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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om försöksverksamhet med ungdomsstraff och vissa därtill höran
de lagar 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att en ny 
straffrättslig paföljd som kallas ungdoms
straff skall tas i bruk på försök. Ungdoms
straffet skall kunna användas som straff för 
brott som begåtts av någon som inte har 
fyllt 18 år, när böter inte är en tillräckligt 
sträng påföljd på grund av brottets allvarlig
het och det inte finns vägande skäl som krä
ver att ett ovillkorligt fängelsestraff döms ut. 
Ungdomsstraffet är således avsett att tilläm
pas på sådana brott för vilka det för närva
rande utdöms villkorligt fängelsestraff. Ung
domsstraffet är huvudsakligen avsett att an
vändas när gärningsmannen redan tidigare 
har ådömts minst ett villkorligt straff. I un
dantagsfall skall också en förstagångsförbry
tare kunna dömas till ungdomsstraff, om 
hans sociala situation ger anledning till det
ta. 

Enligt förslaget skall ungdomsstraffet bestå 
av ungdomstjänst och övervakning. Ung
domstjänsten skall delvis vara en form av 
samhällstjänst som är anpassad för 15-17-
åringar. Ungdomstjänsten skall också omfat
ta uppgifter och aktiviteter som främjar den 
ungas sociala verksamhetsförmåga. Dessa 
uppgifter kan t.ex. vara kurser och undervis
ningsprogram med hjälp av vilka den ungas 
livssituation reds ut. Till ungdomstjänst kan 
dömas i minst l O och högst 60 timmar. Det 
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centrala i övervakningen skall vara samtal 
om det brott som har begåtts och dess följ
der. Overvakningens uppgift skall också 
vara att stöda och vägleda den unga. Den 
unga skall ställas under övervakning för en 
viss tid som bestäms av domstolen, minst tre 
månader och högst ett år. 

Enligt förslaget skall försöksverksamhet 
med ungdomsstraff i det första skedet pågå 
under tre års tid inom vissa domstolars om
råden. Kriminalvårdsföreningen skall svara 
för verkställigheten av ungdomsstraffet 

I propositionen föreslås att det skall stiftas 
en temporär lag om försöksverksamhet med 
ungdomsstraff. Det föreslås dessutom att de 
ändringar som ibruktagandet av ungdoms
straffet medför skall göras i strafflagen och 
vissa andra lagar. Propositionen innehåller 
också förslag till ändring av stadgandena om 
åtals- och domseftergift så att medling mel
lan gärningsmannen och målsäganden skall 
nämnas särskilt i lagen som en grund för 
åtals- och domseftergift 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1997 och avses bli behandlad 
i samband med den. 

Lagarna föreslås träda i kraft i början av 
1997. Lagen om försöksverksamhet med 
ungdomsstraff föreslås vara i kraft till ut
gången av 1999. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

Av alla personer som 1994 misstänktes för 
brott var 7,5 procent i åldern 15-17 år. År 
1993 var motsvarande andel 10,5 procent. 
Flera av de brott som unga begår har sarn
band med fritiden eller med stadganden som 
gäller åldersgränser. Vanliga brott bland 
unga är även stölder, olovligt brukande och 
skadegörelser. 

Den allmänna principen inom kriminalpo
litiken har varit att de un$a i allmänhet 
döms till lindrigare straff, da en stor del av 
brottsligheten bland dem närmast beror på 
oförstånd eller tanklöshet. De ungas brotts
lighet är i de flesta fall ett snabbt övergåen
de fenomen. Ett strängt straff kan även 
äventyra den ungas sociala utveckling. 
Framför allt bör man försöka förhindra att 
unga hamnar i fängelse, eftersom det har 
kunnat konstateras att detta har en skadlig 
inverkan på den unga personens utveckling. 
De lämpligaste påföljderna för unga förbry
tare är sådana som verkställs i frihet. Avsik
ten med denna proposition är att utveckla 
dylika påföljder. 

Ovan nämnda synpunkter är speciellt vikti
ga då gärningsmannen hör till den yngsta 
gruppen personer med ett straffrättsligt an
svar, dvs. till åldersgruppen 15-17 år. För 
gärningsmän som hör till denna åldersgrupp 
har det också i andra länder ofta införts spe
ciella påföljder. 

2. Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

I den nuvarande lagstiftningen finns vissa 
stadganden som gäller gärningsmän som inte 
har fyllt 18 år. Enligt 3 kap. 2 § (302/90) 
strafflagen skall för brott, som begåtts av 
en person som inte fyllt 18 år, dömas enligt 
en lindrigare straffskala ett stadgande om 
detta fanns med reda.IJ i strafflagens ur
sprungliga 3 kap. 2 §. Atalseftergift för ett 
brott som begåtts av en person som inte har 
fyllt 18 år är möjlig enligt 15 § 2 rnorn. 
(301/90) förordningen om införande av 
strafflagen, om brottet inte kan förutses 

medföra ett strängare straff än böter eller 
fängelse i högst sex månader och gärningen 
snarare kan anses ha berott på oförstånd el
ler förhastande än på likgiltighet för förbud 
och påbud i lag. På motsvarande sätt får 
dornstolen enligt 3 kap. 5 § 4 rnorn. i straff
lagen lämna ett brott som har begåtts av den 
som inte har fyllt 18 år obestraffat, om gär
ningen snarare kan anses ha berott på oför
stånd eller förhastande än på likgiltighet för 
förbud och påbud i lag. Enligt l § 2 rnorn. 
(992/89) lagen om villkorligt straff får en 
person som begått ett brott innan han fyllt 
18 år inte dömas till ovillkorligt fängelse
straff, om det inte finns vägande skäl. 

Enligt 7 § (137176) lagen om unga förbry
tare är ett villkorligt straff möjligt för unga 
förbrytare, med vilka avses 15-20-åringar, 
även i sådana fall där ett tidigare straff utgör 
ett hinder för att kunna döma den som fyllt 
21 år till ett villkorligt straff. Enligt 8 § i 
nämnda lag skall en villkorli~t dömd ung 
förbrytare under prövotiden sta under över
vakning, om inte dornstolen annorlunda för
ordnat. 

Enligt 1994 års statistik utdömdes för brott 
som unga personer hade begått då de var i 
åldern 15-17 år 5 268 straff i ordinarie 
rättegång. A v dessa var 3 723 bötesstraff, 
l 348 villkorliga fängelsestraff och 193 
ovillkorliga fängelsestraff. Dornstolen läm
nade gärningen abestraffad med stöd av 3 
kap. 5 § 4 rnorn. strafflagen i 436 fall. An
talet dornar i vilka det konstaterades att den 
villkorligt dömda unga förbrytaren inte skall 
ställas under övervakning var samrna år 158. 
Enligt tillgängliga uppgifter står alltså hu
vuddelen av de villkorligt dömda unga för
brytama under övervakning. 

Brott som begåtts av unga kan även leda 
till åtgärder med stöd av barnskyddslagen 
(683/83). Socialnämnden skall enligt lagen 
vidta stödåtgärder inom den öppna vården 
om barnet eller den unga personen genom 
sitt beteende äventyrar sin hälsa eller ut
veckling. Om barnet igen allvarligt äventyrar 
sin hälsa eller utveckling genom brottslig 
gärning som inte kan anses obetydlig, är 
socialnämnden skyldig att omhändertaga 
barnet och ordna barnets vård utom hemmet, 
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såvida stödåtgärder inom den öppna vården 
inte är ändamålsenliga eller möjliga och så
vida vården utom hemmet bedöms motsvara 
barnets bästa. 

Medling i brottmål är inte reglerad i gäl
lande lagstiftning. Medlingsv~rksamheten 
påbörjades år 1983 i Finland. Ar 1995 var 
ca 170 kommuner med i denna verksamhet. 
I samtliga kommuner med över 20 000 in
vånare fanns det en möjlighet till medling. 
På grund av medlingens delvis inofficiella 
natur är statistikuppgifterna inte exakta. En
ligt en grov bedömning var över 3 000 
brottmål föremål för medling år 1995. I des
sa fanns nästän 5 000 personer som hade 
gjort sig skyldiga till brott. Huvudsakligen 
är det fråga om mindre egendomsbrott, t.ex. 
skadegörelser, snatterier och stölder samt 
lindriga misshandelsbrott. 

Medlingsförfarandet grundar sig på frivil
lig arbetskraft. Fastän huvuddelen av all 
medling är organiserad så att den hör under 
socialnämnderna, finns det ingen fast riks
omfattande organisation för systemet. A v
saknaden av ett regelverk och en fast riks
omfattande organisation står visserligen i 
överensstämmelse med vissa av tankegång
arna bakom medlingen. Medling har ofta 
erbjudits uttryckligen som ett alternativ till 
det officiella i lag reglerade kontrollsystemet 
som administreras av myndigheterna. 

Det är problematiskt att styra medlings
verksamheten genom lagstiftning just på 
grund av verksamhetens inofficiella karaktär. 
A ena sidan har medlingen ett klart samband 
med det straffrättsliga systemet genom stad
gandena om åtgärdseftergift Enligt dessa 
stadganden, som reviderades år 1991, kan 
gärningsmannens handlande för att avstyra 
eller avlägsna verkningarna av brottet beak
tas som en omständighet som talar för åtals
eller domseftergift I motiveringen till lagen 
konstateras, att fastän lagen inte direkt näm
ner medling kan deltagande i just medling 
vara ett typiskt exempel på en sådan situa
tion som här avses. 

2.2. Lagstiftningen i de övriga nordiska 
länderna 

Om de ungas straffrättsliga ställning 

De ungas straffrättsliga ställnin~ varierar i 
hög grad i olika länder. Redan aldersgrän
serna för när någon anses tillräknelig är 
olika i Europa. I vissa länder behandlas brott 

som begåtts av un~a i speciella ungdoms
domstolar och de paföljder som används för 
unga kan i hög grad avvika från de som an
vänds för vuxna. Eftersom det i denna pro
position inte föreslås en total revidering av 
det påföljdssystem som gäller unga, utan det 
huvudsakligen är fråga om införande av 
ungdomsstraff, har jämförelsen med lagstift
ningen i de övriga nordiska länderna begrän
sats till att endast gälla de påföljder som till 
sin stränghet motsvarar det föreslagna ung
domsstraffet Nedan redogörs i första hand 
för de påföljder som befinner sig mellan 
böter och ovillkorligt fängelsestraff. 

Sverige 

Det finns två olika påföljdstyper i svensk 
lagstiftning som motsvarar villkorligt straff i 
Finland, nämligen villkorlig dom och 
skyddstillsyn. Villkorlig dom döms ut för en 
prövotid pa två år och den kombineras i all
mänhet med ett ovillkorligt bötesstraff. Om 
den dömde bryter mot de skyldigheter som 
bestämts i domen, kan åklagaren yrka att 
den villkorliga domen förvandlas till en an
nan påföljd. 

skyddstillsyn döms ut för en prövotid på 
tre år. Den dömde står under övervakning 
under det första året av denna prövotid. Sär
skilda villkor kan fogas till detta straff, och 
det kan under vissa förutsättningar även 
kombineras med ett bötesstraff eller ett fäng
elsestraff på högst tre månader. Vid villkors
brott kan övervakningstiden förlängas och 
ett annat straff kan även i allvarliga fall be
stämmas i stället för skyddstillsyn. 

I samband med skyddstillsyn kan en per
son som missbrukar rusmedel och som är i 
behov av vård även förordnas i s.k. kon
traktsvård, om han samtycker till detta. Den
na påföljd används som ett alternativ till 
ovillkorligt fängelsestraff. 

I Sverige bedriver man som bäst försöks
verksamhet med .~amhällstjänst som alterna
tiv till fängelse. A ven samhällstjänst genom
förs så som en särskild föreskrift som fogas 
till en skyddstillsynsdom. 

I praktiken är villkorlig dom och skydds
tillsyn mera sällsynta Råföljder för 15-17-
åringar än en tredje paföljd som svensk rätt 
känner till, nämligen överlämnande till sär
skild vård. En gärningsman under 21 år kan 
genom ett beslut av domstol förordnas i vård 
inom socialtjänsten. Vårdformerna motsvarar 
i hög grad åtgärderna enligt barnskyddslagen 
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i Finland, t.ex. familjevård och anstaltsvård. 
Jämfört med systemet i Finland är skillnaden 
den, att det i Sverige är en domstol och inte 
socialmyndigheterna som fattar beslutet om 
överlämnande av en person till vård på 
grundval av brott. 

I ett kommittebetänkande från år 1993 
(SOU 1993:35) föreslås, att påföljden över
lämnande till särskild vård skall utgå ur på
följdssystemet. Likaså föreslås att det införs 
en ny påföljdstyp för unga, särskild tillsyn, 
som skall vara ett straff på minst sex må
nader och högst två år som verkställs i en 
speciell anstalt. Påföljden skall ersätta ovill
korliga fängelsestraff som för tillfället 
ådöms unga, med undantag för straff över 
två år. Ett tredelat kommittebetänkande från 
1995 (SOU 1995:91) innehåller en omfattan
de plan för en revidering av påföljdssyste
met Avsikten med förslaget är att göra 
straffens inbördes stränghetsförhållanden 
klarare. Samtidigt är målet att minska an
vändningen av fängelsestraff. Detta försöker 
man uppnå genom att ta i bruk en mängd 
nya påföljder som verkställs i frihet. I och 
med reformen föreslås att såväl skyddstillsyn 
som villkorlig dom skall avskaffas. Den 
först nämnda skall enligt förslaget ersättas 
med ett särskilt övervakningsstraff på ett år i 
stället för nuvarande tre år. Villkorlig dom 
skall enligt förslaget ersättas med ett prövo
tidsstraff på ett år i stället för nuvarande två 
år. Andra påföljder som verkställs i frihet 
skall enli&t förslaget vara samhällstjänst, 
kontraktsvard samt avtjänande av ett fängel
sestraff i form av elektroniskt övervakad 
husarrest 

Norge 

Lagstiftningen i Norge innehåller inga sär
skilda påföljder för unga. Unga behandlas 
dock inte på samma sätt som vuxna, utan 
man förhåller sig lindrigare till brott som 
begås av dem. 

Enligt straffprocesslagen i Norge kan åkla
garen låta bli att väcka åtal för brott, vilket 
används i stor utsträckning när det gäller 
unga. Förutom denna typ av åtalseftergift, 
som påminner om motsvarande åtgärd i Fin
land, känner lagen i Norge även till villkor
lig åtalseftergift. Som villkor för åtalsefter
gift används speciellt skadestånd, men även 
t.ex. övervakning kan komma i fråga som 
villkor. 

