågan bör självklart sikte på dentaav
enskilda gärningssituationen. Frågan, allvarligtden psykiskt stördeom

straffrättsligt ansvarig, blir därmed beroende hans förmåga vidär av
tidpunkten för gärningen.

Enligt direktiven skall det utgångspunkt för våra över-vara en
väganden tillfällig sinnesförvirring och förvirringstillståndatt som
beror på allvarlig psykisk störning principiellt bör behandlas påen

i ansvarshänseende. Som framgår kapitel leder17sättsamma av
sinnesförvirring,tillfällig uppkommit vållande, oftastutan egetsom

till straffrättsligtinte Det enligt direktiven omdiskuteradäransvar. en
fråga detta följer den normala uppsåtsprövningen eller detom av om
finns oskriven för ansvarsfrihet.grunden

vår genomgångVid rättsläget har vi funnit ansvarsfriheten vidattav
tillfällig sinnesförvirring oftafall grundas på tillämpning detav en av

uppsåtsrekvisitet ingåendei kravet medvetenhet avsnitt 16.2.se
Vi har emellertid också detta krav påkonstaterat medvetenhet inte,att
vad gäller psykiskt störda lagöverträdare, tillräckligt för skilja deär ut
fall bör befrias från straffrättsligt får förut-Detsammasom ansvar.

gälla för fall tillfällig sinnesförvirring. Vadsättas sagtsav som nu
talar för för överensstämmelse i ansvarshänseendeatt attman, en

fall tillfällig sinnesförvirring sinnesförvirringmellan och fallav av
har sin grund i allvarlig psykisk störning skall kunna uppnås,som en

bör reglera dessa fall i bestämmelse.gemensamen
införande bestämmelse undantar vissaEtt av en gemensam som

allvarliga fall sinnesförvirring från det straffbelagda området,av
förvirringen beror på allvarlig psykisk störning elleroavsett om en

innebär dessa fall behandlas ansvarshänseen-inte, isättatt samma
för något framstår både rationelltde. Detta övrigt ochär som som
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rimligt. Det framstår också klar fördel gränsdragningenattsom en
mellan dessa båda kategorier med sådan lösning förlorar sinen
betydelse.

förändringEn medför vissa allvarligt psykiskt stördaattsom
lagöverträdare inte omfattas det straffrättsliga påföljdssystemet harav
också andra fördelar. Det skulle leda till domstolarna inte i fallatt av
starkt förändrad verklighetsuppfattning behöver någon prövninggöra

uppsåtsrekvisitet uppfyllt. En ordning där ansvarsförmågaäromav
brottsförutsättning medför också vår rättsordning blirutgör atten mer

i överensstämmelse med övriga länders vilketrättssystem, uppen-
barligen främjar ökat samarbete i rättsliga frågor i alltmerett en
internationaliserad och integrerad värld. situation,Dagens där det
regionala, europeiska och ibland det globala perspektivetäven ersätter

kompletterar det nationella, bör föra med sigeller rättsligaatt
unika eller nästintill unika för vårtlösningar land i möjligasteärsom

undviks.mån Den svenska behandling psykiskt stördarättens av
ilagöverträdare ansvarshänseende exempel sådan unikär ett en

företeelse. Som framgått den tidigare redogörelsen det endast iärav
andra ordning i Sverige gäller. Istaterett som sammapar som en
från FN-organ har utifrån principiella stånd-rapport ett t.o.m.man
gjort reformer gårpunkter uttalande i riktningett att attmotom som

avskaffa tillräknelighet ansvarsförutsättning måste motverkas sesom
Pathways the of mentally-ill offenders in criminaltheto management

United Nations lnterregional Crimejustice and Justice In-system,
terregional Crime and Justice Research Institute Unicri, publ. 48,nr
1993, 258.s.

införande särskild bestämmelse det slag viEtt av en av som
medför det alltid måste bedömning iförordar vilkengörasatt en av

omfattning den allvarliga psykiska störningen har inverkat på
gärningsmannens förmåga vid gärningstidpunkten sig efterrättaatt

dagens ingen sådan bedömning. gärnings-lagen. I Hargörssystem
begått gärningen under påverkan allvarlig psykiskmannen av en

störning blir särregleringen tillämplig förbudet döma tillt.ex. mot att
fängelse enligt 30 kap. 6 § BrB oberoende gärningsmannensav om
tillstånd faktiskt inte förde med sig hans förmåga sigrättaattrent att

så bristfällig han inte bör hållas straffrättsligtefter lagen attvar
för viss klassificering, allvarlig psykiskansvarig gärningen. En

får således avgörande betydelse för särregleringen.störning eller inte,
vårt förslag blir det däremot viktgenomförandeVid attett avav

förmåga bedömahur mycket gärningsmannensbedöma attpass
förmåga till impulskontroll har förändrats till följdverkligheten eller

Ansvarsfrihet torde bliallvarliga psykiska störningen. aktuelldenav
obetydlig utsträckning, främst för gärningar begåtts iickei somen

verklighetsuppfattning vidpsykotiska tillstånd, där gärningsmannens
förvrängd eller prägladgärningstillfället har varit påtagligt av mera



SOU 1996: 185 Psykiskt störda lagöverträdares 535
...

omfattande vanförestållningar. frågaI kontrollrekvisitet torde detom
främst bli fråga dels svårare personlighetsstörningar med impuls-om
genombrott eller präglas stark tvångsmässighet, dels schizofre-som av
ni eller andra psykoser med imperativa hallucinationer.

Som ytterligare förutsättning för gärningen inte skall brottatt utgöra
på grund bristande ansvarsförmåga bör gälla gärningsmannenav att
inte vållande har orsakat sitt tillstånd.egetgenom

Det har tidigare betydelse för denansetts straffrättsligautanvara
bedömningen allvarlig psykisk störning kan självför-sägasom en vara
vållad eller inte. När det gäller frågan straffrättsligtom ansvar
förefaller det i högsta grad rimligt presumtion förvara att en att
sådant föreligger inte bryts gärningsmannen själv,ansvar om genom

vållande, har framkallat det tillståndeget enligt den dis-som nu
kuterade undantagsregleringen leder till gärningen fri frånäratt

En framtida lagstiftning måste alltså, enligt vår uppfattning,ansvar.
lämna för i fall dettautrymme slag åläggaatt straffrättsligtav ett
ansvar.

För allvarlig psykisk störningatt skall kunna självför-en anses som
vållad måste emellertid krävas gärningsmannen har haft någonatt
uppfattning han kunde komma drabbasatt störningatt vidom av en

visst handlande. I princip bör undantagetett från ansvarsfriheten gälla
främst vid olika former toxiska psykoser, dvs. vid giftutlösta för-av
virringstillstånd alkoholpsykoser och vidt.ex. paranoida psykosersom
utlösta narkotika. dessaI fall finns det situationer gärnings-av när

förstår eller i fall har skälig anledningvart hanmannen att anta att
kommer avvikande på alkoholförtäringatt eller drogan-reagera annan
vändning. Den föregående oaktsamheten medför ansvarsfrihet inteatt
bör medges jfr grundsatsen actio libera in inämnts detcausa som
föregående.

Många allvarligt psykiskt störda lagöverträdare torde emellertid, vid
genomförande våra förslag, inte kommaett sakna förmågaattav anses

sig efter lagenrätta vid gärningstillfället,att ha viss,utan anses en om
i del fallän starkt nedsatt, omdömesförmåga eller förmågaen att

kontrollera sitt handlande. Följaktligen blir de, förutsatt detatt
subjektiva rekvisitet uppfyllt,är skyldiga till ha begåttatt attanse som

brott. Det förhållandet gärningen har begåttsett under påverkanatt av
någon form psykisk störning då, enligtutgör 29 kap. 3 § förstaav
stycket 2 BrB, förmildrande omständighet vid bedömningenen av
gärningens straffvärde. Men det finns i övrigt skäl föräven domstolen

vid påföljdsbestänmingen beakta gärningsmannensatt psykiska särart.
Det nämligen enligtär vår uppfattning inte rimligt det fråganär äratt,

gärningar har så högt straffvärde eller sådanett ärom som artsom av
för icke-frihetsberövande påföljderatt utrymmet begränsat,är utan

vidare döma den psykiskt störd tillär vanligt fängelsestraff.ettsom
Man måste såväl humanitära medicinska skäl till deav attsom se
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vårdpsykiatriskafår denfrågandet härlagöverträdare är somomsom
försärregleringalltjämt behovfinns därförbehöver. Detde enav

påföljdsnivån,lagöverträdare änstördapsykiskt ettom av
Vi åter-grund i dagenspåochannorlunda slag än system.annan

iövrigt krävsiförändringartill vilkaföljandei detkommer som
vidlagöverträdarepsykiskt stördabeträffandereaktionssystemet en

brottsförut-tillansvarsförmågadär görsövergång till systemett en
sättning.

vårtinriktningenomfattningen ochAllmänt16.7.3 avom
lagöverträdarestördapsykisktavseendeförslag

ansvarsförmåga tillåterförslagVårt göraVår bedömning: attom
föränd-rad andrasig behovför medbrottsförutsättning enaven

Vilagöverträdare.stördapsykisktförreaktionssystemetiringar
uppdragför vårtinommöjligtintedet ärbedömer att ramenatt

liggaomedelbart kandelari dessaförslagframlägga merasom
förunderlagi stället,Vi harlagstiftning.förgrund etttill somny

modell för hurutarbetatberedningsarbete,fortsatt manenett
reaktionssystemutformauppfattning bör kunnavår nyttenligt ett

visamodellenmedSyftet ärlagöverträdare.psykiskt störda attför
genomförandenödvändiga vidblirförändringar ettvilka avsom

tillräknelighetsreglering.tillförslagvårt en

brottsförutsättningansvarsförmågaåterinföraförslagVårt att som
förnuvarandedetförändringgenomgripande systemetinnebär aven

lagöverträdare. Enstördapsykisktstraffrättsligt hanterarhur man
lagändringar.andrabehovmed sigsinför iförändringsådan tur av

harvårt förslagställning tillriktigt sättskalldet taFör ettattatt
deviktigastederedovisarvinödvändigtbedömt detdärför attvi av

psykisktberörregleringi denmåsteändringar görasandra somsom
för detunderlagi LRV. Somi ochfrämst BrBlagöverträdare,störda

blirfråganemellertid krävastordeberedningsarbetet attslutliga
rimligenvadutredningsförfarande änbredareföremål för somett

våraframgåruppdrag. Somvårtförinomskekunnat avramen
med-parlamentariskvi tillsattesredandetbedömdes närdirektiv att en

iVi instämmernödvändig.deli denna ärberedningsarbetetiverkan
organisationerochmyndigheterolikadessutombörSjälvfalletdetta.

Socialstyrel-Kriminalvårdsstyrelsen,Rättsmedicinalverket,t.ex.som
Kommunförbun-Landstingsförbundet,Institutionsstyrelse,Statenssen,
tillfälleberedasvårdinrättningar att tapsykiatriskaolikaoch endet

förslagfullständigt änframmedarbetetdel iaktiv ett somatt tamer
behovocksånaturligtvisfinns att taske. Detkunnathittills har av
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fram heltäckande empiriskt underlag för förslagen,ett något visom
inte har haft möjligheter göra.att

Vi med hänsyn till detgör anförda bedömningen vi saknaratt
tillräckliga och tidsmässiga förutsättningar för kunna läggaresurser att
fram förslag i denna del såär genomarbetade de omedelbartattsom
kan läggas till grund för lagstiftning. Vi har i stället utarbetat en

förmodell hur enligt vår uppfattning bör utforma reformeratman ett
reaktionssystem för psykiskt störda lagöverträdare. Modellen knutenär
till genomför vårt förslag ansvarsförmågaatt vid sidanattman om -

det nuvarande kravet på uppsåt eller oaktsamhet skallav vara en-
allmän brottsförutsättning på den subjektiva sidan. Modellen, som

kortfattat i de följande avsnitten ochpresenteras i detalj i för-mera
fattningskommentaren, har försetts med lagtext på sätt ettsamma som
sedvanligt lagförslag. Lagtexten och författningskommentaren bör
emellertid, med hänsyn till den reservation vi gjort, ettmera ses som
underlag för den fortsatta beredningen frågan. Detta har vi ocksåav
markerat redovisa dessa delar uppdraget iatt särskiltgenom ettav
huvudavsnitt del C.

16.7.4 Ett renodlat och tydligare reaktionssystem förmer
psykiskt störda lagöverträdare

Vi de olika aspekter sig gällandeatt gör den straff-anser som -
rättsliga aspekten, den medicinska aspekten och samhällsskydds-
aspekten bättre i dagenssätt än bör skiljasett vidsystem-
utformningen reaktionssystem för psykiskt störda lag-nyttav
överträdare.

varjeI reglering sikte på den straffrättsliga hanteringentarsom av
psykiskt störda lagöverträdare finns det flera olika intressen som
skilda sig gällande.sätt I huvudsakgör det sigrör olikatreom
aspekter ibland samverkar ofta kan komma i konfliktsom men som
med varandra.

Den strajjfrättsliga aspekten pekar på den inte kan klandrasatt som
för gärningen inte heller bör hållas straffrättsligt ansvarig för denna
konformitets- eller skuldprincipen, å andra sidan denattmen som
kan ansvarig för gärningen också bör erhålla straffanses som ett
primärt efter gärningens straffvärdeutmätt proportionalitetsprincipen.

medicinskaDen aspekten pekar på den i behov värd böräratt som av
erhålla sådan. Samhällsskyddsaspekten pekar på det, detnäratt
föreligger påtaglig risk för återfall i straffbelagda gärningar av
allvarligt slag, bör finnas möjligheter för samhället olika sättatt

och neutralisera denna risk.reagera
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tillgodosed-inte helt,i viss mån,nämnda aspekternaDe är mennu
situationer då detfinns ocksådetnuvarande Meni detda systemet.

emellan.konflikter demuppstår
be-tillgodosestänktstraffrättsliga aspektenDen är att genom

föregåendeframgått det6 § BrB,stämmelsen i 30 kap. som avmen
olika problem.till radupphovbestämmelsedennahar gett en

förefaller hanuvarandetill dethänför sig delsProblemen systemetatt
ansvariga förstraffrättsligthållasinte börtilllett att sompersoner

"fängelseförbudet"dels tillsådantålagtsgärningen har attett ansvar,
habördär gärningsmannendel fallockså omfattar ettansesen

påföljdsbestänming påtillvilket kan ledastraffrättsligt somenansvar,
straffvärde.gärningenstillstår i proportionintet sätt

domstolenstillgodosestänktaspektenmedicinska ärDen att genom
dömde tilldenöverlämnapåföljd för brottmöjligheter ettatt som

invändningarprincipiellaförutomrättspsykiatrisk vård, rentattmen
vård hatilldomstolen överlämnarriktaskan attallmänt utanattmot

påföljden kommerverkställighetenkontroll vadövernågon närmare av
ledertill vårdbehovethänsynenrisk förså finns detinnebära, attatt en

uppsåtsfrågan.summarisk prövningalltfördomstolentill göratt aven
kommerpåföljdenvadkontrollen nämnarebristande över attDen

vård.tillalltför få överlänmasförockså riskmedförinnebära atten
döms tilllagöverträdarestördamånga psykisktdärmedRisken är att

omfattninginte ii fallofta inte ellervarvid defängelse, vart samma
vårdvård erhåller denrättspsykiatrisktillöverlämnandevid somsom

behöver.de
institutettillgodosestänktSamhällsskyddsaspekten är att genom
återfall irisken förprövningutskrivningsprövning. Ensärskild av

emellertid skefaror för andra kaninnebärallvarliga gärningar som
rättspsykiat-överlämnande tillbrottspåföljdenförinomendast ramen

bedömtshargärningsmanneni de fallsåledes baravård ochrisk som
domstillfälletoch vidgärningstillfälletvidpsykiskt stördallvarligt

intedomstillfället,vidpsykiatrisk vårdi behovoch annars.menav
villkorligt ellerfrigessedermerafängelse ochtilldömsdenMot som

rekvisitet ellersubjektivai detbristerpå grundfrikänns somavsom
bedömsdär detdomstillfället,vidvårdbehovhabedömsinte ett men
tillståndsitt psykiskagrundrisk för hanpåtagligföreligga att aven

ingenfinns detallvarligt slag,gärningarstraffbelagdabegår avnya
samhällsskydd.behovettillgodoseförtillgripareaktion attatt av

denbehålls idömdetill denkopplatsamhällsskyddet attDessutom är
hafallobetydligt antali intevården, vilketrättspsykiatriska ett synes

samhällets behovochläkaretikmellankonfliktertillupphov avgett
nämndatidigarebl.a. denfarlig sebedömsdenskydd mot somsom

Läkartidningen.Belfrage iVilliusartikeln av
aspekter iolikaskilja dessabättreVi attatttror genomman

förutsebartydligare ochuppnåkunnaskullelagstiftningen meren
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reglering, samtidigt därigenom skulle kunna komma till rättasom man
med olika etiska konflikter och "tröskeleffekter" den nuvarandesom
ordningen har upphov till.gett

Vi föreslår framgått bör återgå till ordning därattsom man en
förmågan straffrättsligt brottsförutsättningatt ta ett utgör påansvar en

kravet påsätt det subjektiva rekvisitet skallattsamma som vara
uppfyllt. Det införs således tillräknelighetsreglering inom fören ramen
särregleringen för psykiskt störda lagöverträdare. Genom detta förslag
tillgodoses i utsträckning den straffrättsliga aspekten.stor En sådan
ordning leder dock till det framstår nödvändigtatt övervägaattsom

det inte, liksom fallet i allaär utländskanästan börrättssystem,om
skapas möjligheter för begåendet straffbelagd gärning underatt av en
påverkan allvarlig psykisk störning i sig tillräckligt förärav en att en
domstol skall kunna förordna s.k. särreaktioner. Särreaktionernaom
skulle motiveras gärningsmannens behov vård eller behovetav av av

samhällsskydd.av
Vid genomförande vårt förslag framstår det uppenbartett av som
det nuvarande fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB inte kan bibehål-att

las. huvudsakligaDen grunden för fängelseförbudet är att man
därigenom tillgodoser behovet kunna beakta sådana omständig-attav
heter ansvarsbefriande slag har med gärningsmannensgöraattav som
bristande förmåga straffrättsligt tillgodosesDetta påatt ettta ansvar.

bättre vårt förslag,sätt innebär dessa omständig-ett attgenom som
heter beaktas på det plan där de främst hör hemma, nämligen vid be-
dömningen skuldfrågan. Härmed har fängelseförbudet i dessav
nuvarande utformning förlorat sin betydelse och måste slopas. Den

uppfyller kravet på ansvarsförmåga och därmed har begåttsom som
brottslig gärning bör rimligen kunna ådömas fängelsestraff.även etten
Det emellertid viktigt kommaär ihåg det förhållandetatt att att

gärningsmannen har begått gärningen påverkanunder allvarligav en
psykisk störning påverkar straffvärdebedömningen i sänkande riktning
och i många fall bör leda till andra påföljder fängelse inteänatt är
uteslutna vid förhållandevisäven allvarliga brott. Vid mycket svåra
brott mord, dråp, våldtäkt eller mordbrand blir dett.ex.som grov
dock knappast aktuellt bestämma påföljden till någotatt änannat
fängelse. Problemet då det utifrån humanitäraär och medicinskaatt
utgångspunkter inte rimligt med bortseende frånär vårdaspektenatt
döma den allvarligt psykiskt stördär och i behov vård tillsom ettav
vanligt fängelsestraff, detta skulle kunnaäven densägasom vara
riktiga lösningen strikt straffrättslig synvinkel. Det måste därförur
diskuteras på vilket vårdaspekten bör beaktassätt vid påföljdsbe-som
stämningen och vid valet verkställighetsform i reformeratettav
system.

Den nuvarande brottspåföljden överlämnande till rättspsykiatrisk
vård måste också bli föremål för bedömning vid utformningen ettav
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överläm-kan riktas alla s.k.Den kritikreformerat motsystem. som
domstolen, detfrämstnandepåföljder i 31 kap. BrB rörär att trots att

kontroll hurpåföljd, inte har någonstraffrättsligsig över passom en
verkställigheten i övrigthurden blir för den dömde elleringripande

det integestalta sig. Påföljden blirkommer sättet sattnärmare att
omständigheterstraffvärde eller de andrabrottetsrelation tilli som

för denpåföljdsbestämningen, med undantagvid ärskall beaktas att
påföljd.tillräcklig Somgärningen sådan böterutesluten är äratt enom

konstruktionen med överläm-kan den nuvarandetidigare berörtvi en
fängelse.alltför många döms tillockså medföranandepåföljd att

viktigtsituation det ocksåekonomiskadagens poängteraI är att att
skjuter det direktaöverlämnandepåföljder innebär överatt staten

obligatoriskt statlig angelägenhetförekonomiska ansvaret en -
myndigheterreaktioner på brott tillstraffrättligaverkställigheten av -

därför risk för detfinnsrättsväsendet. Detutanför själva atten
gärningsmannensblir beroendei verkställigheteninnehålletnärmare av

ambitionsnivå både vad gällereller hemkommunshemortslandstings
ambitionsnivåmåste dennasamhällsskydd. Ytterstochbehandling

enskildaeller denenskilda landstingetsdetnämligen styras av
starkt kan ifrågasättas detnågotekonomiska läge, närkommunens som

gäller dembrottspåföljd. Vadverkställighetensigrör somenavom
utskrivningsprövningsärskildvård medtill rättspsykiatrisköverlämnas

utflödet patientertillflödetsåvälregleras dessutom genomavsom
påverka,inte kanlandstinget eller kommunendomstolbeslut somav

ekonomiska konsekvensernafår bära de av.manmen som
vidhans handlandegärningsmannen,uppenbart ävenDet är att om
kanbrott,kriterierna intede subjektiva utgöraprövning ansesaven

frånheller bortsevård. går intepsykiatrisk Deti behov attattvara av
för med siggärningstraffbelagdhar begåttgärningsmannen somen

någon formtillgripaerforderligt för samhälletdet kan att avatt vara
avgörande hinderuppfattning finns det ingetvåråtgärd. Enligt attmot

särreaktion ochtvångsvårdfall fattar beslutdomstol i dessa somom
föreliggandegrundasvårdenoch verkställandetutformningenatt av

situationi sådanvårdEftersom beslutetvårdbehov. styrs avenom
förhinderdet heller ingetvårdaspekten, möter attmot ramarna

andrafattasbeslut änvårdenverkställigheten styrs avsomavav
fallernågonfrågadäremotbrottmålsdomstolen. Om det är somom

utform-begåtts börharområdet brottstraffbarainnanför det ett --
allvarligtbl.a. hurberoendeverkställighetenningen passavvaraav

avgörandeha detdomstolenbörbegångna brottet Härdet är.
för verkstäl-debestämmadet gäller gränsernainflytandet när yttreatt
verkställig-självanaturligtvis intethindrar sättligheten. Detta att

inomi så fall skedet börbestår vård. Menhetsinnehållet avav
domstol satta ramar.
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synliggör de olikaOm aspekter sig gällande vidgörman som
bedömningen hur straffrättsligt bör hantera psykiskt stördaav man
lagöverträdare ställs inför den svåra frågan, hur kanytterstman man

tillgodose kravetoch bör sarnhällsskydd grund-övergeutan att
läggande rättssäkerhetskrav proportionalitet i förhållande tillsom
konstaterad farlighet, likabehandling förutsebarhetoch i form av
generella kriterier tillämpas likartat demsättettsom av som

farligheten. Enligt vår uppfattningbedömer kan nämligen inteman
från det finns fall där psykisktbortse störda lagöverträdare äratt

farliga för säkerhet till liv eller hälsa och där samhället har ettannans
befogat intresse med olika åtgärder inskrida för neutraliseraatt attav

minska risken för återfall i våldsbrott. dagenseller I system hargrova
framgått, lösasökt denna problematik den särskildaman, som genom

utskrivningsprövningen, där utskrivning från rättspsykiatrisk vård inte
får ske så länge länsrätten bedömer det föreligger risk föratt att

på grund den psykiska störningen återfaller ipatienten brottav som
allvarligt slag. Det kan dock riktas invändningar såär mot attav en

renodlad farlighetsbedömning knuten till fortsatt rättspsykiatriskär en
vård. Konstruktionen har i del fall fört med sig konflikter mellanen

etik,å sidan medicinsk enligt vilken ingen får vårdasena person
inte i behov vård, åtvångsvis och andra sidan samhälletsärsom av

allvarligabehov skydd brott. Risken rättspsykiatriskärmot attav nya
utskrivningsprövning formvård med särskild blir "maskeraden av

internering", där överlämnats till rättspsykiatrisk vårdpersoner som
vården för samhällsskyddsaspekten skall tillgodoses,hålls kvar i att

de inte har något behov vård kan tillgodoses inomatttrots av som
jfr Lindelius Nilsson,psykiatrin Dagens rättstillämpning hott.ex.

rättssäkerheten, Rättspsykiatrisk vård får inte bli internering,mot
Läkartidningen 9224774-4777, 1995.

i vår16.7.5 Huvuddragen modell

Vår modell innebär tillräknelighetsreglering införs inomatt en
för lagöverträdare.för särregleringen psykiskt störda Förramen

tillgodose vårdaspekten skapas möjligheter döma demattatt som
straffrättsligt ansvariga på grund brister den sub-inte är av

till rättspsykiatrisk vård särreaktion. demjektiva sidan Försom
straffrättsligt ansvariga och därmed har begått brott till-är ettsom

vârdaspekten på verkställighetsstadiet fängel-godoses attgenom
verkställs rättspsykiatrisk vård.sestraffet För attgenom sam-

möjlighethällsskyddsaspekten skall kunna tillgodoses öppnas en
vissa särskilt kvalificerade situationer tillgripa tvångsåtgårderiatt
grundar sig på behovet samhällsskydd.avsom
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tillräknelighetsreglering införsEn

Enligt vårt förslag skall, framgått avsnitt 16.7.1 och l6.7.2,som av
begår gärning under påverkanden allvarlig psykisksom en av en

störning och till följd sitt tillstånd har saknat omdömesförrnågasom av
förmåga kontrollera sitt handlande fri från straffrättsligteller att vara

gärning någon begår i sådant tillståndEn medutgörettansvar. som
andra ord inte brott. Härigenom undantas de frånpersoner ansvar som

straffrättslig synpunkt inte rimligen kan klandras förfrån gärningen.
Prövningen ansvarsfrågan självfallet juridisk och ankommerärav
brottmålsdomstolen. Som underlag för bedömningen denav om

störningen allvarligpsykiska eller de normativa rekvisiten iär av om
föreslagna tillräknelighetsbestämmelsen uppfyllda,den kommer detär

flertalet rättspsykiatriski det fall krävas undersökningstora att en
fall kvalificeratRPU, i vissa slag i dag. Den rättspsykiat-änav mera

undersökningen bör vidare, liksom i dag, kunnariska underlagettge
till hjälp domstolen skall frågan det subjektivaavgöraär närsom om

rekvisitet, främst för bedömningen gärningsmannens insikt iav
avsnittsakförhållandena se vidare i 21.5

vård förTillgodoseendet behovet psykiatrisk dem friaärav av som
straffrättsligtfrån ansvar

fri från straffrättsligtden med stöd tillräknelig-För ärsom ansvar av
hetsregleringen bör brottmålsdomstolen, vårdbehov konstaterasettom
föreligga, kunna besluta rättspsykiatrisk vård med eller utanom

restriktioner vårdtiden. fallsärskilda under I de där kravet på
samhällsskydd sig särskilt starkt gällande bör dessutom länsrätten,gör

återkommer till i det följande, under vissa starktvi begränsadesom
förutsättningar kunna besluta samhällsskyddsåtgärder vårdennärom

längre påkallad.inte är
rättspsykiatriskBeslutet vård bör särreaktionom ses som en som

begått straffbelagdgrundas gärningsmannen har gärning,att en
principiellt straffrättsliga sanktionssyste-inte del detärsom en avmen

inte straffrättsligt ansvarig föreftersom gärningsmannen ärmet,
uppvisar det likheter med beslut särskildagärningen. Snarast om

rättsverkningar på grund brott utvisning på grund brottt.ex. avav
de fall det redan frånförvaltningsrättslig Ioch närmastär natur.av

början står klart något straffrättsligt inte kan utdömas böratt ansvar
föra särskildi stället för väcka åtal kunna talanåklagaren att en om

utdömande särreaktion. sådan talan bör också kunna förasEnav som
framståralternativ till vanligt åtal det oklart huruvidanärettett som

straffrättsligtkommer bedömas ansvarig.gärningsmannen att som
inget vårdbehov, och föreligger ingen risk för återfall iFöreligger

härom istraffbelagda gärningar allvarligt slag se detmeraav
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följande innebär domstolens beslut naturligtvis ingen reaktion allsatt
blir aktuell.

Tillgodoseendet behovet psykiatrisk vård hos dem konsta-av av som
ha begått brottterats

Den har begått straffbelagd gärning och inte frikänns påsom en som
grund bristande ansvarsförmåga eller på grund bristande uppsåtav av
skall fällas till för brott. Följaktligen bör han principielltansvar sett
också kunna dömas till straff eller andra påföljder på normalt sätt,
naturligtvis med beaktande hans psykiska störning enligt 29 kap.attav
3 § första stycket 2 BrB normalt medför gärningen har lägreatt ett
och i vissa fall betydligt lägre straffvärde olikaän Av skäl,ett annars.
främst humanitära och medicinsk-etiska brottspreventiva,ävenmen
bör det emellertid alltjämt ske särbehandling inom fören ramen
påföljdsbestämningen. Denna bör emellertid byggas utifrån andraupp
utgångspunkter enligt dagensän system.

Är brottets straffvärde lägre år, eller i vissa fallän lägre tvåänett
år, skall påföljden ofta kunna bestämmas till fängelse. Häränannat
bör särskilt bestämmelsenpoängteras i 29 kap. 3 § 2 BrB medföratt

gärningens straffvärde i vissa fall sänks betydligt ochatt andraatt
påföljder fängelse därförän kan komma i fråga vid förhållande-även
vis allvarlig brottslighet.