Enligt den nuvarande lagstiftningen i Nor-

ge kan åklagaren även besluta om åtalsefter
gift för brott som begåtts av en person under 
18 år och överföra saken till socialmyndig
heterna för behandling. I detta fall är det i 
sista hand socialmyndigheterna som beslutar 
om de åtgärder som skall vidtas mot den 
unga personen. Enligt förslaget till revide
ring av den norska strafflagens allmänna del 
(NOU 1992:23) skall denna möjlighet slopas 
och ersättas med ett system där det i större 
utsträckning blir möjligt att använda villkor
lig åtalseftergift. 

Villkorlig dom kan i Norge betyda anting
en uppskov med verkställigheten av straffet, 
såsom i Finland, eller uppskov med bestäm
mandet av straffet. Det först nämnda är i 
praktiken klart vanligare. Lagen förbjuder 
inte att personer under 18 år döms till ett 
ovillkorligt fängelsestraff, Jnen detta är i 
praktiken mycket sällsynt. Overvakning kan 
användas som villkor för straff, men detta 
sker i praktiken endast i samband meg en 
tiondedel av alla villkorliga domar. A ven 
andra villkor kan ställas. Lagen nämner bl.a. 
möjligheten att bestämma vistelseort, förbud 
att använda alkohol eller droger, avvänj
ningsvård och psykiatrisk vård, men dom
stolen har även möjlighet att använda andra 
villkor som den finner ändamålsenliga. 

Danmark 

Lagstiftning~n i Danmark är mycket lik 
den i Norge. Atalseftergift används allmänt 
vid mindre brott, och enligt rättegångslagen 
kan åtalseftergift användas villkorligt vid 
alla .. brott om gärningsmannen är under 18 
år. Overvakning eller andra ändamålsenliga 
villkor kan fogas till åtalseftergiften. För
teckningen över villkor som kan användas 
lilq1ar den som finns i N arge. 

A ven villkorlig dom förekommer i Dan
mark både som uppskov för bestämmande 
av straff och som uppskov för straffverkstäl
ligheten. De villkor som kan fogas till do
men är desamma som i fråga om villkorlig 
åtalseftergift. I praktiken utgör gärningsman
nens ålder ofta en grund för en villkorlig 
dom så till vida, att det straff som följer vid 
återfall i brott efter villkorliga åtalseftergifter 
ofta just är en villkorlig dom. 

2.3. Bedömning av nuläget 

Fastän en person som inte fyllt 18 år en
ligt lagen kan dömas till ovillkorligt fängel-
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sestraff endast på grund av vägande skäl, 
har domstolama i relativt många fall funnit 
att det finns sådana skäl. Detta torde bero på 
att det vid allvarligare brott inte finns något 
alternativ till fängelsestraff som upplevs som 
tillräckligt. Då ett ovillkorligt fängelsestraff 
är uppenbart skadligt för unga personer är 
det skäl att ytterligare sträva efter att sådana 
inte döms ut. 

Ett problem med det nuvarande påföljds
systemet för unga har ansetts vara bristen på 
alternativ. Villkorligt fängelsestraff är det 
enda straffet som verkställs i frihet,. och det 
är förknippat med vissa problem. A ven om 
en till villkorligt fängelsestraff dömd ung 
person ställs under övervakning visar straffet 
inte tillräckligt tydligt för honom, att han är 
tvungen att avtjäna ett konkret straff och 
inte bara blir föremål för ett obestämt och 
avlägset hot. En olägenhet med villkorliga 
fängelsestraff är också att de ofta hopar si~ 
och kan leda till ett långt straff i anstalt pa 
grund av nya brott som begåtts under prövo
tiden. Trots dessa olägenheter är ett villkor
ligt straff emellertid i många fall en funge
rande påföljd. Den varning som ingår i det 
villkorliga straffet ser i största delen av f~l
len ut att fungera och fylla sin uppgift. Ar 
1993 utdömdes ca 14 000 villkorliga fängel
sestraff. Samma år förordnades i ca 200 fall 
ett tidigare villkorligt straff gå i verkställig
het. 

Samhällstjänst som i försökssyfte används 
som ett alternativ till fängelsestraff kan i all
mänhet inte tillämpas på unga, eftersom 
samhällstjänst enligt lagen endast kan använ
das i stället för ett ovillkorligt fängelsestraff. 
Eftersom ett ovillkorligt fängelsestraff endast 
i undantagsfall kan komma i fråga när det 
gäller personer som inte har fyllt 18 år, be
gränsar detta möjligheterna att döma till 
samhällstjänst Dessutom skulle en oavlönad 
tjänstgöring i flera månader under veckoslut 
eller i övrigt under fritiden i de flesta fall bli 
för krävande för personer som inte fyllt 18 
år och skulle i allmänhet inte lyckas. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

3.1. Ungdomsstraff 

Syftet med propositionen är att utveckla 
påföljdssystemet för dem som inte har fyllt 
18 år så, att det finns en påföljd som lämpar 
sig för personer i denna ålder. I detta syfte 

föreslås att det stadgas en lag om försöks
verksamhet med ungdomsstraff. Ungdoms
straffet är en ny påföljd avsedd för personer 
som inte fyllt 18 år, som skall kunna använ
das då ett bötesstraff inte är en tillräckligt 
sträng påföljd med hänsyn till hur allvarligt 
brottet är. Ungdomsstraffet är således inte 
avsett för fall där bötesstraff eller åtgärds
eftergift för närvarande kommer i fråga, utan 
det är avsett att ersätta en del av de villkor
liga fängelsestraffen. I vissa fall lämpar det 
sig också som ett alternativ till nuvarande 
ovillkorliga fängelsestraff. 

Enligt förslaget skall ett ungdomsstraff 
dömas ut som ungdomstjänst, och gärnings
mannen skall alltid ocksa ställas under över
vakning. Ungdomstjänsten skall för sin del 
utgöras av regelbundet arbete som utförs 
under tillsyn, och den utgör till denna del på 
sätt och vis en form av samhällstjänst som 
är anpassad för personer under 18 år. På 
grund av målgruppens särdrag skall också 
andra element fogas till ungdomstjänsten. 
Det gemensamma draget för dessa är en 
strävan efter att främja den ungas sociala 
verksamhetsförmåga och ansvarskänsla. När 
tjänstgöringens innehåll planeras skall den 
unga personens egna önskemål och anlag 
beaktas. Genom tjänstgöringen försöker man 
skapa kontakter mellan den unga personen 
och hans närmiljö och få honom att delta i 
olika aktiviteter avsedda för jämnåriga. Med 
hjälp av de program och kurser som ingår i 
ungdomstjänsten kan man också lära den 
dömda att använda samhällets tjänster. I frå
ga om ungdomsstraffet är det emellertid all
tid också fråga om ett straff i den bemärkel
sen, att påföljden innebär klander med an
ledning av ett brott. Att klarlägga betydelsen 
av brottet för gärningsmannen - dvs. att 
klargöra vad som är fel i gärningen och vil
ken inverkan den har t.ex. på offrets liv -
skall utgöra en betydelsefull del av ung
domsstraffet 

Det centrala innehållet i övervakningen 
som är en del av ungdomsstraffet skall vara 
samtal om det brott som har begåtts. Syftet 
med övervakningen är också att stöda den 
unga i hans livssituation och i mån av möj
lighet främja hans anpassning i samhället. 
Som övervakningstid för ungdomsstraffet 
föreslås minst tre månader och högst ett år 
enligt domstolens förordnande. Till överva
kare försöker man få en person som den 
unga redan tidigare har ett positivt förhållan
de till. 
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Det detaljerade innehållet i ungdomsstraf
fet skall fastställas i varje enskilt fall skilt 
för sig genom en verkställighetsplan. Efter
som ungdomsstraffet är avsett för personer 
som begått sitt brott som minderåriga och 
det oftast verkställs före personens 18-års 
dag, är det viktigt att beakta den unga perso
nens förhållanden då man planerar straffets 
innehåll. Vid fastställandet av innehållet i 
straffet är det särskilt viktigt att Kriminal
vårdsföreningen och socialnämnden samar
betar. 

Om den dömde försummar sina skyldig
heter som sammanhänger med ungdoms
straffet och som har fastställts i verksam
hetsplanen, kan Kriminalvårdsföreningen 
enligt förslaget ge den dömde en skriftlig 
varning. I händelse av brott mot villkoren 
kan domstolen förlänga övervakningstiden 
eller ådöma ett annat straff i stället för det 
oavtjänade ungdomsstraffet Om den som 
har dömts till ungdomsstraff under övervak
ningstiden gör sig skyldig till ett nytt brott 
för vilket ett ovillkorligt fängelsestraff döms 
ut, kan det bli fråga om att bestämma ett 
gemensamt fängelsestraff för detta brott och 
det brott som ledde till ungdomsstraffet 

Ungdomsstraffet kommer att ställa nya 
krav på samarbetet mellan myndigheterna. 
Ungdomsstraffet förutsätter också att nya 
arbetsformer utvecklas och tas i bruk. A v 
dessa orsaker föreslås därför att den nya 
strafformen på försök tas i bruk i form av en 
geografiskt begränsad försöksverksamhet i 
sju tingsrättsdistrikt 

3.2. Medling 

I och med att medlingsverksamheten blir 
mera omfattande blir de myndigheter som 
tillämpar lagen allt oftare tvungna att ställa 
sig fragan vilken betydelse medling skall ges 
vid tillämpningen av strafflagstiftningen. 
Avsaknaden av en egentlig lagstiftning om 
medling orsakar förvirring. Detta faktum kan 
även äventyra enhetligheten i tillämpnings
praxis. För att råda bot på denna olägenhet 
föreslås att det intas ett särskilt stadgande 
om medling i stadgandena om åtals- och 
domseftergift Enligt förslaget skall medling 
nämnas särskilt som en omständighet som 
kan led~ till åtgärdseftergift på skälighets
grund. Andringen innebär att man i lagtex
ten tar in det omnämnande som nu in~år i 
förarbetena till gällande stadgandena om atals-
och domseftergift Avsikten är samtidigt att 

betona medlingens betydelse som en grund 
för åtgärdseftergift 

Avsikten med reformen är inte att ingripa i 
den nuvarande grundstrukturen i stadgande
na om åtgärdseftergift Utgångspunkten att 
det alltid är beroende av prövning när dom
stolen beslutar om åtgärdseftergift på de 
grunder som nämns i lagen - och aldrig 
självklart och automatiskt - skall bevaras 
som den är. När medlingens betydelse som 
grund för att avstå från åtgärder betonas 
måste man samtidigt kunna garantera att 
medlingsprocessen respekterar samma rätts
skyddsvärden som hela straffrättsvården 
bygger på. Det är alltså motiverat att kräva 
att medling skall vara helt frivillig samt byg
ga på riktig kunskap om brottet, partemas 
rättigheter och rättsordningens innehåll. Man 
måste också försäkra sig om medlamas 
opartiskhet och sakkunskap. Åtminstone 
tillsvidare är det de instanser som organise
rar medlingsverksamheten som svarar för att 
dessa omständigheter är för handen. Med
lingens betydelse som grund för åtgärdsef
tergift kommer i fortsättningen i stor ut
sträckning att bero på i hur hög grad man 
lyckas trygga kraven på rättsskydd även un
der medlingsprocessen. 

4. Problem i anknytning till 
genomförandet av 
försöksverksamheten 

Genomförandet av ungdomsstraffet är för
knippat med ett flertal praktiska problem 
som kan lösas först under försöksverksam
heten. Dylika problem är framför allt ut
vecklandet av de samarbetsnät som är ound
gängliga för verkställigheten av straffet samt 
preciseringen av det nya straffets innehåll 
och dess tillämpningsområde. 

Enligt förslaget skall försöksverksamhet 
med ungdomsstraff bedrivas J?å ett begränsat 
område under tre års tid. Pa tre år är det 
möjligt att få information och erfarenheter 
framför allt om domstolamas villighet att 
använda denna påföljd. Denna tid är också 
tillräcklig för att utveckla samarbetsformerna 
samt för att utkristallisera påföljdens inne
håll. En bedömning av de mera omfattande 
kriminalpolitiska verkningarna, bl.a. påfölj
dens inverkan på återfallsrisken, kräver an
tagligen en längre tid än dessa tre år. En 
väsentlig del av försöksverksamheten skall 
utgöras av uppföljning och evaluering av re
sultaten. 
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Svagheten med en regional försöksverk
samhet är att den inte helt och hållet uppfyl
ler kravet på likställighet. För samma brott 
som inom försöksområdet leder till ung
domsstraff döms vid domstolar utanför för
söksområdet sannolikt till ett villkorligt 
fängelsestraff. Fördelen med en regional för
söksverksamhet är igen att den kan påbörjas 
snabbare och effektivare. Planeringen och 
organiseringen av ungdomstjänsten kommer 
att vara en ny slags verksamhet som t.ex. 
jämfört med samhällstjänsten kommer att 
kräva mer resurser. A v denna orsak är det 
motiverat att försöksverksamheten påbörjas 
inom ett begränsat område. 

5. Val av områden för 
försöksverksamheten 

Det kan antas att målgruppen för ung
domsstraffet till övervägande del finns i stä
derna och att ungdomsbrottslighetens natur i 
de stora städerna och även de åtgärder som 
riktas mot unga lagöverträdare är annorlunda 
jämfört med landsbygden. Emellertid kan 
man också i glesbygderna hitta enstaka fall 
när ungdomsstraffet kan tillämpas. I syfte att 
bedöma hur ungdomsstraffet fungerar i olika 
förhållanden föreslås att till försöksverksam
heten väljs ut sådana tingsrätter i landets 
olika delar vilkas domkretsar omfattar både 
stora och små kommuner. 

För att man skall kunna få tillräckligt med 
information och erfarenheter av försöksverk
samheten skulle det förutsätta att samman
lagt ca etthundra ungdomsstraff döms ut 
årligen inom försöksområdena. Vid valet av 
områden för försöksverksamheten har man 
också beaktat förutsättningarna för Kriminal
vårdsföreningens distriktsbyråer att genom
föra försöksverksamheten liksom också på
gående eller slutförda verksamhetsformer för 
ungdomsarbetet som i olika delar av landet 
riktar sig mot målgruppen för ungdomsstraf
fet På dessa grunder föreslås att försöks
verksamhet med ungdomsstraff skall genom
föras inom domkretsarna för sju tingsrätter. 

Det föreslås att försöksverksamheten skall 
omfatta mål som avgörs vid tingsrättema i 
Esbo, Helsingfor§, Joensuu, Tammerfors, 
Vanda, Vasa och Abo. Med tanke på befolk
ningsunderlaget representerar försöksområ
dena ca 30 procent av Finlands befolkning. 
Försöksverksamheten omfattar samtliga stora 
städer och hela huvudstadsregionen, medan 
glesbygderna är två till antalet. För att hela 

360330J 

huvudstadsregionen tas med i försöksverk
samheten talar ungdomsbrottslighetens kon
centration samt rörligheten inom detta om
råde. Likställighetsproblemen i anknytning 
till försöksverksamheten skulle accentueras i 
onödan om någon av de stora kommunerna i 
denna region skulle lämnas utanför försöks
verksamheten. 

När man har utrett antalet ungdomsstraff
domar som kan förväntas har man U.J?pskattat 
antalet personer som under 1995 adömdes 
ett villkorligt straff jämte övervakning vid 
domstolarna inom försöksområdet och som 
dessutom tidigare har ådömts minst ett vill
korligt straff såsom under 18-åringar. Siff
rorna ger en grov grund för förutsägelser om 
antalet fall som årligen kommer att dömas 
till ungdomsstraff. Beräkningarna rörande 
detta antal innehåller emellertid ett antal 
osäkerhetsfaktorer. Med beaktande av dessa 
reservationer kan det uppskattas, att 
100-150 ungdomsstraff årligen kommer att 
dömas ut vid domstolama inom försöksom
rådet 

6. Propositionens verkningar 

Försöksverksamheten med ungdomsstraff 
leder till ökade uppgifter för Kriminalvårds
föreningen samtidigt som även under 18-
åriga lagöverträdare kommer att ingå i före
ningens klientel. Utan en ökning av persona
len är det inte möjligt att planera innehållet i 
ungdomsstraffet och dess verkställighet, att 
till personalen lära ut hur programmen skall 
genomföras, att skapa lokala samarbetsnät 
eller att verkställa straffen i praktiken. Enligt 
de erfarenheter som erhållits av samhälls
tjänsten och olika ungdomsarbetsprojekt för
utsätter verkställigheten av drygt etthundra 
ungdomsstraff inklusive planerings- och ut
bildningsuppgifter att åtta nya personer an
ställs vid Kriminalvårdsföreningen. Det kan 
uppskattas att 2 miljoner mark kommer att 
ga åt till lönekostnader, utbildning, produk
tion av material samt övriga verkställighets
utgifter för ungdomsstraffet under det första 
året av försöksverksamheten. 

Kostnaderna påverkas inte av att medling 
särskilt omnämns som en grund för åtgärds
eftergift. 

7. Beredningen av propositionen 

Arbetsgruppen för påföljder i frihet inom 
strafflagsprojektet, som bereder totalrevide-
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ringen av strafflagstiftningen, utarbetade ett 
förslag till ungdomsstraff, som med vissa 
ändringar godkändes av projektets lednings
grupp och överläts till justitieministeriet i 
augusti 1993. 

Utlåtanden om förslaget gavs av 26 myn
digheter och organisationer. Ett sammandrag 
av utlåtandena har uppgjorts i form av ett 
kompendium. I utlåtandena ansågs det all
mänt att det är nödvändigt att utveckla nya 
alternativa påföljder för unga. Förslaget om 
att införa ungdomsstraff i påföljdssystemet 
fick understöd. Olika uppfattningar fram
fördes däremot om dess användningsområde 
och innehåll. 

En första proposition med förslag till lag 
om ungdomsstraff (RP 251/1994 rd.) avläts 
redan 1994 till riksdagen. Propositionen ha
de utarbetats vid justitieministeriet på basis 
av strafflagsprojektets förslag och utlåtande
na därom. Denna proposition förföll emeller
tid. Den proposition som nu avlåts motsva
rar i centrala delar det tidigare förslaget. I 
propositionen har emellertid gjorts vissa 
ändringar som debatten om den ursprungliga 
propositionen och den övriga beredningen 
av totalrevideringen av strafflagstiftningen 
har gett anledning till. Den betydelsefullaste 
skillnaden jämfört med de tidigare planerna 
är förslaget om att användningen av det nya 
straffet skall påbörjas som en geografiskt 
begränsad försöksverksamhet. Den närmare 
planeringen av försöksverksamheten utförs 
av en särskild arbetsgrupp enligt ett beslut 
av justitieministeriet. Denna arbetsgrupp 
överlämnade sitt betänkande i saken till jus
titieministeriet i juni 1996. Resultaten av 
arbetsgruppens arbete har varit tillgängliga 
när denna proposition utarbetades. Den and
ra betydande skillnaden jämfört med de tidi
gare planerna är bevarandet av övervakning
en av villkorligt straffade personer. 

Regleringen av förlikningsverksamheten 
har diskuterats i strafflagsprojektets led
ningsgrupp. I saken har dessutom särskilt 
hörts justitiekanslersämbetet och Suomen 
Sovittelun Tuki ry. På grund av ändringens 
tekniska natur har förslaget till denna del 
inte sänts på någon mera omfattande remiss. 

8. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1997 och avses bli behandlad 
i samband med den. 

Vid justitieministeriet bereds som bäst en 
regeringsproposition där det föreslås änd
ringar i rättegångsbalkens stadganden om 
fullföljd av talan från underrätt till hovrätt 
och handläggning av besvärsmål i hovrätt. 
Nämnda proposition kommer också att om
fatta ett sytem med fullföljdstillstånd i brott
mål. Behovet av fullföljdstillstånd kommer 
att bero av den utdömda påföljden. Enligt 9 
§ i förslaget till lag om försöksverksamhet 
med ungdomsstraff kan domstolen förlänga 
övervakningstiden eller anse att straffet har 
avtjänats till fullo i sådana fall när den döm
de av andra orsaker än misskötsamhet inte 
har kunnat utföra ungdomstjänsten. Enligt 
den föreslagna 11 § kan domstolen vid över
trädelse av villkoren för ungdomsstraffet 
förlänga övervakningstiden eller utdöma ett 
nytt straff i stället för ungdomsstraffet En
ligt förslaget kan ändring i den dom som 
domstolen har avkunnat med stöd av nämn
da paragrafer sökas enligt stad~andena i rät
tegangsbalken. Fullföljdstillstandssystemets 
inverkan på ovan nämnda sökande av änd
ring bör utredas i samband med att rätte
gångsbalkens stadganden om fullföljd revi
deras. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lag om försöksverl<samhet med 
ungdomsstraff 

l §. Tillämpningsområde. I l mom. stad
gas om den regionala tillämpningen av lagen 
genom att räkna upp de underrätter vid vilka 
lagen skall tillämpas. 

Enligt förslaget skall domstolama inom de 
valda försöksområdena ha en möjlighet att 
döma ut ett un~domsstraff oberoende av var 
brottet har begatts. stadgandet har betydelse 
närmast när brottmål som behandlas på 
grundval av åtalsbegäran skall avgöras, ef
tersom ett ungdomsstraff också kan dömas 
ut för brott som har begåtts utanför försöks
området. A andra sidan kan påföljden inte 
användas i sådana fall när straff för ett brott 
som har begåtts inom försöksområdet döms 
ut av en underrätt utanför försöksområdet 

Enligt 2 mom. kan ett gemensamt fängel
sestraff enligt 12 § l mom. i lagen likväl 
dömas ut i alla tingsrätter. 

I 3 mom. ingår ett stadgande om högre 
domstolars möjlighet att döma ut ungdoms
straff när ändring söks i underrättens avgö
rande i ett brottmål som enligt l mom. om
fattas av försöksverksamheten. Av 14 §,som 
gäller lagens ikraftträdande, följer i~en att 
lagen inte skall tillämpas på brottmal som 
ankommer till en fullföljdsdomstol under 
den tid försöksverksamheten pågår men som 
har avgjorts vid en underrätt innan försöks
verksamheten påbörjades. 

2 §. Förutsättningarna för ungdomsstrqff. 
Enligt l mom. kan den som vid gärningstid
punkten fyllt 15 men inte 18 år dömas till 
ungdomsstraff. För den föreslagna 18 års 
åldersgränsen talar för det första, att det är 
ändamålsenligt att den nya påföljden inriktas 
på en åldersgrupp inom vilken man sanno
likt kan uppnå de bästa resultaten. Krimina
liteten bland personer under 18 år präglas 
ofta av att man söker tillfällig spänning och 
aktivitet i tillvaron, medan brottsligheten 
bland äldre kan ha fortgått längre och vara 
planmässigare. A v sikten är att i samband 
med totalrevideringen av strafflagen ta in 
också flera andra specialstadganden rörande 

denna åldersgrupp, vilket även talar för att 
placera åldersgränsen för ungdomsstraff vid 
18 år. Dessa stadganden gäller bl.a. straff
mätningen och valet av påföljd, åtgärdsefter
gift samt förundersökning och tvångsmedel. 
När åldersgränsen slås fast kan man heller 
inte låta bli att beakta den nuvarande myn
dighetsåldersgränsen. I dag uppfattar en ung 
person §Om fyllt 18 år sig i allmänhet som 
vuxen. Aldersgränsen överensstämmer också 
med bamskyddslagen. 

Fastän åldersgränsen skulle vara 18 år kan 
ungdomsstraffet i många fall emellertid dö
mas ut och verkställas också efter att gär
ningsmannen har fyllt 18 år. Det här beror 
på att finsk lagstiftning bygger på principen 
att det avgörande är gärningsmannens ålder 
vid den tidpunkt då brottet begås och inte 
när domen avkunnas. Eftersom ungdoms
straffet omfattar övervakning under högst ett 
år kan verkställigheten av straffet till denna 
del i vissa fall fortgå ännu efter att den 
dömde har fyllt 20 år,. och om domen över
klagas ännu längre. A ven av denna anled
ning är det ändamålsenligt att ungdomsstraf
fet utformas på ett sådant sätt att det smidigt 
kan tillämpas på unga personer i olika åldrar 
och i olika livssituationer. 

Med avseende på strängheten är ungdoms
straffet en påföljd som ligger mellan böter 
och ovillkorligt fängelsestraff. Det kan an
vändas i sådana fall när böter inte är en till
räcklig påföljd för det brott som den unga 
personen har begått. Frågan huruvida böter 
är ett tillräckligt straff avgörs i första hand 
utgående från hur allvarligt brottet är, dvs. 
med iakttagande av de normala grunder som 
skall följas vid bestämmandet av straff. 
Ungdomsstraffet skall således inte användas 
i stället för ett bötesstraff utan det kommer i 
fråga i sådana fall då påföljden enligt gällan
de lag skulle vara ett villkorligt fängelse
straff. Ungdomsstraffet och ett villkorligt 
fängelsestraff är avsedda att vara alternativa 
påföljder av vilka domstolen kan välja det 
straff som i varje enskilt fall är lämpligast. 

Eftersom ungdomsstraffet är ett relativt 
lindrigt straff är det inte möjligt att använda 
det i fråga om allvarliga brott. Gränsen för 
när ett ungdomsstraff inte kan dömas ut 
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skall vara att vägande skäl kräver att ett 
ovillkorligt fängelsestraff döms ut. Gränsen 
är densamma som i l § 2 mom. lagen om 
villkorligt straff. Ungdomsstraffet placerar 
sig således klart på samma stränghetsnivå 
som det villkorliga fängelsestraffet. I synner
het den allmänna laglydnaden kan vara ett 
sådant vägande skäl som kräver att ett ovill
korligt fängelsestraff döms ut. Om brottet är 
så allvarligt att upprätthållandet av den all
männa laglydnaden kräver att ett ovillkorligt 
fängelsestraff döms ut, lqm ett ungdoms
straff inte komma ifråga. A ven i sådana fall 
när domstolen på samma gång dömer en 
person till straff för flera brott kan deras 
sammanlagda allvarlighet utgöra hinder för 
att ungdomsstraff används, fastän man för 
varje enskilt brott skulle ha kunnat döma 
personen till ungdomsstraff. 

Det är inte ändamålsenligt att i lagtexten 
försöka styra valet mellan villkorligt fängel
sestraff och ungdomsstraff, eftersom detta 
val påverkas av olikriktade faktorer. Ut
gångspunkten är alltid att brottet leder till ett 
strängare straff än böter. Om det är fråga om 
ett brott för vilket skall utdömas ett längre 
straff, t.ex närmare två års fängelse, och gär
ningsmannen är förstagångsförbrytare, ligger 
det närmare till hands att döma till ett vill
korligt fängelsestraff. Sådana brott är t.ex. 
grovt rån, våldtäkt eller grovt rattfylleri och 
dödsvållande i trafiken. I dessa fall kräver 
brottets allvarlighet å ena sida att det för 
brottet döms ett straff med ett strängt sym
bolvärde, men å andra sidan är de sociala 
åtgärder som hör ihop med ungdomsstraffet 
inte ändamålsenliga med tanke på gärnings
mannen. 

Det villkorliga fängelsestraffet fungerar 
nuförtiden bra i majoriteten av fallen. Det är 
därför inte motiverat att systematiskt övergå 
till att använda ungdomsstraff i stället för ett 
villkorligt fängelsestraff åtminstone när det 
gäller förstagångsförbrytare, utan ett villkor
ligt straff är fortfarande ofta på sin plats 
även vid mindre brott. Ungdomsstraffet bor
de användas när den dömdes återfallsrisk är 
hög och det kan antas att han är i behov av 
de sociala stödåtgärder som ingår i ung
domsstraffet Detta kan vara fallet i synner
het när den dömde redan tidigare har ådömts 
ett eller flera villkorliga straff. I undantags
fall kan det förstås vara motiverat att även 
döma en förstagångsförbrytare till ungdoms
straff, om hans sociala situation är sådan att 
den ger anledning till detta. 

strafflagens 7 kap. reviderades genom en 
lag som gavs år 1991 (697/91). Enligt de 
nya stadgandena skall för flera brott i regel 
dömas ett gemensamt fängelsestraff eller ett 
gemensamt bötesstraff. Det föreslås därför 
att det i 2 mom. på motsvarande sätt skall 
stadgas, att det skall dömas endast ett ung
domsstraff för flera brott som lagförs samti
digt. Brottens allvarlighet och antal skall 
beaktas vid straffmätningen. Med beaktande 
av ungdomsstraffets innehåll är det inte än
damålsenligt att döma ut flera ungdoms
straff. I synnerhet straff som ådöms unga 
skall vara så klara, entydiga och begripliga 
som möjligt. 

I undantagsfall kan det vara förenligt med 
den unga personens intresse att olika straff 
döms ut för brotten. Därför kan domstolen 
döma för en del av brotten till ungdoms
straff och för de övriga till ett annat straff. 
Om gärningsmannen döms till ett ovillkor
ligt fängelsestraff, föreligger det i allmänhet 
inte längre orsak att döma honom till ett 
särskilt ungdomsstraff. Däremot kan det i 
vissa fall vara motiverat att döma ut ett ung
domsstraff och ett bötesstraff. Möjligheten 
att döma ut flera straff är dock avsedd att 
vara ett undantag från huvudregeln och skall 
därför utnyttjas med återhållsamhet. 

Om domstolen stannar för att döma både 
till ett ungdomsstraff och till ett annat straff, 
skall den när det gäller det andra straffet 
iaktta de normala reglerna om bestämmande 
av straff. Ett gemensamt fängelsestraff eller 
ett gemensamt bötesstraff bestäms således 
med iakttagande i tillämpliga delar vad som 
i 7 kap. strafflagen stadgas om gemensamt 
straff. 