De påföljder för närvarande, förutom överlänmande enligt 31som
kap. §3 BrB, kan tänkas komma i fråga för psykiskt störda lagöver-
trädare främst skyddstillsyn ellerär i vissa fall Villkorlig dom.
Eftersom vi föreslår fängelseförbudet skall bort bör denatt ärtas som
allvarligt psykiskt störd har ansvarsförmåga kunnaävenmen som

ikomma fråga för s.k. kontraktsvård. Det kan, har framgått,som
diskuteras detta möjligt enligtär gällande med beaktanderättom av

något alternativstraff inte kan dömas på grund förbudetatt ut motav
bestämma påföljden till fängelse. Enligt vår bedömning böratt

kontraktsvård många gånger kunna framstå lämplig påföljd.som en
Blir intensivövervakning elektronisk övervakning permanentgenom en
del påföljdssystemet bör denna påföljd kunna bliäven aktuell. Detav

torde dock förutsätta den psykiatriska öppenvården på någotattsenare
blir delaktig i verkställigheten.sätt

Är den gärningsman döms till någon nämnda påföljdersom av nu
i behov vård torde vårdbehovet kunna tillgodoses inom förav ramen
verkställigheten påföljden. Redan i dag kan domstol beslutaav attom
skyddstillsyn skall förenas med föreskrift den dömde skall undergåatt
vård eller behandling. Skulle Straffsystemkommitténs förslag om
övervakningsstraff genomföras, kommer denna föreskriftertyp attav
i framtiden beslutas det verkställande övervaknings-organet,av
myndigheten. så fallI bör domstolen, den har tillgång tillom en
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gjorts7-intyg där deteller §undersökningrättspsykiatrisk ett en
motsvarandeellervârdöverlärrmande skall skeprövning av om

erinra deti domenkonstateras,vårdbehovutredning där attett om
den dömde iövervakningsmyndigheten prövaankommer att om
vård.undergå psykiatriskskallverkställighetenmedsamband

Är det dock frågabrottslighet blirallvarligarefrågadet attomom
finnsdetförutsätter vi det,fallfängelse. dessatill Idöma att om

psykiskpåverkanbegåtts underharbrottetmisstanke att av enom
motsvarandeellertill RPUfinnas tillgångskallstörning, enen

övrigt ikrävs förutredningsådanrättspsykiatrisk utredning. En
lagöverträdare,psykiskt stördadär frågaflertalet fall, är somom

skuldfrågan.bedömningunderlag för rättens av
psykisktallvarligtgärningsmannen ärFramgår det RPU:n attav

den delardomstolen,vård börpsykiatriskbehovstörd och har omav
skall verkställasfängelsestraffetbedömning, beslutadenna att genom

7-undersökningutvidgad §Föreligger s.k.vård.rättspsykiatrisk en
behandlandefrånintygutredning i formmotsvarandeeller enav
underlag fördetta kunnaemellertid utgörabörchefsöverläkare även

ådömasrättspsykiatrisk vård skall sefängelsebesluträttens att genom
gärningsmannenstillgodosefrågaEftersom detavsnitt 21.5. är attom

domstillfället börförhållandena viddetvårdbehov är varasomav
utredningen börrättspsykiatriskabedömningen. Denavgörande för

sådantmedjämställdkunnavårdbehovfråganvad gäller ettansesom
jfr § LPT.LRV 4enligt 5 §i dag krävsvårdintyg som

till ståndkommavård bör kunnarättspsykiatriskFängelse genom
detallvarlig,störning intepsykiska närärgärningsmannensäven om

tillsamtyckergärningsmannenvård ochbehovföreligger attett av
i dessa situationerEftersom deträttspsykiatrisk vård.fattasbeslut om

bördomstolendiskuteras,vård kan detfrivilligfrågaär omom
fråga förbör blii ställetdettai domen ellerhärombesluta enom

detuppfattningen ärVi dockkriminalvården. närmast attär av
detta beslut.bör fattadomstolen som

sjukvårdshu-liksom i dagvården börrättspsykiatriskaDen avges
fängelse-verkställighetdet frågaEftersomvudmännen. är ettavom

och därmedformelltKriminalvårdsstyrelsenstraff är staten genom
tillskall kommavårdenbeslutansvarig.finansiellt Rättens attäven

verkställig-obligatorisk ochvården bliremellertidinnebärstånd attatt
budgetmässigaföremål för några över-blisig inte kanhetsforrnen i

chefsöverläka-naturligtviskanenskilda fallet. Däremoti detväganden
vårdbehov intenågotvårdinrättningen bedömaberördaden attren

kriminal-tillöverförasdömde fårvarvid denföreligger,längre en
detbetonasdockverkställighet. börDetför fortsattvårdsanstalt att

skulledömdehos dendetförutsestorde kunna nyttsällaninte att
så fall skallfängelse. Itillöverfördeshanvårdbehovuppstå ett om

fortsätta.vårdenrättspsykiatriskanaturligtvis den
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Föreligger vid tidpunkten för Villkorlig frigivning från fängelse-
straffet alltjämt behov vård bör den dömde, vissa kvalificerandeav om
omständigheter för handen och det till följdär hans tillståndav
föreligger påtaglig risk för återfall i straffbelagda gärningar ären som

allvarligt slag, länsrätt kunna dömas till rättspsykiatrisk vårdav av
Ärmed särskilda restriktioner under vårdtiden särreaktion. densom

dömde, dessa omständigheter för handen, i behov vårdärutan att av
vid tidpunkten för Villkorlig frigivning får denna vård däremot
tillgodoses inom för LPT eller frivillig vård.ramen genom

Samhällsskyddet i reformeratett system

Samhällsskyddet tillgodoses i det nuvarande främstsystemet genom
institutet särskild utskrivningsprövning. För någon skall bli föremålatt
för sådan prövning krävs emellertid han inledningsvis haratten

tillöverlämnats rättspsykiatrisk vård. Enligt vår bedömning bör
samhällsskyddet beaktas beträffande del dömda haräven en som en
psykisk störning inte bedöms allvarlig i lagens mening ochsom som

kanske inte heller har behov rättspsykiatrisk vård. Någotettsom av
på störningenkrav allvarlig ställs inte heller i dag föräratt attupp

skalllänsrätten kunna besluta vården fortsätta.skall Det enligtäratt
vår uppfattning inte logiskt i farlighetshänseende dra skarp gränsatt en
mellan den har begått gärningen under påverkan allvarligsom av en
psykisk störning och den begått gärningen under påverkansom av en
psykisk störning, inte allvarlig enligt nuvarandesom anses som
ordning. finnsTvärtom det många gånger hänsynmed till behovet av
samhällsskydd anledning fokusera på vissastörre personlig-att
hetsstörda lagöverträdare. Dessa omfattas intenormalt bestämmel-av

i 30 kap. 6 och har därför§ BrB i de flesta fall dömts till påföljdsen
på vanligt ofta fängelse i vissa fall till kortare straff tillsätt, än ettom
följd bestämmelsen i 29 kap. 3 § första stycket 2 BrB. Omav man,

föreslår,vi tydliggör samhällsskyddsaspekten i den straffrättsligasom
behandlingen psykiskt störda lagöverträdare finns det starka skäl attav

med denna lagöverträdare. Vi såledesäven pröv-ta attgrupp anser
ningen behovet samhällsskydd inte primärt skall beroendeav av vara

den psykiska störningen allvarlig eller inte, i ställetär utanav om av
störningen sådant slag det till följd denna föreliggerår attom av av

påtaglig risk för den störde på begår gärningar innebäratt nytten som
allvarlig fara för andras personliga säkerhet.

vidare enligt vår uppfattningDet betänkligt på detär sättatt, som
för närvarande, knyta samhällsskyddet så hårt till brottspå-görman

följden överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Vi attmenar man
måste erkänna tillgodoseendet kravet på samhällsskydd först ochatt av

frågafrämst juridiskt tvång och inteär utöva utövaatt ett atten om
för vårdentvång behövs skall kunna genomföras medi-ett attsom
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tvång. enbart bör för juridiskt tvång börcinskt Den utsättas ettsom
kvar inom vården. nuvarande innebär denDetinte systemet attvara

psykiskt störd inte får skrivas vårdbehov skulleävenär ut,som om
tillstånd föreligger risk fördet till följd hans återfallsaknas, av enom

allvarlig brottslighet. Som har tidigare visar enkät-i nämnts en
nyligen har genomförts också mycketundersökning att storsom en

ofta i kontakt med LRV-dömdaandel de läkare kommersomav
den nuvarande ordningen medför etiskapatienter upplever att

Villius Belfragekomplikationer allvarligt slag se a.a..av
särskiljande mellan vårdbehovetVi bedömer ochstörreatt ett

samhällsskydd nödvändigt för skall kunnabehovet är att manav
etiska problem den nuvarande ordningentill med dekomma rätta som

nuvarande riskerar leda till alltfört med sig. Dethar systemet att att
inom vården de den behandlandehålls kvarfler trots attpersoner av

inte längre ha behov psykiatrisk slutenvård.har bedömtsläkaren ett av
ärligt måste erkänna vilka motivsamhälletVi sättatt ett sommenar

hålls frihetsberövad. Enligt våregentligen ligger bakom att en person
vissadetta ske det möjlighet iuppfattning bör öppnasatt attengenom

tvångsåtgärderkvalificerade situationer tillgripa grundarsärskilt som
samhällsskyddsaspekten. bedömsenbart på Personersig som som

till föreligger påtaglig risk för de tillfarliga med hänsyn det attatt en
tillstånd begår straffbelagda gärningarföljd sitt psykiska nya avav

inte föreligger förutsättningar förallvarligt slag bör, i fall detnär
begränsad omfattning kunna bli föremål förrättspsykiatrisk vård, i

efter domstol enligt särskild lagtvângsåtgärder beslut av en om sam-
straffbelagda gärningar riktat sighällsskydd vid vissa grövre motsom

fara för liv eller hälsa "samhällsskyddslagen". Ettmedförteller
sådan ordning, där endast mindregenomförande gruppav en en

för särskilda samhällsskyddsåtgärder, förlagöverträdare blir föremål
i vårdsig många dem idag hålls kvar slutenrimligtvis med att somav

för deni stället vårdas i samhället inomskrivas ochkan uteut ramen
också få betydelsepsykiatriska öppenvården. Något sådant skulle stor

kostnadshänseende se avsnitt 20.1.i
tvångsåtgärd angivet slag bör beslutasFörfarandet när en av nu

rättssäkerhetsgarantier,omgärdas mycket striktasjälvklartmåste av
i princip tidsobestämd. Ansvarettvångsåtgärden bör attvaramen

mening åvilasarnhällsskyddsåtgärderna måste enligt vårverkställa
kan Kriminalvårdsstyrelsenmyndighet. förstastatlig Inågon rummet

Med hänsyn till detInstitutionsstyrelseStatens äreller övervägas. att
egentlig mening delinte ifrihetsberövandefråga ärett en avsomom

Institutionsstyrelsetorde Statensstraffrättsliga sanktionssystemetdet
till hands.ligga närmast

juridiskt tvång.beslutverkställighetsigDet rör ettav omom
särskildafrihetsberövande bör ske ipåkallarVerkställighet som

stödavdelningar underpåminner de äranstalter som upp-nusom om
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byggnad inom kriminalvården. En medverkan från psykiatrin torde
nödvändig. Innehållet i verkställigheten bör präglas målsätt-vara av

ningen stödja den dömdes anpassning i samhälletatt olikagenom
åtgärder syftar till förstärka och förbättra hans socialaatt ochsom
personliga situation. Det kan frågan påverkansprogram,t.ex. vara om
gruppterapi, arbetsträning, medicinering, åtgärder syftar till attsom
stärka den dömdes sociala nätverk eller andra åtgärder för att
eliminera eller minska den konstaterade återfallsrisken. En möjlig
förebild kan den verksamhet bedrivs i de s.k. TBS-kliniker-vara som

i Holland Lisse Somanders redogörelse i bilaga 9. En kanna annan
den verksamhet bedrivs i Kanada, där bl.a. kontrolleradvara som en

eftervård i samhället förefaller ha lett till godaute resultat. Inom
för verkställigheten bör nämligen också få förekomma olikaramen

former kontrollerade frivårdsåtgärder. Många gånger tordeav man
nämligen kunna hålla risk för fortsatt brottsligheten attnere genom
tillse i fråga fullföljer sin medicineringatt eller föremålärpersonen
för andra kontrollåtgärder. Behovet åtgärderna skall med jämnaav
mellanrum automatiskt domstol,omprövas oberoende denav av om
dömde begär detta. Eftersom det sig integritetsingripanderör om en
åtgärd bör den föremål för åtgärdernaär i princip helstnärsom som
kunna begära domstol förutsättningarprövar för åtgärderatt enligtom
"samhällsskyddslagen" alltjämt föreligger.

Genom på detta införa möjlighetsätt till tidsobestämdaatt en
samhällsskyddsåtgärder uppnår den fördelen kanattman man
frikoppla prövningen frågan, den rättspsykiatriska vården skallav om
fortsätta, från frågan, samhällsskyddet i tillräcklig utsträckning harom
tillgodosetts. Därigenom kan den rättspsykiatriska vården göras
beroende endast vårdbehov föreligger, vilket löserett deav om
påtagliga medicinsk-etiska problem den nuvarande ordningen isom
har upphov till.gett

Införandet möjlighet tillgripa tidsobestämda samhälls-attav en
skyddsåtgärder väcker naturligtvis frågan, det etiskt försvarbartärom
och förenat tillräckligamed rättssäkerhetsgarantier någonutsättaatt
för tvång utifrån antagande vad kan kommaett göraattom personen
i framtiden. Riskbedömningar rörande återfall i brott förenadeär med

svårigheter och kan generellt verkande kriteriumstora intesom
försvaras skäl för straffrättslig påföljdsbestämning traditio-som en av
nellt slag. När det sigrör har begått allvarligaom personer som
gärningar riktat sig eller medfört fara för personligamotsom annans
säkerhet och där det med beaktande deras psykiska föreliggersärartav

påtaglig risk för upprepande, har samhället emellertid klarareetten
skäl tillgodose medborgarnasän krav på samhällsskydd.attannars
Dessa skäl så starka de motiverarär det bör finnas vissa,att låtatt

mycket begränsade, möjligheter ingripa med tvångsåtgärderattvara
i brottspreventivt syfte. Vad beträffar psykisktmot ett stördapersoner
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detiövrigt redan dagensförlagöverträdare har system ansettman
farlighetsprövningmöjlighet tillsådantillgång tillnödvändigt haatt en
kategori gärnings-dennautskrivningsprövningen. Försärskildaden-

förutsättningarföreligga bättreockså äntorde det attmän annars
återfalls-det förutsättsbrott, eftersomför återfall iriskenförutse att

något slag.psykisk störningkonstateradtillknutenrisken är aven
riskbedömningarrörandeforskningdessutomtid harUnder senare

intensifierats,lagöverträdarestördajust psykisktsiktetarsom
BelfragesHenriki Sverige seinternationelltfrämst ävenmen

farlighetsbedömningar iforskning rörandeaktuellredogörelse för
förfinadeochfram bättresyftar tillForskningen10.bilaga att ta mer

leda tillvilket på sikt kanriskbedömningen, rättssä-förinstrument att
överväganden dessavid de svåraförbättraskerheten typer avsom

upphov till.alltidbedömningar ger
går helt undvaraframtidenheller ialltså det inteVi attattanser
lagöverträdare. Denpsykiskt stördabeträffandefarlighetsbedömningar

och inte, i stridklarareemellertidregleringen måstenuvarande göras
behovtillgodoseskenmedicinsk-etiska principer,med att avavge

bör skealltså dettaViinte föreligger.sådantvård attnär ett menar
i vissa situationermöjlighetrestriktivinförsdet attatt engenom

sarnhällsskydd.intressetgrundadetvångsåtgärdertillgripa av
redan harbegränsad kretsförfall,i dessaEndast personer somaven

ellerriktat sigallvarligt slagmycketgärningarbegått motsomav
dettill och därsäkerhetliv ellerförmedfört fara motpersonannans

kvalifice-påtaglig dvs.störning finnspsykiskbakgrund enenenav
åtgärderinskrida medför samhälletdet skälåterfall, finnsrisk förrad

framtida farlighet.bedömning derassiggrundar avensom

tilloch möjligheternaåtalsrättenrörandesärskilda frågorVissa
åtalsunderlâtelse

brottsförutsättning krävertillansvarsförmågadär görsEtt system en
under för-det redanföljdändringar. Omstraffprocessuellavissa

frånfrigärningsmannenuppenbart ärframstårundersökningen attsom
tillräknelighetskriteriet skulleföreslagnadetmed stöd av ossavansvar

Tillräckliga skäl för åtalfå ske.regler intenuvarandeåtal mednågot
objektiva grunderinteåklagareneftersomnämligen inte,föreligger

möjlighetinförasdetfall bördom. I dessafällandeförutsekan enen
sådansärreaktion. Enutdömandesärskild talanförai RB att avomen

kan förutseåklagarenfalletockså i detfinnas attmöjlighet bör att
fram-alternativt kunnaocksåböruppfyllt. Detinteuppsåtskravet är

tillanslutningsärreaktion isådanyrkande ansvarsta-ställas enom en
ellertillräknelighetskravetosäkertdetfall däri de ärlan upp-om

obligatoriskt för åklagarenbör inteuppfyllt. Det attsåtskravet är vara
fakultativtregeln börsärreaktion, ut-talanföra utan varaomen
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formad, dvs. innebära möjlighet föra sådan talan. En talanatten en
särreaktion bör utesluten vård uppfyller kravett.ex.om vara om som

samhällsskydd redan pågår. Vi utvecklar våra tankar i dessa frågor
i författningskommentaren till 20 kap. 6 § RB avsnittse 21.2.

nuvarande möjligheterna till åtalsunderlåtelse iDe 20 kap. § 47 RB
oförändrat skick,bör kvar i kommer naturligtvis fåattvara men

betydelse endast i de fall åklagaren bedömer brott har begåtts,att ett
det inte blir aktuellt med ansvarsfrihet pådvs. grund bristandenär av

ansvarsförmåga eller bristande uppsåt.
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17 Tillfällig sinnesförvirring

17.1 Allmänt tillfällig sinnesförvirringom

Tillräknelighetsrekvisitet, före BrB:s tillkomst brottsför-som var en
utsättning, hade främst till uppgift undanta minderårigaatt och
psykiskt störda lagöverträdare från straffrättsligt Somansvar.
jämställda i ansvarshänseende eller i brist på straffrättsligtsnarare an-
svar ansågs vållande, tillfälligtutan varit fråneget sinapersoner som,

Ävensinnens bruk. de tillfälligt sinnesförvirrade klassificerades
således otillräkneliga enligt särskild ansvarsfrihetsregelsom ien

kap.5 §5 andra stycket SL. Regeln avskaffades i samband med
BrB:s tillkomst. Avsikten härmed emellertid inte gärningarattvar som
begåtts i tillfällig sinnesförvirring skulle brott.utgöra

17.2 Gällande rätt

Med tillfällig sinnesförvirring bl.a. förvirring på grund feber,avses av
chock eller slag huvudet omtöckning vidmot epilepsianfall,samt vid
blodsockersänkning hos diabetiker eller grund medicineringav
enligt läkares anvisning. Vidare kan fall dånärrmas någon använt
alkohol, narkotika eller något främmande ämneannat utan att vara
medveten det och till följd härav företar personlighetsfrämrnandeom
gärningar. Olika förvirringstillståndtyper kan uppkomma iav som
samband med uppvaknande narkossörrm, eller hypnos kan ocksåur
omfattas tillfällig sinnesförvirring.termenav

Som har framgått saknas i BrB bestämmelse ansvarsfrihet fören om
den har begått gärning i tillstånd tillfällig sinnesför-som etten av
virring, uppkommit vållande. Däremotutan regleraseget i l kap.som
2 § andra stycket BrB det fallet någon oursäktligtatt ett sätt
tillfälligt försatt sig i sådant förvirringstillstånd. I dessaett fall skall
tillståndet enligt den angivna bestämmelsen inte medföra gärningenatt

brott. Härav skulle kunna dra slutsatsenanses som man att
lagrummet innebär gärningsmannen skall fri frånatt vara ansvar, om
han skuld blivit tillfälligt sinnesförvirrad.utan Lagstiftarensegen
avsikt har dock inte varit bestämmelsen i 1 kap. 2 § andraatt stycket
BrB skulle tolkas motsatsvis e contrario. Avsikten har emellertid inte
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enligtfrån SL:skategori undantogsdenvaritheller att ansvarsom
fällas tillskullesinnesförvirringtillfälligbestämmelser ansvar.om

bestämmelse häromendastBrBvid tillkomstenmenadeMan att enav
den allmännafall följdei dessaansvarsfrihetdåonödig, avvar

uppsåtsregleringen.
ansvarsfrihetsregelnågonbehövsinteUppfattningen det taratt som

uppkommitsinnesförvirring,tillfälligpå fall utan egetsikte somav
gjorts gällandedärvidhåll. harfrån flera Detifrågasattsharvållande,

brottsbalkspropo-redovisas iuppsåtsrekvisitettolkningden somatt av
i dettaOsäkerhetenavsnitt 17.5.vidarefelaktig sesitionen var

tilldepartementschefen i förarbetenaocksåföranleddehänseende att
andrakap. 5 §enligt 5fria fråndeuttalaBrP att ansvarsom var

från sefriaskulleenligt BrBSLstycket även prop.ansvar
107.1964:10 s.

mycketSåframstår osäkert. ärrättslägetnuvarandeDet som
påverkanbegångna undergärningarklartemellertid att avsom

normaltvållande,uppkommitsinnesförvirring,tillfällig utan egetsom
förefallerDetgärningsmannen.förstraffrättsligttilllederinte ansvar

förekomst-följddettafrågadiskutabel äremellertid en avomvara en
på departements-stödsansvarsfrihetsgrund,oskriven somav enen

denföljerdetellertill BrP,i motivenuttalandechefen avom
uppsåtsregleringen.allmänna

tillförefaller ledafåtaliga,finns,rättsfall änpubliceradeDe omsom
ansvarsfrihettillnormalt ledersinnesförvirringtillfälligslutsatsen att

avsnittividareuppsåtsregleringen seallmännastöd denmed av
rättsfall docki dessahar skettuppsåtsprövning tar17.3. Den som

påkravetingåendeuppsåtsrekvisitetdet ifrågan,siktenärmast om
prövningDettajfr avsnitt 3.2.1. äruppfylltmedvetenhet är somen

de fallflestadeeftersomenligt SL,behövdesofta intepraktikeni av
fria frånredanansvarsfrihetförfrågaikunde komma ansvarvarsom

tillräknelighet.bristandegrundpå av
Fängelsestraffkommit-deladesvilkendoktrinen,Uppfattningen i av

pågår1988:7,SOUfrån närmastFrihetbetänkandet uttén i ansvar
förstöduttalandedepartementschefensfastabör somtaatt man

avsnitt 17.5,ansvarsfrihetsgrund seoskrivenförekomsten menav en
särskildinförandedennakodifieraskälfinnsdet att av engenomatt

ansvarsfrihetsregel.
viråderuppenbarligen görrättslägeoklaratill detMed hänsyn som

överväganden sevåramedsambandirättslägetanalysvår närmare av
förklartförst hanämligenmåstedetviSomavsnitt 17.7. l. manser

viredogöruppkommit. Dettaharrättslägetnuvarandedethursig
i bilagai detaljavsnitt 17.4för ikortfattat samt mera



SOU 1996:185 Tillfällig sinnesförvirring 553

17.3 Rättspraxis

Det finns få publicerade rättsfall behandlar situationer därsom
gärningsmannen har varit tillfälligt sinnesförvirrad. de fallI finnssom
rörande för personlighetsfrämmande gärningar vid höggradigaansvar
tillfälliga omtöckningstillstånd har HD huruvidaprövat gärningen
begåtts med vad HD betecknat uppsåt i straffrättslig mening ellersom

och allt efter utfallet denna prövning fällt till eller frikänt.av ansvar
HD:s förefaller mestadels bygga på tillämpningresonemang deten av
i uppsåtsrekvisitet ingående kravet medvetenhet, dvs. gärnings-att

inte får alltför omtöcknad för kunna hamannen uppsåt.vara att anses
De flesta rättsfallen har redan diskuterats i samband med avsnittenav
rörande uppsåtsbegreppet och straffansvar vid se avsnitten 3.3 ochrus
4.3, det kan ändå finnas anledning kort beröra dem här.men att även

I NJA 1969 401 ansåg HD:s majoritet det inte tillförlit-s. att var
ligen diabetiker, hade drabbatsutrett att blodsockersänkningen som av
och i detta tillstånd misshandlat sin f.d. fästmö, varit i sådan grad
medveten sitt handlande uppsåt förelåg i den meningattom som avses
i 1 kap. 2 § BrB. Samma utgång blev det i RH 1993:80, där en
diabetiker, blivit personlighetsförändrad och omedveten sinasom om
handlingar på grund blodsockersänkning, enligt hovrätten inteav
bevisligen varit i sådan grad medveten han hade fört fordonatt ettom

han kunde fällas till för detatt uppsåtliga brottet olovligansvar
körning. I RH 1981:176 ogillades åtalet för bl.a. rattfylleribrott
eftersom det fick gärningsmannen före gärningenantas att utan eget
vållande kommit i sådant tillstånd han förloratett medvetenhetenatt

sina handlingar. Gärningsmannen hade blivit bjuden på mindreom en
mängd sprit och därefter blivit höggradigt omtöcknad dettautan att
skulle kunna förklaras den promillehalt alkohol efter gärningenav som

i hans blod.uppmättes
Däremot ansåg HD i rättfallet NJA 1968 471 atts. en man, som

befann sig i tillstånd patologiskt hadeett varit i sådan gradav rus,
medveten sitt handlande han kunde bedömas ha fört bilenattom
uppsåtligen och därför skulle fällas till för rattfylleri. Det böransvar
dock särskilt framhållas patologiskt normalt klassificerasatt rus som

psykostillstånd och därmed ofta uppfyllerett kriterierna för utgöraatt
allvarlig psykisk störning.en

Även i RH 1995:150 ansågs drabbats s.k.att en man som av
hundfobi ha varit i sådan grad medveten sitt handlande uppsåtattom
i straffrättslig mening förelåg. Hovrätten fällde därför tillmannen

för våldsamt motstånd hans tillstånd kunde betecknastrotsansvar att
tillfällig sinnesförvirring. Det bör hovrätten intesom en noteras att

förefaller ha frågan, detprövat förelåg putativ nödsituation.om en
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frågansbakgrundhistoriskKortfattad17.4 samt

behandlingtidigare

straffrättsskolansklassiskadenavsnitt 16.4har seSom nämnts var
med skapadet arbeteinspirationskälla förbetydelsefull attidéer enen

Enligt denna1800-talet.börjaniinleddesstrafflag avsomny
skulleför någonförutsättningdetriktningstraffrättsliga attenvar

förkundeindividrationellhanstraffaskunna att ansvarasomenvar
endast destraffrättsligtfrånUndantagnahandlingar.sina ansvar var

förnuftiga, dvs. barn,ochfriabetecknaskundeinteindivider somsom
tillfälligtutvecklingsstörda. Depsykisktochsjukapsykiskt som

viljebestämning likställdesförmåga tillsinförstånd ellersittförlorat
lagöverträdare.kategoridennamed av

gärningsmandeninnebar§ SL,i 5 kap. 5Bestämmelsen attsom
siginte "tillhanförvirringi sådanråkatskuld attutan egensom

sinnesför-tillfälligfallsiktestrafflös,skullevisste" tog avvara
hänvisadeCarlén,RickardstrafflagskommentatornEnligtvirring. som
tillämpligbestämmelsenkundeLagkommittén,uttalandetill varaett av

kraftigi tillståndiskergärningar sömn,frågadetnär avsomomvar
gradvid högstaochbesinningallutesluterskrämsel avsom --

Strafflagen,öfversjälvförvållad Kommentarinterusighet ärsom
Även straffnedsättning fannsbestämmelseden91.1866, somoms.

sinnesför-tillfälligfallgälldetillämplig detSL6 § näri 5 kap. avvar
virring.

be-föreslog ThyrénstrafflagtillprincipförslagsittI enen ny
det i lagtexteninnebarsinnesförvirringtillfälligstämmelse attsomom

förmågaavsaknadsikte påkriterium attinskulle föras togett avsom
gärningarhanexempel dettasin vilja. Somhandla efter ett angav

under hypnos.begåttssom
delenAllmännastrafflag.tillFörslagpresenterade1923sitt årI ny

problematiken kringStrafflagskommissionenbehandlade:91923SOU
gälldedetdetkommissionen närEnligtsinnesförvirring.tillfällig var

psykolo-särskildaställanödvändigtsinnesförvirradetillfälligt att upp
kundetillståndbeskriva desyftade tillkriteriergiska att somsom

omfattaskullestraffrihetinnebarFörslagetstraffrihet.medföra att
hantillståndsådantsig ibefanntillfälligt attden ettäven som

förmågaellerbetydelsehandlingssininsikt attsaknadefullständigt om
störningenkommissionenenligtkrävdesvilja. Det attefter sinhandla

störningmotsvarade dengradentilldjupgående denså somattvar
Kommissionensinnesslöhet.ellersinnessjukdomvidförekommer

straffnedsättning.bestämmelsedessutompresenterade omen
fråganbehandladesakkunniga äventillsattaår 1935Den avgruppen

812.2.bilagasinnesförvirring setillfälligom
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År 1942 lade Strafflagberedningen fram betänkande angående SL:sett
tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökningm.m. SOU 1942:59
i vilket behovet särskild bestämmelse tillfällig sinnesför-av en om
virring ifrågasattes. Anledningen härtill beredningen ansågattvar att

tillståndäven övergående borde kunna bedömasnaturav mera som
sinnessjukdom. Beredningens förslag innebar bestämmelsenatt om
straffrihet för sinnessjukdom skulle omfatta övergåendeäven psykiska
rubbningar. Vidare ansåg beredningen det saknades behov denatt av
särskilda straffnedsättningsregeln i 5 kap. 6 § SL och föreslog därför

den skulle upphävas. Beredningens förslagatt för kritik vidutsattes
remissbehandlingen och förslaget upphäva den särskilda be-att
stämmelsen tillfällig sinnesförvirring godtogs inte i lagstiftnings-om
ärendet.

Som vi har i avsnittnämnt 4.4 föreslog Strafflagberedningen i sitt
slutbetänkande Skyddslag SOU 1956:55 problematiken med deatt
tillfälligt sinnesförvirrade skulle lösas den begått brottattgenom som
i sådant tillstånd inte skulle âdömas någonett påföljd. Förutsättningen

dock gärningsmannen inte i behovatt särskild vård ellervar var av att
skyddstillsyn, Villkorlig dom eller böter inte kunde komma ifråga.

Fängelsestraffkommittén föreslog i sitt slutbetänkande Frihet från
SOU 1988:7 särskild bestämmelseatt ansvarsfrihetansvar en om

skulle införas i 24 kap. BrB. Som skäl till förslaget åberopadeett
Fängelsestraffkommittén det hade varit lagstiftarens avsiktatt deatt
fall täcktes 5 kap. 5 § andra stycket SL skulle fria frånsom av vara

lagstiftarens syfte i detta hänseende inteatt hade kommitansvar men
till uttryck i lagtexten. Vidare ansåg kommittén uppsåtsregleringenatt

otillräckligt skydd de tillfälligt sinnesförvirradeett fälldesmot attvar
till Förslaget ledde emellertid inte till lagstiftning se bilagaansvar.
8:2.4.

17.5 Uppfattningar i litteraturen

Strahl har ifrågasatt bestämmelse ansvarsfrihet vid tillfälligom en om
sinnesförvirring, uppkommit skuld, verkligenutansom äregen
obehövlig se Allmän Straffrätt 94 f.. I anslutning till dels. en
rättsfall NJA 1968 500, 1968 471 och 1969 401 anför hans. s. atts.
dessa visar uppsätsrekvisitet kan uppfylltatt denatttrotsanses
tilltalades uppfattnings- och omdömesförmåga i ganska hög gradvar
nedsatt. Enligt Strahl förefaller det vid BrB:s tillkomstsom man
föreställde sig uppsåtsrekvisitet såsom restriktivt det uppfatta-änmera
des vid SL:s tillkomst och också restriktivt det haränsom mera
tillämpats i rättspraxis efter tillkomsten BrB.av

Strahl påpekar vidare särskild bestämmelse för fall tillfälligatt en av
sinnesförvirring, någon råkat i vållande, tydligen ansågsutan egetsom
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sedanvad har häntinteoch hanvid SL:s tillkomstbehövlig somser
blirobehövlig. Strahls slutsatsgjort denskulle ha attdess som

departementschefensfasta påbörförtalarbilligheten taatt man
tilltalad oförskyllt haroch frikännatill BrPi motivenuttalande somen

sinnesförvirring.tillfälligtillståndbefunnit sig i ett av
honom belyserfall enligtStrahlexempelSom omnämner ett som

misshandlad,blivithadekvinna,regel. Ensådanbehovet somenav
bedövning. Närundersitt sår ihopsyttoch ficksjukhustillfördes

desig iomkringslog honnarkosenvaknade attkvinnan trourupp
tycksmisshandlat henne. Dethadedekring hennestod somvarsom

åtalades,Kvinnani nödvärn.sig handlatroddeså honvarithainte att
stycket SL.§ andrakap. 5åberopande 5underfrikändes avmen

skyldig tillsigond drömvaknar görakan denStrahlEnligt ur ensom
måhändatillståndposthypnotiskavidareanförliknande. Hannågot att
departe-ståndpunktfall där denexempelockså kan somtas som
kommadet möjligtskulletill BrPmotiven göramentschefen intog i att

resultat.tillfredsställandetill ett
Även uppsåt, 1969,ochHandlingfråganbehandlat seharJareborg

Jareborg259 f..ansvarsläraStraffrättens102i353 samtnot s.s.
idepartementschefens uttalandefastahävdar taratt manom

tillfälligbegångna igärningarföransvarsfrihettill BrPmotiven om
förekommandeutanför lagenfrågablir detsinnesförvirring, om en

ansvarsfrihetsgrund.
inteförmotiveringden togareborg attEnligt J är manangavssom

kap. §fanns i 5 5denmotsvarandeibestämmelse BrBmed somen
fall, ohållbar.i sådanauteslutetoaktsamhetuppsåt ellerSL, att var

sig ärväl tänkamycketJareborgenligtkan attMan person somen
tillfälligtpersonlighetfått sineljestberusad ellerkraftigtomtöcknad,

hanförstår vadeller gör.avsiktervissaförändrad, har

Utländsk17.6 rätt

dansk till-iuppställer rättavsnitt 16.7seharSom nämnts man
därvidDet har§ DSL.straffansvar 16förkravräknelighet ettsom

innefattatillstånd kanjämställt över-sinnessjukdommedatt ettansetts
rubbningarnapsykiskaövergåendeTill derubbningar.psykiskagående

medicinering,verkningarpsykiskahänförtsrättspraxis bl.a.ihar av
nedsattefter chock,förvirringförvirringstillstånd,epileptiska

efter längrevid diabetesblodsockersänkninggrundmedvetenhet
ividareförvirringstillstånd sedylikafeberdelirier ochfasta,tids

823.1.bilaga
kravÄven avsnitt 16.7,ivi harfinns, nämnt ettnorski rätt som

använda begreppet§ NSLi 44straffansvar. Detförtillräknelighet
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"bevistlös" utan medvetande innefattar vad kallasäven "relativsom
bevistlöshet". Exempel på tillstånd denna sönmgångartill-ärtypav
stånd, transitoriska tillstånd vid hypnos, feberdelirier, sömndrucken-
het, epileptiska förvirringstillstånd, nedsatt medvetenhet till följd av
hjärnskakning, hysteriska anfall och patologiskt Det finns ettrus.
lagförslag dessa fall i framtiden inte alltid skallatt leda tillom
ansvarsfrihet regleras fakultativ ansvarsfrihetsregel.utan av en
Samtidigt föreslås tillämpningsområdet vidgas till omfattaatt fallatt

"sterk bevissthetsforstyrrelse" bilagase 823.2.av
Tillfällig sinnesförvirring behandlas på olika i engelsksätt rätt

beroende på tillståndet har sin grund i "internal factor" eller iom en
"external factor" se bilaga 823.4. Om förvirringen beror påen en

internal factor blir MNaghten-reglerna tillämpliga, dvs. gärnings-
kan bli fri från på grund sinnessjukdom ändåmannen ansvar av men

bli föremål för olika former tvångsåtgärder. Dessa regler gällerav
oberoende tillståndet ellerär övergående, så längepermanentav om
tillståndet förelåg vid gärningstillfället. För falldet förvirringstillstån-
det har sin grund i external factor kan den tilltalade göraen en
invändning "non-insane automatism", vilket invändningenom om-
inte motbevisas leder till frikännande dom vidare följder.utanen-
Som "external factor" har bl.a. förvirring efter slag i huvudet,ansetts
bristande medvetenhet till följd användning läkemedel, för-av av
virring hos diabetiker orsakat sockerbrist grunden av av an-
vändning insulin enligt läkares felaktiga ordination hyp-av en samt
notiska tillstånd, medan däremot bl.a. förvirringstillstånd hos en
diabetiker berodde för mycket blodsocker, sönmgångartillståndsom
och förvirring på grund åderförkalkning har räknats "internalav som
factors".

Den regel otillräknelighet finns i tysk 20 § StGBrättom som tar
sikte också fall djupgående, tillfällig sinnesförvirring inteav som

sinhar grund i psykisk sjukdom. Exempel detta tillstånd harär som
sin grund i utmattning, övertrötthet, sömndruckenhet eller hypnos,

posthypnotiskt tillståndäven olika former höggradigsamtmen av
affekt se bilaga 8:35. En förutsättning för frihet från dockäransvar

någon de psykologiska kriterierna uppfyllda, dvs.att ärav att
gärningsmannen har brustit i sin insikt det i sitt handlandeorättaom
eller han, han haft förmågaäven till denna insikt, inteatt harom
kunnat sitt handlande efterrätta denna insikt.
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överväganden och förslag17.7

reform17.7.1 Behovet av en

be-Vår finns behov i lag reglerabedömning detär attatt av
sinnesförvirring, uppkommittydelsen tillfällig utan egetsomav

vållande.

Inledning

framkom i samband medolika uppfattningar rättslägetDe somom
130 48 ff. ledde tilli 1993/94:1994 års ändringar BrB se atts.prop.

omdiskuterad fråga varför dedeti våra direktivdet äratt enanges
någon råkat isinnesförvirringfall tillfälligflesta utan egensomav -

något straffrättsligt Spörs-inte föranledaförskyllan ansvar.synes-
uppsåtsregleringen eller på detberor påalltså dettamålet är attom

finns skälansvarsfrihetsregel. Detoskriven närmarefinns atten
tillfällig sinnesför-förhåller sig såmotiven till varför detanalysera att

till ansvarsfrihet.virring oftast leder

rättslägetVår analys av

departementschefens uttalande i samband meddoktrinen harInom
avsnitt 17.6. Det tillgängligatill fått visst semotiven BrP ett gensvar
något uttryckligt stöd föremellertid intebakgrundsmaterialet attger

uttalandena i doktrinenuttalande eller de nämndadepartementschefens
det i någotåterspeglingar i rättspraxis,fått någrahar t.ex. attgenom

till uttalandena.någon direkt hänvisningrättsfall görs
i förarbetena,enskilt uttalandebör anmärkassammanhangetI att ett

särskildlagstiftning, i sig har någonnågon inteinte avser nysom
från avsikteninte bortserättskälla. kantyngd Däremot attmansom

andrafall avsågs i 5 kap. 5 §tillkomst devid BrB:s att somvar
frånskulle friafortsättningsvisstycket SL även ansvar.vara

i de fallrättspraxis vid handen HD,analys publiceradEn attgerav
klassificeras tillfälligutländsktraditionellt och i rätt somsom

det har skettuppsåtsprövning. Mensinnesförvirring, siganvänt enav
såvitt kannormalt. Domstolen har,annorlundanågot änsättett
omfattat,harvad uppsåteti stället förbedömas, närmareprövaatt

sittgrad medvetenvarit i tillräckliggärningsmannen harprövat omom
s.k.sig deti fallMed andra ord har dessahandlande. använt avman

tillfall bör ledaskilja mellan demedvetenhetskravet för att som
straffrättsligtföranledaoch de fall böransvarsfrihet ett ansvar.som

avseendekap. § SLstraffrihetsregeln i 5 5Innebörden den äldreav
brukfulla sinnensvållande från sinanågon attnär utan eget varvar
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endast höggradiga omtöckningstillstånd jämför den ursprungliga
lydelsen "medvetslös", dvs. egentligen helt medvetande, skulleutan
medföra frihet från Det inte bara också gradenarten, utanansvar. var

omtöckning eller förvirring i det konkreta fallet,av som var av
betydelse för regeln skulle tillämpas.om

Så länge hade kvar tillräknelighetsläran torde det sällanytterstman
funnitsha anledning därutöver prövninggöra gärnings-att en av om

för omtöcknad för kunna uppfylla uppsåtsrekvisitet,attmannen var
dvs. han i tillräcklig grad medveten sitt handlande. Dennaom var om
prövning gjordes i princip vid bedömningen till-om en person var
räknelig eller inte. Tillräknelighetsprövningen måste också naturligaav
skäl först. Om denna utföll negativt,göras så skulleatt personen
förklaras straffri, fanns det ingen anledning vidare och ocksåatt

frågan tillräknande främst prövningenpröva uppsåtom av om
förelåg.

Mot bakgrund det anförda torde det i uppsåtsrekvisitet ingåendeav
kravet på medvetenhet sällan ha behövt användas så länge 5 kap. 5 §

i kraft.SL Först efter avskaffandet särskildaden ansvarsfrihets-var av
sådanregeln har prövning blivit praktisk betydelse istörreen av nu

avsedda situationer.

Våra slutsatser det förda resonemangetav

föregåendeVi har i kapitel föreslagit det åter skall införas formatt en
tillräknelighetsreglering inom för särregleringen för psykisktav ramen

lagöverträdare.störda Principerna för fördelning straffrättsligtav
sig naturligtvis gällande med styrkagör beträffande fallansvar samma

tillfällig sinnesförvirring det gäller psykiskt stördanärav som
lagöverträdare. Också i fall tillfällig sinnesförvirring måsteav
erforderlig hänsyn till gärningsmannens förmåga och tillfälle itas att
gärningsögonblicket sig efter lagen. denrätta För höggradigtärsom
omtöcknad eller tillfälligt personlighetsförändradsätt dennaärannat
förmåga ibland så nedsatt det inte sig rimligt utkrävaatt ter att ett
straffrättsligt I ansvarshänseende kan det knappast föreliggaansvar.
någon skillnad omtöckningstillståndet eller det personlighets-om
främmande tillståndet tillfälligt eller det beror på allvarligär om en
psykisk störning. Det avgörande i berört hänseende måstenu vara om
tillståndet i så hög grad påverkade gärningsmannens förmåga rättaatt
sig efter lagen ansvarsfrihet följa.bör sagda talar förDetatt att
tillfällig sinnesförvirring, vilket också uttalas i våra direktiv, bör
regleras på i ansvarshänseende fall allvarligsättsamma som av
psykisk störning.

Redan i dag förefaller de flesta fall tillfällig sinnesförvirringav
normalt leda till gärningsmannen helt ursäktas för sin gärning. Somatt
vi tidigare anfört har det oftast varit följd det uppsåts-iatten av
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rekvisitet ingående kravet medvetenhet inte har ansetts vara
återinförandeuppfyllt. Ett tillräknelighetsreglering torde därförenav

praktiskt inte innebära någon förändring rättsläget,större ävensett av
ansvarsfrihetviss utvidgning området för bör kunna blienom av

Vi föreslår med gärningar begåttsföljden. andra 0rd de underatt som
påverkan tillfällig sinnesförvirring inte skall brott underutgöraav en

förutsättningar vi föreslagit beträffande gärningarharsamma som som
psykisk störningbegåtts under påverkan allvarlig se avsnitthar av en

16.7.

inriktningen vårt17.7.2 Närmare förslagom av

föreslårVi det i kap. BrB införs bestämmelse1att atten om en
tillfälliggärning någon begår under påverkan sinnes-av ensom

förvirring inte skall brott, sinnesförvirringen harutgöra om
omdömesförmågamedfört gärningsmannen har saknat reali-att

sitttetsvärderingsrekvisitet eller förmåga kontrollera hand-att
kontrollrekvisitet.lande

ansvarsfrihet skall komma i fråga bör gärningsmannen kunnaFör att
framgåttbetecknas tillfälligt sinnesförvirrad. Som harsom avses
ellerdärmed bl.a. förvirring till följd feber, chock slag motav

fall sinnesför-huvudet, omtöckning på grund medicinering eller dåav
virringen har uppkommit följd alkohol, narkotika ellerattsom en av

tillförts kroppen den drabbats har varitnågot ämne utan attannat som
Även narkos eller hypnosmedveten detta. uppvaknande sömn,om ur

upphov till förvirringstillstånd tillfällig Det börkan natur.ge av mera
alltid sig höggradiga omtöcknings- eller personlighets-röra om

tillståndfrämmande tillstånd för skall kunna beteckna ettatt somman
tillfällig sinnesförvirring.

rekvisitet realitetsvärderingsrekvisitetförsta normativaDet tar--
gärningsmannen till följd sitt tillstånd harpå situationersikte när av

förmåga värderaomdömesförmåga bedöma och vadsaknat att som
misstolkar sinnesintryck eller påi hans omvärld, hansker närt.ex.

och vad händerhar förvrängd bild vad hansätt görannat somen av
faller utanför detomkring honom. gärningar i dagDerunt som

medvetenhet torde oftaststraffbelagda området till följd kravetav
grund.fria från på dennaävenansvarvara

rekvisitet kontrollrekvisitet sikte påandra normativaDet tar--
verklighetensituationer någon visserligen kan bedömanär ett

kontrollera sitt handlandedär hans förmågariktigt sätt, attmen
psykiskt stördaPå motsvarande det gällerbrister. sätt närsom

den till följdlagöverträdare bör emellertid inte heller ensom av
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tillfällig sinnesförvirring har saknat förmåga kontrollera sittatt
Ävenhandlande straffrättsligt ansvarig. han har saknatvara

förmåga sig efter lagen.rättaatt
framhållasDet skall det inte föreställalätt sig exempel påäratt att

situationer där kontrollrekvisitet blir tillämpligt vid tillfällig sinnesför-
Möjligenvirring. kan tänka sig fall uppvaknande hypnosman av ur

posthypnotiska förvirringstillstånd.och andra Det sig således härrör
sällsynta fall.om

Bestämmelsen gärning inte brottslig på grundärattom en av
tillfällig sinnesförvirring bör, på motsvarandesättsamma som
bestämmelse rörande allvarlig psykisk störning, undantags-ses som en
regel från presumtionen straffrättsligt ansvarig för deäratt man

begår.gärningar Prövningen, bör ske officio, börsom man som ex
därför leda till ansvarsfrihet endast det framstår sannolikt attom som

tillämplig.undantagsregeln Däremot bör utredningenär poängteras att
rörande frågan, gärningsmannen har varit tillfälligt sinnesförvirradom
eller inte, får ske delvis underlag det sigän när rörett annat om
psykiskt störda lagöverträdare. kan förutsättasDet nämligen detatt
många gånger inte kommer finnas någon i dessa situationer.RPUatt
Oftast torde det dock krävas någon form läkarintyg positivtav som
stöd för någon skall kunna bli fri från grund tillfälligatt ansvar av
sinnesförvirring.

Medvetenhetskravet alltjämt del uppsåtsrekvisitet se bl.a.är en av
Åklagaren bevis-NJA 1969 401. har vad detta krav den fullas. avser

bördan. En del fall tillfällig sinnesförvirring, där det inte medav
hänsyn till utredningen framstår sannolikt bristandeattsom ansvars-
förmåga föreligger med stöd den föreslagna bestämmelsen, kanav oss
därför framöver fria från grund åklagarenäven attvara ansvar av
inte har fullgjort sin bevisbörda med avseende medvetenhetskravet.

17.7.3 Den tillfälliga sinnesförvirringen får inte vara
självförvållad ansvarsfrihet skall inträdaom

föreslårVi det skall ställas krav för ansvarsfrihetatt ettupp som
den tillfälliga sinnesförvirringen har uppkommitatt utan eget

vållande.

Redan i dag framgår bestämmelsen i kap. 2 § andra stycketl BrBav
tillfällig sinnesförvirring, uppkommit vållande,att egetsom genom

inte hindrar gårningen skall brott. Motsvarande bör gällaatt anses som
vid tillämpning den föreslagna tillräknelighets-även en av av oss

regleringen.
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vanligaste formenDen självförvållad tillfällig sinnesförvirring ärav
Ävennaturligtvis berusning. andra fall kan tänkas, missbrukt.ex. av

tabletter inte rusgivande leder till förvirringstillstånd.ärsom men som
diabetikerOm eller epileptiker missköter sin sjukdom kan de komma
förvirringstillståndi i sig kan påkalla ansvarsfrihet inträder.ett attsom

tillstånd tillfällig sinnesförvirringFör skallatt ett av anses som
självförvållat i sådana fall bör krävas gärningsmannen har haftatt
skälig anledning han skulle bli förvirrad till följd sittatt anta att av
missbruk eller sin misskötsamhet.

Är den tillfälliga sinnesförvirringen självförvållad gärnings-är
således, sitt tillstånd, straffrättsligt ansvarig. Dentrotsmannen

föregående oaktsamheten medför alltså straffansvar föreligga.böratt

17.7.4 Reaktioner tillfällig sinnesförvirringmot

Vi det inte finns något behov tillgripa särreaktio-att attanser av
gärningen har begåtts under påverkan tillfällig sinnes-närner av

förvirring, uppkommit vållande.utan egetsom

Vid tillfällig sinnesförvirring föreligger definition inget behovper av
någonvård. När vållande har drabbats tillfälligutan eget av en

sinnesförvirring saknas det också förutsättningar för finna detatt att
föreligger någon risk för återfall i straffbelagda gärningar ärsom

till självaknutet sinnesförvirringen. förhållandet det justDet äratt
tillfälligfråga sinnesförvirring medför det knappast i kanattom en

sinnesförvirringenförutses återkommer. Det saknas med hänsyn tillatt
det sagda skäl tillgripa särreaktioner gärning, harnäratt en som
begåtts under påverkan tillfällig sinnesförvirring, har lett tillav
ansvarsfrihet. harDen begått gärning under påverkansom en av en
tillfällig sinnesförvirring, uppkommit vållande, ochutan egetsom som
uppfyller de normativa rekvisiten, skall med andra frikännas frånord

och också fri från särreaktioner.ansvar vara
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18 Barns straffrättsliga ansvar

18.1 Inledning

Enligt gällande kan den underrätt 15 år begåär brott hansom men
kan enligt kap.1 6 § BrB inte dömas till påföljd för detta. Den som

minderårig omfattas således inteär det straffrättsliga reaktionssyste-av
De sociala myndigheterna kan däremot med barnets bästamet. för

inskrida med reaktionerögonen grundas på det socialrättsligasom
regelsystemet.

underBarn 15 år kan alltså i enlighet med den nuvarande ordningen
i formellt hänseende begå brott. Denna ordning någotär svensksom

vid internationell jämförelserätt tämligenär flestaI deen ensam om.
andra jämförbara länder nämligen den inte uppnått gällandeanses som
straffmyndighetsålder inte kan begå brott. Straffmyndighetsåldern kan
dock lägre år.15änvara

Överväganden18.2 och förslag

föreslårVi det nuvarande päföljdsförbudet i 1 kap.att 6 § BrB
tilländras ansvarsfrihetsregel. Den begår gärning innanen som en

han har fyllt femton år skall således inte kunna dömas till straff-
rättsligt ansvar.

För det skall framstå rimligt tillskriva någon straffrätts-att att ettsom
ligt bör det krävas han har uppnått viss personligattansvar en
mognad. För de flesta barn inträffar denna mognad någon gång mellan
tolv och femton års ålder. Straffbarhetsåldern emellertid iär alla
jämförbara länder fast och inte beroende den enskilde lagöverträda-av

personliga mognad. Det finns ingen anledning ändra denattrens
nuvarande åldersgränsen för någon skall omfattasnär det straff-av
rättsliga reaktionssystemet. Den bör därför alltjämt femton år.vara

bättreFör den egentliga grunden till varför barn under femtonatt ange
år inte skall omfattas det straffrättsliga bör i bestämmelsensystemetav
i 1 kap. 6 § BrB i stället föreskrivas den begår gärningatt som en
innan han har fyllt femton år inte skall dömas till ansvar.

Psykisk störning inte bör medföra ansvarsfrihet, därsom men
störningen har lett till gärningsmannens förmåga kontrollera sittatt att
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enligt 29 kap. 3 § 2 BrBskallblivit starkt nedsatt,handlande har
bedömningenomständighet vidförmildrandesärskilt beaktas som en

sig gärningardärför förväntakanskekundestraffvärdet. Man attav
ålder ocksåtilltalades lågamed denhaft sambanddirekt harmerasom

straffvärdet. Så emeller-vid bedömningensärskilt beaktas ärskulle av
stått i samband medhandlandetilltaladesEndast denfallet.tid inte om

omdömesförmågaerfarenhet ellerutvecklingbristandeuppenbarthans ,
vid straffvär-särskilt beaktas3 BrB29 kap. 3 §det enligtskall

uppfattningenligt vårframstårskillnaddebedömningen. Denna som
framgår29 kap. § BrBdet 7gällerologiskt. Detta ävennågot avom

år, skall särskilt beaktasunder 21hantilltalades ålder, ärdenatt om
både straffmät-påverkalåg ålder börVistraffmätningen.vid attanser

problematik tordestraffvärdet. Dennabedömningenochningen av
pågåendedenaktualiseras vid översynenemellertid komma att av

därför frånVi avstårlagöverträdare.förpåföljdssystemet attunga
del.i dennanågot förslagframlägga

gärningsmannenförhållandet,framgår det§kap. 8 BrBAv l attatt
någotnågot brott, intebegåttdärmed inte har utgörår ochunder 15är

ellerskadeståndsskyldighetföreskrivahinderformellt mot attmot att
dock företasfall skallstånd. I dessatillrättsverkan kommersärskild

avsnitt 21.1.vidare iskälighetsprövning sesärskilden
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19 Generella kommittédirektiv del C

19.1 Inledning

Som framgått se avsnitt 13.1 gäller för vårt arbete de generella
direktiv regeringen har utfärdat till samtliga kommittér ochsom
särskilda utredare. Vi redovisar i det följande i vad mån och på vilket

angivnade direktiven har bäring på vårtsätt uppdrag i denna del.

19.2 olika direktivenDe

19.2.1 Utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5

Vi har i avsnitt 13.1 direktiven utredningsförslagensangett att om
inriktning innebär vi skall redovisa hur förslag innebäratt som
utgiftsökningar eller inkomstminskningar för statsbudgeten skall
finansieras. Enligt dessa direktiv skall vi också analysera möjligheter
till besparingar och effektiviseringar inom vårt utredningsområde.

För redogörelse de ekonomiska konsekvenserna våraen av av
förslag i denna del hänvisas till avsnitt 20.1.

Vårt förslag till reformerat det gäller dennärett system
straffrättsliga behandlingen de psykiskt störda lagöverträdarnaav
innebär bl.a. den fri från straffrättsligtär grundatt som ansvar av
brister på den subjektiva sidan kan, vårdbehov konstaterasettom
föreligga, underkastas rättspsykiatrisk vård särreaktion sesom en
avsnitt 16.7. Det ekonomiska för denna vård skall enligtansvaret
förslaget överföras från sjukvårdshuvudmännen till Vårt förslagstaten.
innebär således i detta avseende ökning kostnader. Dennastatensen av
fråga diskuteras särskilt i avsnitt 20.1.

19.2.2 EG-aspekter utredningsverksamheten dir. 1988:43

Vi skall undersöka vilken ordning i förekommande fallgemensam som
råder inom EU det aktuella ämnesområdet. Dessutom skall vi
redovisa hur de förslag vi lägger fram förhåller sig till EU:ssom
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motsvarande regler eller direktiv eller förslag till direktiv från EU-
kommissionen.

utvecklats i avsnitten 2.4 ochSom l3.2.2 har eftersträvan
internationell anpassning varit utgångspunkterna för vårt arbete.en av

förtjänar dock vi inte okritiskt har lagtDet andraattatt upprepas
för våra förslag.länders regler till grund Avgörande har i stället varit

förslagen i den praktiska tillämpningen inte skall skilja sig alltföratt
från vad gäller i de andra medlemsländerna inommycket EU.som

straffrättsliga behandlingendet gäller den nuvarande deNär av
psykiskt störda lagöverträdarna har vi konstaterat avsaknadenatt av en
tillräknelighetsreglering leder till problem sakligt skälenEttsett. av

i samtliga EU-länder Sverige kan ansvarsfrihethärtill är att utom
i fråga för vissa psykiskt störda lagöverträdare avsnittenkomma se

således något åtminstone på sikt kan16.6 och 16.7. 1. Detta är som
medföra svårigheter i integrationsarbetet det straffrättsliga området.

till detta har vi föreslagit modell förför komma medBl.a. rättaatt en
straffrättsliga hanteringen dessa lagöverträdare innebärden attav som

förutsättning för straffrättsligttillräknelighet införs som en ansvar.

dir.Regionalpolitiska konsekvenser 1992:5019.2.3

i avsnitt l3.2.2 skall vi från antal olikavi harSom ettangett
regionalpolitiska konsekvensernautgångspunkter skall belysa de av

vi lägger fram förslag till omorganisationervårt förslag. Om större
myndigheter skall vi redovisa övervägandeneller bildandet av nya om

lokalisering utanför Stockholm.decentralisering och
framgått behandlar vi i betänkandet frågor på olikaSom har som

straffrättsliga frågorför det Dessarör gränserna ärsätt ansvaret. av
saknar betydelse i regionalpolitisktkaraktären våra förslagden att

hänseende.
samhällsskyddsåtgärder viför verkställigheten deAnsvaret av som

lagöverträdarna avsnittföreslår det gäller de psykiskt störda senär
Viuppfattning åvila någon statlig myndighet.bör enligt vår16.7

verkställigheten tvångsåtgärdernadet lämpligastbedömer äratt om av
andrabefintlig statlig myndighet avsnitt 16.7.5. Inågon sesköts av

ändamål.myndighet bildas för dettadock tänkashand kan att en ny
utanförså fall bedriver sin verksamhetdenna iNågot hinder mot att

naturligtvis inte.Stockholmsregionen föreligger

dir. 1994:23Offentliga åtaganden19.2.4

offentliga åtagandeförutsättningslöst detVi skall ärpröva somom
offentlig angelägenhet. Omföremål för vårt uppdrag bör vara en
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prövningen åtagandet leder till bedömningen det fårattav anses vara
offentlig angelägenhet skall lämplig nivå för verksamheten t.ex.en

Ävenstatlig eller kommunal enligt dessa direktiv skall vi,anges. om
förslagen innebär utgiftsökningar eller inkomstminskningar för staten,
visa hur dessa skall finansieras analysera möjligheter tillsamt
besparingar och effektiviseringar.

Som vi har i avsnitt l3.2.4 skall givetvis tillämpningenangett av
rättsregler straffrättsskipningen alltjämtrör uppgift försom vara en
staten.

De ekonomiska konsekvenserna våra förslag i denna delav
behandlas, har i avsnitt 20.1.nänmts,som

19.2.5 Jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124

förslagDe läggs fram skall föregås bl.a. analys ochsom av en
innehålla redovisning hur förslagen kan förväntas påverka,en av
direkt eller indirekt, kvinnors respektive villkor och därmedmäns
förutsättningarna för jämställdhet mellan könen.

förslag tillDe lagstiftning vi lägger kan inte bedömas ha någrasom
jämställdhetspolitiska effekter.

19.2.6 Konsekvenserna för brottsligheten och det brotts-
förebyggande arbetet dir. 1996:49

Alla förslag läggs fram kommittér eller särskilda utredare skallsom av
föregås analys och innehålla redovisning hur förslagen,av en en av
direkt eller indirekt, kan förväntas påverka brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet.