Enligt gällande lagstiftning kan en svaran
de inte dömas till frihetsstraff utan att han 
har hörts. Enligt regeringens proposition 
med förslag till lagstiftning om revision av 
rättegångsförfarandet i brottmål i underrät
tema (RP 8211995 rd) kan en svarande dö
mas till böter eller till ett kort fängelsestraff 
utan att han har hörts under rättegången. 
Revisionen av straffprocessen avses träda i 
kraft i början av februari 1997. Bedömning
en av ungdomsstraffets lämplighet samt be
slutet om ungdomsstraffets och övervakning
ens längd förutsätter emellertid att den unga 
är närvarande vid rättegången. Den omstän
digheten att den unga är tvungen att följa 
med domstolsbehandlingen kan dessutom ha 
en särskild betydelse för att han skall förstå 
följderna av sitt brott. Det föreslås därför i 3 
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mom. att svaranden alltid skall höras innan 
ett ungdomsstraff döms ut. 

3 §. Ungdomsstrqffets innehåll. Enligt l 
mom. skall ungdomsstraffet bestå av två de
lar, nämligen ungdomstjänst och övervak
ning. Enligt 2 mom.skall ungdomstjänst dö
mas ut i minst l O och högst 60 timmar. 
Ungdomstjänsten är till sin natur delvis sam
hällstjänst som har anpassats för de yngsta 
åldersgrupperna. Antalet tjänstgöringstimmar 
är relativt litet jämfört med det antal timmar 
man utför samhällstjänst, som är minst 20 
och högst 200. Detta följer av den allmänna 
principen att det straff som döms ut för ett 
brott som begåtts av en person under 18 
skall vara lindrigare än för en som fyllt 18 
år. När domstolen prövar vilket antal timmar 
som skall dömas ut som ungdomstjänst skall 
den i beslutet inte göra någon jämförelse 
mellan dessa timmar och fängelsestraffet, i 
motsats till vad som är fallet vid samhälls
tjänst. Såsom i allmänhet vid straffmätning 
är utgångspunkten hur allvarligt brottet är 
och gärningsmannens skuld, utgående från 
vilka faktorer domstolen prövar antalet 
timmar ungdomstjänst som skall dömas ut. 

Ungdoms9änsten skall utföras regelbundet 
enligt en pa förhand uppgjord plan. Tidta
bellen för tjänstgöringen fastställs individu
ellt i verkställighetsplanen. Om den dömde 
unga har förvärvsarbete, skall i planen be
stämmas att tjänstgöringen skall utföras un
der kvällar och veckoslut eller annars utan
för arbetstiden. På samma sätt skall en skol
elevs eller studerandes tjänstgöring ordnas så 
att den inte utgör ett hinder för studierna. 
Om den unga är arbetslös kan det bestäm
mas att ungdomstjänsten skall äga rum även 
under andra tider. 

Exempel på uppgifter och verksamheter 
som har som mål att främja den unga perso
nens sociala verksamhetsförmåga, vilka även 
ingår i ungdomstjänsten, är olika kurser och 
studieprogram som lämpar sig för att klar
lägga den unga personens livssituation. Kur
serna kan t.ex. gälla sådant som har anknyt
Qing till yrke, utbildning, arbete och fritid. 
A ven problem i anknytning till användning
en av rusmedel samt frågor som har sam
band med socialservice, boende, trafik samt 
skötseln av penningaffärer kan behandlas 
under kurserna. Man har fått goda erfaren
heter av olika former av gruppverksamhet 
för unga med tanke på att förebygga brotts
ligt beteende och skapa vuxenkontakter. I 
mån av möjlighet bör dessa verksamhetsfor-

mer kopplas samman med arbetsuppgifterna 
till en fungerande helhet. Såsom verkställare 
av ungdomsstraffet skall Kriminalvårdsföre
ningen svara för denna koordinering. För en 
enhetlig verkställighet av ungdomsstraffet är 
det meningen att det skall utarbetas modell
program för ovan nämnda frågor. Med hjälp 
av modellprogrammen skall en personlig 
verkställighetsplan göras upp för varje dömd 
ung person utgående från hans individuella 
behov och inom gränserna för det antal 
tjänstgöringstimmar som han har ådömts. 
Serviceprogrammen kan genomföras anting
en i grupp eller under personlig handled
ning. sakkunniga inom olika områden kan 
användas för att hjälpa Kriminalvårdsföre
ningens personal när programmen genom
förs. 

Ungdomsstraffet skall dessutom omfatta 
övervakning. Med hjälp av övervakningen 
kan man stöda och ge handledning åt den 
som har dömts till ungdomsstraff, vilket kan 
anses vara nödvändigt med tanke på påfölj
dens fuktionsduglighet. Uppgiften att för 
gärningsmannen klargöra betydelsen av brot
tet skall utgöra en central del av övervak
ningen. Detta innebär samtal på tu man hand 
med övervakaren om gärningsmannens livs
situation samt om det brott som han begått, 
dess följder samt alternativa sätt att fungera. 
En del av övervakningen kan också genom
föras som gruppveksamhet. Som övervak
ningstid föreslas enligt 3 J1!.0m. minst tre 
månader och högst ett år. Overvakningsti
dens längd bestäms .!lY domstolen enligt 
brottets straffvärde. Overvakningstiden är 
relativt kort, eftersom det föreslås att endast 
15-17 -åringar kan dömas till ungdoms
straff. En längre övervakningstid för ungdo
mar i denna ålder kunde vara oskäligt krä
vande. 

För att domstolen skall kunna veta vad 
straffet innehåller skall Kriminalvårdsföre
ningen lägga fram en preliminär verkställig
hetsplan innan domstolen bestämmer straf
fet. Den preliminära verkställighetsplanen 
kan vara en del av personundersökningen 
eller en bilaga till den. För tillfället svarar 
socialbyråerna huvudsakligen för personun
dersökning av unga som är under 18 år. När 
socialbyrån gör personundersökningar kan 
den också göra en bedömning av de fall i 
vilka ungdomsstraffet eventuellt kunde läm
pa sig som påföljd. Personundersöknings
handlingarna rörande dessa unga skall sän
das till Kriminalvårdsföreningens distriktsby-
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rå, som efter att har hört den unga utarbetar 
en preliminär verkställighetsplan i samarbete 
med socialväsendet och en eventuell över
vakare. 

Ungdomsstraffet är avsett att användas hu
vudsakligen i sådana fall när gärningsman
nen redan tidigare har ådömts åtminstone ett 
villkorligt straff. Härvid är det möjligt att 
den unga samtidigt kommer att sta under 
övervakning som hänför sig till det villkor
liga straffet och under övervakning som hän
för sig till ett ungdomsstraff Enligt 12 § la
gen om unga förbrytare är det möjligt att 
upphäva den övervakning som sammanhäng
er med ett villkorligt straff, om övervakning
en har fortgått i minst sex månader och den 
dömde har uppfört sig väl och det även i 
övrigt finns skäl att anta att det inte är nöd
vändigt att fortsätta övervakningen. Justitie
ministeriet kan härvid på framställan av 
övervakaren upphäva övervakningen. Den i 
lagen nämnda skäliga anledningen till att 
upphäva övervakning som sammanhänger 
med ett villkorligt straff kan vara att denna 
övervakning och övervakning som ingår i ett 
ungdomsstraff överlappar varandra. Man har 
försökt planera den övervakning som ingår i 
ungdomsstraffet så att den också täcker den 
verksamhet som för närvarande utförs inom 
ramen för övervakning av villkorligt straffa
de. Man bör emellertid fästa uppmärksamhet 
vid att övervakningstidernas totala längd inte 
ogrundat förkortas genom uppbävandet 
Uppbävandet av övervaknin~ som ansluter 
sig till ett villkorligt straff far inte leda till 
att den unga kan dra nytta av ett nytt brott i 
form av en kortare total övervakningstid. En 
förutsättning för upphävande av övervakning 
bör således vara, att övervakningtiden i an
slutning till det villkorliga straffet går ut 
antingen före övervakningstiden i ungdoms
straffet eller nästan samtidigt med den sist
nämnda. 

En förutsättning för att övervakning med 
anknytning till ett villkorligt straff kan upp
hävas är att övervakningen har fortgått i sex 
månader. Om en övervakning som är samti
dig med övervakning i ett ungdomsstraff 
inte kan upphävas av denna orsak, bör Kri
minalvårdsföreningen i egenskap av organi
serare av övervakningen se till att övervak
ningen i anslutning till det villkorliga straffet 
koordineras med den övervakning som ingår 
i ungdomsstraffet 

4 §. Den dömdes skyldigheter. I paragra
fen stadgas om det huvudsakliga innehållet i 

ungdomsstraffet Vid verkställigheten av 
ungdomsstraffet har verkställighetsplanen en 
central roll. Om fastställandet av verkställig
hetsplanen stadgas i 7 §. Verkställighetspla
nen innehåller detaljerade bestämmelser om 
övervakningens intensitet och hur den skall 
genomföras samt om fullgörandet av ung
domstjänsten. Dessutom innehåller den övri
ga föreskrifter om hur verkställigheten av 
ungdomsstraffet skall genomföras. Den som 
dömts till ungdomsstraff är skyldig att följa 
verkställighetsplanen och vad som har be
stämts med stöd av den. 

Det är skäl att i lag stadga om det huvud
sakliga innehållet i den övervakning som hör 
till ungdomsstraffet Därför innehåller para
grafen ett stadgande om att den dömde re
gelbuJ1~et skall ha kontakt med sin överva
kare. Overvakaren och den övervakade skall 
regelbundet träffas hemma hos någondera 
eller på någon annan lämplig plats. För att 
övervakningen skall kunna fylla de mål som 
ställs på den när det gäller att stöda och 
hjälpa den unga personen, skall den åtmins
tone i början av övervakningstiden vara till
räckligt intensiv. Eftersom de enskilda fallen 
dock kan vara mycket olika sinsemellan, är 
det inte möjligt att i lagen fastställa tex. hur 
många gånger per vecka eller månad som 
övervakaren och den övervakade skall träf
fas. 

Om övervakarens uppgifter stadgas i 8 §. 
På samma sätt som i fråga om samhälls

tjänst kan tjänstgöringsplatser lämpligen ord
nas av offentliga samfund eller offentlig
rättsliga föreningar samt olika sammanslut
ningar och stiftelser som inte bedriver verk
samhet i vinstsyfte. Erfarenheterna från för
söksverksamheten med samhällstjänst visar 
att det inte har varit något stort problem att 
hitta tjänstgöringsplatser. Beträffande ung
domsstraffet som är avsett för problemung
domar kommer det antagligen att krävas 
större ansträngningar att ordna tjänstgörings
platser än vad verkställigheten av samhälls
tjänsten förutsätter. De som döms till ung
domsstraff har ofta inte den yrkeskunskap 
och arbetserfarenhet som de vuxna som 
döms till samhällstjänst Dessutom kan det 
låga antalet ungdomstjänsttimmar i vissa fall 
göra det svårt att hitta arbetsuppgifter som 
är lämpliga med tanke på tjänstgöringsplat
sen. I praktiken kommer därför den oavlöna
de delen av ungndomsstraffet uppenbarligen 
att för det mesta fullgöras i ungdomsväsen
dets olika arbetsverkstäder. I undantagsfall 
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kan också Kriminalvårdsföreningen fungera 
som tjänstgöringsplats. Detta kan vara nöd
vändigt t.ex. i sådana fall när den dömde 
kräver en särskilt intensiv övervakning eller 
när en lämplig tjänstgöringsplats inte annars 
kan ordnas. 

Fastän tjänstgöringen är relativt kortvarig 
skall den till sitt innehåll om möjligt vara 
sådan, att den ökar den unga personens an
svarskänsla och främjar hans sociala relatio
ner. Det är därför bäst att placera arbetsupp
gifterna och den övriga verksamheten i den 
unga personens normala livsmiljö. Som 
tjänstgöringsplatser kan de ungas arbetsverk
städer erbjuda förutom regelbundna och 
övervakade arbetsuppgifter också möjlighe
ter att knyta kontakter med den egna närmil
jön samt skapa möjligheter för en helhets
genomgång av den ungas livssituation. Goda 
erfarenheter av korta "arbetsförhållanden" 
för unga har man också fått under medling 
av brottmål och tvistemål när den unga ge
nom arbete har ersatt de skador som han 
förorsakat. 

5 §. Inledande av verkställigheten. Verk
ställigheten av ungdomsstraff skall enligt l 
mom. inledas utan dröjsmål efter att domen 
blivit verkställbar. Förutom laga kraft vunna 
domar är enligt 30 kap. 22 § rättegångsbal
ken även avgöranden som hovrätten har fat
tat som besvärsinstans verkställbara. En så 
snabb verkställighet som möjligt är i allmän
het önskvärd och nyttig ur den dömdes syn
vinkel. Detta är fallet i synnerhet när den 
dömde är en ung person, som borde få veta 
vilken påföljd han får för sitt brott så fort 
som möjligt efter det brottet begåtts. Krimi
nalvårdsföreningen skall därför se till att 
verkställighetsplanen fastställs utan dröjsmål. 
Handlingama bör sändas till Kriminalvårds
föreningen för verkställighet så snabbt som 
möjligt. 

Med den dömdes samtycke kan verkstäl
ligheten av ungdomsstraff enligt 2 mom. på
börjas redan innan domen har vunnit laga 
kraft. Detta är möjligt om den dömde har 
nöjt sig med avgörandet till den del han har 
dömts till ungdomsstraff, t.ex. när åklagaren 
eller målsäganden överklagar domen eller 
den dömde söker ändring i fråga om skade
ståndet men nöjer sig med domen till övriga 
delar. Ett motsvarande stadgande finns i 5 § 
2 mom. lagen om försöksverksamhet med 
samhällstjänst och i 2 kap. l § 2 mom. la
gen om verkställighet av straff. Det föreslag
na stadgandet främjar för sin del att verk-

ställigheten av ungdomsstraffet sker utan 
dröjsmål. 

När domen överklagas kan det hända att 
den dömde efter samtycke redan har börjat 
avtjäna ett ungdomsstraff, men en högre 
rättsinstans dömer ut ett annat straff. I prak
tiken är det inte möjligt att i verkställighets
skedet dra av ett redan avtjänat ungdoms
straff från ett fängelse- eller bötesstraff, om 
det inte i lagen definieras hur ungdomsstraf
fet och övriga straff motsvarar varandra. 
Detta skulle likväl vara synnerligen besvär
ligt med tanke på ungdomsstraffets innehåll. 
Det föreslås därför att i 3 mom. skall stad
gas, att domstolen skall beakta ett redan av
tjänat straff i samband med att ett annat 
straff döms ut. På detta sätt kan man und vi
ka ett dubbelt straff för samma brott. Dom
stolen skall pröva hur långt fängelsestraff 
eller hur många dagsböter som det redan 
avtjänade ungdomsstraffet skäligen motsva
rar och göra ett motsvarande avdrag från 
straffet. Upj?gifter om ett eventuellt ung
domsstraff far domstolen från straffregistret 
och uppgifter om verkställighet av straffet 
från Kriminalvårdsföreningen. 

I 4 mom. föreslås ett stadgande om pres
kription av verkställigheten av ett utdömt 
ungdomsstraff. Det föreslås att preskriptions
tiden regleras på samma sätt som preskrip
tionen av bötesstraff enligt 8 kap. 11 § 
strafflagen. Verkställigheten av straffet för
faller alltså inom en viss tid från den dag då 
den laga kraft vunna domen gavs. Preskrip
tionstiden föreslås bli tre år. En så här kort 
preskriptionstid är motiverad eftersom den 
dömde efter tre år från det att han dömdes 
till ungdomsstraff är 18-20 år och det inte 
längre är ändamålsenligt att verkställa ett tre 
år gammalt ungdomsstraff. Om verkställig
heten av ett utdömt ungdomsstraff igen av
bryts av någon orsak som beror på den döm
de, skall man förfara enligt 10 §. 

6 §. Verkställighet av flera ungdomsstrqff. 
stadgandena i 10 kap. 21, 21 a, 22, 
22 a-22 e och 23 §§ rättegångsbalken,vilka 
gäller laga domstol i brottmål, reviderades 
genom en lag som trädde i kraft den l april 
1992. Avsikten med stadgandena är att flera 
brott som har begåtts av samma ~ämings
man skall .. behandlas på samma gang i en 
domstol. A ven när domstolen dömer till 
ungdomsstraff är det ändamålsenligt att flera 
brott behandlas på samma gång. Härvid ut
sätts enligt 2 § 2 mom. i lagförslaget endast 
ett ungdomsstraff. 
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I undantagsfall kan en ung person emeller
tid även ha flera ungdomsstraff att avtjäna, 
vilka dömts ut i olika rättegångar. Så är fal
let t.ex. när det andra brottet har begåtts ef
ter att ett ungdomsstraff redan har dömts ut 
för det första brottet, men denna dom har 
ännu inte vunnit laga kraft och övervak
ningstiden har inte börjat. Enligt förslaget 
skall i paragrafen stadgas i fråga om samti
dig verkställighet av flera ungdomsstraff att 
övervakningstiden skall upphöra Jlär den 
längsta ikraftvarande tiden slutar. Overvak
Dingstiden blir alltså inte längre på grund av 
att det finns flera än ett ungdomsstraff att 
avtjäna. En förlängning av övervakningsti
den skulle i praktiken vara svår att genom
föra, och genom en förlängning på några 
månader skulle man knappast uppnå någon 
sådan fördel att det skulle finnas skäl därtill. 
Eventuella problem som uppstår av att flera 
övervakningstider överlappar varandra kan 
lösas i verkställighetsplanen. 

Om den dömde på samma gång skall av
tjäna flera ungdomsstraff, skall tjänstgö
ringstimmarna för ungdomstjänsten enligt 
denna paragraf sammanräknas vid verkstäl
ligheten. Tillvägagångssättet är detsamma 
som då flera fängelsestraff verkställs på 
samma gång enligt 2 kap. l a § lagen om 
verkställighet av straff. Enligt förslaget skall 
maximiantalet tjänstgöringstimmar ungdoms
tjänst vara 80, dvs. 20 timmar mera än max
imiantalet i fråga om en ungdomstjänst En 
längre tjänstgöringstid än denna kan bli 
oskäligt tung för den unga personen och 
leda till att man skulle bli tvungen att om
vandla ungdomstjänsten till ett annat straff 
enligt 11 §. 

7 §. V erkställighetsplan. Enligt l mom. är 
det Kriminalvårdsföreningen som svarar för 
verkställigheten av ungdomsstraffet Krimi
nalvårdsföreningen sköter redan nu motsva
rande uppgifter när det gäller övervakningen 
av villkorligt straffade unga och vid verk
ställigheten av samhällstjänsten, och den har 
en sådan organisation som behövs för verk
ställigheten. 

I 2 mom. föreslås att verkställighetsplanen 
skall uppgöras i samarbete mellan Kriminal
vårdsföreningen, socialnämnden på den 
dömdes boningsort och övervakaren. Planen 
fastställs av Kriminalvårdsföreningen. I 
verkställighetsplanen skall beaktas de speci
ella drag som kännetecknar fallet och den 
till straff dömda unga personens egenskaper 
så, att den unga har möjlighet att iaktta de 

föreskrifter som meddelas och fullgöra ung
domstjänsten i enlighet med planen. Om det 
mera detaljerade innehållet i planen stadgas 
genom förordning. 

Många av de unga personer som döms till 
ungdomsstraff kan länge ha varit klienter vid 
socialbyrån i sin hemkommun på grund av 
orsaker med anknytning till barnskyddet En 
del av dem blir socialbyråns klienter före 
rättegången, då socialbyrån med stöd av 
15 § barnskyddslagen bevakar den unga per
sonens fördel vid förundersökningen och 
domstolsbehandlingen. Innehållet i övervak
ningen och ungdomstjänsten bör kopplas 
ihop med det arbete som socialnämnden gör. 
Förutom att åtgärderna skall sammanjämkas 
är det även med tanke på barnets fördel vik
tigt att socialnämndens representant deltar i 
uppgörandet av verkställighetsplanen. 

Eftersom det är fråga om avtjänande av ett 
straff kan en fastställd plan i allmänhet inte 
ändras, utan ändringar kan tillåtas endast av 
särskilda skäl. Ett sådant skäl kan t.ex. vara 
att den dömde får en ny arbetsplats på en 
annan ort, då det är skäl att även flytta över
vakningen och utförandet av ungdomstjäns
ten dit. Det kan också gå så att det av en 
orsak som inte beror på den dömde inte 
längre är möjligt att utföra ungdomstjänsten 
på det sätt som bestämts i planen. I detta 
fall måste man på nytt planera hur den reste
rande delen av ungdomstjänsten skall utfö
ras. De i praktiken vanligaste orsakerna till 
en ändring av planen kan vara den dömdes 
sjukdom eller en förändring i hans livssitua
tion, t.ex. att han får en arbets- eller studie
plats. 

I 3 mom. föreslås ett stadgande enligt vil
ket den dömde skall höras vid uppgörande 
eller ändring av planen. Genom att höra den 
unga kan man försäkra sig om att de plane
rade arbetsuppgifterna lämpar sig för den 
dömde och att hans skolgang eller arbete 
inte utgör något hinder för den planerade 
tidtabellen. Det faktum att den dömde unga 
motsätter sig någon del av planen utgör inte 
i och för sig något hinder för att fastställa 
den. Det här innebär att den dömdes sam
tycke inte krävs för alla detaljer i planen. 
Det är dock naturligt att man vid uppgöran
det av planen fäster tillräcklig uppmärksam
het vid den dömdes skäliga önskemål. I en 
sådan exceptionell situation när den unga 
trots försök inte kommer på plats för att hö
ras kan man påbörja ett förfarande enligt 
10 § för att bestämma en annan påföljd som 
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döms ut) stället för ungdomsstraffet 
8 §. Ovnvakare. Enligt förslaget skall i 

l mom. stadgas om förordnande av en över
vakare. Information om en lämplig överva
kare kan i allmänhet fås först när det finns 
vetskap om påföljdens närmare innehåll och 
om verkställighetsplanen. Det föreslås därför 
att övervakaren skall förordnas av Kriminal
vårdsföreningen. 

I 2 mom. föreslås ett stadgande om över
vakarens huvudsakliga uppgifter. Han skall 
se till att verkställighetsplanen iakttas, dvs. 
övervaka att den dömde unga iakttar verk
ställighetsplanen och föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den. Till detta hör att 
han regelbundet skall träffa de:f:1 dömde på 
ett sätt som bestäms i planen. Overvakaren 
skall även hålla kontakt med den plats där 
ungdomsstraffet utförs, för att försäkra sig 
om att ungdom~~jänsten utförs på det sätt 
som bestämts. Overvakaren kan även vid 
behov hålla kontakt med den dömdes för
äldrar. 

Fastän övervakningen är en del av straffet 
kan man med hjälp av den även stöda den 
dömde. Den unga kan behöva råd och väg
ledning av sin övervakare såväl för att klara 
av att utföra ungdomsstraffet som för att inte 
återfalla i nya brott. Samtal på tu man hand 
med övervakaren om det brott som gärnings
mannen har begått och den följder skall ut
göra en väsentlig del av övervakningen. Om 
övervakningens innehåll stadgas närmare 
genom förordning. 

9 §. Avtjänande av ungdomsstrqff. I denna 
paragraf stadgas om tidsgränserna för avtjä
nande av ett ungdomsstraff. Enligt l mom. 
skall ungdomstjänsten utföras inom den 
övervakningstid som domstolen har bestämt. 
För situationer när utförandet av ungdoms
tjänsten förhindras av andra orsaker än den 
dömdes egna försummelser skall Kriminal
vårdsföreningen ha ~p möjlighet att förlänga 
övervakningstiden. Overvakningstiden skall 
kunna förlängas i flera repriser, dock så att 
den sammanräknade tiden av de förlängning
ar som Kriminalvårdsföreningen beslutar om 
inte får överskrida tre månader. Domstolen 
skall enligt förslaget ha en möjlighet att för
länga övervaknin~stiden ännu efter detta 
med högst sex manader. A v särskilda skäl 
kan domstolen anse straffet till fullo avtjä
nat. Eventuella situationer som kan förlänga 
avtjänandet av ungdomsstraffet på det sätt 
som avses i paragrafen kan t.ex. vara att den 
unga insjuknar eller orsaker som beror på 

3603301 

tjänstgöringsplatsen. Eftersom bestämmandet 
av övervakningstidens längd utgör en central 
del av ungdomsstraffet skall domstolen fatta 
beslut om större förlängningar. En långvarig 
sjukdom eller någon annan liknande särskild 
orsak kan utgöra en grund för att anse straf
fet till fullo avtjänat. Utgångspunkten skall 
härvid emellertid vara att en betydande del 
av ungdomsstraffet redan har avtjänats på 
behörigt sätt. 

Om orsaken till dröjsmålet är den dömdes 
egna överträdelser skall saken avgöras enligt 
arrangemangen i l O § 2 mo m. 

I 2 mom. stadgas om förfarandet i sådana 
fall när avsikten är att föra frågan om för
längning av övervakningstiden till domstol. 
Initiativrätten skall ligga hos Kriminalvårds
föreningen, som svarar för verkställigheten 
av ungdomsstraffet Efter att ha fått en ut
redning av Kriminalvårdsföreningen skall 
allmänna åklagaren så snabbt som möjligt 
föra saken till domstol. 

Enligt 3 mom. kan domstolen också i en 
sammansättning med en domare besluta om 
en förlängning av övervakningstiden av an
nan orsak än som följd av misskötsamhet 
eller anse straffet till fullo avtjänat. skuld
frågan och utdömandet av ungdomsstraff har 
då tidigare avgjorts i fulltalig sammansätt
ning. En rättegång enligt denna paragraf 
kommer i de flesta fall att gälla relativt klara 
fall när ungdomsstraffet inte hinner avtjänas 
till fullo inom utsatt tid. Saken kan naturligt
vis också behandlas i fulltalig sammansätt
ning, om sakens natur kräver det. 

Domstolen kan avgöra saken utan att sva
randen hörs förutsatt att denne bevisligen 
har getts tillfälle att bli hörd. Om svaranden 
är frånvarande när domen avkunnas, skall 
han underrättas om vilken dag saken avgjor
des och om domstolens avgörande och dess
utom tillsändas fullföljdsanvisningar. Det 
föreslagna förfarandet avviker från 25 kap. 
4 § rättegångsbalken på så sätt, att ett med
delande skall sändas till den dömde i samt
liga fall oberoende av innehållet i avgöran
det. I övrigt skall i tillämpliga delar iakttas 
vad som stadgas om rättegången i brottmål. 

10 §. Behandling av överträdelse av vill
koren. I denna paragraf stadgas om förfaran
det när den till ungdomsstraff dömde inte 
börjar avtjäna straffet eller underlåter att 
iakkta villkoren i verkställighetsplanen. Pa
ragrafen gäller däremot inte situationer när 
den dömde under övervakningstiden gör sig 
skyldig till ett nytt brott. Om förhållandet 
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mellan ungdomsstraffet och det straff som 
döms ut för ett nytt brott stadgas i 12 §. 

Om den som dömts till ungdomsstraff 
handlar i strid med verkställighetsplanen 
eller föreskrifter som meddelats med stöd av 
den, skall Kriminalvårdsföreningen enligt l 
mom. ge honom en skriftlig anmärkning. Ett 
motsvarande stadgande finns i 7 § 2 mom. 
lagen om försöksverksamhet med samhälls
tjänst (1195/90). Den skriftliga anmärkning
en kommer i fråga för överträdelser som inte 
kan anses allvarliga och som Kriminalvårds
föreningen inte anser nödvändiga att anmäla 
till allmänna åklagaren för att föra ärendet 
till domstol. För alldeles små förseelser, så
som försening i något enskilt fall, är det inte 
nödvändigt att ge en skriftlig anmärkning, 
utan i detta fall är det tillräckligt att överva
karen ger en muntlig anmärkning. I vissa 
situationer, t.ex. när en mycket liten förseel
se upprepas, kan den dömde eventuellt ock
så kallas till direktören för Kriminalvårdsfö
reningens distriktsbyrå för en tillrättavisning. 
Det väsentliga för att ungdomsstraffet skall 
fungera är emellertid att varje t.o.m. liten 
förseelse eller överträdelse av villkoren åt
gärdas omedelbart. 

Om grova överträdelser skall Kriminal
vårdsföreningen enligt 2 mom. utan dröjsmål 
göra en skriftlig utredning till allmänna åkla
garen. Som ett exempel på en grov överträ
delse nämns i momentet att den som dömts 
till ungdomsstraff inte börjar utföra ung
domstjänsten. Detta stadgande kan för det 
första tillämpas när den som dömts till ung
domsstraff trots försök att nå honom inte ens 
kommer för att höras när verkställighetspla
nen skall fastställas och det verkar synnerli
gen sannolikt att han inte kommer att börja 
utföra ungdomstjänsten. stadgandet kan 
dessutom också tillämpas när den unga grovt 
bryter mot föreskrifterna i verkställighetspla
nen och inte börjar avtjäna ungdomsstraffet 
Det andra i stadgandet nämnda exemplet på 
en grov överträdelse är .. att den dömde av
bryter verkställigheten. A ven andra överträ
delser av villkoren i verkställighetsplanen 
som kan anses grova kan leda till samma 
åtgärder. Såväl överträdelser av övervak
ningsföreskrifterna som överträdelser av vill
koren för ungdomstjänsten kan vara grova 
på det sätt som avses i detta lagrum. Ett ex
empel på en grov överträdelse kan vara att 
den dömde flera gånger låter bli att träffa 
sin övervakare eller vägrar utföra de uppgif
ter som ingår i ungdomstjänsten. 