Som i avsnitt 2.2 har syftet stärka legalitetsprincipenangetts att
varit utgångspunkterna för vårt arbete. Vi har i avsnitt 13.2.6en av

tydliggörande det straffrättsliga på viangett att ett sättsystemetav
föreslår kan bidra till öka den enskildes möjligheter sigrättaatt att
efter någotlagen, i sig kan ha viss brottsförebyggande effekt.som en

Enligt vårt förslag det gäller straffrättsligaden hanteringennär av
de psykiskt störda lagöverträdarna se avsnitt 16.7 skall dessa kunna
bli föremål för åtgärder syftar till tillgodose deras behovattsom av
vård. föreslagnaDen modellen innebär bl.a. de inte äratt som
straffrättsligt ansvariga grund brister den subjektiva sidan kanav
dömas till rättspsykiatrisk vård särreaktion. demFör ärsom en som
straffrättsligt ansvariga och därmed har begått brott tillgodosesett
vårdaspekten på verkställighetsstadiet fängelsestraffetattgenom
verkställs rättspsykiatrisk vård. Undersökningar har gjortsgenom som

den rättspsykiatriska vårdens brottspreventiva effekt pekar på attom
vården psykiskt störda lagöverträdare i många fall faktiskt minskarav
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begå hos den fått vårdbenägenheten brott har seatt nya som
Brottsligheten, psykiatrin och samhället Introduktion tillBelfrage, -

kriminologin, 1995, 86 ff.. Vår bedömningmedicinskaden är atts.
lagöverträdare kommer erhålla vård denpsykiskt stördafler att genom

vårt förslagföreslagit. detta hänseende torde hamodell vi har Isom
obetydlig brottsförebyggande effekt.inteen

det gäller de psykiskt störda lagöverträdarnaVårt förslag när
iockså samhällsskyddsaspekten det vissatillgodoser attgenom

möjlighet tillgripa tvångsåtgärderkvalificerade situationer attenges
sig på behoveteller huvudsakligen grundarenbart avsom

farligabedömssarnhällsskydd avsnitt 16.7.5. Personerse som som
påtaglig risk för de till följdtill det föreliggermed hänsyn attatt en

straffbelagda handlingartillstånd begårsitt psykiska avnyaav
förslaget, det inte föreliggerenligtallvarligt slag kommer när

begränsad omfattningför rättspsykiatrisk vård, iförutsättningar att
"samhällsskyddslag".föremål för tvångsåtgärder enligtblikunna en

inte dras någon skarp mellanfarlighetsbedömningen skallVid gräns
allvarliggärningen under påverkan psykiskhar begåttden av ensom
påverkanbegått gärningen understörning och den har av ensom

praxis. Enligtallvarlig enligt nuvarandestörning, intesådan som anses
medföra fler verkligt farligadettabedömning kommervår att att
frihetsberövade eller föremål föri dag kommerän att varapersoner

Åtgärdernasikt. skallsamhällsskydd kortkontrollåtgärderandra
återfall,minska risker för bl.a.målsättningenpräglas att genomav

arbetsträning, påverkansprogram ochbeteendeträning,behandling,
samhällsskydd lång sikt. Detta, isociala nätverkfrämjande av

gäller metoderna förforskningen detkombination med näratt
kan leda till efterpsykiskt stördariskbedömning antaspersonerav

vårt förslagtorde innebärabedömningsinstrument,hand allt bättre att
brottsförebyggande effekt.haavseende kommerockså i detta att en
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20 Genomförandet förslaget del Cav

20.1 Kostnader

Vi bedömer den modell i del C i betänkandetatt presenterassom
tillleder för samhället lägre totala kostnader för rättspsykiatrin än

vad blir fallet nuvarande ordning bibehålls. Grovt beräk-som om
befaradekan den och enligt vad vi har inhämtat -till delnat stor-

redan realiserade kostnadsökningen för vården psykiskt stördaav
lagöverträdare 500 miljoner kr årligen komma minskasattom
med 170 miljoner kr vid genomförande vår modell.ettca av

20. Inledande1.1 synpunkter

Vårt förslag till modell för lagstiftning beträffande psykiskten ny
störda lagöverträdare innebär genomgripande förändring deten av
nuvarande regelsystemet. Vi föreslår bl.a. ansvarsförmâga återatt
skall till brottsförutsättning,göras de olika aspekter siggöratten som
gällande den straffrättsliga aspekten, vârdaspekten och samhälls--
skyddsaspekten bättre skall skiljas vid utformningen regelsyste-av-

vårdaspekten skall föravgörande rättspsykiat-met, att närensamt vara
risk vård skall få och samhällsskyddsaspekten i vissa be-attges
gränsade fall skall kunna medföra kan bli föremål föratt en person
s.k. samhällsskyddsåtgärder friheti eller i slutna former. Det är
givetvis mycket svårt precist bedöma de ekonomiska konse-att mer
kvenserna så betydande förändring det straffrättsligaav en av

Vi det emellertid ändå angeläget så det låtersystemet. att gottanser
sig uppskatta vilket det ekonomiska resultatetgöra skulle bli ettav
genomförande förslaget i denna del. Det förefaller särskiltav
angeläget detta med hänsyn till bibehållandegöra detatt att ett av
nuvarande med sannolikhet kommer och troligensystemet stor att ge
redan har upphov till mycket kraftiga kostnadsökningar förgett
sjukvårdshuvudmännen.
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vid bibehållan-framtida resursbehovNuvarande och20.1.2 ett
rådandede det systemetav

rättspsykiatriska vårdenDen

parlamentarisk kommitté med uppdrag bl.a.HSU 2000, är attsom en
resursbehov, avlämnadesjukvårdens framtidahälso- ochanalysera

i vårdendelbetänkande, Behov och1996hösten ett resurser en-
och i debetänkandetSOU 1996: 163. Ianalys expertrapporter som

försök bedömabetänkandetbilagor tillfogadefinns görs ett attsom
hälso- och sjukvården kanolika sektorerresursbehovvilket avsom

bedömning resursbehoveti anspråk år 2010. Experternastänkas ta av
redovisas i bilaga 10 ochpsykiatriska vårdenframtidaför den

221 ff..avsnitt 8.2.10 betänkandetöverväganden ikommitténs s.
avseende densåväl ibedömningenDen görs expertrapporten

detöverväganden i denna deli kommitténspsykiatriska vården attsom
för vården svårtkommuneri landsting ochsamlade resursbehovet av

undantarmed tiotroligen minskarpsykiskt sjuka procent om man
resursminskning riskerar heltdennade dementa,vården attattmenav

psykiskt störda lagöverträdare.förpå ökadekravätas resurserupp av
omhändertagandet inom vårdenförkommittén kanEnligt resurserna

behöva fördubblas framkommastörda lagöverträdarepsykiskt attav
ökning frånskulle innebäraenligt betänkandetår 2010, vilkettill en

Enligtmiljoner kr.kr år till 1 000500 miljoner expertrappor-perca
inneliggande patienter harräkna med antaletkan att somten man

från kriminalvårdenLRV-patienterinklusiveöverlämnats till vård
hälften behöver hög-betydligttill kanske 900, änökar mervarav

regionvårdsenheter medrättspsykiatriskapåspecialiserad vård
psykiatrin måsteVidare betonassärskilda säkerhetsarrangemang. att

i kriminalvår-intagnastöd människorförbättrat ärettsatsa som
viproblem. Enligt vad harsjukdomar ochpsykiskaoch harden som

för årinventeringar 1995Socialstyrelsensemellertiderfarit visar att
LRV-patienter ökat tillså antaleti dag förhåller sigredandet att

i dagpermission, dvs. redanharfjärdedel1000,närmare varav ca en
befarasenligtsig de talskulle ha närmat expertrapportensomman

år 2010.föreligga
samhällsskyddet bl.a.psykiatrireform förstärktesårs1991Genom

betydelsetillmätsåterfall i brott störrerisken föratt numeragenom
rättspsykiatrisk vårdtillöverlämnatsharprövning denvid somav om

Vårdtiderna harskrivasutskrivningsprövning skallsärskildmed ut.
den personkretssamtidigtår 1992,kraftigt efterdärför förlängts som

detblivitsärbehandlingbli föremål för snävarekan attgenomsom
ihar förlängtsVårdtidernaförsvunnit.jämställdhetsbegreppets.k.

enligtpatienterinneliggandeantaletutsträckningsådan expertrap-att
år 2010.fram till50med åtminstoneförväntas ökakan procentporten
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Som visar Socialstyrelsens inventeringarnämnts denna ökning tillatt
del redan har inträtt.stor

I förändrad och decentraliserad slutenvårdsorganisation blir deten
svårareallt vårda tillde LRV-vård med särskild utskrivnings-att

prövning överlämnade patienterna. Den nyligen genomförda föränd-
ring innebär medicinskt färdigbehandlade patienter skallattsom tas

PsykÄdel,hand kommunen den s.k. förstärker dessa svårig-om av
Mångaheter. dem överlämnas till LRV-vård med särskildav som ut-

skrivningsprövning enligtär rymningsbenägna.expertrapporten
Missbruk vanligt och förutom psykotiskaär har dessasymtom
patienter ofta allvarliga personlighetsstörningar komplicerarsom
behandlingen. Särskilda behandlingsinsatser därför nödvändigaanses

behovetoch sarnhällsskydd kräver speciella såväl närav arrangemang
det gäller lokaler personal. Allt detta enligtgör expertrapportensom

patientgruppen psykiskt störda lagöverträdare i förhållande till sittatt
antal och blir mycket resurskrävande.är I framhållsexpertrapporten

det i framtiden sannolikt kommer finnas särskilda region-att att
vårdsplatser för detta klientel i omfattning i dag.större Manän
beräknar antalet vårdplatser inom regionpsykiatrin kommer ökaatt att
till 500 600 från dagens omkring 370 platser. En sådan vårdplats-
beräknas kosta 1,2 miljoner kr år. Härutöver tillkommerca per
kostnaden för den slutna vård bedrivs inom länspsykiatrin. Kost-som
naden för den psykiatriska vården för psykisktöppna störda lagöver-
trädare överlämnade till vård dockär förhållandevis liten ellerärsom

30 miljoner kr på årsbasis.ca
bakgrundMot den berörda kostnadsutvecklingen har underav nu

de allra åren från flera landsting funnitssenaste strävan atten av
huvudsakligen ekonomiska skäl hem sina patienter från de region-ta
psykiatriska klinikerna för i stället vårda dem i hemortslandstinget.att
Denna utveckling kan i förlängningen leda till samhällsskyddet vadatt
beträffar de allra farligaste och svårbehandlade lagöverträdarnamest
riskerar minskas samtidigt den specialiserade vård bedrivsatt som som

regionpsykiatrininom på och, i förlängningen,utarmas resurser
den kompetens dessa enheter i dag besitter.som

I konstateras vidare lagöverträdare döms tillexpertrapporten att som
frihetsberövande påföljder har särdeles frekvenshög psykiskaen av
störningar. I hänvisas till det i undersökningrapporten att en av
kriminalvårdsklientelet på Malmöanstalten âr 1995 framkom fyraatt

hade pågående psykos, 65 missbrukare, 75procent procenten var
hade någon form personlighetsstörning, 20 hadeprocent procentav

affektiva störningar och 15 hade ångestrelaterade störningar.procent
finns därför behovDet konsultinsatser från psykiatrins sida ochav av

avtal skrivs mellan kriminalvården och sjukvårdshuvudmännenatt som
det lättare för kriminalvården få hjälp med sitt behovgör att av

psykiatrisk vård, såväl motsvarande vård sluten vård iöppen som
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rättspsykiatriska region-omfattning. Enligt börbegränsad rapporten
för konsultinsatser behövs frånkunskapsbas devårdscentra utgöra som

sida.psykiatrins
HSU 2000 bedömerSammanfattningsvis kan således konstateras att

bibehållande det nuvarandevidresursbehovet år 2010 ettatt av
Enligt beräk-betydligt i dag.kommer större änattsystemet vara

förökning denmycket kraftigkrävsningarna resursernaaven
till 000 miljoner krfrån 500 miljoner kr 1rättspsykiatriska vården, ca

inventering antalet in-utifrån Socialstyrelsensberäkningår. En avper
på permission den 31antalet patienterneliggande patienter och

uppgår till omkringkostnaderna i dagvid handenoktober 1995 attger
den totala kost-jämförelse kanmiljoner kr. Som850 nämnas atten

uppgick tillför budgetåret 1994/95kriminalvård i anstaltför allnaden
statistik 1995,Kriminalvårdens officiellakr200 miljoner se2drygt

Kostnader.tabell 4.33

undersökningsverksamhetenrättspsykiatriskaDen

finansierasundersökningsverksamhetenrättspsykiatriskaDen av
förvaltningsmyndighet.centralRättsmedicinalverket RMV ärstaten.

rättspsykiatriskaregi vid debedrivs dels iVerksamheten egen
och Göteborg, delsUppsalai Stockholm,avdelningarna genom

iMalmö, landstingetMalmö kommunentreprenadavtal med
Östergötlands i Västerbottens länoch landstingetVadstenalän
Umeå.

rättspsykiatriska undersökningsverksarn-Denhar iRMV rapport,en
sekelskiftetuppgifter införstruktur ochdimensionering,hetens en-

informerarregeringsuppdrag RMVanledningmedöversyn ettav
rörande detsina övervägandenredovisatdecember 19961996, i2/

undersökningsverk-rättspsykiatriskaför denresursbehovetframtida
utvecklingen intehitillsvarandedenEnligtsamheten. rapporten ger

förändras påefterfrågan RPU kommeranledning atttro attatt
femårsperioden,den kommanderadikalt undernågot sätt om manmer

riksdagenbakgrundnuvarande Motdetändrarinte attsystemet. av
bedrivalängre fårRMV intefattat beslutår 1995 harunder attom

sjukvårdshu-avtal medentreprenad enligtvård pårättspsykiatrisk
med beaktandeochtill minskade intäkter,vilket har lettvudmännen,
rättspsykiatris-kommer den3sparkravetdet allmänna procent,omav

kommandeunder deminskabehövaundersökningsverksamhetenka att
minsk-sådanmiljoner kr. En6-10omfattningiåren motsvararsomen

rättspsykiatriska avdelningarnadekan skening att egnaen avgenom
Enligtavtalet med sägsoch entreprenörernaläggs att upp.en avner

för längreemellertid riskneddragningsådaninnebärRMV en
byggaoch svårigheterflexibilitetminskadväntetider, nyttatt upp
skulle ökaframtidenefterfrågan RPU ierforderlig kompetens om
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förändringar lagstiftningen eller skillnaderna iattgenom av genom
efterfrågan från olika domstolar skulle minska.

20.1.3 Det beräknade resursbehovet vid genomförandeett av
vår modell

rättspsykiatriskaDen vården

Enligt vår förmodell lagstiftning beträffande psykiskt stördaen ny
lagöverträdare kan rättspsykiatrisk vård i huvudsak i olikatreges
situationer. För det första kan rättspsykiatrisk vård ges som en
särreaktion, med eller restriktioner, gärningsmannen harnärutan
befunnits fri från straffrättsligt på grund bristandeansvar av ansvars-
förmåga eller bristande uppsåt. För det andra kan gärningsmannen

till fängelsedömas rättspsykiatrisk vård. Slutligen kangenom
gärningsmannen vid prövning enligt 26 kap. § föremål7 BrB blien a
för rättspsykiatrisk vård med särskilda restriktioner efter villkorlig
frigivning från fängelsestraff.ett

Vårt förslag återinföra tillräknelighetsreglering innebäratt atten en
beaktansvärd andel de allvarligt psykiskt störda lagöverträdarnaav
kommer helt befrias från straffrättsligt Vi haratt motansvar.
bakgrund diagnosfördelningen bland dem i dag bedömsav som som

psykisktallvarligt störda och efter internationell jämförelse uppskat-en
omkring tredjedel dem i omfattasdag fängelse-tat att en av som av

förbudet i 30 kap. 6 § BrB kan komma sakna ansvarsfönnågaatt anses
uppsåt videller uppsâtsprövning. Det skulle såledesen noggrannare

sig drygt 100 fall år.röra om per
Betänker de gärningar dessa har begått tillattman som personer

delen har bestått i våldsutövning, hot våld eller allmän-största om
farliga gärningar kan uppskattas omkring 75 dematt procent av
kommer bli föremål för någon form särreaktion.att av

kvarstående 25De kommer å andra sidan inte bliprocenten att
föremål för någon straffrättslig reaktion alls. Om antar attman
åtminstone 20 dessa sistnämnda i dag hade överlämnats tillprocent av
rättspsykiatrisk vård, förenad15 med särskild utskriv-procentvarav
ningsprövning, kan besparingen här räknat bli i storleksord-grovt
ningen 20 miljoner kr år.per

helt delenDen övervägande de vi75 bedömerprocentav som
kommer underkastas särreaktioner troligen i behov vård ochäratt av

således bli föremål förkommer rättspsykiatrisk vård med elleratt utan
särskilda restriktioner. förbättratMed rättspsykiatriskt underlag förett
farlighetsbedömningen bör åtminstone tredjedel dem kunnaen av

till rättspsykiatrisk vårddömas särskilda restriktioner. Eftersomutan
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framför allt för sluten vård, tordevårdtiderna, kortareavsevärtvara
sådan vård vid vård i fall där samhällsskyddsaspekten sigvid än gör

gällande och beslut särskilda restriktioner fattats, bör detta leda tillom
kostnader. Dessutom del kostnader läns-lägre attsparas en genom

tillåtligheteninte behöver permissioner och frigång iprövarätten av
fall.dessa

antaganden, skulle tillde 50 med dessa dömasAv ca personer som,
särskilda restriktioner enligt vårrättspsykiatrisk vård med modell

uppskattningsvis drygt hälften kunna bli föremål förkommer att sam-
hällsskyddsprövning i samband med utskrivningen. Resterande

efterbör i utsträckning i dag och kortarestörre än avsevärtpersoner
vård i former,vårdtid kunna överföras till rättspsykiatrisk vilketöppna

till lägre kostnader. dem kan bli föremål förleder För sam-som
långahällsskyddsprövning kommer vårdtiderna och vidatt vara en

former åtgärder enligtutskrivning många gånger olikaersättas av av
samhällsskyddslagen. Vi uppskattar dock vårdkostnaderna för dematt

fall inte kommer bli högre med dagensi änatt system.vart
godkända enheter får rättspsykiatriskVårt förslag endast s.k.att ge

särskilda restriktioner 6 § i förslaget kanvård med se LRV ge
bli marginellatill vissa kostnadsökningar, dessa tordeupphov men

de lagöverträdare här berörs allvarligt psykiskt stördaeftersom som -
begått straffbelagda gärningar grundsom grova, men sompersoner

tillstånd enligt vår modell bör befrias från straff-sitt psykiskaav
i huvudsakligen torde vårdas på sådanarättsligt redan dagansvar -

ökad differentiering de godkända enheterna så inteenheter. En attav
uppfylla de särskilda krav gäller för vård anhållnaalla behöver som av

häktade med beslut restriktioner bör också kunna motverkaeller om
förändring.de totala vårdkostnaderna ökar dennaatt genom

vårt leder till 120Mycket räknat uppskattargrovt att systern ca
vårtmiljoner kr lägre vårdkostnader år för dem med systemper som

föremålfria från flertalet dem skulle bliskulle bli ävenansvar om av
rättspsykiatrisk vård särreaktion. Ett mindre antalför personer,som

föremål för Samhällsskyddsåt-inte vårdbehövande, kan bliärsom
brottmålsdomstolen. kangärder efter beslut direkt Dessutomav

sarnhällsskyddsåtgärder i skede ådömas del demävenett senare en av
skrivs från rättspsykiatrisk vård. Samhällsskyddsåtgärderna förutsom

förväntas i storleksordningen 50 miljoner krkan kostadenna grupp
år.per

årliga kostnadsbesparingen vid övergång tillsammanlagdaDen en
för kategorikan därför bli 70 miljoner kr denvårt system somca

befrias från straffrättsligtenligt vår modell kommer att ansvar.
kommer till-allvarligt psykiskt störda lagöverträdareDe attsom

straffrättsligt enligt våra antaganden 250skrivas utgörett caansvar
från karaktären de brottår. Med utgångspunkt somavpersoner per

lagöverträdare bedömtsrättsstatistiken för de åren visar att somsenare
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allvarligt psykiskt störda har begått vi bedömningengör attsom om-
kring tredjedel kan bli föremål för till fängelse alternativa på-en
följder, främst skyddstillsyn eller skyddstillsyn förenad med kontrakts-

Ävenvård. villkorlig dom dockkan komma i fråga, psykiatriskom
vård redan pågår och brottets straffvärde eller eller den tilltaladesart
tidigare brottslighet inte lägger hinder i Detta innebär enligtvägen. att
vår modell bör fler kunna dömas till påföljder alternativa tillärsom
fängelse, främst beroende kontraktsvård kan ådömas. Kon-att
traktsvård behöver inte bara behandling i sluten vård, kanutanavse

psykiatrisk vård i former jfr den för-även öppna t.ex.avse mer
söksverksamhet gällande rättspsykiatrisk vård föröppen närvaran-som

bedrivsde vid Ryhovs länssjukhus i Jönköpings läns landsting. Den
innebörden kontraktsvårdspåföljd naturligtvisnärmare ärav en

Ävenberoende den aktuella behandlingsplanen. sådan kontraktsvårdav
inledningsvis sluten vård vid behandlingsinrättningutgörssom av en
dock i jämförelsetorde med rättspsykiatrisk vård med särskild utskriv-

ningsprövning komma innebära de genomsnittliga vårdtidernaatt att
för den slutna delen vården kommer minska såledesochatt attav
patienten tidigare kommer i vård. Sammantaget bör ökatöppenut ett
användande till fängelse alternativa påföljder för vissa allvarligtav
psykiskt störda lagöverträdare leda till kostnaderna minskar medatt
uppskattningsvis 100 miljoner kr.

de övriga allvarligt psykisktFör störda lagöverträdare döms tillsom
blir det aktuellt bestämma påföljden till fängelse, i mångaattansvar

fall på långa tider. De flesta i den aktuella torde ha behovnu gruppen
psykiatrisk vård skulle därföroch enligt vår modell dömas tillav

fängelse rättspsykiatrisk vård. Fängelse rättspsykiatriskgenom genom
vård innebär i praktiken närmande mellan rättspsykiatrisk vård ochett
kriminalvård. Så länge vårdbehovet kvarstår sker verkställigheten i
form rättspsykiatrisk vård s.k. godkänd enhet. När det inteav en
längre finns något vårdbehov skall den dömde föras tillöver en
kriminalvårdsanstalt, för den aktuella kategorin lagöverträdarenu av
oftast till stödavdelning.s.k. Den föreslagna verkställighetsformenen

enligt vår bedömning upphov till flexibilitet ochstörre störreger
precision i behandlingen de psykiskt störda lagöverträdarna.av
Eftersom det i grunden blir fråga tidsbestämt straff står iettom som
proportion till gärningens straffvärde vårdtiderna förtorde den slutna

vårdenrättspsykiatriska komma minska kraftigt, med undantag föratt
omfattasden kategori samhällsskyddslagen. Vid generellsom av en

frigivning efter tvåvillkorlig tredjedelar straffet bör kostnadernaav
rättspsykiatrisk vård förför den aktuella kategorin lagöverträdare

minskamycket uppskattat kunna med 200 miljoner kr.närmaregrovt
Enligt vår modell bör det för vissa dömts fängelsedem tillav som

samhällsskyddsprövning i samband villkorliga frigiv-ske med denen
ningen. dem bedöms mycket farliga och återfallsbenägnaFör som som
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rättspsykiatrisk vård med särskilda restriktio-detta leda till fortsattkan
något vårdbehov inte föreligger, åtgärder enligteller, omner

samhällsskyddslagen. kategori allvarligt psykiskt stördaDenna av
föremål förlagöverträdare oftast redan i dag rättspsykiatrisk vårdär

särskild utskrivningsprövning, i allmänhet med mycket långamed
vårdtider. Någon kostnadsökning betydelse isoleratav om man

just denna kategori dömda torde således anammandestuderar ett av
kaninte upphov till. I enskilda fall emellertidvårt ettsystem ge

underlag för farlighetsprövningen och utökad rättspsykiat-förbättrat en
leda till såväl längre kortare tiderrisk undersökningsverksamhet som

frihetsberövandet.för
rättspsykiatrisk vård efterVår modell innebär fängelseatt genom -

ådömas vissa dömdasamtycke från den dömde skall kunna även som-
undersökningstillfället inte bedöms ha allvarlig psykisk störningvid en

där vårdbehov föreligger. Detta leder till vissa kostnadsök-ettmen
i förhållande till dagens Det torde emellertid idetningar system. stora

fall sig förhållandevis kortvariga vårdtider.flertalet Kost-röra om
mellan vårddygnskostnadernanadsj ämförelsen bör dessutom här göras

godkänd vårdinrättning och motsvarande kostnader vid de s.k.vid en
stödavdelningar inrättas hos kriminalvården beräknadskall ensom
genomsnittlig skillnad på 500 kr värddygn. Kalkylerar manca per

möjligheten döma till fängelse rättspsykiatrisk vårdmed att att genom
vårddagar leder detfall årligt behov 10 000i dessa motsvarar ett caav

kriminal-kostnadsökning miljoner kr. Samtidigt bör docktill 5omen
psykiatrisk vård verkställig-nuvarande behov undervårdens av

fall hälftenhetstiden minska med belopp iett vart motsvararsom av
denna summa.

Vår modell vidare det skall kunna ske samhälls-innebär att en
villkorlig frigivning i vissa fallskyddsprövning i samband med även

inte bedöms allvarligt psykiskt störd vidlagöverträdarendär som
gärningstillfället, där han har begått gärningen under påverkan avmen

påtaglig förpsykisk störning erfarenhetsmässi medför riskensomen
i brott. sig huvudsakligen lagöverträdareåterfall Det rör om som

personlighetsstörning.begått brottet under påverkan svårartadav en
det ofta sigi sammanhanget pekatVi har röratt om personer som

år hade uppfyllt det s.k.ordning gällde före 1992enligt den som
jämställdhetskriteriet.

samhällsskyddsprövningen tillnämnda utvidgningenDen attnu av
inte har bedömtsomfatta del lagöverträdareäven somsomen

medför kostnader. det gällerallvarligt psykiskt störda ökade När att
omfattas sarnhälls-antalet kan kommaberäkna att av enpersoner som

utgångspunkt.följande statistiska uppgifter tillskyddsprövning bör tas
förför lagfördes 565Enligt kriminalstatistiken år 1994 1 personer

s.k. brottsvillkoret i 26 kap. 7 § BrB seuppfyllde detbrott asom
uppskattningsvis omkring 300avsnitt 16.7.5. dessa hadeAv personer



SOU 1996: 185 Genomförandet förslaget 577av

genomgått hälftenRPU, eller 150 bedömdes allvarligten varav som
psykiskt störda. Uppskattat bakgrund beräknatmot ettav genom-

tillgängligsnittsantal enligt statistik från RMV avseende samtliga
RPU-undersökta under åren 1992-1995 efter brottsrubricering. De

genomgått inteRPU, klassificerats allvarliga psykisktmensom en som
bör i utsträckning kunna omfattasstörda, samhällsskyddspröv-stor av

ningen. Eftersom långt ifrån alla psykiskt störda i dagärsom genom-
vidare ytterligaregår RPU bör 150 kunna bli föremålca personeren

samhällsskyddsprövning. Sammanlagt skulle det såledesför sigröra
året,300 dem har bedömtsutöveremot personer om somom upp som

psykiskt störda.allvarligt
bedömas högst hälften skullekan dessa 300 bliDet att av personer

föremål för någon form sarnhällsskyddsätgärd i samband med denav
frigivningen. huvudpartenvillkorliga I fallen kommer det attav nog

i institution, vareftersig kortare tid det kommer skeröra attenom en
utslussning samhället,successiv i medan det i några fall kommer att

sig långa tider frihetsberövande. Mycket beräknatröra grovtom av
kostnaderkan detta leda till fördyrade 150 miljoner kr år.om ca per

Sammanfattningsvis bedömer vi sålunda genomförande våratt ett av
till för rättspsykiatriskamodell skulle leda kostnadsbesparing denen

värden knappt 220 miljoner kr jämfört med det befarade resursbe-om
för den rättspsykiatriska vården enligthovet år 2010 HSU 2000.

kostnadsökningen enligt vad Socialstyrelsens inventeringarEftersom
i utsträckning innebär-våra förslagvisar redan torde ha realiseratsstor

årlig besparing i den storleksordningen.en

rättspsykiatriska undersökningsverksamhetenDen

genomförande våra förslag den rättspsykiatriskaVid behöverett av
undersökningsverksamheten utökas jämfört med i dag. Ett § 7-intyg

inhämtas brottsvillkoret i kap.bör normalt 26 7 § BrBnär ära
för vid handenuppfyllt. Diskussioner med företrädare RMV har gett

årligen inhämtas 300detta skulle leda till det skulle 2 § 7-attatt ca
Erfarenhetsmässigt leder ökat inhämtande § 7-intyg tillintyg. ett attav

riktning samtligaockså antalet RPU ökar. En utveckling i mot att
efterfrågan motsvarande dendomstolar skulle signärma en som nu

fem domstolarna efterfrågar flest RPU, dvs.gäller för de län där att
till 700 år, börefterfrågan i hela landet skulle bli RPUupp ca per

för realistiskt det införsenligt företrädare RMV en presum-vara om
livskall inhämtas vid brott ellertion för § 7-intyg grövre motatt

underlag för denkommer det krävashälsa. Dessutom att ett sam-
diskussioneri vissa fall skall företas. Vårahällsskyddsprövning som

särskildaomkring 600 s.k.till slutsatsenmed RMV har lett attoss
efterfrågasår kommarättspsykiatriska utredningar SRU kan attper

kostnader förökadeskulle detta leda tilldomstolarna. Sammantagetav
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50 miljoner kr. Den ökade kostnad förbättringstaten om ca som en av
det rättspsykiatriska underlaget vid farlighetsbedömningar fört.ex.

sigmed bör emellertid, har framgått det föregående, leda tillsom av
precision i bedömningenstörre behovet samhällsskydd, vilketen av av

sini leder till minskade kostnader för den rättspsykiatriska vården.tur

Ekonomiska konsekvenser våra övriga förslag i denna delav

Vi bedömer våra förslag angående barns straffrättsliga ochatt ansvar
rörande tillfällig sinnesförvirring inte upphov till några kost-ger
nadskonsekvenser betydelse.av

Sammanfattande bedömning

medföraVi bedömer genomförande våra förslag skulleatt ett av ca
170 miljoner kr lägre kostnader år vad blir fallet vidän ettper som
bibehållande det nuvarande systemet.av

20.1.4 Staten bör ha finansielladet för den rätts-ansvaret
psykiatriska vården

förKostnaderna påföljden överlämnande till rättspsykiatrisk vård
sjukvårdshuvudmännen för. Detta gäller beivrandettrots attsvarar av

brott och måste statligär angelägenhet. Vi det inteattvara en anser
rimligt detta undandrar sigär det finansiellasättatt staten ansvaret

för betydelsefull del samhällets straffrättspolitik. Viden ettav
genomförande våra förslag framstår det för självklart attav oss som

Kriminalvårdsstyrelsen bör kostnadsansvaret för denstaten tagenom
Ävenverkställighetsformen fängelse rättspsykiatrisk vård.nya genom

finansieringen samhällsskyddsåtgärder något naturligtär ettav som
faller på Enligt vår uppfattning börsätt huvud denöverstaten. taget

principen gälla har för samtliga de åtgärderatt staten ansvaret som
vidtas inom för rättsväsendet form reaktion motramen som en av
straffbelagda gärningar. innebärDetta den resterande delenävenatt

den rättspsykiatriska vården bör finansieras statliga medel.av genom
förändringEn kostnadsansvarets placering kräver överens-av en

kommelse mellan och sjukvårdshuvudmännen. En frågastaten som
därvid måste diskuteras vilken myndighet i så fall skall haär som

för fördelningen till berörda vårdinrättningar. Denansvaret av resurser
myndighet bör också för upphandling föroch kvali-utserman ansvara
tetssäkringsarbete.

angivna frågeställningarNu ligger utanför för vårt arbete. Viramen
lägger därför inte fram något förslag det gäller kostnadsansvaretsnär
placering. Denna fråga liksom frågan, hur de ökade statliga kost-
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naderna finansieras,skall får under den fortsatta beredningen.tas upp
börDet det inte finns skälpoängteras låta någonatt änatt annan

sjukvârdshuvudmännen bedriva själva vården.

20.2 Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser

Vår förmodell lagstiftning avseende de psykiskt stördaen ny
lagöverträdarna kräver vi har fortsatt beredning medangettsom en
parlamentarisk medverkan innan något konkret lagförslag kan läggas
fram. Det saknas därför skäl för gå in på frågornaattoss om
tidpunkten för ikraftträdande och behovet Övergångsbe-ett om av
stämmelser.
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21 Författningskommentar del C

I författningskommentaren återges först under varje paragraf den
Ändringarföreslagna lydelsen lagtexten. har markeratsav genom

kursiv Det bör observeras ändringar innebär delartext. att attsom av
den nuvarande lydelsen har tagits bort därmed inte framgår.

Vi vill påminna genomförande vår modell föratt ettom av en ny
lagstiftning avseende psykiskt störda lagöverträdare kräver ändringar
i åtskilliga författningar. Vårt författningsförslag innehåller endast de
viktigaste bestämmelserna. På vissa punkter får det också betraktas

något skissartat. innebärDetta hel del detaljfrågorattsom samten
utformningen framtida samhällsskyddslag återstår övervägaattav en

fåroch bli fråga för det fortsatta beredningsarbetet.en en

21.1 Förslaget till lag ändring i brottsbalkenom

1 kap. Om brott och brottspåföljder

2b§

Begås gärning under påverkan allvarlig psykisk störning elleren av en en
tillfällig sinnesförvirring gärningen inte brott, gärningsmannenutgör inteom
själv vållat tillståndet och han till följd detta har saknat omdömesförmågaav
eller förmåga kontrollera sitt handlande.att

Paragrafen, föreskriver gärning i vissa fallär inte utgörattsom ny, en
företagitsbrott, den har någon under påverkan allvarligom av av en

psykisk störning eller tillfällig sinnesförvirring och detta tillstånden
har lett till gärningsmannen saknat ansvarsförmåga. Förslagetatt
behandlas i allmämnotiveringen i kapitlen 16 och 17.

framgårSom allmämnotiveringarna skall det vid bedömningenav
straffrättsligahans den subjektiva sidan hänsyn tilltasav ansvar

gärningsmannens förmåga sig efter lagen. Det interätta åratt
tillräckligt enbart förlita sig prövningen uppsåtsrekvisitetatt att av
eller, i förekommande fall, oaktsarnhetsrekvisitet leder till en
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dom i de fall där det inte rimligt åläggafrikännande är att ett
finns situationerstraffrättsligt Det där gärningsmant.ex.ansvar. en

uppsåt i visst hänseende hans verklighetsupp-hakan trotsett attanses
följdfattning så till den grad förändrad till allvarlig psykiskär av en

sinnesförvirring utifrånstörning eller tillfällig det allmännaatten mera
rimligt förutgångspunkter inte döma honom brott. Denär att nya

fall.paragrafen avsedd täcka in dessaär att
Ansvarsförmåga enligt kap. 2 b § brottsförutsättning.l utgör en

därför prövningen enligt bestämmelsen ske föreLämpligen bör upp-
oaktsamhetsprövningen. Därmed slipper domstolarnasåts- eller att

rekvisitetprövning det subjektiva i del de fall därföreta enen av av
verklighetsuppfattning har varit starkt förändradgärningsmannens eller

verklighetsfrämmande bevekelsegrunderpräglad sådana attav
ådömas.straffrättsligt inte böransvar

skall brottslig krävs enligt bestämmelsengärningen inteFör att vara
gärningsmannen begåttdet kan konstateras har denna underattatt

psykisk eller "tillfällig"allvarlig störning"påverkan enav en
sinnesförvirring

psykisk störning förståallvarligBegreppet är sättatt samma som
för bedömningen gärningsmannensunderlagi dag. Som av om

mening liksom förstörning allvarlig i lagens bör,psykiska är
eller kvalificerad rättspsykiatrisknärvarande, krävas RPUen annan

kan självfallet diskuteras detutredning avsnitt 21.5. Detse ärom
behålla allvarliglämpligt begreppet psykisknödvändigt eller att

för tillräknelighetsrekvisitet.detta "ram" Dennastörning och ha som
fortsatta beredningsarbetet.emellertid i detfråga får tas upp

för gärningen inte skall brott ställsytterligare kravSom utgöraatt
Rekvisitentvå "normativa" rekvisit. har medparagrafeni göraattupp

efterförmåga sig lagen. Med andra 0rdgärningsmannens rättaatt
bedömning hur den allvarligadomstolenkrävs det göratt en av

påverkat gärningsmannens företagandepsykiska störningen har gär-av
Även underlag för dennabörRPUningen. nämnts utgöraom en som

måstesista hand domstolenbedömning det i avgöra,är som om
inte, dvs. han harskall fällas till ellergärningsmannen ansvar om
behandla frågan,bör i detta hänseendeansvarsförmäga. RPU:n t.ex.

tillstånd sannolikt påverkat hanspsykiska hargärningsmannensom
hallucinationerbearbeta sinnesintryck,förmåga ochatt emotta om

förekommit, gärningsmannen har haftvanföreställningar hareller om
förmåga kontrollera sina impulsereller starkt nedsattbristande atten

har präglats stark tvångs-gärningsmannens beteendeeller avom
mässighet.

gärningsmannen har saknatnormativa rekvisitetförstaDet att-
realitetsvärderingsrekvisitet innebär domstolenomdömesförmåga att-

inneburitgärningsmannens psykiska tillstånd harskall pröva attom
bilda sigrimlig grad har haft förmåga kunnai någonhan ettattsorts
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omdöme vad han och vad händergör omkring honom.om runtsom
företarDen gärning utifrån föreställning verklighetensom en en av

klart annorlunda denär än psykisk störningsom utansom en person
hade haft, har i vissa situationer så verklighetsfrärnrnande bilden av
omvärlden vid sitt agerande det inte sig rimligt tillskrivaatt ter att
honom straffrättsligt Den i sådan situationett ansvar. som agerar en
skall inte ha gjort sig skyldig till brott. Som exempel kananses

den till följdnämnas sitt psykiska tillståndatt hantrorsom attav
befinner sig i krig, och utifrån denna vanföreställning skjuter mot
andra han i sitt psykotiska tillstånd fiendesolda-personer som ser som

inte bör dömas för brott. Gärningsmannens behovter, vård måsteav
däremot tillgodoses. Dessutom torde det ofta finnas skäl för samhället

utifrån sarnhällsskyddsaspekter. Som kommer framgåatt reagera att
det följande föreslår vi särreaktioner betingas vårdbehovattav som av

eller behov samhällsskydd i vissa fall skall få beslutasav som en
råttsverkan någon har företagit straffbelagd gärning.attav en

dettaI sammanhang bör särskilt framhållas kravet påatt att
gärningsmannen skall ha varit påverkad allvarlig psykiskav en
störning i sig många gånger innebär gärningsmannen har begåttatt
gärningen i tillstånd psykotisk svårhetsgrad, dvs. han harett attav
haft störd verklighetsuppfattning med något för-en symtomenav
virring, tankestörningar, hallucinationer eller vanföreställningar se
avsnitt l6.2.3. Realitetsvärderingsrekvisitet i förevarande paragraf
medför därför det ytterligare kvalificeringgörs gärnings-att en av

psykiska tillstånd. Det skall kunna gärningsmannensägas attmannens
alldeles har saknat omdömesförmåga. Omdömesförmåga har i detta
sammanhang innebörd i bestämmelsen i 29 kap. första3 §samma som
stycket 3 BrB, dvs. det sig förmågan bedömarör och värderaattom
verkligheten sådan den någonAtt allmäntär. omdömeslös,ärrent
vilket torde kunna många begår brott,sägas naturligtvisärom som
inte tillräckligt.

andraDet norrnativa rekvisitet gärningsmannen har saknatatt-
förmåga kontrollera sitt handlande kontrollrekvisitet sikte påatt tar-
situationer då gärningsmannen visserligen kan ha bedömt och värderat
verkligheten på riktigt där han har saknat förmågasättett attmen

sitt handlande härtill. Det kan sig de fallrörat.ex.anpassa om som
internationellt brukar benämna "irresistible impulse" oemot-man

ståndlig impuls. Det sig såvitt kan bedömas,rör förhållandevisom,
fåtaliga fall där den psykiskt störde har varit i avsaknad impulskon-av
troll till följd den allvarliga psykiska störningen. Det kan ocksåav

sig fall där gärningsmannen i sittröra handlande har präglatsom av
mycket stark tvångsmässighet. Som exempel på tillstånd där frågan,en

kontrollrekvisitet uppfyllt, kan aktualiseras kanär nämnasom
schizofreni med imperativa hallucinationer och allvarliga former av
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personlighetsstörning, sig i starkt tvångsmässigtyttrar ettsom
pyromani.beteende, vidt.ex.

gärningsmannen i fysiologiskkrävs inte mening inteDet att rent
kunnat kontrollera sitt handlande. I så fall föreligger ingenhar

straffrättslig vilket bristhandling i mening, brottetsutgör en
sida. Regleringen i förevarande paragraf syftar i stället tillobjektiva

kontrollförmåga i rationell mening.omfatta bristande Denatt mer som
påverkan inre tvång, i föreställningunder starkt t.ex.ettav enagerar

befaller utföra visshonomdet är röster att typatt en avsom
andra rationella grunder förhandlingar, har inte på sätt somsamma

påverkan iblandföreta gärningen. kansitt beslut Dennaatt vara av
inte går straffrättsligt klandra den såsådant slag det attatt att som

ändå företar gärningen. kan inte"faller för trycket" och Detsäga
sitt handlande.honom han kontrollerarbegäras attav

avsnittframgår redogörelsen för gällande se l6.2.3Som rättav
psykisk störning endast tillståndinnefattas i begreppet allvarlig av

personlighetsstörningar medsvårhetsgrad eller svårartadepsykotisk
psykotiskapsykotisk karaktär eller andraimpulsgenombrott av

Ävenbeteende. kontrollrekvisitetstarkt tvångsmässigtperioder eller
ytterligare kvalificering dethänseendeinnebär i detta attgenomen

psykiska tillståndgärningsmannensockså skall kunna konstateras att
personlighetsstörningsvårartadsåledes i sig måste avvara ensom-

psykotisk svårhetsgrad, psykoseller tillståndviss t.ex.etttyp enav
förmågamedfört han har saknatvanföreställningar harmed attatt-

på det inte rimligtsitt handlande sådantkontrollera ärsätt attatt
straffrättsligtålägga honom ett ansvar.

Även b § skall brottsför-ansvarighet enligt kap. 21 ses som enom
sig lämpligt eller praktiskt möjligtdet inteutsättning torde varevara

isådan situationpå åklagaren styrkalägga att attatt som avsesen
frånföreligger. Regleringen utgår i ställetb§ intelkap. 2 att

i kap. 2 b uttryckansvarighet enligt bestämmelsen 1 §bristande ger
fårflertalet utländska rättsordningarundantagsregel. Liksom iför en

utifrånhänseendestraffrättsligt i berörtfrågan avgörasansvar nuom
för ansvarighet föreligger.officialprövning där presumtionenen

sannolikt sådanendast det framstårPresumtionen bryts attsom enom
underlag förb § har förelegat. Somi kap. 2situation lsom avses

rättspsykiatriskt bakgrunds-alltid finnasbedömningen skall det ett
bedömning kvalificerat slag.rättspsykiatriskmaterial och aven

gärning skall kunnaförytterligare förutsättningSom att en
paragrafen gällerstraffbelagda området med stödfrån detundantas av
allvarlig psykisksjälvförvållad.inte Förstörningen är attatt en

måste gärningsmannensjälvförvålladskall kunnastörning anses som
drabbashan kunde kommaanledning tänka sighaftha attatt att enav

princip torde detvisst handlande. Iföljdstörningsådan ettsom en av
psykoser, dvs. giftutlöstaolika former toxiskabli frågafrämst avom
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förvirringstillstånd alkoholpsykoser eller paranoida psykosert.ex.som
utlösta narkotika avsnittse l6.2.8. I dessa fall finns det situatio-av

gärningsmannen förstårnär eller i fall har skälig anledningvartner att
han kommer avvikande alkoholförtäringanta att elleratt reagera

droganvändning. Då bör alltså ansvarsfrihet inte inträda.annan
Ansvarsfrihet bör inte heller inträda någon drabbas allvarligom av en
psykisk störning till följd han har misskött sin medicinering,attav

han har varit medveten vilka risker sådantrots att om en
misskötsamhet skulle kunna medföra.

För bestämmelsen i kap.1 2 b § inte skall leda till ansvarsfrihetatt
bör inte krävas gärningsmannen inserän risken för vissatt attmer en
droganvändning eller visst beteende leder till han kommerett annat att
i tillstånd där han avvikande. Han behöver däremot inteett reagerar
förstå han skulle drabbas psykisk störning bedömaatt är attav en som

allvarlig i lagens mening.som
de flesta fallI torde det i praktiken komma krävas gärnings-att att

tidigare har avvikande droganvändning förreagerat attmannen man
skall kunna slå fast droger framkallad allvarlig psykiskatt en genom
störning självförvållad. Vissa formerär narkotikaanvändning lederav

erfarenhetsmässigtemellertid till psykosliknande tillstånd, iblandsom
sådan och grad de bedömsär allvarlig psykisk störning.art attav som

Som exempel kan LSD-rus. sådantnämnas Ett tillstånd bör kunna
självförvållat, gärningsmannen inte tidigare hartrots attanses som

LSD eller några andra formeranvänt narkotika. Naturligtvis gällerav
vad endast under den ytterligare förutsättningensagtssom nu att
kravet på personlig culpa uppfyllt. tillståndär Ett framkallatssom

långvarigt alkohol- eller narkotikaberoende, deliriumgenom t.ex.
bör däremot inte självförvållad allvarlig psykisktremens, anses som en

störning. Om ytterligare droganvändning medför risker för nya
deliriumtillstånd, kan dock bedömningen bli Det väsentligaen annan.

det uppkomna tillståndet framstårär förutsebart för gärnings-att som
vid viss konkret droganvändning och inte följdmannen en som en av

tidslängre missbruk. Motsvarande förgäller den missköter sinen som
medicinering eller på sig för risksätt utsätter drabbasannat atten av

psykisk avvikelse.en
Vad har gäller i tillämpliga delar för denävensagtssom nu som

har begått gärningen under påverkan tillfällig sinnesförvirringav en
till följdoch sitt tillstånd har saknat omdömesförmåga ellerav

förmåga kontrollera sitt handlande. Med andra ord gälleratt
tillräknelighetsregleringen också någon till följd tillfälligom av en mer
sinnesförvirring, gårinte in under begreppet allvarlig psykisksom
störning, inte uppfyller realitetsvärderingsrekvisitet eller kontroll-
rekvisitet.

Tillfällig sinnesförvirring förstå påär enligtsättatt samma som
gällande avsnittse 17.2. Somrått sammanfattande beskrivningen
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kortvariga höggradiga omtöcknings-det sigkan sägas röratt menom
tillstånd inte beror på allvarligpersonlighetsfrämmandeeller som en

vid gärningstillfället allvarligtstörning. Eftersom denpsykisk ärsom
tillfälle tillfälligt sinnesför-vid dettapsykiskt störd och den ärsom

ansvarshänseende, tordeför prövning iblir föremålvirrad samma
tillstånden mindremellan de olikagränsdragningendock vara av

betydelse.
beträffande psykiskt störda lagöverträdarePå motsvarande sätt som

självförvållad försinnesförvirringen inteden tillfälligadet ärkrävs att
paragrafen.undgå med stödskall kunnagärningsmannenatt avansvar

allmämnotiveringen till denavsnitt ihänvisas till 17.7.3kanHär samt
paragraf.till dennaredogörelsen i kommentarentidigare

17.7.2 irekvisiten hänvisas till avsnittnormativaVad gäller de
tidigare i denna kommentaroch till vadallmämnotiveringen sagtssom

påverkanbegåtts undertill gärningen haranslutningi när av en
tordeframgår allmänmotiveringenpsykisk störning. Somallvarlig av

sinnesför-användning vid tillfälligkontrollrekvisitet komma tillsällan
realitetsvärderingsrekvisitet kan innebäraprövningvirring. En attav

till uppsâtsprövningenomfattas detfall denågra utöver avsom
frånblir friahörande medvetenhetskravet ansvar.

6§

fyllt femton âr skall intebegått innan hannågon hargärningEn som
grund gärningheller får, påför honom. Inteföranleda av en somansvar

i kap.fattas åtgärd 30års ålder, beslutbegåtts före femton som avsesom
6 a

allmän-straffmyndighetsåldern. Den har iParagrafen reglerar
behandlats i kapitel 18.motiveringen

fällas tillår inte kaninnebär barn under 15Bestämmelsen att
ingen förändring,innebär dettaPraktisktstraffrättsligt settansvar.
förbud dömaföreliggerredan enligt gällandedeteftersom rätt ett mot

nuvarande ordningenstraffrättslig påföljd. Denår tillunder 15barn en
påföljdseftergift. principiellaDenobligatoriskkan ses som en

ansvarsfrihet medför dock behovpåföljdsförbud tillfrånförändringen
avsnitt 21.3.följdändringar i LUL sevissaav

år intebarn under 15mening framgårparagrafens andraAv att
kap. 6särreaktioner enligt 30föremål förskall kunna bliheller a
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8 §

påföljd kan brott, enligt vadFörutom föreskrivet därom, föranledaär för-som
verkande egendom, företagsbot eller särskild rättsverkanav samtarman
medföra skyldighet betala skadestånd. fallI i 2 b § och 6 §att som avses

vad har oberoendegäller den straffbelagda gärningen intesagts attsom nu av
brott.utgör

strajfbelagd gärning kan föranledaAtt rättspsykiatrisk vård elleren
åtgärder enligt samhällsskyddslagen 991x000 framgår1 26 kap. 7a § ochav

kap. 630 a

paragrafen erinras vilka andra rättsverkningar,I förutom brottspå-om
följd, kan följa på någon begått brott. Det gäller för-att ettsom

företagsbot ellerverkande, särskild rättsverkan skade-samtannan
ståndsskyldighet. följder bör inteDessa uteslutna den grundenvara

gärningen inte brott enligt tillräknelighetsreglering.utgör Iatt en
första stycket har därför lagts till mening där det föreskrivs atten ny

i första meningenvad gäller i fallde gärningen intesägs ävensom
brott enligt b eller2 6 Det förhållandet psykisktutgör stördatt en

lagöverträdare eller barn under år inte straffrättsligt15 ansvarigärett
för gärningen hindrar således inte hans egendom förverkas elleratt att

skadeståndsansvarhan åläggs på grund han har begåttett attav en
straffbelagd gärning. Av 36 kap. 13 § 2 kap. 2 och 3 skade-samt

följerståndslagen dock det i dessa fall skall företas särskildatt en
skälighetsbedömning.

paragrafens andra stycke,I erinras den harär nytt, attsom om som
begått straffbelagd gärning under vissa förutsättningar kan blien
föremål för särreaktioner enligt 26 kap. 7 § eller 30 kap. 6a a

i form rättspsykiatriskantingen vård eller åtgärder enligtav genom
samhällsskyddslagen 199x:O0O.

fängelse26 Omkap.

7a§

den, har dömts till fängelse för brottHar har riktat sig ellermotsom som
medfört fara för liv eller hälsa, begått brottet under påverkan allvarligav en
psykisk störning eller psykisk störning sådan, det till följdär atten som av
denna finns påtaglig risk för återfall i brott, skall, det för brottet inte ärom
föreskrivet lägre straff fängelse i år, innan villkorlig frigivning sker,än ett

särreaktioner enligt andra tredjeeller stycket skall beslutas.prövas om
till den dömdes tillståndOm det med hänsyn psykiska och personliga för-

hållanden i övrigt påkallat han intagen på sjukvårdsinrättning förär åratt en
psykiatrisk vård, förenad med frihetsberövande och tvång ochär annatsom
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denföljd psykiska störningen föreliggerdet till påtaglig risk förav enom
allvarlig brottslighet sådantåterfall i slag i första stycket, skallav som avses

omedelbartbesluta han efter frigivningen skall genomgå rättspsyki-rätten att
atrisk vård. Den rättspsykiatriska vården skall förenad med särskildavara

under vårdtiden.restriktioner
Är påkallat den dömde genomgår rättspsykiatrisk vårddet inte att men

till följd den psykiska störningen påtaglig risk för återfall iföreligger av
allvarlig brottslighet sådant slag i första stycket, skall irättensom avsesav

besluta den dömde omedelbart efter frigivningen skall underkastasstället att
Beslut samhällsskydds-åtgärder enligt samhällsskyddslagen 199x:000. om

beträffandeåtgärder skall också, under angivna förutsättningar, meddelasnu
rättspsykiatrisk enligt andra stycket,har genomgått vård sådanden närsom

längre påkallad.vård inte är
under vilken den dömde undergår rättspsykiatrisk vård enligt andraTid

underkastad samhällsskyddsâtgärder enligt tredje stycket skallstycket eller är
fängelsestraffet verkställs i anstalt.tid under vilkenanses som

följer det i vissa fall i samband medParagrafen Av denär attny.
prövning det till följdvillkorlig frigivning skall företas en av om av

för fängelse-psykisk störning föreligger påtaglig risk denattenen
allvarligt slag. det vidkommer begå brott Omdömde nytt att av

föreligga sådan återfallsrisk, skall domstolprövningen konstateras en
särreaktioner. Prövningen skall utföras länsrått.förordna avom

tillgodoses samhällsskyddsaspekten vad gällerdagensI system
förlagöverträdare främst möjlighetenpsykiskt störda genom

särskild utskrivnings-döma till rättspsykiatrisk vård meddomstolen att
åklagaren,fall länsrätten, efter hörandeprövning. I dessa prövar av

följd psykiska störning föranlett beslutetdet till den omav somom
utskrivningsprövning föreligger risk för återfall i brottslighetsärskild

Utskrivning får ske endast det inte bedömsallvarligt slag. omav
med andra 0rd farlighetsbe-föreligga sådan risk. Det sker enen

dömning i samband utskrivningen.
allvarligt psykiskt störda lagöverträdareFör den kategori somav

vilket såvitt kantillskrivs straffrättsligtenligt förslaget ett ansvar,
ibeaktansvärd andel, bör detbedömas kommer ävenutgöraatt en

farlighetsbedömningarfinnas möjligheterframtiden ärgöraatt som
påverkan psykiskbegått brott undertill de harknutna att av en

bör dockframhållit i allmänmotiveringenstörning. Som vi har en
för närvarande gäller, kunnatill vadbedömning, isådan motsats som

kategoripsykiskt störda lagöverträdare. Denför andragöras även som
psykiskpåverkanbegått brottet underde harär av ensomavses

bedömningspraxis,allvarlig enligt nuvarandestörning, inte ärsom
störningen föreliggererfarenhetsmässigt till följddär det enavmen

brottslighet. psykiska störningarpåtaglig risk för återfall i allvarlig De
former personlig-det sig huvudsakligen allvarligarerör ärsom om av

omfattats det tidigarehetsstörningar, främst sådana skulle ha avsom
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järnställdhetsbegreppet. En RPU eller någon motsvarande
rättspsykiatrisk utredning måste finnas grundval för brottmåls-som
domstolens bedömning brottet har begåtts under påverkanav om av

psykisk störning slag avsnittse 21.5.avsetten av nu
bedömning risken för återfallEn får vad gäller dem harav som

begått brott ske inom för det straffrättsliga påföljdssystemet.ett ramen
till fängelseDen har dömts för brott han begått underettsom som

påverkan psykisk störning förutsatt alltså störningen ärattav en -
allvarlig eller sådant slag det till följd dennaär attannars av av
erfarenhetsmässigt föreligger påtaglig risk för återfall i brott skallen -
under vissa omständigheter kunna bli föremål för särreaktioner på

undgårliknande den straffrättsligt medsätt stödettsom som ansvar
tillräknelighetsregleringeni kap. b vidare1 2 § se 30 kap. 6 §.av a
Så länge fängelsestraffet verkställs i anstalt samhällsskydds-är

aspekterna tillräckligt tillgodosedda, antingen fängelsestraffet verkställs
på vanligt eller rättspsykiatrisk vård. Den slutgiltigasätt genom
prövningen återfallsrisken så det befogatär årstor att attav om
tillgripa särreaktioner bör därför iske samband med den dömdeatt
skall villkorligt friges, vilket i framtiden generellt torde komma skeatt
efter två tredjedelar verkställighetstiden eller i anslutning tillnäraav
tvåtredjedelsdagen Straffsystemkommitténsse betänkande Ett
reformerat straffsystem SOU 1995:91.

En prövning utifrån samhällsskyddsaspekter, kan leda till attsom
ådömt tidsbestärnt fängelsestraff tidsobestämdersättsett av en

särreaktion, försvarbar endast intresse riskeras viddetär om som en
frigivning mycket Vi därför sarnhällsskydds-väger tungt. attmenar en
prövning inför villkorliga frigivningenden skall kunna ske endast
under förutsättning den har begåttdömde brott riktat sigatt ett som

eller medfört fara för liv eller hälsa. Brottetmot en annan persons
måste också så allvarligt det inte föreskrivet lägre straffär änattvara
fängelse år. förutsättningarDessa båda benämner vi fortsättningsvisett
brottsvillkoret. Vidare skall för irisken återfall brott till följd denav
psykiska störningen kvalificerad. uttrycker vi medDetta attvara
risken skall påtaglig påtaglighetsvillkoret. Det sig med andrarörvara

situationer då våldsbrott ellerord någon har begått grovt ettettom
brott integritetskränkande under påverkankaraktärgrövreannat avav

psykisk störning och där det, frigivning sker, bedöms föreliggaen om
risk för den dömde till följd störning begårhög dennaatt nytten av

allvarligtbrott slag.ärsom av -
Brottsvillkoret innebär den dömde måste ha dömts till fängelseatt

särskilt allvarligt brott. straffvärdet skallför Det abstrakta alltsåett
års fängelse. kan mord, dråp,lägst Det sigröraett t.ex.vara om grov

misshandel, våldtäkt, våldtäkt, sexuellt utnyttjandegrovtgrov av
underårig eller mordbrand. Försök eller förberedelse till sådana brott

också ligga till grund för uppfyllande brottsvillkoret.kan ett av
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intebör narkotikabrott ellerDäremot varusmugglinggrovt grov
avseende narkotika kvalificerande. Lokutionen "brottanses som som

sig eller medfört fara förriktat liv eller hälsa" därför, tillärmot
skillnad vad torde gälla enligt kap.nuvarande 26 6mot attsom a
förstå i inskränkt bemärkelse. Det måste ha förelegat konkretmer en

liv förfara för eller hälsa brottsvillkoret skall uppfyllt.att vara
Otjänliga försök kan därför inte ligga till grund för uppfyllandeett av

villkor.detta
Är brottsvillkoret uppfyllt och har gärningen begåtts under

påverkan allvarlig psykisk störning eller psykisk störning,av en en
sådan det erfarenhetsmässigt föreligger risk för återfall iär attsom

företasskall det farlighetsbedömning vid den villkorligabrott, en
frigivningen. Någon egentlig bedömning konkreta återfalls-denav
risken skall inte vid domstillfället, vid detta tillfälle skallgöras utan

bedömas den psykiska störningen allvarlig ellerendast denärom om
psykiska störningen erfarenhetsmässigt sådant slag tilldetär attav

föreligger påtaglig återfall.följd avden risk för Enligt 30 kap. 6 §en
stycket skall brottmålsdomstolen itredje dock domen erinra attom en

farlighetsprövning kommer i samband med den villkorligaägaatt rum
frigivningen.

Påtaglighetsvillkoret innebär risken för återfall i brottatt av
allvarligt slag skall näraliggande. fråga kvalifice-Det ärvara om en

risken för återfall. Omständigheterna i det särskilda falletring skallav
sådant slag kan tala "påtaglig" risk för återfall.attvara av man om en
påtagliga förrisken återfall i brott skall brottslighetDen avse av
allvarligt slag i paragrafens förstasådant stycke.som avses

Innebörden härav det skall föreligga risk för återfall i brottär att som
sig eller medför fara för liv eller hälsa, dvs.riktar normalt riskmot
den dömde begår våldsbrottför eller sexual-att nytt grova grova

eller för han begår mordbrand eller något allvarligtbrott att annat
allmänfarligt Något formellt ettårskravbrott. det gällernär
minimistraffet bör dock inte gälla i detta sammanhang.

Som underlag för sin prövning skall länsrätten ha tillgång till en
rättspsykiatrisk bedömning återfallsrisken och eventuelltettav av

vårdbehov.fortsatt I många fall kommer den dömde vistasatt en
vårdinrättning fängelse rättspsykiatriskpsykiatrisk vård ellergenom

s.k. stödavdelning inom kriminalvården vid tidpunkten för denen
frigivningen. vårdbehovetvillkorliga När det gäller torde det därför

goda möjligheter bedöma detta bakgrund frånfinnas intygatt mot av
chefsöverläkare eller från psykiater, knuten tillären som enen

stödavdelning. Bedömningen återfallsrisken bör ske efterav
inhämtande rättspsykiatrisk utredning, syftar till pekaattenav som

faktorer har betydelse för sådan bedömning avsnittolika sesom en
kan sig skall bedömas för21.4. Här tänka denattman som en

tid in för undersökning på vårdinrättning ellerkortare tas en en
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rättspsykiatrisk undersökningsenhet. Undersökningen avseddär att
underlag för länsrättens prövning,utgöra det domstolenett ärmen

fäller det slutliga avgörandet.som
Andra och tredje styckena reglerar vilken form särreaktionav som

förskall beslutas det fall förutsättningarna enligt första stycket är upp-
fyllda.

Är den dömde i behov vård skall enligt andra stycket beslutasav
rättspsykiatrisk vård enligt i sak förutsättningar gällerom samma som

vid bedömningen vårdbehovet enligt nuvarande 31 kap. 3av
Vården skall enligt föreskrift i andra meningen alltid förenaden vara

särskildamed restriktioner under vârdtiden. Sistnänmda förhållande
har med det redan har konstateratsgöra det till följd denatt att att av
psykiska störningen föreligger påtaglig risk för återfall i brottsligheten

allvarligt slag. I de fall det blir aktuellt med rättspsykiatrisk vårdav
särreaktion efter frigivningen från fängelsestraffet torde densom

dömde normalt redan intagen på vårdinrättning med stödvara en av
30 kap. 6 dvs. han har verkställt sitt fängelsestraff rättspsy-genom
kiatrisk vård.