Om Kriminalvårdsföreningen anmäler sa
ken till åklagaren för fortsatta åtgärder, är 
det i allmänhet inte längre ändamålsenligt att 
fortsätta verkställigheten av ungdomstjäns
ten. Kriminalvårdsföreningen kan därför be
stämma att ungdomstjänsten inte får påbör
jas eller avbryta den. Enligt 8 § l mom. la
gen om försöksverksamhet med samhälls
tjänst är det obligatoriskt att i motsvarande 
situationer avbryta utförandet av tjänsten. I 
undantagsfall är det dock skäl att ge en ung 
dömd ytterligare en chans att utföra tjänsten 
även efter att saken har anmälts till åklaga
ren, eftersom också en ung person som 
grovt brutit mot villkoren kan komma på 
andra tankar och fortsätta att avtjäna straffet. 
Den ungas uppförande efter att processen 
med anledning av överträdelse av villkoren 
har startat kan vara av betydelse när domsto
len enligt 11 § överväger en lämplig påföljd 
för brott mot villkoren. 

Efter att allmänna åkla~aren av Kriminal
vårdsföreningen fått en sadan utredning som 
avses i 2 mom. skall han enligt 3 mom. utan 
dröjsmål vidta sådana åtgärder som saken 
kräver. Om han anser att det är fråga om ett 
grovt brott mot villkoren, skall han yrka på 
att straffpåföljden skall behandlas på nytt av 
den domstol som i första instans har dömt 
den unga till ungdomsstraff eller av tingsrät
ten på den ort där den dömde bor. Om åkla
garen däremot inte anser att förseelsen är 
grov, skall han utan att vidta andra åtgärder 
meddela Kriminalvårdsföreningen sitt beslut, 
som skall fortsätta verkställigheten av straf
fet. 

11 §. Påföljder för överträdelse av villko
ren. Det ankommer på domstol att besluta 
om påföljder för grova brott mot villkoren 
för ungdomsstraff. Eftersom det även vid 
grova brott mot villkoren kan vara fråga om 
mycket olika situationer ges domstolen två 
alternativ. Som påföljd för underlåtelse att 
utföra ungdomstjänsten eller för överträdelse 
av villkoren i verkställighetsplanen kan en
ligt l mom. övervakningstiden förlängas el
ler den dömde dömas till ett annat straff i 
stället för ungdomsstraffet I 2 mom. regle
ras igen situationer när den dömde fortsätt
ningsvis handlar i strid med villkoren i verk
ställighetsplanen trots att hans övervaknings
tid på grund av överträdelse av vUlkoren 
redan en gån~ tidigare har förlängts. Arendet 
kan härvid pa nytt föras till domstolen. 

Enligt l mom. l punkten kan följden av 
överträdelse av villkoren vara en förlängning 
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av övervakningstiden. Detta alternativ kan 
vara ändamålsenligt t.ex. i situationer, när en 
stor del av ungdomstjänsttimmarna redan har 
utförts och övervakningstiden lider mot sitt 
slut. I syfte att säkra att den resterande delen 
av ungdomstjänsten blir utförd kan det vara 
på sin plats att förlänga övervakningstiden 
så att den fortgår så länge som det behövs 
för att ungdomstjänsten skall bli slutförd. En 
förlängning av övervakningstiden kan också 
vara en tillräcklig påföljd i en situation när 
den som underlåtit att avtjäna ett ungdoms
straff på nytt har börjat avtjäna sitt straff 
efter att åklagaren har fört ärendet som gäl
ler överträdelse av villkoren till domstol. 

Enligt l room. 2 punkten kan domstolen i 
stället för ungdomsstraffet döma till ett an
nat straff som motsvarar den del av ung
domsstraffet som inte har avtjänats. T.ex. i 
sådana fall när den unga mycket grovt har 
brutit mot villkoren för ungdomsstraffet eller 
när det verkar mycket uppenbart att den 
dömde inte kommer att fortsätta att avtjäna 
ungdomsstraffet är det motiverat att direkt 
använda denna möjlighet utan att övervak
ningstiden först förlängs enligt l punkten. 

Eftersom ett ungdomsstraff inte, i motsats 
till samhällstjänst, döms ut i stället för ett 
annat straff, kan man inte ge domstolen en
tydiga anvisningar om vilket straff som i 
dylika fall skall dömas ut. I vårt straffsystem 
placerar sig snarast det villkorliga fängelse
straffet mellan böter och ovillkorligt fängel
sestraff, och i detta mellanrum är också ung
domsstraffet avsett att placeras in. I stället 
för ett ungdomsstraff som inte alls har av
tjänats kommer i praktiken i fråga just ett 
villkorligt fängelsestraff jämte tilläggsböter. 
Om det igen endast är en del av ungdoms
straffet som inte har avtjänats, kan även ett 
kännbart bötesstraff svara mot den oavtjäna
de delen. Ett ovillkorligt fängelsestraff kom
mer däremot endast sällan i fråga i stället 
för ett ungdomsstraff, eftersom en förutsätt
ning för att kunna döma till ett ungdoms
straff enligt 2 § är att det inte finns vägande 
skäl som kräver att ett ovillkorligt fängelse
straff döms ut. Eftersom brottet ursprungli
gen har ansetts vara sådant, skulle det i de 
flesta fall vara motstridigt att ändra straffet 
till ett ovillkorligt fängelsestraff enbart på 
grund av överträdelse av villkoren. 

Enligt 2 mom. kan en ung person, som 
trots en förlängning av övervakningstiden 
bryter mot villkoren i verkställighetsplanen, 
i stället för ungdomsstraffet dömas till ett 

annat straff. Initiativet i saken skall tas av 
Kriminalvårdsföreningen på samma sätt en
ligt 10 § som när en överträdelse av villko
ren första &ången aktualiseras. Åklagaren 
kan även pa samma sätt föra ärendet till 
domstol. 

Enligt 3 mom. skall svaranden få tillfälle 
att bli hörd innan en påföljd för överträdelse 
av villkoren döms ut. Rörandet skall inte 
vara nödvändigt, utan ärendet kan avgöras 
trots svarandens frånvaro. Om svaranden är 
frånvarande när domen avkunnas, skall han 
underrättas om vilken dag målet avgjordes 
och om domstolens avgörande och dessutom 
tillsändas fullföljdsanvisningar. Det föreslag
na förfarandet motsvarar i övrigt 25 kap. 4 § 
rättegångsbalken med den skillnaden, att ett 
meddelande skall sändas till den dömde i 
samtliga fall oberoende av den utdömda på
följden. I övrigt skall i tillämpliga delar iakt
tas vad som stadgas om rättegången i brott
mål. 

Ändring i en dom som getts med anled
ning av överträdelse av villkoren för ung
domsstraff kan enligt förslaget sökas enligt 
stadgandena i rättegångsbalken. Eftersom 
besvären har en suspensiv verkan på verk
ställigheten av tingsrättens dom, skall be
svärsmålen enligt 4 mom. behandlas i bråds
kande ordning. 

Enligt 2 kap. 6 § rättegångsbalken kan vid 
endornarSammanträde utdömas endast böter. 
När domstolen utsätter en sanktion för ett 
ungdomsstraff enligt 11 § kan den också 
som ett alternativ döma ut ett villkorligt 
fängelsestraff. A v denna orsak bör ärenden 
enligt 11 § behandlas i fulltalig sammansätt
ning i tingsrätten. 

I praktiken torde man ganska sällan bli 
tvungen att tillämpa den föreslagna 11 §, 
eftersom de unga personer som bryter mot 
villkoren i ungdomsstraffet sannolikt gör sig 
skyldiga även till nya brott under övervak
ningstiden. Om det nya brottet är så allvar
ligt att ett ovillkorligt fängelsestraff bör dö
mas ut för det, skall stadgandena i 10 § iakt
tas. 

12 §. Bestämmande av ett gemensamt 
straff. Det är i praktiken ofta omöjligt att 
samtidigt avtjäna ett fängelsestraff och verk
ställa ett ungdomsstraff Det föreslås därför 
att i denna paragraf skall stadgas om förhål
landet mellan ett tidigare ungdomsstraff och 
ett nytt ovillkorligt fängelsestraff. 

Paragrafens l mom. gäller för det första 
situationer när den som har dömts till ung-
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domsstraff skall dömas till ett ovillkorligt 
fängelsestraff för ett brott som han begått 
innan han dömdes till ungdomsstraff. Om 
båda brotten skulle ha behandlats på samma 
gång, skulle domstolen ha kunnat bestämma 
ett gemensamt fängelsestraff för dem enligt 
7 kap. strafflagen. Enligt det stadgande i 2 § 
2 mom. som ovan redogjorts för skulle det 
även ha varit möjligt för domstolen att dö
ma till ett ungdomsstraff för en del av brot
ten och för resten till ett annat straff. Efter
som den omständigheten när och i vilken 
ordning brotten uppdagas i allmänhet inte 
får inverka på gärningsmannens ställning, 
skall förhållandet mellan det nya fängelse
straffet och ett tidigare ungdomsstraff regle
ras med iakttagande av samma principer. 

Detta moment ~äller också sådana nya 
brott som har begatts efter att ett ungdoms
straff har dömts ut men innan verkställig
hetsplanen har fastställts eller under ung
domsstraffets övervakningstid. Dessutom 
förutsätts att ett ovillkorligt fängelsestraff 
skall dömas ut för dessa brott. Det skulle 
vara inkonsekvent om överträdelse av villko
ren i verkställighetsplanen skulle kunna leda 
till att ungdomsstraffet omvandlas till ett 
annat straff enligt 11 §,medan ett brott som 
leder till ett ovillkorligt fängelsestraff inte 
skulle ha någon inverkan på ungdomsstraf
fet 

I dessa situationer kan domstolen be
stämma ett gemensamt fängelsestraff för det 
brott som lett till ett ungdomsstraff och för 
det andra brottet. När det gemensamma 
straffet bestäms skall 7 kap. strafflagen iakt
tas. Det gemensamma fängelsestraffet 
kommer således att bli något strängare än 
det fängelsestraff som särskilt skulle ha 
dömts ut för det andra brottet. När ung
domsstraffet på detta sätt kommer att ingå i 
det gemensamma fängelsestraffet, skall från 
fängelsestraffet göras ett skäligt avdrag som 
motsvarar det redan verkställda ungdoms
straffet. A v draget görs på samma sätt som i 
det fall som avses i 5 § 3 mom. 

Eftersom det i allmänhet inte kan framläg
gas grunder för en samtidig användning av 
ett ovillkorligt fängelsestraff och ett ung
domsstraff kommer tillämpningen av detta 
stadgande som regel att leda till, att när det 
tidi&are brottet eller ett brott som sedermera 
begas efter domens avkunnande men före 
ungdomsstraffets övervakningstid går ut le
der till ett fängelsestraff, skall ungdomstraf
fet ingå i detta straff. Enligt förslaget skall 

det emellertid inte vara obligatoriskt att dö
ma till ett gemensamt fängelsestraff, utan 
domstolen kan också låta ungdomsstraffet 
vara i kraft. Domstolen &es i saken en pröv
ningsrätt närmast för sadana exceptionella 
situationer när endast en liten del av straffet 
återstår att avtjäna och den dömde inte för
klaras häktad. I sådana fall hinner han av
tjäna ungdomsstraffet till slut innan fängel
sestraffet skall verkställas. Om det däremot 
är uppenbart att verkställigheten av ung
domsstraffet inte kan fortsätta på grund av 
det ovillkorliga fängelsestraffet, skall ett ge
mensamt fängelsestraff bestämmas. 

Ett gemensamt straff kan inte bestämmas 
annat än i samband med att ett ovillkorligt 
fängelsestraff döms ut. Böter, ett nytt ung
domsstraff eller ett villkorligt fängelsestraff 
som döms ut för ett annat brott utgör inte 
något hinder för verkställigheten av ett tidi
gare ungdomsstraff och det finns således 
inte i praktiken något behov att ompröva 
straffet. 

I 2 mom. föreslås ett stadgande enligt vil
ket Kriminalvårdsföreningen genast skall 
avbryta verkställigheten av ett ungdomsstraff 
när ett gemensamt fängelsestraff som avses i 
l mom. döms ut. Det är onödigt att fortsätta 
verkställigheten när ungdomsstraffet inte 
längre finns till. En fortsättning skulle kräva 
att den del av ungdomsstraffet som verk
ställs efter domen skall avdras från fängelse
straffet i verkställighetsskedet För att undvi
ka onödiga svårigheter är det enklast att 
verkställigheten avbryts omedelbart, fastän 
domstolens avgörande ännu inte har vunnit 
laga kraft. 

Att fortsätta verkställigheten av ett ung
domsstraff kan vara meningslöst även i situ
ationer, då man redan före domstolens av
görande kan räkna ut att ungdomsstraffet 
kommer att ingå i det gemensamma fängel
sestraff som döms ut. Om den som dömts 
till ungdomsstraff exempelvis åtalas för ett 
så grovt annat brott att det är mycket sanno
likt att han kommer att dömas till ett ovill
korligt fängelsestraff, är det inte alltid me
ningsfullt att han fortsätter att avtjäna ung
domsstraffet Det föreslås därför att Krimi
nalvårdsföreningen kan avbryta verkställig
heten av ungdomsstraffet efter att ha fått ett 
meddelande av åklagaren om ett sådant fall. 
I 8 § l mom. lagen om försöksverksamhet 
med samhällstjänst finns ett motsvarande 
stadgande, enligt vilket samhällstjänsten all
tid skall avbrytas. Eftersom det dock ibland 
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kan vara skäl att ge den unga personen en 
möjlighet att avtjäna sitt ungdomsstraff till 
slut oberoende av ett annat brott föreslås att 
avbrytandet skall vara beroende av prövning. 

För klarhetens skull stadgas i 3 mom., att 
för flera ungdomsstraff som dömts ut vid 
olika tidpunkter får inte i efterhand be
stämmas ett gemensamt ungdomsstraff. För 
flera brott som handläggs samtidigt utdöms 
endast ett ungdomsstraff enligt det föreslag
na stadgandet i 2 § 2 mom. För de andra 
brotten kan igen bestämmas ett ungdoms
straff i en annan rättegång oberoende av gär
ningstidpunkterna. För ungdomsstraff före
slås alltså inte något sådant förfarande som 
finns för bestämmandet av ett gemensamt 
fängelsestraff, utan när ett ungdomsstraff 
döms ut iakttas samma princip som vid be
stämmande av bötesstraff enligt 7 kap. 3 § 
strafflagen. 