Föreligger inget vårdbehov skall enligt tredje stycket beslutarätten
åtgärder enligt samhällsskyddslag, vi föreslår skall införas.om en som

Som vi har iberört allmänmotiveringen avsnittse 16.8.4 bör sam-
hällsskyddsåtgärder kunna tillgripas endast i särskilda fall och

Åtgärdernanaturligtvis omgärdas strikta rättssäkerhetsgarantier. ärav
i princip tidsobestämda, skall kontinuerligt omprövasmen av
länsrätten och upphöra det inte längre föreligger förut-genast om
sättningar för dem. En proportionalitetsprincip bör också gälla. Det
får inte beslutas ingripande åtgärder krävs förän iattom mer som
rimlig utsträckning tillgodose samhällsskyddet. I vissa fall krävs
intagning särskild enhet, i många fall torde deten men vara
tillräckligt den dömde föremål för kontrollåtgärder i frihet,äratt t.ex.

meddelasdet föreskrift han vid viss tidpunkt måsteatt atten om en
till öppenvårdsavdelning för sin medicin. Vid misskötsamhetatt taen
bör den dömde åter hand. Syftet med åtgärderna ärtas attom
tillgodose samhällsskyddsaspekten, verkställigheten bör hela tidenmen
präglas målsättningen söka återanpassa den dömde till samhälletattav
och därigenom minska risken för återfall. Verkställigheten bör därför
präglas strukturerat behandlingsinnehåll läggs fast i planettav som en

individuell för den blir föremål för åtgärden. Häriär kansom som
ingå terapi, deltagande i olika former pâverkansprogram,t.ex. av

Ävenarbetsträning eller social träning. viss medicinsk vård kanannan
bli aktuell. föremål förDen samhällsskyddsåtgärd på slutenärsom en
enhet bör successivt slussas i samhället, möjligheter tillut t.ex. genom
användande s.k. träningslägenheter ligger utanför enheten ellerav som

"friförmåner"andra under kontrollerade former. Tillåtlighetengenom
"friförrnånerna" vissbör i utsträckning länsrätten. Manavgörasav av
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förväg godkänner plan förtänka sig länsrätten idockkan att en
domstolen åter kopplas in endast för det fallverkställigheten och att

eller denna andra skäl behöver ändras.dömde inte följer planenden av
i samarbete med denSamhällsskyddsåtgärder i frihet bör handhas

psykiatriska öppenvården.
föreskriftenligt uttryckligsamhällsskyddsâtgärd kanEn en

beträffande den inte längre behov psykiat-meddelas också är avsom
skall chefsöverläkaren i de fallframgår 16 § LRVrisk vård. Som av

bestämmelseromfattas samhällsskyddslagenskan göra enavsom
beslutet vården skalllänsrätten i samband medanmälan till att

också bli aktuell länsrätten,sarnhällsskyddsåtgärd kanupphöra. En om
vård inte längrefinner rättspsykiatrisköverprövning,efter äratt

samhällsskyddsåt-förutsättningarna för beslutpåkallad att enommen
också framgårsådan överprövning skall,gärd föreligger. En som av

efterkontinuerligt med vissa tidsintervall eller ansökanske16 § LRV,
det i fall därtredje stycket följer depatienten.. 30 kap. 6 §Av attav

samhällsskyddsprövning skall finnasföretaskalllänsrätten en-en
i domen.dettaerinran om

dömde undergårskall den tid under vilken denEnligt tredje stycket
särreaktionsamhällsskyddsåtgärdrättspsykiatrisk vård eller som anses

detta följerfängelsestraffet verkställs i anstalt. Avtid under vilketsom
den dömde intagenfängelsestraffet till fullo verkställt äräratt om

återståendeverkställa, dvs. denåterstårhela den tidunder attsom
tredjedelen straffet.av

7b§

inom län den krimi-den länsrätti 7 §Fråga prövas varsavses a avsom
denbelägen. Verkställernalvárdsanstalt, i vilken den dömde intagen, ärär

vård gäller vad harfängelsestrajfet rättspsykiatriskdömde som nugenom
undergården várdinrättning, där den dömdeinom länden länsrättsagts vars

vård, belägen.är
fängelsestrajfet har utdömts eller,det mål därskall åklagaren iRätten ge

tillfälle sig.åklagarefinns särskilda skäl, någondet yttraattannanom

föreskrivs vilken länsrättstycketParagrafen första är rättär somny.
deni det län därskall länsrättenPrövningenforum. göras av
denvårdinrättning belägeneller denkriminalvårdsanstalt är som

i förfrigivning intagenför villkorligdömde vid tidpunkten är
verkställighet.

beredaskyldighetharandra stycketI rätten attatt enanges
ursprungligahaft detåklagare hari första hand denåklagaren, som

Kommuniceringsskyldighetentillfälle sig.brottmålet, att yttra
stycketnuvarande 22 § andragäller enligti sak vad numotsvarar som

utskrivningsprövning.särskildrättspsykiatrisk vård medvidLRV
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30 kap. Om påföljdval av m.m.

6 §

Lider den döms till fängelse allvarlig psykisk störning och har han,som av en
med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i
övrigt, behov psykiatrisk vård kan tillgodoses han påav att tassom genom

sjukvårdsinråttning för psykiatrisk vård, skall förordnarätten han tillsen att
vidare skall genomgå rättspsykiatrisk vård. tidDen under vilken vården pågår
skall verkställighet fängelsestraffet.anses som av

den dömdeGer sitt samtycke och föreligger övriga förutsättningar för
rättspsykiatrisk vård får förordnande sådan vård denävenett om ges om
psykiska störningen inte allvarlig.är

Föreligger fall i 26 kap. 7a § skall i domen erinrarättensom avses om
frigivning skall föregås prövning där sågs.att av en som

Paragrafen har ändrats det nuvarande "fängelseförbudet"attgenom
övrigaoch inskränkningar i valet påföljd har slopats. Det särskildaav

institutet fri från påföljd också borttaget.är Rättspsykiatrisk vård
avskaffas brottspåföljd bestämmelsen i 31 kap. 3 §attsom genom
upphävs, kan i vissa fall tillgripas särreaktion dels någonnärmen som
har begått straffbelagd gärning inte kan hållas straffrättsligten men
ansvarig eftersom det brister den subjektiva sidan se 30 kap.
6 §, dels i samband med frigivning från fängelsestraff se 26 kap.a

§. Förevarande7 paragraf obligatorisk verkställighets-upptara en
regel där det föreskrivs domstolen i vissa fall skall beslutaatt att
fängelsestraffet tills vidare skall verkställas i form rättspsykiatriskav
vård det i vissa fall skall intas erinran i domensamt att atten om
frigivningen skall föregås prövning enligt 26 kap. 7 dvs.av en a en
prövning det bör vidtas samhällsskyddsåtgärder i samband medav om

villkorligaden frigivningen.
De psykiskt störda lagöverträdare, inte har frikänts på grundsom
bestämmelsen i kap. bl 2 § eller efterav en mera noggrann upp-

såtsprövning skulle, använder sig helt renodlad modell,om man av en
i princip dömas till påföljd vanligt Deras behov vård skullesätt. av
enligt sådan ordning tillgodoses möjligheterna undergåatten genom
frivillig vård eller tvångsvård enligt LPT eller, de blirgenom om

i kriminalvårdsanstalt,intagna rättspsykiatrisk vård. Vigenom anser
emellertid sådan lagstiftning i alltför hög grad skulle bortse frånatt en
gärningsmannens vårdbehov och därför i många fall riskera leda tillatt
orättfärdiga resultat. negligeraAtt gärningsmannens behov av
psykiatrisk vård vid bestämmandet den straffrättsliga reaktionenav
torde inte möjligt vill bibehålla human grundsynvara om man en
straffsystemet i och också vill tillgodose grundläggande etiskastort
principer. måste också framhållasDet tillgodoseendet de olikaatt av
vårdbehov finns leda till effektiv brottspre-är ägnat attsom en mer
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vention. Vår modell går vårdbehovet skall tillgodoses inomut att
för verkställigheten den straffrättsliga påföljden.avramen

behov psykiatrisk vårdGärningsmannens bör emellertid inteav
påföljdsbestämningpåverka domstolens i strikt mening. Dennamera

i stället främst sin utgångspunkt i gärningens straffvärde. Fårbör ta
påföljden skall till fängelse skall för-till resultat bestämmas detden att

gärningsmannen lider allvarlig psykisk störning ochhållandet att av en
behov vård dock påverka hur verkställighetenföljd därav hartill av

står nämligen i strid med grundläggande etiskautformas. Detnärmare
överföra psykiskt sjuka till ordinär kriminal-krav att personer en

sig självt och framgår också internationel-vårdsanstalt. Detta säger av
100 i den europeiska fängelsekonventionen.konventioner, bl.a. art

härmed föreskrivs i första stycket det obligatorisktenlighetI att
lider allvarlig psykisk störning ochskall beslutas den äratt som av en

verkställa fängelsestraffetvård tills vidare skalli behov genomav
Vården skall pågå så länge den motiverad.rättspsykiatrisk vård. är
vård inte längre föreligger skall den dömdebehov slutenNär av

kriminalvärdsanstalt 12 § LRV. Föreligger behovöverföras till seen
för villkorlig frigivning kanvård alltjämt vid tidpunkten genomav

dömde skall undergå rättspsykiat-försorg beslutas denlänsrättens att
kap. andra stycket.vård enligt bestämmelserna i 26 7 §risk a

vi föreslår det införspraktiken innebär dettaI att att en ny
rättspsykiatrisk vård. Beslutetverkställighetsform, fängelse attgenom

vård enligt vårskall ske rättspsykiatrisk börverkställigheten genom
eller någonbrottmålsdomstolen, RPUmening åvila som genom en

utredning har tillräckligt underlagmotsvarande rättspsykiatrisk getts
frågan.kunna bedömaför att

tillräknelighetsprövningen enligt kap. 2 b § skallLiksom vid l ett
rättspsykiatrisk vård enligt den aktuellafängelsebeslut genom nuom

utredningen framstår sannoliktparagrafen fattas det attsomom genom
verkställighetsform uppfyllda.för sådanförutsättningarna ären

vår modell och avskaffande detVid genomförande ettett avav
finnas behov detfängelseförbudet torde det inte längrenuvarande av

någon,påföljd. de säkert fåtaliga fall därinstitutet fri från Isärskilda
störning begått brottallvarlig psykisk harunder påverkan avsom

undergår livstidsstraff, börpermission, redanunder ettt.ex. en
i stället kunna tillämpas,i kap. § första stycket 1bestämmelsen 34 1

skall inträda.ansvarsfrihetinteom
rättspsykiatrisk vårdfängelseverkställighetenVid genomav

vårdvid rättspsykiatriskregler gällaföreslås i princip somsamma
härom i kommen-restriktioner under vårdtiden sesärskildamed mera

ord länsrättenmed andratill LRV. Det avgörärtaren som om en
utanförpatienten skall få vistasbeviljas ellerpermission skall om

sjukhusområdets Vården skallinnanförvårdinrättningen gränser.men
regeringen godkändaskesjukvårdshuvudmännen avmenavges
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framgått vi tidigarevårdinrättningar. Som vad har anfört detärav
verkställighet fängelsestraff och intefråga överläm-ettom av om en

nandepåföljd. formella och finansiella åvilar därförDet ansvaret staten
Kriminalvårdsstyrelsen.genom
den dömde inte längre i behov vård skall enligt 12 §När är av

Återstårbeslutas denna skall upphöra. vid denna tidpunktLRV att
straffetverkställa innan Villkorlig frigivning skallnågot kvar att av

princip överföras till kriminalvårdsanstalt.skall den dömde iske, en
där någon under längre tid har genomgått rättspsyki-situationI enen

goda behandlingsresultat bör dock finnasvård med till detatrisk synes
föreskriver dömde förut-bestämmelser i KvaL den under vissaattsom

34-placering överföring tillerhålla s.k. §sättningar bör om en en
kriminalvårdsanstalt kan tänkas behandlingsresultatet. Vidäventyra

bör dock fängelsestraffet, den dömde inte påmisskötsamhet nyttom
vård, verkställas vanligti behov sätt.är av
stycket framgår beslut fängelseandraAv ettatt om genom

rättspsykiatrisk vård får meddelas den dömde lideräven om av en
inte allvarlig, under förutsättningpsykisk störning hanär attsom

till vården. Kravet samtycke har medsamtycker göraatt att
psykiskapsykiatrisk tvångsvård allmänt ställer krav densett att

allvarlig. Eftersom det i så fall blir fråga formstörningen är om en av
denna reglering i stället skall infrivillig vård kan iövervägas tasom
för regleringen blir tydligareVi har emellertidKvaL. stannat att om

bestämmelserna i påföljd ellerframgår direkt BrB. Attden av en en
verkställighetsforrn samtycke hindrar inte domstolen beslutarkräver att

samtycke dömde förfrågan. Enligt gällande krävs deni rätt t.ex. av
skyddstillsyn samhällstjänst och skyddstillsyn med s.k.medatt

kontraktsvård skall kunna väljas påföljd. Ger den dömde inte sittsom
föreligger inte förutsättningar förordnasamtycke att om

rättspsykiatrisk vård. skall då i stället dömas till vanligtHan ett
fängelsestraff.

in föreskrift brottmålsdomstolentredje stycket har tagitsI atten om
den villkorliga frigivningenskall erinra den dömdei domen attom

särskild prövning i de fall i 26 kap.föregås 7skall som avsesav en
alltså i vissa fall där den dömde inte lidergällerDet även av ena

till kommentaren till dettaallvarlig psykisk störning. Här hänvisas
lagrum.

6a§

allvarligstraffbelagd gärning under påverkannågon begåttHar av enen
igämingen på grund vad föreskrivs 1 kap.psykisk störning och utgör av som

besluta rättspsykiatrisk vård, detb inte brott, skall2 eller 2 §§ rätten om om
psykiska och personliga förhållandentill den tilltalades tillståndmed hänsyn
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övrigt påkallati han intagen på sjukvårdsinrättningär är för psykiatriskatt en
vård, förenad med frihetsberövandeär och tvång.annatsom

Föreligger följdtill den psykiska störningen risk för den tilltaladeattav
på begår straffbelagd gärning allvarligt slag, fårär rättennytt en som av
besluta vården skall förenas med särskilda restriktioner enligt lagenatt
1991:1129 rättspsykiatrisk vård.om

Föreligger fall i första stycket det inte påkallat medårsom avses men
rättspsykiatrisk värd skall för gärningen inte föreskriveträtten, lägreärom
strof fängelse år och denna har riktatän sig eller medfört fara förett mot

liv eller hälsa, i stället besluta den tilltalade skall underkastasattannans
åtgärder enligt samhällsskyddslagen 199X:000, det till följd denom av
psykiska störningen finns påtaglig risk för han på begår straffbe-att nytt en

gärninglagd sådant allvarligt slag. Beslut samhällsskyddsåt-ärsom av om
skallgärder också, under angivna förutsättningar, meddelas beträffandenu

genomgått rättspsykiatrisk vårdden enligt andra stycket, sådan vårdsom om
längre påkallad.inte är
Förordnas rättspsykiatrisk vård med särskilda restriktioner enligtom

andra stycket och för gärningen inte föreskrivet lägre straffär år skallän ett
gärningen har riktat sig eller medfört fara för liv ellerrätten, motom annans

hälsa, i domen erinra länsrätten i samband med vården upphöratt attom
skall den dömde skall underkastas åtgärder enligtpröva om
samhällsskyddslagen.

Paragrafen I den föreskrivs vilka särreaktioner får beslutas,är ny. som
någon har begått straffbelagd gärning inte brott tillutgörom en som

följd bristande ansvarsförmåga 1 kap. 2 b § eller bristande uppsåtav
kap. 2 §.1

har frikäntsDen grund den tillräknelighetsreglering-som av nya
i kap. 2 b § eller grund bristande uppsåt inte1 har gjort sigen av

skyldig till något brott. Någon sanktion inom för det straffrätts-ramen
påföljdssystemet kan därförliga inte bli aktuell. Om bristerna på den

subjektiva sidan har sin iorsak gärningsmannen har begåttatt
gärningen under påverkan allvarlig psykisk störning kanav en man
emellertid fråga sig helt bortse frånkan dennes iblandom man
uppenbara behov psykiatrisk vård. andra länder därI har ettav man
tillräknelighetssystem finns med få undantag möjligheter för brottmâls-
domstolen förordna s.k. särreaktioner. sikteDessa påatt tar attom

gärningsmannenstillgodose behov vård och samhällets behovav av
skydd. Särreaktionerna systematiskt särskild rättsverkanses som en
grund någon har begått straffbelagd gärning. Viattav en anser, som
också framgår allmämnotiveringen, sådana möjligheter börattav
finnas i reformerat svensktäven ett system.

första framgår gärningen inteAv stycket brotträtten, utgöratt om
på grund vad föreskrivs i kap. 2 eller 2 b och behov1av som av
vård bedöms föreligga, skall besluta rättspsykiatrisk vårdom som
särreaktion. Bedömningen vårdbehovet inte avsedd i sakär attav
skilja sig från den bedömning enligt gällande vidrätt görssom
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övervägande någon skall överlämnas till rättspsykiatrisk vårdav om
enligt kap. 3 avsnitt 16.2.6.31 § se

möjligen beslutkan invändas tvångsvård i dessa situatio-Det att om
bör för människor i allmänhet. Dengöras sättsamma somner

psykiskt störde har inte gjort sig skyldig till brott. Enligt vår
emellertid förlitauppfattning det inte tillräckligt sig påär att att

vård enligt tillfrivillig vård eller LPT kommer stånd i dessa situatio-
får enligt vår mening, oberoende normalitetsprincipen,Det avner.

avgörande skillnad har begåttpersonanses vara en om en en
straffbelagd gärning under påverkan sitt psykiska tillstånd ellerav om

endast allmänt har behov psykiatrisk vård. Samhällethan sett ett av
måste ha både rättighet och skyldighet ingripa i det förrastörre atten

åtminstonei det Dessutom kan vården, i vissafallet än senare.
brottspreventiv effekt hänsyn tillsituationer, ha eventuellaen som av

samhällsekonomiskaframtida brottsoffer och skäl måste tilltasav
vara.

framgår fårandra stycket besluta den rättspsykiat-Av rättenatt att
skall förenas med särskilda restriktioner under vårdtiden,riska vården

föreligger förtill följd den psykiska störningen riskdet attavom
begår straffbelagd gärninggärningsmannen ärnytt en som av

"straffbelagdallvarligt slag. Förutom "brott" har byttsatt ut mot
utskrivningsprövning" ändrats till "särskildagärning" och "särskildatt
bestämmelsen i sak nuvarande 31 kap. 3 §restriktioner" motsvarar

alltså inte återfallsriskenstycket avsnitt 6.2.7. Det krävsandra se att
minimistraff årpåtaglig eller brottet har eller detär att ett ett att

sig liv eller hälsa för beslutmedfört eller riktathar mot attannans om
restriktioner skall kunna fattas.särskilda

särskilda restriktionerna innebär, på motsvarande denDe sätt som
särskilda utskrivningsprövningen, det i första hand länsrättenäratt

utanför vårdavdelningenbeslutar perrnissioner och vistelsersom om
"frigäng".sjukvårdsinrättningens område Länsrätteninommen

förutsättningar för fortsatt tvångsvårdvanligt sättprövar även om
efter patienten chefsöverläkaren harföreligger, dels ansökan närav

jämna tidsintervall eftersig vården skall upphöra, dels medattmotsatt
obligatorisk anmälan chefsöverläkaren.av

tillutskrivning bör sådan, framgår förslagetVad gäller som av ny
någotinte längre bedöms föreligga behov§ LRV, ske det16 när av

primärt fråga för chefsöverläkaren. Finnervården. Vårdbehovet är en
föreligger för den rättspsykiat-förutsättningar inte längrehan attatt

upphöra,fortsätta skall denna därför omedelbartriska vården skall
restriktioner. vissa fall,förenats med särskilda Ivården haräven om

gällande, skall chefs-samhällsskyddet sig särskilt starktdär gör
utskrivninganmäla till länsrättendock skyldigöverläkaren attattvara

företa prövningför domstolen skall kunnakommer äga attatt enrum
åtgärder enligt sarnhälls-föreligger skäl beslutadet att omav om
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framgårskyddslagen. Detta 16 § andra stycket LRV och tredjeav
stycket i förevarande paragraf. En sådan samhällsskyddsprövning kan
naturligtvis också bli aktuell länsrätten vid överprövning timerom en

förförutsättningar fortsatt rättspsykiatrisk vård inte föreligger.att
Vid rättspsykiatrisk vård med särskilda restriktioner, alltså fall där

sigsamhällsskyddet särskilt starkt gällande, bör vården fåendastgör
i regeringen godkända vårdinrättningar förslaget tillse 6 §ges av ny

övrigt i huvudsak de iLRV. I bör regler dag gäller för rättspsy-som
kiatrisk vård alltjämt kunna tillämpliga vidare i kommentarensevara
till LRV.

rättspsykiatriskkan besluta vård särreaktionRätten medom som
första stycket, vården förenas med särskildastöd restriktio-attutanav

ner.
tredje stycket förutsättningarna förI särreak-när rättenanges som
får åtgärder enligttion besluta samhällsskyddslagen. Beslutom om

fattassådana åtgärder kan antingen brottmålsdomstolen direkt i deav
föreligger någotfall det inte vårdbehov, där övriga förutsätt-men

uppfyllda, eller ilänsrätten samband med utskrivning frånningar är av
rättspsykiatrisk vård med särskilda restriktioner.

innebörden brottsvillkoretVad gäller den och påtaglig-närmare av
verkställighetsinnehållethetsvillkoret det i samhälls-närmaresamt

skyddsåtgårderna hänvisas till kommentaren till 26 kap. 7 a
färde stycket brottmålsdomstolen, i de fallI attanges

brottsvillkoret i tredje stycket uppfyllt, i domen skall erinraär attom
sarnhällsskyddsprövning skall företas i samband med beslutatt omen

utskrivning från den rättspsykiatriska vården fattas vidare ise 16 §
LRV.
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21.2 Förslaget till lag ändring i rättegångs-om

balken

20 Om åtalkap. till målsäganderätt och om m.m.

1§

Fråga för brott får inte inteprövas åtal förrätten, brottetom ansvar av om
har väckts. Rätten får dock åtal fråga för förseelse iutan ta upp om ansvar
rättegången.

6 § framgårAv åklagaren särskilt eller i samband med åtal får föraatt
talan utdömande särreaktion enligt 30 kap. 6 § brottsbalkenom av utana
hinder gärningen enligt kap.1 2 eller 2 b §§ brottsbalken inteatt utgörav
brott

Paragrafen slår fast den allmänna regeln domstol inte har rättatt att
fråga för brott åtal för brottet harta ett utan attupp en om ansvar

väckts. framhållsSom i litteraturen syftar uttrycket "ansvar för
brottet" i första hand på frågan, misstänkt har begått vissom en en
gärning, innefattar också till skuldfrågan knutna spörsmålmen om
påföljd och särskild rättsverkan se RB del 20:5 f.. Där talans.

sådan rättsverkan förs det förutsätts brott harutan att att ettom
begåtts, talan förverkande enligt 36 kap. 3 § BrB, fårt.ex. en om
kravet på åtal ingen betydelse jfr lagen1 § 1986:1009 för-om
farandet i vissa fall vid förverkande m.m

förstaI stycket har endast vidtagits språkliga ändringar.
Andra stycket I stycket hänvisas till åklagarensär nytt. rätt att

enligt 6§ föra talan i brottmålsdomstolen utdömandeom av en
särreaktion, vilket i viss mån kan undantag från denettses som
allmänna regeln åtal krävs. Eftersom det förefaller oegentligtattom

föra talan åtal någon inte kan fällas tillatt moten om ansvar som
straffrättsligt har talan utdömande särreaktion i ställetansvar om av en
utformats särskild form talan.som en av
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6§

Åklagare talan förinte föreskrivet, föra brott,skall, ärannat om ansvarom
allmänt åtal.hör undersom

Åklagare samband med åtal föra talanfår också särskilt eller i attom
särreaktioner enligt 30 kap. 6 § brottsbalken. .Förskall förordnarätten om a

i balktillämpliga delar bestämmelserna denna allmänttalan gäller isådan om
år.på vilket kan följa fängelse iför brottåtal än ettmer

uttryck för den i svensk rådandei första stycketParagrafen rättger
med där gjordaåtalsplikten jfr RB del 20:11absolutas.k. s.

språkliga ändringar.stycket har endast gjortsförstahänvisningar. I
särskilt eller iåklagarenandra stycket, rättI är attnytt, gessom

sårreaktion enligtutdömandeåtal föra talansamband med ett aven om
allmänmotiveringen behandlats iFörslaget har i6 § BrB.30 kap. a

16.8.4.avsnitt
utformatsaktuellt slag harföra talanRätten att som enav nuen

allmänmotiveringen börhar framhållits ifakultativ regel. Som
beslutar föra talan särreak-åklagaren, innan hannämligen att en om

tillräckligt till-samhällsskyddsaspekternainte ärtioner, överväga om
tänkt kommapsykiatrisk vård pågår ellergodosedda är attattgenom

åtalsprövning itill den daghänvisasstånd. Här kan görstill som
avsnitt 16.2.9.enligt 7 § 4 se

besluttalan avseendesärskilt föreskrivits i lagtextenharDet att en
vanlig ansvarstalan. Enkombineras medsärreaktion kan enenom

där det på förhand inteblir aktuell i de situationerkombinationsådan
psykiskatill följd sitthuruvida gärningsmannenkan avgöras av

uppfyller kravet på detansvarsförmåga eller hantillstånd saknar om
frågan straffrättsligt isubjektiva rekvisitet. För avgöraatt ansvarom

ofta RPU eller någonhänseende torde krävasberört ennu
utredning. kan därförrättspsykiatrisk Detmotsvarande vara

situatio-kombinerad talan i dessaåklagaren föraerforderligt för att en
utredningen gärnings-rättspsykiatriskaFramgår det den attavner.

subjektivaansvarsförmåga det brister i detellersaknar attmannen
rättegången lägga nedmöjligheter underåklagarenrekvisitet, har att

särreaktion. Påutdömandeföra talanoch endaståtalet om aven
återkalla sin talanunder rättegångenkan åklagarenmotsvarande sätt

rättspsykiatriskaför det fall densärreaktionutdömande avom
tillgärningsmannen kan dömaspekar påutredningen klart att ansvar.

förgälla vid åtal brottreglerförfarandet börFör själva somsamma
bl.a.år. innebärfölja fängelse i Det nämn-vilket kan än attettmer

särreaktionavgörande frågan,ingå i vidskalldemän rätten om enav
iskall förordnasoffentlig försvarare normaltdömas ochskall ut, att

målet.
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21.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1964:167 med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare

Gärningar begångna den inte har fyllt femton årav som

31 §

någon misstänkasKan för före femton års ålder ha begått strajbelagdatt en
fårgärning utredning rörande gämingen inledas

utredning kan ha betydelse för behovetavgöraantas attom en av
socialtjänstens insatser med avseende på den unge,
2. det behövs för klarlägga någon har fyllt femton år har tagitattom om som
del i gärningen,

det behövs för efterforska gods har åtkommitsattom som genom
gärningen, eller
4. det särskild viktär utredning ägerattarmarsom av en rum.

Har den inte fyllt tolv år får utredning inledas endast finnsdetunge om
synnerliga skäl.

vårdnadshavareDen och socialnämnden skall omedelbartunges
underrättas utredning har inletts. Underrättelse till vårdnadshavaren fårom en
dock underlåtas, det finns särskilda skäl underrättelse.motom en

33§

Under utredning i 31 skall,§ det inte hinder, företrädaremötersom avses om
för socialtjänsten vid förhörnärvara med den unge.

socialnämndenInnan har sig betydelsen utredning enligtyttrat om av en
31 § första stycket får utredningen inte omfatta åtgärd förhöränannan
med den Om misstanken den har begått gämingen kvarstårattunge. unge

förhöret,efter skall protokoll detta omgåendeöver sändas till socialnämnden.

34§

någon före femtonHar års ålder begått strajfbelagd gärning på vilkenen
fängelse skulle ha kunnat följa och anträffas påhan bar gärning eller på flykt
från förplatsen gärningen, får han gripas Om enskild harav envar. en person
gripit den skall denne skyndsamt överlämnas till polisman.närmasteunge,

Polismyndigheten eller åklagaren skall omedelbart besluta denom unge
skall friges eller hållas kvar för förhör.
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§35

Är begått strajfbelagdför före femton års ålder hamisstänktnågon att en
kroppsvisi-skäl, beslag, husrannsakan ochdet finns särskildagärning får, om

kap. rättegångsbalken företasbestämmelserna i 27 och 28tation enligt mot
åtal och verkanVad i 27 kap. 7 och 8 §§ sägsden attavom omsomunge.

förverkandestället bevistalan och talanväcks skall iåtal inte samtomavse
Tvångsmedel i 24-26 kap.sådan talan inte väcks.verkan att som avsesav

får inte användas.rättegångsbalken

37§

ålder ha begått straffbelagdför före femton årsnågonMisstänks att en
efter framställningfrån allmän synpunkt,det krävsgärning får åklagare, om

begäravårdnadshavare för denlänsstyrelse ellerSocialnämnd, unge,av
gärningen bevistalan.har begåttdomstol huruvida denprövning hos unge

för förbestämmelserna beträffande åtal brott,tillämpasVid bevistalan
år. fråga tvångsmedelfängelse i Iföreskrivetvilket det änär ett ommer

i kap. § rättegångs-rättegångskostnad 31 1Sådangäller 35 som avses
för.skallbalken staten svara

femton årsföljd barn underändratsParagraferna har attavsom en
kapitel 18 imening begår brott sei formellinte längreålder ett

till kap. 6 § BrB. Ordetallmänmotiveringen och kommentaren 1
gärning"."straffbelagddärför bytts"brott" har ut mot
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21.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:1129 rättspsykiatrisk vårdom

3§

Föreskrifter beslut domstol rättspsykiatrisk vård finns iom av om
26 kap. 7 § i 30 kap. 6 och 6 §§ brottsbalken.samta a

Ändringarna föranleds den nuvarande brottspâföljden överläm-attav
nande till rättspsykiatrisk vård avskaffas och med möjlighetenersätts
för domstol dels förordna fängelsestraff skall verkställasatt att ettom

rättspsykiatrisk vård, dels besluta rättspsykiatrisk värdgenom om som
särreaktion.

6§

Rättspsykiatrisk vård sjukvårdsinrättning drivs lands-ges en som av
tingskommun. Regeringen beslutar vid vilka sådana vårdinrättningar
rättspsykiatrisk vård får i fall där den rättspsykiatriska vårdenges

förenad med särskilda restriktioner,är
efter beslut enligt2. 30 kap. 6 § brottsbalken elleräger rum

i fall3. i § andra stycket eller1 2som avsesges
förPâ enhet rättspsykiatrisk undersökning får rättspsykiatrisk vården ges

den genomgår undersökning för den befinns i behovsamt,som som vara
sådan vård, intill dess dom innebär rättspsykiatrisk vård skallatt attav som

har vunnit laga kraft.äga rum
får medge undantag frånLänsrätten kravet i första stycket det behövs1 om

för vårdens bedrivande.

nuvarande reglering fårEnligt rättspsykiatrisk vård tillsom ges
anhållna, häktade, intagna kriminalvârdsanstaltärpersoner som

eller intagna förenhet rättspsykiatrisk undersökning ske endasten
på vissa regeringen från säkerhetssynpunkt godkändaav
vårdinrâttningar. I övrigt kan rättspsykiatrisk vård påges samma
enheter psykiatrisk tvångsvård. Det därvid ingengörannansom
skillnad den rättspsykiatriska vården förenatshar med särskildom
utskrivningsprövning eller inte. Vid genomförande vår modellett av
bör vissa förändringar vidtas i detta hänseende.

framgår första stycketSom 2 skall vid verkställighet ettav av
fängelsestraff rättspsykiatrisk vård de regler i dag gällergenom som

rättspsykiatriskför den vård han intagen i kriminal-när ärgessom
vârdsanstalt tillämpas. Sådan vård får därför ske endast av
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godkända vårdinrättningar.regeringen konsekvensDetta är atten av
fråga verkställighet fängelsestraff.det är ettom av

Rättspsykiatrisk vård med särskilda restriktioner kan enligt vår
fallmodell i vissa särreaktion någon har begåttnärges som en en

straffbelagd gärning och det har konstaterats föreligga risk för hanatt
begår straffbelagda gärningar allvarligt slag.på Det medärnytt av

fråga situationer därandra 0rd samhällsskyddsaspekten siggörom
gällande. Vi det därför följdriktigtsärskilt starkt ocksåmest attanser

vård får endast sådana vårdinrättningar har godkäntssådan ges som
säkerhetssynpunkt. Från allmän synpunkt detfrån ocksåärmera en

psykiatrisk tvångsvårdviss skillnad mellan har beslutatssom ensom
straffrättslig reaktion och psykiatrisk tvångsvård har beslutats medsom
tillämpning bestämmelserna i ordning slagLPT. En det viav av som

förordat bör dock föra med sig viss differentiering dehar en avnu
vårdinrättningarna. integodkända Det bör nämligen ställas kravsom

samtliga godkända enheter uppfyller de särskilda kraven föratt
anhållna och häktade. bör det, framgår tredjeDessutom som av

efter länsrättens medgivande möjligt led istycket, att ettvara som
någon i samhället flytta honom tillvården slussa attut t.ex.genom en

sektorsklinik.
vårdandra stycket har lagts till rättspsykiatrisk får påI att enges

efterför rättspsykiatrisk undersökning för begränsad tidenhet ävenen
färdigställts, denundersökning har undersökte hardet att en om

i behov sådan vård. Vården skall kunna bedrivas ibefunnits vara av
dom med beslut rättspsykiatrisk vård skall vinnaavvaktan att en om

kraft.laga
nuvarande ordningen innebär den har undersökts påDen att som

lämna denna såstatlig undersökningsenhet skall enhet RPU:nsnarten
vårdtill domstolen. beñnns i behovöverlämnats Denhar som vara av

efter tillöverförs från enheten dag eller dagen regering-samma en av
m.fl.godkänd vårdinrättning för behandling anhållna, häktadeen av

eftervunnit laga kraft, i huvudelen fallen ytterligaredomen harNär av
gång hemortssjuk-flyttas patienten ofta denna tillveckor, nytt,tre

därifrån, till regional vårdinrättning.eller, efter remisshuset en
vårdin-från undersökningsenheten till den förstaFörflyttningen

för uppfylla lagens krav.rättningen sker endast De transporteratt
förnaturligen inte sällan betydande olägenhetkrävs utgör ensom

tillföroch förflyttningarnapatienter personal. Transporternasåväl som
be-behandlingshänseende. devärde i Tvärtominget utgör enav

hinder för rationelltfrån planeringssynpunkt ochlastning ett ett
hos den vårdin-såväl inom RMVtillvaratagande somav resurser

tid skall behandlas.färdigutredde under kortarerättning där den en
vårdinrättningarna inte sällande berördahar upplysts det hosDet att

förförflyttningar andra patienteromprioriteringar ochakutakrävs av
färdigutredde.kunna beredas denplats skallatt
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För de sjukvårdshuvudmän på entreprenad bedriver rättspsyki-som
atrisk undersökningsverksarnhet gäller inte regler. Densamma som
genomgår rättspsykiatrisk undersökning sådan enhet stannaren en

allmänhet kvari enheten efter det undersökningen har färdig-att
ställts intill dess domen rättspsykiatrisk vård har vunnit laga kraft.

därefterFörst förs patienten till enhet,över och då oftast tillen annan
vårdinrättningden där han skall vårdas under längre tid.senare en

Mot ordning där den har genomgått RPU fortsätteren attsom en
vårdas på undersökningsenheten kan naturligtvis, Socialstyrelsensom
har uttryck för i sin Psykiatrisk tvångsvård. Effektergett rapport av

lagstiftning Socialstyrelsense följer och utvärderar 1994:2ny upp s.
f.,41 anföras kraven objektivitet och opartiskhet i undersök-att

ningsverksamheten inte skall kunna ifrågasättas och det därför kanatt
framstå tveksamt enhet har gjort undersökningsom om samma som en
och kommit fram till patienten har behov vård, skall fåävenatt av
fortsätta vårda honom. börDet emellertid det sigpoängterasatt röratt

vård under begränsad tid, i de allra flesta fall i högst treom en
veckor. Dessutom redan i dag denna ordning för deaccepterar man
enheter där jukvårdshuvudmännen på entreprenad bedriver rättspsyki-s
atrisk undersökningsverksamhet. Detta förhållande medförär ett som

mindre lämplig asymmetri mellan den statliga undersökningsverk-en
samheten och den undersökningsverksamhet bedrivs sjukvårds-som av
huvudmännen.

Vi det såväl humanitära och behandlingsmässiga skälattanser av
resursskäl angeläget det möjligt under tiden intillär göraatt attsom av

dess domen vinner kraftlaga bedriva vård hos de statliga under-även
sökningsenheterna. En sådan ordning torde medföra behandlings-en
mässig fördel för patienten, mindre och konflikter för denstress
mottagande vårdinrättningen, minskad belastning kriminalvår-en
dens transporttjänst, bättre utnyttjande RMV:sett samtav resurser en
symmetri mellan de statliga enheterna och de enheter drivssom av
sjukvårdshuvudmännen. Det leder därutöver till minskning deen av
offentliga utgifterna onödiga förflyttningar kan undvikas. Enattgenom
längre förberedelsetid bör också medföra förutsättningar förbättre
planering och kontakter mellan den rättspsykiatriska avdelningen
undersökningsenheten och den vårdinrättningen,mottagande vilket
måste till för patientens fortsatta vård.vara gagn

En förändring angivet slag skulle, den genomfördes inomav nu om
för medföradet nuvarande inte något förändrat betal-systemet,ramen

ningsansvar, detta skulle alltjämt åvila hemortslandstinget. Denutan
tillskapade möjligheten skall i så fall erbjudandeettsomses om en
vårdplats riktat till sjukvårdshuvudmannen. finnerVi därför inget
hinder denna förändring genomförs innan våra förslag i övrigtmot att
avseende psykiskt störda lagöverträdare tillkan prövning.tas upp
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Vid genomförande vår modell i sin helhet kommer betal-ett av
för samtliganingsansvaret genomgår rättspsykiatriskpersoner som

vård åvila kapitel 20.seatt staten
Tredje stycket, har kommenterats i anslutning tillär nytt,som

första stycket.

8§

rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar bestämmelsernaVid i 16
lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård.24 §§ om

Beträffande den anhållen, häktad eller intagen i eller skallärsom
kriminalvårdsanstalt i fallförpassas till eller i 30 kap. 6 §som, som avses

stycket brottsbalken, dömd till fängelse rättspsykiatrisk vårdförsta är genom
får Kriminalvårdsstyrelsen i särskilda fall, det påkallat från ordnings-ärom

besluta särskilda inskränkningareller säkerhetssynpunkt, i rätten att taom
försändelser, besökeller skicka eller samtala i telefonattemot ta emot att

i första stycket förstamed utomstående. Brev 9 § meningen lagensom avses
behandlingen häktade och anhållna m.fl. från1976:371 den äravom som

häktad eller anhållen liksom brev i 25 § första stycket förstasom avses
lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt från den intagenmeningen ärom som
enligt kap. 6 § brottsbalken undergár verkställighet fängelseeller 30som av

rättspsykiatrisk vård skall dock alltid vidarebefordras föregåendeutangenom
granskning.

Beträffande rättspsykiatrisk vård efter beslutden domstol ellersom ges av
kriminalvårdsanstalt får fall,intagen regeringen i särskilda detärsom om

till säkerhet eller förpåkallat med hänsyn rikets till risken denne underär att
vistelsen på sjukvårdsinrättningen medverkar till brott innefattarsom

våld, eller tvång för politiska syften,användande hot besluta särskildaav om
inskränkningar i eller skicka försändelser, besökrätten att ta emot emotta

telefon med utomstående.eller samtala i

ÄndringenEndast paragrafens andra stycke har ändrats. följdär aven
verkställighetsformen fängelseinförandet rättspsykiatriskgenomav

verkställighetsforrn skall i huvudsak gällavård. För denna samma
för överförts till rättspsykiatrisk vårdregler den har hannärsomsom

intagen i kriminalvårdsanstalt. Kriminalvårdsstyrelsen bör såledesär
för denna kategori ha befogenheter i särskilda fall beslutaäven att om

restriktioner påkallade från ordnings- eller säkerhetssynpunkt.ärsom
framgår dock10 och 10 §§ länsrätten skall deAv prövaatt om soma

till fängelse rättspsykiatrisk vård skall permissiondömts genom
frigång, dvs. få vistas utanför vårdavdelningeneller beviljas s.k. men

område. skiljer sigsjukvårdinrättningens I dessa avseenden be-inom
fängelse rättspsykiatriskhandlingen den har dömts tillsom genomav

överförtsförhållande till de regler gäller för den harvård i som som
kriminalvårdsanstalt.rättspsykiatrisk vård han intagen i Itill när är

fall beslutar kriminalvården permissioner och andrasistnämnda om
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friförmåner. Vi har valt denna lösning bakgrund det kanmot av
förutses de dömts fängelsetill rättspsykiatrisk vård iatt som genom
många fall kommer intagna vârdinrättning hela elleratt vara en
åtminstone delen verkställighetstiden medanstörre det för denav

frågaandra kategorin oftast förhållandevis korta vårdtider.är om

9§

fråga vistelse utanför sjukvårdsinrättningensI område för denom som
genomgår rättspsykiatrisk vård inte har förenats med särskilda restrik-som
tioner, gäller bestämmelserna i 25 och 26 lagen§§ 1991:1128 psykiat-om

tvångsvård.risk

Paragrafen har följdändrats "särskildatt termen ut-som en av
skrivningsprövning" har ändrats till "särskilda restriktioner" samt

hänvisningen till 31 kap. 3 § harBrB, upphävts, harattgenom som
tagits bort.

10§

Beträffande den genomgår rättspsykiatrisk vård med särskilda restriktio-som
eller enligt 6 första30 kap. § stycket brottsbalken har dömts till fäng-ner som

rättspsykiatriskelse värd frågan tillstånd under vissprövas attgenom om en
del vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område länsrättenav av
efter ansökan Chefsöverläkaren eller patienten.av

Vid sin prövning skall särskilt beakta den brottsligheträtten arten av som
särskildahar föranlett beslutet restriktioner eller beslutet fängelse-attom

straffet skall verkställas rättspsykiatrisk vård, risken för återfall igenom
brottslighet och verkan vårdden och behandling patienten genomgått.av som
Tillståndet får för återstoden vårdtiden, finnsdet skäl att anta attges omav

angelägen föråtgärden förbereda den rättspsykiatriska vårdenär att att
upphör. Ett tillstånd vistas utanför vårdinrättningens får förenasområdeatt
med särskilda villkor.

får efter ansökanLänsrätten chefsöverläkaren överlämna denne attav
beträffande viss patient besluta tillstånd enligt första stycket. När det finnsom

för det, får länsrätten återtaskäl denna befogenhet. Chefsöverläkaren får
tillstånd vistasåterkalla utanför vârdinrättningens område,ett att om

förhållandena kräver det.

Paragrafen föreskriver länsrätten skall besluta, patient skallatt om en
få vistas utanför sjukvårdsinrättningens område i de fall vården har

restriktionerförenats med särskilda eller patienten har dömts tillnär
Ändringenrättspsykiatrisk innebärfängelse vård. attgenom samma

skall gälla för har dömts fängelseregler den till rättspsyki-som genom
vård enligt föratrisk 30 kap. 6 § BrB närvarande gäller försom
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rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Institutet
särskild utskrivningsprövning har med hänvisning till ändringen av
utskrivningsreglerna i 16 § avskaffatsLRV beteckning. fallDesom

frågandär länsrätten skall utskrivning, perrnissionerpröva ochom
frigångs.k. benämns i stället rättspsykiatrisk vård med särskilda

restriktioner. Dessutom har hänvisningen till nuvarande 31 kap. 3 §
tagits bort. övrigt har inga förändringar vidtagits.BrB I

10a§

Beträffande den genomgår rättspsykiatrisk vård med särskilda restriktio-som
enligt kap. 6 första stycketeller 30 § brottsbalken har dömts tillsomner

fängelse rättspsykiatrisk vård får chefsöverläkaren tillstånd tillgenom ge
utanför vårdavdelningen inom sjukvårdsinrättningensvistelse områdemen en-
länsrätten har medgivit det.dast om

Vid sin prövning ansökan chefsöverläkaren sådant medgivandeav av om
avses i första stycket skall särskilt beakta den brottsligheträtten artensom av

föranlett beslutet särskilda restriktioner eller beslutet fängelse-har attomsom
rättspsykiatriskstraffet skall verkställas värd, risken för återfall i brott-genom

verkan den vård och behandling patientenslighet, genomgått ochav som
säkerhetsförhållandena vid sjukvårdsinrättningen. Medgivandet får tillsges

för får återkallasvidare eller viss tid och förhållandena föranleder det.om
Chefsöverläkaren skall underrätta länsrätten förhållanden ärom som av

betydelse för frågan, lämnat medgivande skall bestå.ettom

Paragrafen föreskriver länsrätten skall tillstånd till vistelseatt ge
utanför vårdavdelningen inom sjukvårdsinrättningens områdemen

frigâng rättspsykiatriska vårdens.k. den har förenats mednär
särskilda restriktioner eller patienten har dömts till fängelsenär genom

Ändringenrättspsykiatrisk vård enligt 30 kap. 6 § BrB. hänför sig,
liksom den i föregående paragraf, till fängelse rättspsykiat-att genom

följarisk vård bör de regler gäller för rättspsykiatrisk vård medsom
restriktioner.särskilda Vad gäller den benämningen särskildanya

restriktioner hänvisas till kommentaren till 10 och 16 §§. Dessutom
här hänvisningen till 31 kap. 3 § BrB tagits bort. övrigthar Iäven är

paragrafen oförändrad.

l2§

genomgår rättspsykiatrisk vård särskildaOm den restriktioner inteutansom
lider allvarlig psykisk störning eller det inte längre medlängre av en om
till hans psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt på-hänsyn är

han intagen sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård,kallat äratt en som
frihetsberövande tvång, chefsöverläkarenförenad med och skall vidär annat
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den enhet där patienten vårdas besluta vården skall upphöra.genast att
gäller den har dömts till fängelseDetsamma rättspsykiatrisk vårdsom genom

enligt 30 kap. 6 § första stycket brottsbalken eller den genomgårsom
rättspsykiatrisk vård enligt 4 § det inte längre finns förutsättningar förnär

vård. Frågan den rättspsykiatriskasådan vårdens upphörande skall över-om
fortlöpande.vägas

paragrafen har den benämningen rättspsykiatriskI vård utannya
särskilda restriktioner införts. Vidare har hänvisningen till det upp-

lagrummet 31 kap. 3 § tagitshävda BrB bort. Dessutom regleras här
frågan vården skall upphöra beträffande den har dömts tillnärom som
fängelse rättspsykiatrisk vård.genom

förhållandet rättspsykiatrisk vård särskildaDet restriktioneratt utan
brottspåföljd särreaktion har inteinte medfört någraär utanen en

förändringar i bestämmelserna värden i detta hänseendenärom som-
det nuvarande institutet rättspsykiatrisk vård särskildmotsvarar utan

utskrivningsprövning skall upphöra.-
den med stöd 30 kap. 6 § undergår verkställighetFör BrBavsom

fängelse rättspsykiatrisk vård bör i princip de regler igenomav som
för den genomgår rättspsykiatrisk vårddag gäller under den tidsom

kriminalvårdsanstaltintagen på bli tillämpliga. Vården skallhan är en
därför upphöra något vårdbehov påkallar slutenvård intenär som

Förutsättningenlängre föreligger. för vård enligt 4 § första stycket 3
inte för den fängelseLRV gäller dock dömts tillsom genom

rättspsykiatrisk vård, eftersom verkställigheten kan ske med samtycke
och därför i realiteten i vissa fall form frivillig vård.är en av

framgåtthar kommentaren till bestämmelsen i 30 kap. 6Som §av
vården förasskall den dömde upphör i princip tillBrB när över en

kriminalvårdsanstalt för fortsatt bör dock tillskapasverkställighet. Det
i det möjligt erhålla s.k. placeringregler KvaL 34 §gör attsom en -

tidsresultatet längre behandling skulle kunnaav en annarsom
äventyras.

15§

Rättspsykiatrisk vård enligt 4 § skall upphöra senast
anhållenbeträffande den eller häktad, beslutet frihetsbe-är när omsom

gälla,rövande har upphört att
beträffande den intagen med stöd 10 § lagen 1991:1137ärsom av om

denne får hållas kvarrättspsykiatrisk undersökning, inte längre pånär
undersökningsenheten,

beträffande intagen i kriminalvârdsanstalt, frigivning sker.den närärsom
Beträffande den dömd till fängelse rättspsykiatrisk vårdärsom genom

frigivningkap. 6 brottsbalken skall vården upphöraenligt 30 § närsenast
sker.
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Av 26 kap. 7a § andra stycket brottsbalken framgår länsrätten i vissaatt
fall kan fatta beslut rättspsykiatrisk värd.ett nytt om

Paragrafens andra och tredje stycke För den verkställig-är nya. nya
hetsforrnen fängelse rättspsykiatrisk vård gäller i principgenom

regler för normala fängelsestraff. Vården skall därförsamma som
Ärupphöra frigivning sker. den dömde vidnär frigivningensenast

alltjämt i behov vård får vården på vanligt tillgodoses i förstasättav
hand frivillig vård eller LPT, förutsätt-genom annars genom om
ningarna för tvångsvård enligt den lagen uppfyllda. I paragrafenär har
dock intagits erinran länsrätten enligt 26 kap. 7 § BrB iatten om a

fallvissa kan fatta beslut rättspsykiatrisk vård. I realitetenett nytt om
nämligenkan det bli så genomgår rättspsykiatriskatt en person som

vård vid verkställigheten fängelsestraff avbrott fortsätterett utan attav
vårdas på vårdinrättningen, med stöd beslutett nyttmen av av
domstol. Ett sådant beslut rättspsykiatrisk vård innebär alltid attom
vården förenas med särskilda restriktioner.

16§

Beträffande den genomgår rättspsykiatrisk vård med särskilda restriktio-som
skall värden upphöra, patienten inte längre lider allvarligner om av en

psykisk störning och det inte längre med hänsyn till patientens psykiskaom
tillstånd och personliga förhållanden i övrigt påkallat hanär intagen påäratt

sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, förenad med frihetsbe-ären som
rövande och tvång.annat

Finner chefsöverläkaren förutsättningar för rättspsykiatrisk vård inteatt
Ärlängre föreligger skall han besluta vården skall upphöra. det igenast att

den dom har föranlett den rättspsykiatriska vården intaget sådansom en
erinran i 30 kap. 6 §J7ärde stycket brottsbalken eller har vårdensom avses a
beslutats med stöd 26 kap. 7 § andra stycket brottsbalken skall chefs-av a
överläkaren i samband med beslutet anmälan hos länsrättengöra atten om
prövning enligt samhällsskyddslagen 199X:000 skall företas. Har sådan
anmälan gjorts får utskrivning inte ske förrän länsrätten denprövat om som
anmälan skall omhändertas i avvaktan på den slutliga prövningen.avser
Länsrättens prövning omhändertagandefrågan skall alltid ske fjortonsenastav
dagar efter chefsöverläkarens beslut.

patientenHar ansökt vården skall upphöra skall frågan häromattom
länsrätten. Oberoende patientens ansökan skall länsrätten, efterprövas av av

anmälan chefsöverläkaren, inom fyra månader, räknat från den dagsenastav
domstolensdå beslut blivit verkställbart eller, patienten kommit tillom

sjukvårdsinrättningen dag, från den dagen, frågan. Därefterprövaen senare
skall prövning ske efter anmälan inom sjätte månad från den dag dåvar

meddelade beslut i frågan.rätten senast
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Förändringarna i sak har samband med beslutet vårdensatt om
upphörande i första hand bör fråga för chefsöverläkaren, ävenvara en

vården har förenats med särskilda restriktioner. Förslaget har iom
allmänmotiveringen behandlats i avsnitt 16.7.5.

framgått allmänmotiveringenSom vi det inte börattav anser
ankomma den rättspsykiatrisk vård tillgodose behovetattsom ger

samhällsskydd det inte längre föreligger något medicinsktnärav
vård. skall kunnabehov Ingen tvångsvårdas enbart på skäl harav som

med behovet samhällsskydd. Frågan vårdens upphöran-göraatt av om
de bör i stället regleras vid rättspsykiatrisksättsamma som annan
vård, dvs. chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas skall

vården skallbesluta upphöra allvarlig psykisknäratt genast en
föreliggerstörning inte längre och patienten behovsaknarnär annars

fortsatt slutenvård 12 §. Länsrätten börse med andra ord inte haav
något inflytande vårdens upphörande chefsöverläka-över änannat om

sig utskrivning och patienten begär prövning hosmotsätterren
fall länsrättendomstolen eller i de där efter fyra månader därefteroch

sjätte månad förutsättningarna för tvångsvård alltjämtprövarvar om
föreligger. Chefsöverläkaren har dock i vissa fall skyldighet atten

anmälan till länsrätten i samband med beslut vårdensgöra etten om
upphörande.

Paragrafens första stycke i sakligt hänseende vadmotsvarar som
enligt Lider patienten integäller 12 längre allvarlig psykiskav en

inte hellerstörning och han i behov psykiatrisk vård,är annars av
vården Fråganskall upphöra. vårdens upphörande regleras medom

andra ord helt psykiatriska överväganden grundas på vård-av som
aspekten. Finner chefsöverläkaren förutsättningar för rättspsy-att
kiatrisk vård inte längre föreligger skall han enligt andra stycket första
meningen besluta vården skall upphöra.genast att

andraAv andra stycket meningen framgår chefsöverläkaren iatt
samband med beslut utskrivning i vissa fall skyldigär göraett attom

anmälan till länsrätten. Anmälan skall länsrätten skallgöras nären
åtgärder enligt samhällsskyddslagen skall vidtas i sambandpröva om

utskrivningen från vården. sådanmed En anmälan skall med andra ord
det för den straffbelagda gärning, föranlett beslutetgöras när som om

rättspsykiatrisk vård särreaktion, inte föreskrivet strafflägreärsom
års fängelse och gärningen har riktat sig eller medfört faraän ett mot

för liv eller hälsa. Har vården beslutats särreaktion enligtannans som
30 kap. 6 § BrB framgår det erinran i domen anmälanatta av en en
skall En anrnålningsskyldighet föreligger också vården hargöras. när

länsrätten enligt 26 andrabeslutats kap. 7 § stycket BrBav soma
särreaktion i samband med Villkorlig frigivning från fängelsestraff.ett

gjorts skall länsrätten denNär anmälan har skyndsamt pröva om
skall skrivas från vården skall omhändertas i avvaktan på denutsom

slutliga prövningen enligt samhällsskyddslagen. tordeDet normala
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länsrätten inom dagar från det anmälan har gjortsatt ett attvara par
något omhändertagande skall ske.prövar Av bestämmelser iom

samhällsskyddslagen bör framgå sådant omhändertagande fåratt ett
ske endast det föreligger sannolika skål för gärningsmannen vidattom
den slutliga prövningen kommer bli föremål för samhällsskydd-att en

medförsåtgärd frihetsberövande.som
Utskrivning får inte förrän länsrätten har fråganäga prövatrum om

interimistiskt omhändertagande. Prövningen skall ske fjortonsenast
efterdagar det beslutet vården skall upphöra har fattats.att attom

stycketTredje har ändrats följd chefsöverläkaren självattsom en av
skall besluta vården skall upphöra. övrigtI har inga förändringaratt
vidtagits.

bakgrundMot chefsöverläkaren själv kan beslutaatt attav om
vården skall upphöra har framgått beteckningen rättspsykiatrisksom
vård med särskild utskrivningsprövning bytts rättspsykiatriskut mot
vård med särskilda restriktioner.

17§

fråga upphörande rättspsykiatrisk vård i sambandI med avvisning,om av
utvisning och utlämning gäller bestämmelserna förstai 29 § stycket lagen
1991 128 psykiatrisk tvångsvård.om

frågaI patient utlänning upphör den rättspsykiatriska vårdenärom en som
verkställighet beslutvid hemsändande har meddelats med stödettav om som
12 kap. 3 § utlänningslagen 1989:529.av
Om beslut har meddelats verkställigheten rättspsykiatrisk vård skallatt av

föras med stöd lagen 1972:260 internationellt samarbete rörandeöver av om
verkställighet brottmålsdom till upphör den rättspsykiatriskastat,av en annan

vid verkställighet beslutet.vården av

paragrafen har endast den förändringen vidtagits hänvisningen tilll att
nuvarande 31 kap. 3 § BrB har tagits bort.

21§

lag gällerVid handläggningen i domstol mål enligt denna i tillämpligaettav
psykiatrisk tvångs-delar bestämmelserna i 34-38 §§ lagen 1991:1128 om

och nämndavård. mål enligt 10 § skall dock 35 § andra stycket 36 §I ett a
första stycket eller i fall dåinte tillämpas. I mål enligt 18 § 3lag ett

nämndemän ingå iförenad med särskilda restriktioner, skallvården är
kammarrätten.
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28 §

Genomgår patient rättspsykiatrisk vård förenad särskildamedären som
restriktioner skall chefsöverläkaren, gärningen och övriga omständigheterom

påkallat, mâlsägandendet möjlighet begära bli underrättad delsgör att attge
patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen tillstånd eller inte haratt utanom

återvänt dit sedan tiden för tillstånd vistas utanför inrättningens områdeett att
gått eller tillståndethar har áterkallats, dels beslut fattasnärut attom

patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område eller vårdenatt
Önskarskall upphöra. målsäganden sådanunderrättelse, skall så snartges

möjligt och vid beslut paragrafi denna innan patienten lämnarsom som anges
vârdinrättningen.

Om det finns särskilda skäl får underrättelse i första stycketsom avses
länmas mâlsäganden begärt bli underrättad.utan att att

Ändringarna föranleds den beteckningen rättspsykiatrisk vårdav nya
med särskilda restriktioner. 28 § har dessutom "brottet" byttsI ut mot

eftersom"gärningen" rättspsykiatrisk vård kan beslutas särreak-som,
gärningen enligt intetion 1 kap. 2 eller 2 BrBäven utgörom a

brott 30 kap. 6 § BrB.se a
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21.5 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:1137 rättspsykiatrisk undersökningom

1§

brottmål får beslutaI rättspsykiatrisk undersökning irätten syfte kunnaattom
bedöma

den misstänkte har begått gärningen under påverkan allvarligom av en
psykisk störning,

den allvarliga psykiska störningen har tilllett den misstänkte saknatattom
förmåga i de hänseenden 1 kap. 2 b § brottsbalken,som anges

förutsättningar för utdömandet särreaktion enligt 30 kap. 6 §om av en a
brottsbalken föreligger, eller

det finns medicinska förutsättningar för beslut fängelseom om genom
rättspsykiatrisk vård enligt 30 kap. 6 § första stycket brottsbalken.

Ändamålet Ärmed undersökningen skall i beslut. dettarättens attanges
inhämta underlag för bedömning enligt första stycket 3 skall besluteten av
framgå undersökningen skall omfatta förutsättningarna för vård medom
särskilda restriktioner. Vidare skall framgå undersökningen skall ettom ge
underlag för bedömningen det föreligger sådan risk för återfall iav om en
straübelagda gärningar allvarligt slag i kap. 630 § tredjeav som avses a
stycket brottsbalken.

Paragrafen de olika syften för vilka får utföras.RPUanger en
Ändringarna föranleds dels brottspâföljden tillöverlämnandeattav
rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § BrB har avskaffats, dels detav
förhållandet RPU i de flesta fallen krävs för bedömningatt en av
frågan ansvarighet enligt kap. 2 b § respektive frågan,1 BrBom om
det bör utdömas någon särreaktion enligt 30 kap. 6 § iBrBa
anledning straffbelagda gärningden den misstänkte har begåttav som

författningskommentaren tillvidare i nämnda bestämmelser.se nu
punkten, helt nuvarandeFörsta den andra punkten,motsvararsom

får utföras i syfteRPU kunna bedöma denatt atten omanger
begått gärningen påverkanmisstänkte har under allvarlig psykiskav en

störning. fråga har betydelse för bedömningen den miss-Denna av
ansvarsförmåga för frågan, särreaktion kantänktes ävenmen om en

dessa fall måste dock syftet också något dedömas Iut. vara av som
i tredje Liksom för närvarandeandra och punkterna. böranges

emellertid förevarande punkt kunna användas krävsRPU:nom som
för bedömningen den misstänkte uppfyller detunderlag av om

subjektiva rekvisitet Gylling Lindkvist m.fl. Lagen och Psykiatrin,se ,
144.s.

andra punkten RPU får utföras för skallI rättenatt attanges en
den misstänkte uppfyller de s.k. norrnativakunna bedöma om

misstänkte till följdrekvisiten i kap. 2 b § BrB, dvs. den den1 om av
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allvarliga psykiska störningen har saknat omdömesförmåga eller
förmåga kontrollera sitt handlande. Den innebörden deatt närmare av
normativa rekvisiten beskrivs i kommentaren till 1 kap. 2 b § BrB.

tredje punktenI RPU får företas sådan behövsattanges en om en
underlag för bedömning det skallrättens beslutassom av om om

någon särreaktion enligt 30 kap. 6 § BrB. Av 3 och 3 framgåra a
det i princip krävs det har företagits RPU i målet föratt att atten

någon skall kunna dömas till särreaktionerna rättspsykiatrisk vård med
särskilda restriktioner eller åtgärder enligt samhällsskyddslagen. De
frågor med förevarande punkt huruvida den tilltalade harärsom avses

psykiatriskt vårdbehov, det till följd den allvarliga psykiskaett om av
föreliggerstörningen risk för han på begår straffbelagdaatt nytt

gärningar allvarligt slag återfallsrisken påtaglig ochärsamtav om
risk för gärningar medför fara för andra liv elleravser som personers

hälsa.
fjärdeI punkten fårRPU utföras i syfte inhämtaatt attanges en

underlag för bedömningen det finns medicinska förutsättningarav om
för domstolen döma den misstänkte till fängelse rättspsyki-att genom
atrisk vård enligt 30 kap. 6 § BrB. frågorDe det här gäller denär om
misstänkte vid undersökningstillfället lider psykisk störning,av en om
den psykiska störningen allvarlig och det föreliggerär ettom
psykiatriskt vårdbehov. Som framgår 4 § krävs inte förRPU attav en
det skall möjligt döma till fängelse rättspsykiatriskattvara genom
vård, det tillräckligt det föreligger intyg från vadärutan att ett som
för närvarande benämns § 7-undersökning försom en
vârdöverlämnande. Fjärde punkten därförkommer främst till an-
vändning RPU:n bedöms erforderlig för bedömningennär vara av

någon fråga, främst frågan straffrättsligtäven annan om ansvar.
l andra stycket har uttryckligen föreskrivits i sitt besluträttenatt

särskilt skall RPU:n skall omfatta förutsättningarna förange om
rättspsykiatrisk vård med särskilda restriktioner och den skallom
omfatta underlag för farlighetsbedömning det slagrättensett av som

för någonkrävs skall kunna bli föremål för åtgärder enligtatt
sarnhällsskyddslagen.
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§1 a

får brottmål, besluti rättspsykiatrisk undersökningRätten enligt §1om om
inte har meddelats, besluta särskild rättspsykiatrisk utredning i syfte attom

bedöma den misstänkte har begåttkunna gärningen under påverkanom av en
psykisk störning sådant slag i 26 kap. första7a § stycketav som avses
brottsbalken.