En förutsättning för att ett verkställt ung
domsstraff skall kunna avdras från ett ge
mensamt fängelsestraff är att domstolen har 
tillgång till uppdaterade uppgifter om avtjä
nade ungdomsstraff. Det föreslås därför i 4 
mom. att allmänna åklagaren skall tillställa 
domstolen en utredning om hur mycket ett 
tidigare utdömt UIJgdomsstraff redan har 
hunnit verkställas. Aklagaren får dessa upp
gifter av Kriminalvårdsföreningen som sva
rar för verkställigheten av ungdomsstraffet 

13 §.Närmare stadganden. Det föreslås att 
närmare stadganden om verkställigheten av 
ungdomsstraff kan utfärdas genom förord
ning. Ett utkast till förordning finns som 
bilaga till denna proposition. 

14 §. Ikrqftträdande. Det finns inget enty
digt och klart svar på frågan om hur ung
domsstraffets stränghet ställer sig i relation 
till det villkorliga fängelsestraffets stränghet. 
I ett enskilt fall påverkas denna jämförelse 
såväl av ungdomsstraffets innehåll som det 
alternativa villkorliga straffets längd och de 
tilläggspåföljder som eventuellt fogas till det 
sistnämnda straffet, nämligen tilläggsböter 
och övervakning. Ungdomsstraffets primära 
ställning som ett straff speciellt för problem
ungdomar baserar sig inte så mycket på på
följdens stränghet som på de månsirligare 
möjligheterna att försöka påverka den ungas 
liv som det nya straffet erbjuder. I de fall 
igen när som jämförelseobjekt används korta 
villkorliga fängelsestraff utan övervakning 
eller andra tilläggspåföljder kan ett ung
domsstraff med sina skyldigheter att delta 
kräva mer av den dömde än ett villkorligt 

fängelsestraff. Jämförelsen mellan det vill
korliga straffet och ungdomsstraffet försvå
ras också av att det villkorliga straffet är 
förknippat med möjligheten att verkställa det 
utdömda straffet. 

Eftersom förhållandet mellan påföljdernas 
stränghet i viss mån lämnar rum för tolkning 
är det nödvändigt att stadga närmare om de 
tidsmässiga aspekterna i fråga om lagens 
tillämpning. Härvid kan man tänka sig två 
alternativ. Möjligheten att använda ung
domsstraff kunde vara beroende av antingen 
domstidpunkten eller gärningstidpunkten. I 
det förstnämnda fallet skulle man kunna dö
ma ut ungdomsstraff genast när lagen har 
trätt i kraft, oberoende av när ifrågavarande 
brott har begåtts. I praktiken skulle detta 
möjliggöra en retroaktiv tillämpning av la
gen, dvs. ungdomsstraff skulle kunna dömas 
ut också för brott som har begåtts före la
gens ikraftträdande. I det senare fallet skulle 
man kunna döma ut ungdomsstraff endast 
för de brott som har begåtts efter lagens 
ikraftträdande. Förutom ovan nämnda alter
nativ skulle man också kunna låta bli att 
stadga om saken. Denna sistnämnda lösning 
skulle emellertid leda till rättsosäkerhet, ef
tersom tillämpningen av den s.k. lindrigare 
lagens princip kunde vara problematisk just 
på grund av svårigheterna med en jämförelse 
av påföljdernas stränghet som behandlades 
ovan. 

Enligt förslaget skall den nya lagen, som 
föreslås träda i kraft den l januari 1997, en
dast tillämpas på brott som har begåtts efter 
ikraftträdandet. 

Användningen av ungdomsstraff vid brott 
som behandlas samtidigt, när en del av brot
ten har begåtts före lagens ikraftträdande 
och en del efter den, skulle leda till att det 
inte skulle vara möjligt att bestämma ett ge
mensamt straff för brotten. Användandet av 
ungdomsstraff skulle härvid leda till två skil
da straff, t.ex. ett villkorligt straff och ett 
ungdomsstraff. I dylika situationer kan det 
ofta vara motiverat att använda något annat 
straff än ungdomsstraff, varvid ett gemen
samt straff, t.ex. ett villkorligt straff, kan 
dömas ut för samtliga brott. Om man likväl 
anser att det är motiverat att döma ut ett 
ungdomsstraff, borde man inte till ett vill
korligt straff som döms ut för brott som har 
begåtts före lagens ikraftträdande i dessa fall 
foga övervakning. I dylika situationer kan 
det vara motiverat att döma ut ett ungdoms
straff t.ex. när gärningsmannen redan tidiga-
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re har ådömts flera villkorliga fängelsestraff 
och man i övrigt överväger att döma ut ett 
ovillkorligt fän~elsestraff. 

Lagen föreslas vara i kraft till slutet av 
1999. Aven efter detta skall 12 § l mom. i 
lagen samt stadgandena om verkställighet av 
straffet tillämpas. Lagen skall också tilläm
pas efter år 1999 när ärenden som faller 
inom lagens tillämpningsområde enligt l § 
behandlas i hovrätterna och högsta domsto
len. 

1.2. Förordningen om införande av 
strafflagen 

15 a §. I paragrafen stad~as om förutsätt
ningarna för åtalseftergift pa skälighets&rund 
och i konkurrenssituationer. Det föreslas att 
uppnådd förlikning särskilt skall nämnas i l 
punkten i :paragrafen som en grund för åtals
eftergift pa skälighetsgrund. skälighetsgrun
den tillåter redan nu åtalseftergift när gär
ningsmannen försöker avstyra eller avlägsna 
verkningarna av sitt brott. I förarbetena till 
den revidering av stadgandena om åtalsefter
gift som trädde i kraft 1991 konstateras, att 
just medling kan anses som ett exempel på 
en situation när avstyrande av brottets verk
ningar som avses i lagrummet lämpar sig. 
För att öka medlingens tyngd och säkra en
hetligheten i praxis föreslås stadganden om 
saken direkt i lagtexten. 

Man sätter ofta likhetstecken mellan med
ling och de kommunala medlingsprojekten 
som pågår i flera kommuner. En av grunder
na för lagändringen är också den snabba ök
ningen av denna verksamhet. Förlikning som 
uppnåtts mellan gärningsmannen och måls
äganden begränsar emellertid inte tillämp
ningen av stadgandet endast tUl den kommu
nala medlings verksamheten. A ven andra av
tal mellan parterna kan beaktas. Lagen förut
sätter inte heller att medlingsavtalet redan 
skall ha uppfyllts, fastän betydelsen av ett 
uppfyllt medlingsavtal i sig är en vägande 
grund för åtgärdseftergift Å andra sidan 
framskrider medlings- och åtalsprocesserna i 
sin egen takt och liksom uppfyllandet av 
medlingsavtalet är de ofta beroende av fak
torer som gärningsmannen inte råder över. 
Det skulle vara orättvist att försätta de som 
är misstänkta för brott i olika ställning t.ex. 
beroende på betalningsförmåga eller beroen
de på hur snabbt medlingen har kommit 
igång och hur snabbt man har kommit fram
åt i saken. Uppfyllandet av offrets ersätt-

ningsintressen är endast en - om än viktig -
faktor som medlingens värde och betydelse 
grundar sig på. Det nu anförda gäller i till
lämpliga delar även när parterna trots gär
ningsmanneJ?..s strävanden inte lyckas uppnå 
förlikning. A ven om en åtgärdseftergift i 
dessa fall inte kan grundas på en uppnådd 
förlikning mellan parterna, kan gärnings
mannens villighet till medling mycket väl 
anses som i lagrummet avsett gärningsman
nens övriga handlande för att avstyra verk
ningarna av sitt brott. 

Enligt förslaget skall medlingens inverkan 
som grund för åtalseftergift bedömas enligt 
två kriterier. Atalseftergift förutsätter att av
stående från åtal inte strider mot ett viktigt 
allmänt eller enskilt intresse och att en rätte
gång eller ett straff bör anses oskäligt eller 
oändamålsenligt. Dessa begränsande kriterier 
täcker delvis varandra. 

Hänvisningen till ett viktigt allmänt intres
se innebär bl.a., att medlingen skall vara 
opartisk och fylla de krav som rättsskyddet 
ställer. Det i lagen nämnda enskilda intresset 
innehåller bl.a. tanken att skadeståndsbelop
pen i det stora hela skall motsvara allmän 
skadeståndspraxis, och ifall man avviker 
från denna praxis skall båda parterna vara 
fullt medvetna om detta. Medlingen skall 
med andra ord bygga på frivillighet och ba
sera sig på riktig information om fakta och 
rättsordningen. 

I skälighets- och ändamålsenlighetspröv
ningen är det delvis fråga om samma sak. 
Enligt dessa kriterier skall också bl.a. brot
tets grovhet beaktas, vilket krav delvis ingår 
redan i kravet på allmänt intresse. Också 
medlingsprocessens innehåll och betydelse 
skall beaktas. Medlingen innebär ofta ett 
öppet moraliskt ansvarstagande för brottet. 
Ett beslut om åtalseftergift kan i fråga om 
en gärningsman som genomgått en sådan 
process lätt försvaras med att rättsprocessen 
ofta är antingen oskälig eller oändamålsen
lig. 

Det föreslås att 2 punkten i paragrafen 
skall ändras så att reformen av stadgandena i 
7 kap. strafflagen om bestämmande av ge
mensamt straff, vilken trädde i kraft 1992, 
skall framgå av lagrummet. I och med 
nämnda reform avstod man i sådana fall då 
saken gäller flera brott från att bestämma 
straffet på olika sätt enligt de olika formerna 
för sammanträffande av brott. För brotten 
bestäms nu ett gemensamt straff med till
lämpning av principen om enhetsstraff. 
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1.3. strafflagen 

3 kap. Om grunder, som utesluta eller 
minska gärnings straffbarnet 

5 §. I paragrafens 3 mo m. stadgas om 
domseftergift Grunderna för åtals- och 
domseftergift motsvarar till stor del varand
ra. I denna fråga har domstolarna emellertid 
fått en något större prövningsrätt, vilket 
framgår av att ordalydelsen i lagrummen i 
viss mån skiljer sig från varandra. Medling
ens betydelse som grund för domseftergift 
skall bedömas på samma grunder som i 
samband med åtalseftergift. Uppnådd förlik
ning skall alltså nämnas som en omständig
het som gör det möjligt att meddela doms
eftergift genom tillämpning av skälighets
grunden i 3 punkten i momentet. När dom
stolen överväger medlingens betydelse som 
grund för domseftergift skall den fästa upp
märksamhet vid samma rättsskyddsaspekter 
som framfördes ovan i samband med åtals
eftergift. A v lagtekniska skäl skall dessa 
aspekter i detta sammanhan~ beaktas genom 
den skälighets- och ändamalsenlighetspröv
ning som lagen förutsätter. Det kan således 
anses både oskäligt och oändamålsenligt att 
döma ut ett straff när parterna frivilligt och 
välinformerade har förlikts på ett sätt som 
tillfredsställer vardera. Däremot är det kan
ske inte oändamålsenligt att döma ut ett 
straff, om ~ärningsmannen har utövat på
tryckning pa offret för att få medling till 
stånd eller t.ex. gång på gång tack vare sin 
goda förhandlingsförmåga lyckas åstadkom
ma en förlikning med offren. 

Skälighets- och ändamålsenlighetspröv
ningen förutsätter också att man fäster upp
märksamhet vid brottets natur och dess art. 
Fastän gärningsmannen och offret skulle 
uppnå förlikning om skadeståndet för ett 
stort ekonomiskt brott, kan man inte enbart 
på denna grund anse det oändamålsenligt att 
döma till ett straff med tanke på det straff
rättsliga systemets målsättningar. 

Det föreslås att 3 mom. 4 punkten i para
grafen skall ändras så att reformen av stad
gandena i 7 kap. strafflagen om bestämman
de av gemensamt straff, vilken trä4de i kraft 
1992, skall framgå av lagrummet. Andringen 
motsvarar den föreslagna ändringen av stad
gandena om åtalseftergift för vilken redogörs 
ovan i avsnitt 1.2. 

11 §. Tiden i rannsakningsfängelse eller 
något annat frihetsberövande som skett in-

nan domen avkunnas skall under de förut
sättningar som stadgas i denna paragraf av
räknas från ett frihetsstraff på viss tid, böter 
eller skiljande från utövning av tjänst. A v
draget grundar sig på att gärningsmannen 
redan före domen har blivit utsatt för frihets
berövande, och denna frihetsberövelse skall 
kompenseras genom att avräkna tiden från 
straffet. På samma sätt som ovan nämnda 
straff är även ungdomsstraffet delbart så att 
det går att göra avdrag från det. Det finns 
därför inget skäl att inte göra avdraget. 

Det föreslås att den sista meningen i para
grafen kompletteras med ett omnämnande av 
att ungdomsstraffet är en sådan påföljd från 
vilken ett frihetsberövande skall avräknas. 
Eftersom övervakning&- och_ tjänstgöringsti
den i samband med ungdomsstraff inte di
rekt kan jämställas med tid i rannsaknings
fängelse, skall frihetsberövandet beaktas i 
skälig mån. Motsvarande avdrag som grun
dar sig på skälighet skall göras även enligt 
5 § 3 mom. och 12 § l mom. i den före
slagna lagen om försöksverksamhet med 
ungdoms straff. 

Det föreslås att två justereingar av teknisk 
natur samtidigt görs i paragrafen. När det 
nuvarande stadgandet kom till fanns tukthus
straffet ännu, vilket är anledningen till att 
det i början av paragrafen stadgas att avdra
get skall göras från ett frihetsstraff på viss 
tid. Efter att tukthusstraffet avskaffades gäl
ler stadgandet ett fängelsestraff på viss tid, 
och ordet frihetsstraff föreslås därför bli er
satt med ordet fängelsestraff. I tredje me
ningen i paragrafen stadgas om avdrag av 
frihetsberövande från skiljande från utövning 
av tjänst, som enligt strafflagens reviderade 
stadganden om tjänstebrott (792/89) inte 
längre är en straffrättslig påföljd. Det före
slås därför att omnämnandet av skiljande 
från utövning av tjänst skall strykas. I övrigt 
kvarstår paragrafen i oförändrad form. 

1.4. straffregisterlagen 

Förslaget till lag om försöksverksamhet 
med ungdomsstraff är uppgjort så att dom
stolen i och för sig inte behöver några straff
registeruppgifter när den dömer ut ett ung
domsstraff. Det är emellertid inte möjligt att 
tillämpa lagens 12 §, om domstolen inte har 
uppgifter om tidigare utdömda ungdoms
straff. 