Paragrafen den föreskrivsI har möjligheterär rättenatt attny.
särskild rättspsykiatrisk utredning förinhämta SRU införskaffaatt ett

underlag för bedömningen misstänkte begåttden har gärningenav om
under påverkan psykisk störning sådan det på grundär attav en som

föreligger påtaglig risk förden den misstänkte begåratt nyttenav
straffbelagda gärningar allvarligt slag. SRU avseddärav som en
särskild form rättspsykiatrisk undersökning, mindreärav som av
omfattning vanlig och främst syftarRPU tillän utgöraatt etten som
underlag för bedömning till psykiskaden störningenrättens av en

återfallsrisk. Som framgår b skallknuten 1 § SRU också kunnaav
förvaltningsdomstolallmän i samband med bedömningbegäras av en

den dömde skall undergå rättspsykiatrisk vård med särskildaav om
frigivningenrestriktioner i samband med från fängelsestraff 26seett

7 § andra stycket BrB eller den dömde skall underkastaskap. oma
åtgärder enligt samhällsskyddslagen 26 kap. tredjese 7 § stycketa

kap. 6och 30 BrB.a
syfte med SRU:n i denna paragrafDet skallär rättenattsom avses
bedöma den misstänkte lider psykisk störningkunna om av en av

erfarenhetsmässigt medför föreliggersådant slag det högattsom en
återfallsrisk, vilket enligt 26 kap. § första BrB7 stycket ära en
förutsättning för samhällsskyddsprövning länsrättenatt en av senare

bli aktuell. i de fall psykiskaskall kunna Förutom där den störningen
allvarlig omfattas svårare former personlighetsstörningar, särskiltär av

omfattats tidigare jämställdhetsbegreppet. Tankenhade detde avsom
finnsden misstänkte skall, det behov därav, kunnaär att tasom

på undersökningsenhetnågon eller några dagar och undersök-atten
skall kunna färdigställas inom någon vecka därefter. Har detningen

SRUbeslutats RPU skall inhämtas skall något beslutredan att omen
Detta framgår direkt paragrafen.kunna fattas.inte av
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b §1

Allmän förvaltningsdomstol får besluta särskild rättspsykiatrisk utredningom
syfte kunna bedöma det föreliggeri förutsättningar för beslutatt om om

rättspsykiatrisk vård enligt kap.26 § andra stycket7a brottsbalken eller
enligtåtgärder samhällsskyddslagen2. 199X:000 med stöd 26 kap. 7 §av a

tredje stycket eller 30 kap. 6 brottsbalken.§a

Paragrafen den möjligheter för förvaltningsdomstolI allmänär ny. ges
inhämta SRU underlag för beslut rättspsykiatriskatt etten som om

vård eller åtgärder enligt samhällsskyddslagen i samband med
från fängelsestrafffrigivning eller rättspsykiatrisk vård intenärett

längre påkallad. För den innebörden SRU hänvisasär närmare av en
till tillkommentaren 1 a

första punkten får företasI SRU för domstolen skallatt attanges en
bedöma det skall beslutaskunna rättspsykiatrisk vård medom om

särskilda restriktioner i samband med den dömde skall friges frånatt
fängelsestraff se 26 kap. 7 § och kommentarenBrB till dennaett a

paragraf. det mål föranlett domen fängelseI finns regelmäs-som
sigt RPU eller någon motsvarande rättspsykiatrisk utredning.en

emellertidDenna torde oftast behöva kompletteras, vilket således kan
ske SRU. De frågor det här gäller bedömningärgenom en som en av
det psykiatriska vârdbehovet och bedömning påtaglig-en av om
hetsvillkoret i 26 kap. § BrB7 uppfyllt.ära

andraI punkten SRU får företas för domstolen skallatt attanges en
kunna bedöma det nödvändigt besluta åtgärder enligtär attom om
samhällsskyddslagen 26 kap.se 7 § tredje stycket och 30 kap. 6 §a a
tredje stycket BrB kommentaren till dessa paragrafer. frågaDensamt
det här gäller främst det s.k. påtaglighetsvillkoret uppfyllt,är ärom
dvs. till följddet den dömdes psykiska störning föreliggerom av en
påtaglig risk för han begår straffbelagda gärningar äratt nytt som

allvarligt slag.av
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§2

rättspsykiatrisk undersökning får meddelas endast denBeslut om om
erkänt gämingen eller bevisning förebragtsmisstänkte har övertygande har

den. Sådant beslut får intehan har begått dock meddelas,att omom
för vid böter. Motsvarandepåföljden brottet bedöms kunna gäller ävenstanna
enligt särskild rättspsykiatrisk utredning.för beslut 1 §a om

Beslut enligt b § särskild rättspsykiatrisk utredning får meddelas1 om
endast det framstår sannolikt förutsättningar för rättspsykiatriskattsomom

åtgärder enligt samhällsskyddslagen föreligger.värd eller 199X:000
Beslut rättspsykiatrisk undersökning eller särskild rättspsykiatriskom

utredning skall meddelas så möjligt.snart som

Paragrafen ändrats dels det har föreskrivits besluthar att attgenom
skall ske under förutsättningar beslutenligt § SRUl om samma soma

dels beslut enligt b § SRU skall få meddelasRPU, lattgenom omom
framstår sannolikt förutsättningar förendast det attsomom

rättspsykiatrisk vård eller åtgärder enligt samhällsskyddslagen
föreligger. förutsättningarna för länsrätten besluta SRUAtt äratt om

förannorlunda har med den skall bli föremålgöraatt att som
situation dömd och har undergått straffutredning i denna redan är ett

särreaktion.eller en

3§

någon skall genomgå rättspsykiatrisk vård medfår inte bestämmaRätten att
rättspsykiatrisk undersökning har gjorts isärskilda restriktioner utan att en

målet.
undersökning behövs dock inte, den misstänkte redanRättspsykiatrisk om

restriktioner eller verkställerrättspsykiatrisk vård med särskildagenomgår ett
rättspsykiatrisk vård och har inhämtat utlåtandefängelsestrajf rättengenom

ansvarig föri § från den chefsöverläkarei de avseenden l ärsomsom anges
vården.

Ändringarna i 31 kap. 3 § BrB harföranleds bestämmelsenattav
rättspsykiatrisk vård medden beteckningenupphävts samt av nya

till utlåtande kanandra stycket har lagtssärskilda restriktioner. I att
för vården denansvarigfrån den chefsöverläkareinhämtas är avsom

rättspsykiatrisk vård enligt 30 kap.avtjänat fängelsehar genomsom
§6 BrB.
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3a§

får inte i brottmål besluta särreaktioner enligt 30 kap. 6 tredjeRätten §om a
brottsbalken inte rättspsykiatriskstycket undersökning har gjorts i måletom en

tillgång tilleller har rättspsykiatriskt material jämförbarträtten ärett som
undersökning.med sådanen

Paragrafen den föreskrivs brottmälsdomstolenI normalt inteär attny.
får besluta samhällsskyddsåtgärder särreaktion det inte iom som om

företagitsmålet har RPU. Skulle ha tillgång tillrätten rättspsy-etten
kiatriskt material jämförbart med RPU kan dockärsom en ny en

underlåtas.sådan Här främst sådana fall där den misstänkteavses
undergår samhällsskyddsåtgärderredan eller rättspsykiatrisk vård med

särskilda restriktioner.

3b§

Allmän förvaltningsdomstol får inte meddela beslut åtgärder enligtom
samhällsskyddslagen 99X:000 inte rättspsykiatrisk undersökning1 ellerom en

särskild rättsspsykiatrisk utredning har gjorts i målet. Vad haren som nu
gäller dock inte har tillgång till rättspsykiatriskt materialrättensagts ettom

sådanjämförbart med undersökning eller utredning.ärsom en

föreskrivs förvaltningsdomstolParagrafen I den allmänär attny.
inte får meddela beslut åtgärder enligt sarnhällsskyddsla-normalt om

målet.det inte finns RPU eller SRU i Av andra meningengen om en
med har tillgång tillframgår dock det räcker motsvaranderättenatt att

rättspsykiatriska underlag för sin bedömning. Liksom i föregående
paragraf i första hand den skall bli föremål för bedöm-attavses som
ningen redan undergår sarnhällsskyddsåtgärd.en
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§4

får bestämma någon skallRätten genomgå rättspsykiatrisk vårdatt utan
särskilda restriktioner eller tilldöma fängelse rättspsykiatrisk värdgenom
enligt 30 kap. 6 första§ stycket brottsbalken förutsättningunder det iatt
målet har gjorts rättspsykiatrisk undersökning eller har inhämtats etten

enligtläkarintyg 7 § lagen 1991:2041 särskild personutredning iom
brottmål, omfattar de medicinska förutsättningarna för sådanm.m., som
vård.

Om den misstänkte vårdas enligt lagen 1991:1128 psykiatriskom
tvångsvård eller lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård, behöver rättenom
dock endast inhämta utlåtande de medicinska förutsättningarna från denom
chefsöverläkare ansvarig för vården.ärsom

paragrafens första stycke, harI ändrats i sak, föreskrivs detattsom
vid utdömande särreaktionen rättspsykiatrisk vård särskildautanav
restriktioner 30 kap. 6 §se BrB och vid beslut verkställig-a om

fängelsehetsformen rättspsykiatrisk vård 30 kap.se 6 § BrBgenom
det i målet har gjortskrävs RPU eller sådant läkarintygatt att etten

för närvarande benämns intyg efter § 7 undersökning försom en -
vårdöverlämnande. förutsättningarDetta för närvarandeär samma som
gäller för påföljden överlämnande till rättspsykiatrisk vård utan

utskrivningsprövning.särskild andra stycket, inteAv har ändrats,som
framgår ellerRPU:n § 7 intyget med ställningstagande till fråganatt -

vård kan med utlåtande från den vårdansvarigeersättas ettom
chefsöverläkaren, den misstänkte redan genomgår psykiatriskom
tvångsvård.

11a§

Vad föreskrivs rörande rättspsykiatrisk utredning i skall5-11 §§ isom
tillämpliga delar gälla för särskild rättspsykiatrisk utredning enligt Iäven a
eller 1 b §§, dock skall utlåtande inom vecka eller, det finnsett avges en om
särskilda skäl, två veckor, den misstänkte häktad eller berövadärom annars
friheten.

paragrafen, föreskrivsI SRU i princip skall följaär attsom ny,
förfaranderegler i dag gäller för RPU, dock skall ettsamma som

utlåtande normalt inom vecka eller, det finns särskildaavges en om
skäl, två veckor. Meningen SRU inte skall behöva likaär att en vara
ingripande och alltså slutförasRPU kunna inom kortare tid.som en en
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12§

fårRätten inhämta yttrande socialstyrelsen sådan utredningöverav som avses
i 3 3 b eller 4 §§.a,

Om det behövs skall styrelsen komplettera utredningen. Skall rättspsy-en
kiatrisk undersökning kompletteras, gäller i tillämpliga delar vad isägssom

6 § första stycket och5 8-11 §§ sådan undersökning. Styrelsen fårom en
uppdra viss läkare utföra kompletteringen. Vad haratten sagtssom nu
gäller för särskild rättspsykiatrisk utredning.även

paragrafen föreskrivs kanI inhämta frånyttrande socialsty-rättenatt
relsen RPU eller SRU.över en en
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21.6 Förslaget till ändringlag i lagenom

1991:2041 särskild personutredning i brott-om

mål, m.m.

7§

får, det finns för förordnaskäl det, läkare läkarintygRätten när atten avge
misstänkt, under förutsättning i 2 § andra meningen. Omom en som anges

särskilt i förordnandet, skall intyget omfattadet de medicinskarätten anger
för rättspsykiatriskförutsättningarna beslut vård särskilda restriktio-utanom

enligt kap. 6 brottsbalken eller för dom på fängelse30 §a genomner
rättspsykiatrisk vård enligt 30 kap. 6 § första stycket brottsbalken.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelarsom
föreskrifter avfattningen läkarintyget. Endast läkare fårom av en som avge

får förordnasutlåtande rättspsykiatrisk undersökningöver att etten avge
förstasådant intyg i stycket andra meningen.avsessom

misstänkt inte häktad skyldig inställa sig för läkar-En är är attsom
misstänkteundersökning på tid och plats läkaren bestämmer. Om densom

inställer sig får polismyndigheten lämna handräckning för han skallinte att
till undersökningen.komma

föreskrivits 7-intygParagrafen har ändrats det §att att ettgenom
förockså de medicinska förutsättningarna ådömandeskall kunna avse

rättspsykiatrisk vård särskilda restriktioner ellersärreaktionen utanav
rättspsykiatrisk vård.dom på fängelseför genomen

reformerat reaktionssystem för psykiskt stördaFör att ett
skall kunna fungera tillfredställande detlagöverträdare sätt ärett av

kan tänkas i behov vård eller påvikt alla annatatt som vara av som
för någon form rättspsykiatriskskall särbehandlas blir föremålsätt av

7-intyg instrument basen ellerbedömning. Ett § det utgörär som
undersökningsorganisationen.i den rättspsykiatriska Detinkörsporten

grovsâllningensådant intyg den första görs.är ett somgenom
enligt videt gäller inhämta § 7-intyg vad harPraxis ärnär att

olika delar landet detta kanhögst varierande iinhämtat utan attav
vissa eller vilkenfrekvensen brottstyperförklaras faktorer som avav

frågastorstad/landsbygd det Iregion är etttyp om.somav
olikheter iförsöka undanröja sådanamåstereformerat system man

detta ställakomma till medbedömningen. Ett rätta ärsätt attatt upp
7-intyg normalt bör inhämtas.för vissa situationer §tumregler när ett
gärning har riktat sigbegått straffbelagdnågon harNär motsomen

där det förliv eller hälsa ochmedfört fara för någoneller annans
det vistraff år, dvs.gärningen inte föreskrivet lägre än närär ett som

och 30 kap. 6 § BrBbrottsvilkoret i 26 kap. 7 § ärbenämner aasom
för § 7-intyg skallföreligga presumtionuppfyllt, bör det ettatten
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misstänkte inte liderklart framgår denEndast detinhämtas. att avom
föreligger någon risk förstörning eller det intepsykisknågon att

underlåta inhämtabrottslighet börallvarligåterfall i rätten att ettny
presumtionsregel bör antalet psykisktGenom dennasådant intyg.

minskakriminalvårdsanstalter kunnai ordinärainstörda tassom
rättspsykiatriskaprecisionen i deneffektiviteten ochsamtidigt som

skulle främjas.undersökningsverksamheten
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yttrandeSärskilt
RosenbergGöranav

brottsförutsättningansvarsförmâgaåterinförafråganI att somom
i övrigt. Jagutredningenuppfattning änhar jagavsnitt 16.8 annanen

ståndpunkt.utveckla minskall kort
problemfrågadet härutredningenframgår är ettSom somomav

lagstiftaren svenskaDetförhanterasvårtvarittider hari alla att
s.k.någoninnebärregleringBrB:s attsystemet somgenom -

ochtillämpasintestraffansvarutesluter atttillräknelighetsprincip som
ordningibrottsrekvisitensubjektiva görsdeprövningen sammaav

vidstördpsykisktsvårt gär-gärningsman,beträffande varsomen
direktnågonhar intelagöverträdareandrabeträffandeningen, som -

fånågrabaraoch dethåll i världen, ärmotsvarighet annat
tillräknelighetsprincip.byggerinteytterligare rättssystem ensom

detnödvändigtvis betydamening intemin attenligtbehöverDetta
skulleBrBinfördessåledessvenska meravarasystemet genomsom --

också deuppfattningenfåttharJagnågot attegendomligt än annat.
straffsystemsinaallvar haraldrig omprövatländerandraflestaallra
utformningprincipiellasinhar fåttallmänhetidel,dennai som

äldre tid.redan ifastlagd
principerväsentligamed andrasammanhängerfråganaktuellaDen
USA ochhandi förstacommon-law-ländernaIi rättssystem.ett

ochjurysystemetinte minstsaken,jagdet,Storbritannien är sersom
delstatervissabeträffandeaktuelltfortfarandebekant ärvilket som-
huruvidamedsambanddödsstraff hartillämpningeni USA somav-

innebärallmänhetItillräknelighetsprincip.behovfinnsdet enav
tilltaladedenhuruvidafrågan,i dessastraffprocessen rättssystem att

gärningenstraffbelagdaförövade denhan attstördpsykisktså närvar

iiutgångspunkt rättssystemendiskussion medaktuell1 För en
MentalJusticeCriminalABAStorbritannien, bl.a.USA och se

Michael S.1989;Association,American BarStandardsHealth
RelationshiptheRethinkingPsychiatry:andLawMoore,

Robert F.Oxford, 1993;Crimeandoch Act1984Cambridge,
criminalofpsychologyand theinsanity,Automatism,Schopp,

MentalMackay,Ronald D.Cambridge,l99l;responsibility
Oxford, 1995.Criminal Lawin theDefencesCondition
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det bör påverka straffansvaret, förutsätter invändning "insanityen -
defence" från den tilltalade för kunna ochatt tas prövasupp- av
domstolen.

Tillräknelighetsprincipen vilar moraliskt ställningstagande,ett
nämligen det i vissa fall grund gärningsmannensatt bristandeav
mentala inte rimligt åläggaär klander i straffrättsligresurser att
ordning. Denna ståndpunkt kan jag ställa mig bakom. Men själva
tillämpningen tillräknelighetsprincip får jag detav en ettsom ser
olyckligt inslag moralisk värdering. Jag det framför allttrorav att är
den moraliska bedömningen dennagör princip så ihärdigtattsom
håller sig kvar i länder med jurysystem. Dessa innebär isystem
allmänhet vanliga medborgare, kanskeatt för varje enskilten av-
tillfälle, jury någon motiveringsammansatt besvararutan att ange-
frågor formuleradeär yrkesdomare. Det möjligt förärsom av en
"mannen gatan" anspråk pågöra haatt grundad uppfattningatt en
i frågan straffansvar lika väl för psykiater.om t.ex.som en

Jag det skulle bli svårigheter hatror att brottmålsjury iatt etten
där frågan vilken inverkansystem psykisk störning har påom en

straffansvaret i stället har gjorts till föremål för jag skallstraxsom-
återkomma till del bedömningen det subjektiva brotts-en av av-
rekvisitet. Som framgår utredningens redogörelse för den omfattan-av
de praxis och doktrin har utbildats kring det svenska uppsåtsbe-som

förutsätter sådan bedömning kvalificeradegreppet juridiskaen resone-
I vårt straffprocessuella där alla rättsliga avgörandenmang. system,

i princip det inte obehövligtär skall motiveras och därom- -
lekmannadomare dömer sida vid sida med yrkesdomare, skulle en
ordning där den aktuella frågan har gjorts till uttrycklig delen av
prövningen de subjektiva brottsrekvisiten inte innebära någraav
särskilda problem.

Jag vill också peka erfarenheterna från bl.a. vissaatt deav
amerikanska delstaternas deträttssystem, gäller behandlingennär av
psykiskt störda lagöverträdare, sannerligen inte till efterföljd.manar
Det konstitutionellt grundade kravet den misstänktes "Competence"
i olika rättsliga sammanhang, "Competence stand trial", ledert.ex. to
till absurda konsekvenser;närmast de psykiskt störda lagöverträdare

föremål för tvångsvårdär i vissa i huvudsak sådanaär fallsom stater
där patienten vårdas i avvaktan på bli så frisk han kan "standatt att
trial", medan det mycket fåär patienter vårdas efter haattsom
frikänts på grund psykisk störning "acquitted by of in-av reason
sanity". Det tydligt sådantär inbjuder till olika formeratt ett system

manipulativa åtgärder.av
Även jag således kritiskär medrättssystem till-motom ett en

räknelighetsprincip jag den kritik har riktas detattanser motsom
svenska delvis befogad.är Jag drarsystemet emellertid andra
slutsatser kritiken utredningen.än Enligt min mening bordeav
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uppsåtsrekvisitetha fullföljt omformningenutredningen attav genom
kriterier utredningen föreslår förföra motsvarandetill detta även som

ansvarsförmåga.frihet från straffansvar vid bristanderegeln om
enligtinte godtagbartsålunda detJag är att, systemetatt somanser

komplikation vid uppsåtsprövningenfrån denbortseBrB gör, som en
störning gärningsmannen kan Som framgårpsykisk hossvår utgöra.

tiderna spelathar frågan "den fria viljan"utredningen genomomav
svårt psykiskt stördbedömningen frågan huruvidaroll vidstor enav

därådra sig straffansvar. Vårt nuvarandekan systernperson -
kräver uppsåt, skallvid brott föruppsåtsprövningen, ansvarsom

sig i detta avseende onekligensådanomfatta även terpersoner -
direkta detsåväl deti uppsåtsbegreppetologiskt. Kärnan som-

brottsliga viljan. Beträffandeuppsåtet till denindirekta knyter enan-
till påblir det därför, med hänsynpsykiskt stördsvårt synenperson

inkonsekvent huvudfria viljan","den göraöver tagetatt en upp-
såtsprövning.

utredningen föreslårutformning uppsåtsbegreppetDen somavnya
tyngdpunkten från viljanemellertid jag detförskjuter motsom ser

välmotiverad förändringdetkognitionen. Jaginsikten ärattanser en
skulle också kunnamin meninguppsåtsbegreppet. Enligt manav

element hittillsoch avstå från detlängreöverväga ettatt steg som
avsikten för heltviljan elleri uppsåtsbegreppetvarit kärnan att--

aspekter "mentalsikte olikaövergå till rekvisitett tar avsom
dolus skulle i ställetviljan eller avsiktenbrottsligahabilitet". Den --

straffvärdebedömningen brottetsin vidkunna vägas som enav
uttryckkomma tillvilket skulle kunnaförsvårande omständighet, som
omständig-sådanai regleringen i 29 kap. 2 § BrBpunkt 1 omen ny

särskilt krav på avsiktspioneri därVid de brottheter. ettt.ex. --
ändå tillämpas.detta krav kunnafinns skulle

innebördförändring fårsådanbegreppet uppsåtAtt en nygenom en
utredningens förslagRedannågot problem.jag intei lagen somser
väsentlig förändringinnebärinsiktsrelaterat uppsåtsbegreppmed ett en

lagstiftaren och rättstill-begreppet därtill det nuvarandei förhållande
med hjälphållit fast kring dolushittillslämpningen tappert av

"dolusindirectus" ochdirectus", "doluskonstruktionerna "dolus
bli för starka, fårskullelingvistiska spänningarnaeventualis". Om de

"mentalt" rekvisit.beteckningheltskapa etten nyman
förhållanden böremellertid under allamin meningenligtVad man

prövningdenuppsåtsprövningen inrymmalåta ävengöra är att som
fallde däravgränsningentill grund förläggerutredningen av

störning hospsykiskuteslutet på grundskallstraffansvar avvara
principiella ellerfinns någrainte detkangärningsmannen. Jag attse

enligt minfinns detsådan lösning. Däremothinderpraktiska mot en
lösningen.föreslagnaden utredningennackdelar medmening flera av
för frånansvarsfrihetsregel,införanackdel medavsevärdEn attatt en
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straffansvar kunna utesluta vissa gärningsmän vid gärningen ledsom
svår psykisk störning, risken för "stämpling".är Enligt minav en

bedömning kommer straffrihet med tillämpning sådan regel attav en
omfatta enbart fall där det frågaär med "konstitutionella"om personer
svåra psykiska störningar. Jag alltså inte utredningen dettror attsom
i praktiken går isolera tillämpningen till gärningsmannens förmågaatt
i "den enskilda gärningssituationen". Det finns uppenbar risk atten en

straffimmuna "5:5-or" "l:2 b-or" kommer uppstå.ny grupp av att- -
En sådan konsekvens inte bara i sig betänklig.är Den går jagsom

det på med den samhällsutvecklingtvärs med "normalisering"ser en
psykiskt störda har skett under år ochav synen som senare som

kommit till uttryck i lagstiftningen på olika områden, t.ex. genom
avskaffande reglerna omyndighetsförklaring.av om

Man kan lätt konstruera lika stötande praktiskaextrema som
exempel lagstiftningen i detta avseende skulle kunna tänkassom ge
upphov till: En kandiderar i allmänt valettperson som t.ex.-
riksdagsval sig valdagen skyldiggör till våldsbrott. Detett grovt-
visar sig denne så psykiskt störd han enligt den aktuellaatt attvar -
tillräknelighetsregeln, motiveras det i vissa fall inteatt ärsom av
"rimligt" ålägga klander i straffrättslig ordning inte kan åläggasatt -
straffansvar. Samtidigt skall gärningsmannens förmåga i valetröstaatt
och valresultatet så utfaller bli utsedd till riksdagsledamotatt om- -
inte kunna ifrågasättas. Rösträtts- och valbarhetsvillkoren har

inte någon inskränkning vid bl.a. bristande mental förmåganumera av
det slag tidigare utgjorde grund för omyndighetsförklaring. Ensom
sådan konsekvens skillnaderna i lagstiftningens utformning på olikaav
områden skulle onekligen sig bisarr.te

Vidare uppfattningen denär psykiskt störda egetom personens an-
svarstagande viktig utgångspunkt i normaliseringen deen av synen
psykiskt störda. Detta kommer till uttryck i bl.a. det för fram-att
gångsrik terapeutisk behandling inom för sådan psykiatrisk vårdramen

med anledning patienten har gjort sig skyldig tillattsom ges av en
straffbelagd gärning kan viktig förutsättning patientenattvara en
uppfattar sin skuld eller sitt beträffande gärningen.ansvar

En nackdel med utredningens förslag den för med sigär attannan
motsvarande ansvarsfrihetsregel för under femton år, dvs.en personer

barn. Här uppkommer enligt min mening dilemma principiellett av
Grunden för ansvarsfrihet i dessa fall densamma förärnatur. som

ansvarsfrihet för svårt psykiskt störda, nämligen det inte äratt
"rimligt" med straffrättsligt klander. Jag har svårt förstå detta näratt
det gäller ungdomar IS-årsgränsen. I självanära verket kräver denna
konsekvens återinförande tillräknelighetsprincipen särskildettav av en
diskussion i vilken utsträckning barn och ungdomar inte minstom -
med hänsyn till frågan anknytningen till fixerade åldersgränserom -
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legatfråga har intestraffrättsliga Dennadetomfattasbör systemet.av
uppdrag.utredningensförinom ramen

särskiltinternationaliseringenökandepå denpekarUtredningen -
förstraffrättenEU-medlemskapet attargumentettsomavgenom -

minEnligttillräknelighetsreglering.återinföraskallSverige en
deltagan-från Sverigeserfarenheternahittillsvarandedebedömning av

området inomkriminalpolitiskadetkonventionssamarbetetide
svenskanuvarandedenemellertidharEuroparådetförramen

problem, låtpraktiskasärskildatill någraupphovinteordningen gett
beträffande 1983särskiltkonventionsområdenpå någradetattvara -

krävtshardömdaöverförandekonventionårs personeravom -
blandsvenskafoga in detförlösningar systemettekniskaspeciella att

länders.övriga
svenskadetnödvändigtdet är attMen även attansermanom

länderssig andra ärpunktenaktuelladen närmarstraffsystemet nu
ändamåldettaförerforderligtmening inteminenligtdet att anamma

regleringmedtillräckligttillräknelighetsprincipen. Det är somen
straffan-fri frångårgärningsmannenslutresultatetåstadkommer att-

moralisktrenodlattillämpningskerdettaHuruvida av engenomsvar.
rekvisit" kan,"subjektivtellertillräknelighetregelgrundad ettavom

principiellt ellersigroll ispela någonintedet,jag varesersom
enligtsåledesInternationaliseringsargumentet ärhänseende.praktiskt

bärkraftigt.delvisendastmeningmin
densammanfattningsvis,därför,uppfattning ut-attMin är av

förasbörkap. BrBb § i l2regeln iföreslagnaredningen en ny
sistnämndasåkapitelnämndai 2 § ibestämmelserna attmedsamman

lydelse.följandeparagraf ges

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

BrBkap. 2 §1

före-särskiltinteOm ärinteskall, annatgärningEn annatom
brottgärningskrivet utgörförskrivet,särskiltär enanses som

uppsåtli-begåsdå denendastbegåsdå denendastbrott upp-
uppsåtli-begåsgärningEnsåtligen gen.

elleravsiktligden äromgen,
vad gär-den motsvararom

uppfat-har insett,ningsmannen
den.antagitellertat om
skallGärningsmannen anses
elleruppsåthandla utanutan

oaktsam,att omvara
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gärningen begås under på-
verkan sådan allvarligav en
psykisk störning eller tillfällig
sinnesförvirring han intesom
själv har vållat och

han till följd detta till-av
stånd saknar omdämesförmåga
eller förmåga kontrollera sittatt
handlande.

Jag avstår från utföra de övriga lagjusteringaratt mitt förslagsom
föranleder.

Slutligen vill jag, det gällernär möjligheterna döma till psykiat-att
risk tvångsvård reaktion på straffbelagda gärning i densom en en
situation återfallsriskmed i andra stycket i utredningenssom avses
förslag till 6 § i 30 kap. BrB, betona mitt förslag inteen ny a att
innebär någon saklig förändring. Detsamma gäller möjligheternat.ex.
för åklagare underlåta väcka åtal.att atten

Det sagda anledning fråga sig skillnadernaatt mellan utred-ger om
ningens Ävenförslag och mitt enbartär "optisk" med minnatur.av
lösning kommer det finnas litenatt psykiskt stördaen grupp av
lagöverträdare ansvarsfrihet grund sin störningsom ges av genom-
bristande uppsåt i stället för bristande ansvarsförmåga. Men den
principiella skillnaden mellan lösningarna enligt minär mening
betydande. Om jag skulle försöka sammanfatta de skäl jag harsom

i det föregående för min lösning,angett jag det för möjlig-tror att
heterna habilitera de aktuella lagöverträdarnaatt väsentligär av
betydelse vilket psykologiskt klimat skaparrättssystemet för densom
fortsatta behandlingen i samhället dessa. Det sker enligt minav
mening bäst de så långt det möjligt behandlasatt är andragenom som
lagöverträdare och inte från början skiljs och identifierasut som
avvikande.
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