Enligt straffregisterlagen (770/93) skall i 
straffregistret antecknas uppgifter om följan-
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de påföljder: ovillkorligt fängelsestraff, sam
hällstjänst, villkorligt straff, böter som till
läggsstraff, avsättning och samfundsbot som 
ådömts en juridisk person. Uppgifter om bö
tesstraff antecknas däremot inte straffregist
ret. Eftersom ungdomsstraffet är avsett att 
vara en påföljd som är strängare än böter är 
det konsekvent att även det antecknas i 
straffregistret. 

2 §. I l mom. räknas upp vilka domstols
avgöranden som skall antecknas i straffre
gistret. Förteckningen föreslås bli komplette
rad med ett omnämnande av ungdomsstraff. 

10 §. I l mom. stadgas om utplånande av 
uppgifter ur straffregistret. Uppgifter om 
villkorligt straff, böter som tilläggsstraff, 
avsättning och samfundsbot utplånas ur re
gistret sedan fem år förflutit fran det den la
gakraftvunna domen gavs. Eftersom ung
domsstraffet i fråga om stränghet kan jäm
ställas med dessa påföljder och då man inte 
längre efter det behöver uppgifter om ett 
ungdomsstraff, föreslås att l punkten i mo
mentet kompletteras med ett omnämnande 
av ungdomsstraff. 

1.5. Lagen om ersättning för brottsskador 
av statsmedel 

Sakskador som orsakats av den som dömts 
till samhällstjänst medan han utför arbete 
som hör till samhällstjänsten ersätts under 
vissa förutsättningar med stöd av 8 § lagen 
9.m ersättning för brottsskador av statsmedel. 
A ven den som dömts till ungdomsstraff kan 
orsaka den som har ordnat tjänstgöringsplat
sen eller en utomstående skada. Eftersom 
samhällstjänsten och ungdomstjänsten i fråga 
om innehållet står rätt nära varandra, är det 
skäl att också i fråga om ersättande av skada 
iaktta samma regler. 

A v denna anledning föreslås att till för
teckningen över sakskador som ersätts enligt 
8 § 3 mom. lagen om ersättning för brotts
skador av statsmedel skall fogas skada som 
orsakats av den som dömts till ungdoms
straff medan han utför ungdomstjänst På 
samma sätt som i fråga om samhällstjänst 
skall av statsmedel ersättas sakskador som 
den dömde orsakat den som har ordnat 
tjänstgöringsplatsen eller en utomstående 
medan han utför arbete eller någon annan 
uppgift som hör till ungdomstjänsten. Den 
ekonomiska betydelsen av denna lagändring 
är liten. 

Ikraftträdelsestadgande. Lagen föreslås trä-

da i kraft samtidigt som lagen om för
söksverksamhet me4. ungdomsstraff, dvs. vid 
ingången av 1997. Aven om den sist nämn
da lagen är tidsbestämd är det inte skäl att 
stadga att ändringen av ersättningslagen 
skall vara tidsbestämd, eftersom ungdoms
straff kommer att verkställas även efter att 
lagen om försöksverksamhet med ungdoms
straff har upphört att gälla. Om ändringen av 
ersättningslagen i sinom tid blir onödig, kan 
ändringen upphävas då. 

1.6. Lagen om skadestånd för olycksfall åt 
personer, som intagits i särskilda 
straff-, undemålls- och vårdanstalter 

l §.I paragrafen stadgas, att om en person 
som intagits i en särskild straff-, underhålls
eller vårdanstalt har ådragit sig kroppsskada 
som följd av ett olycksfall eller en i lagen 
om yrkessjukdomar avsedd yrkessjukdom i 
arbete som är underställt myndighets ledning 
och uppsikt, skall till honom erläggas ska
destånd i enlighet med vad om skadestånd 
för olycksfall i arbete stadgas. 

Enligt 3 mom. skall lagen även tillämpas 
på en person som utför samhällstjänst Sta
ten erlägger skadestånd för olycksfall som 
skett under samhällstjänst också när tjänst
göringsplatsen har ordnats av kommuner 
eller privata. Ungdomstjänsten, som är en 
del av ungdomsstraffet, skall för sin del vara 
en slags samhällstjänst som är avsedd för 
unga. Det föreslås därför att denna lag också 
skall gälla i fråga om ungdomstjänst 

Ikraftträdelsestadgande. Lagen föreslås trä
da i kraft vid ingången av 1997. I fråga om 
ikraftträdandet hänvisas till vad som anförs i 
avsnitt 1.5. 

2. Närmare stadganden och 
bestämmelser 

Enligt 13 § i den föreslagna lagen om för
söksverksamhet med ungdomsstraff skall 
närmare stadganden om verkställigheten av 
lagen utfärdas genom förordning. Ett utkast 
till förordning finns som bilaga till denna 
proposition. 

3. Ikraftträdande 

Ibruktagandet av ungdomsstraffet kräver 
tid för att planera samarbetet mellan justitie
och socialmyndigheterna och de praktiska 
förberedande åtgärderna inom Kriminal-
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vårdsföreningen kräver tid. Även inom justi
tieförvaltningens datasystem måse man hin
na göra de ändringar som ungdomsstraffet 
medför. En av justitieministeriet tillsatt ar
betsgrupp för planering av verkställigheten 
av ungdomsstraffet har emellertid redan del
vis utrett ovan nämnda samarbetsfrå$.or och 
kartlagt de praktiska förberedande atgärder 
som försöksverksamheten förutsätter. Med 
tanke på statistikföringen och den övriga 
uppföljningen av försöksverksamheten skulle 
betydande fördelar följa av att de föreslagna 
lagarna träder i kraft vid ingången av ett 
kalenderår. Det föreslås därför att de förslag
na lagarna skall träda i kraft vid ingången av 
1997. 

4. Lagstiftningsordning 

Enligt förslaget skall försöksverksamheten 
med ungdomsstraff bedrivas inom ett be
gränsat geografiskt område. Till en försöks
verksamhet inom ett begränsat geografiskt 
område anknyter frågan om lika behandling. 
Enligt 5 § regeringsformen är alla lika inför 
lagen. Denna princip omfattar kravet på lika 
bemötande i likadana fall. Med tanke på 
likställighetsprincipen är det problematiskt 
att gärningsorten eller den åtalades bonings
ort inverkar på påföljdens innehåll. För lik
nande gärningar kan inom försöksområdet 

360330J 

följa ett ungdomsstraff och utanför försöks
området ett villkorligt straff. 

Undantag från likställighetsprincipen kan 
göras på grund av ett allmänt godtagbart 
samhällsintresse. Grundlagsutskottet har an
sett att man inte av 5 § regeringsformen kan 
härleda strikta gränser för lagstiftarens pröv
ningsrätt när man strävar efter en reglering 
som samhällsutvecklingen i varje enskilt fall 
förutsätter. Införandet av en ny strafform i 
påföljdssystemet som främjar den ungas an
passning i samhället kan i och för sig anses 
som en grund som eventuellt berättigar till 
en begränsad avvikelse från kravet på lika 
behandling, som i allmänhet tolkas strikt. 
Om man kan planera verkställigheten av 
ungdomsstraffet så att det uppmuntrar och 
motiverar de unga, kan påföljden i bästa fall 
ha en förebyggande eller fördröjande inver
kan på de ungas brottsliga karriär. 

Lagen om en geografiskt avgränsad för
söksverksamhet med samhällstjänst stiftades 
i tiden i grundlagsordning. När man dess
utom beaktar den höga kravnivå som måste 
ställas på likställdheten i det straffrättsliga 
påföljdssystemet, bör även lagen om för
söksverksamhet med ungdomsstraff enligt 
regeringens uppfattning stiftas i den ordning 
som 67 § riksdagsordningen stadgar. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 

Lag 
om försöksverl<samhet med ungdomsstraff 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen före
skriver, stadgas: 

l § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas i brottmål som avgörs 
av Esbo, Helsingfqrs, Joensuu, Tammerfors, 
Vanda, Vasa och Abo tingsrätter. 

Lagens 12 § l mom. tillämpas likväl vid 
alla tingsrätter. 

Lagen tillämpas också när mål som enligt 
l mom. hör till dess tillämpningsområde 
avgörs av en hovrätt eller av högsta domsto
len. 

2 § 

Förutsättningarna för ungdomsstrqff 

Den som har begått ett brott innan han har 
fyllt 18 år kan dömas till ungdomsstraff, om 
böter med beaktande av hur allvarligt brottet 
är och omständigheterna vid brottet inte kan 
anses vara ett tillräckligt straff och vägande 
skäl inte kräver att ett ovillkorligt fängelse
straff döms ut. 

För flera brott som lagförs samtidigt döms 
endast ett ungdomsstraff ut. Domstolen kan 
även för en del av brotten döma ut ung
domsstraff och för en del ett annat straff om 
vilket i tillämpliga delar gäller vad 7 kap. 
strafflagen stadgas. 

Innan ett ungdomsstraff döms ut skall sva
randen höras. 

3 § 

Ungdomsstrqffets innehåll 

Ungdomsstraffet består av ungdomstjänst 
och övervakning. 

Till ungdomstjänst döms i minst 10 och 
högst 60 timmar. Ungdomstjänsten innebär 

regelbundet oavlönat arbete under tillsyn 
samt uppgifter som utförs under handledning 
och främjar den sociala handlingsförmågan. 

Till övervakning göms i minst tre månader 
och högst ett år. Overvakningstiden börjar 
när verkställighetsplanen fastställs. 

4§ 

Den dömdes skyldigheter 

Den som dömts till ungdomsstraff är skyl
dig att följa verkställighetsplanen och före
skrifter som har meddelats med stöd av den. 
Han skall re~elbundet ha kontakt med sin 
övervakare pa det sätt som bestämts i planen 
och utföra de uppgifter som har anvisats ho
nom. 

5 § 

Inledande av verkställigheten 

Verkställigheten av ett ungdomsstraff skall 
inledas utan dröjsmål efter att domen har 
blivit verkställbar. 

Verkställigheten av ett ungdomsstraff kan 
med den dömdes samtycke påbörjas innan 
domen har vunnit laga kraft, om den dömde 
har nöjt sig med avgörandet till den del han 
har dömts till ungdomsstraff. 

Om verkställigheten av ett ungdomsstraff 
med den dömdes samtycke har påbörjats in
nan domen har vunnit laga kraft och ett an
nat straff senare döms ut för brottet, skall 
från straffet göras ett skäligt avdrag som 
motsvarar det redan verkställda ungdoms
straffet. 

Verkställigheten av ett ungdomsstraff för
faller sedan tre år har förflutit från den dag 
då den laga kraft vunna domen gavs. 
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6 § 

Verkställighet av flera ungdomsstrciff 

Om flera ungdomsstraff har delvis gemen
sam övervakningstid, upphör övervakningen 
när den längsta ikraftvarande övervaknings
tiden slutar. Vid verkställigheten samman
räknas antalet timmar ungdomstjänst Maxi
miantalet är dock 80 timmar. 

7 § 

Verkställighetsplan 

Kriminalvårdsföreningen svarar för verk
ställigheten av ungdomsstraff 

Kriminalvårdsföreningen, socialnämnden 
på den dömdes boningsort och den överva
kare som förordnats för den dömde uppgör 
en verkställighetsplan för ungdomstjänsten, 
som Kriminalvårdsföreningen fastställer. 
Planen får endast av särskilda skäl ändras 
efter att den har fastställts. 

Den dömde skall höras när planen görs 
upp eller ändras. 

8 § 

Övetvakare 

Övervakaren förordnas av Kriminalvårds-
fö.t;~ningen. . . 

Overvakaren skall se ttll att verkställtg
hetsplanen iakttas. Han skall också genom 
att stöda och vägleda den dömde sträva efter 
att främja den dömdes möjligheter att klara 
sig utan att begå nya brott. 

9 § 

Avtjänande av ungdomsstrciff 

Ungdomstjänsten skall utföras inom den 
övervakningstid som domstolen har bestämt. 
Om ungdomstjänsten inte kan utföras inom 
denna tid av andra orsaker än de som nämns 
i 10 § 2 mom., kan Kriminalvårdsföreningen 
förlänga övervakningstiden med sammanlagt 
högst tre månader. Om ungdomstjänsten av 
ovan nämnda orsaker inte kan utföras inom 
den av Kriminalvårdsföreningen förlängda 
tiden, kan domstolen förlänga övervaknings
tiden med högst sex månader eller av sär
skilda skäl anse att straffet har avtjänats till 
fullo. 

Om Kriminalvårdsföreningen vill föra sa
ken till domstol, skall den göra en utredning 
om saken till allmänna åkla~aren. Allmänna 
åklagaren skall utan dröjsmål föra saken till 
tingsrätten på den ort där den dömde bor 
eller den domstol som i första instans har 
avgjort det brottmål som lett till ungdoms
straff. 

Tingsrätten är domför även med ordföran
den ensam när den behandlar ett mål enligt 
l mom. Domstolen skall ge svaranden till
fälle att bli hörd innan målet avgörs. Om 
svaranden är frånvarande när domen avkun
nas, skall han omedelbart underrättas om 
vilken dag målet avgjordes och om domsto
lens avgörande och dessutom tillsändas full
följdsanvisningar. I övrigt skall i tillämpliga 
delar iakttas vad som stadgas om rättegång
en i brottmål. 

10 § 

Behandling av överträdelse av villkoren 

Om den dömde handlar i strid med verk
ställighetsplanen eller föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den, skall Kriminal
vårdsföreningen ge honom en skriftlig an
märkning. 

Om den som har dömts till ungdomsstraff 
inte börjar utföra ungdomstjänsten eller om 
han avbryter den eller på något annat sätt 
grovt bryter mot villkoren i verkställig
hetsplanen, skall Kriminalvårdsföreningen 
utan dröjsmål göra en utredning om saken 
till allmänna åklagaren. Kriminalvårdsföre
ningen kan samtidigt bestämma att ung
domstjänsten inte får påbörjas eller avbryta 
den. 

Om allmänna åklagaren anser att den döm
de har förfarit på det sätt som avses i 2 
mom., skall han utan dröjsmål föra saken till 
tingsrätten på den ort där den dömde bor 
eller den domstol som i första instans har 
avgjort det brottmål som har lett till ung
domsstraff 

11 § 

Påföljder för överträdelse av villkoren 

Om domstolen konstaterar att den dömde 
har förfarit på sådant sätt som avses i 10 § 2 
mom., kan den 

l) bestämma att hans övervakningstid för
längs med högst ett år, eller 
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2) döma honom till ett straff som motsva
rar den del av ungdomsstraffet som inte har 
avtjänats. 

Om övervakningstiden har förlängts och 
den dömde fortsättningsvis förfar på sådant 
sätt som avses i 10 § 2 mom., kan domsto
len döma honom till ~n påföljd som avses i 
l mom. 2 punkten. Arendet skall föras till 
domstol enligt l O §. 

Domstolen skall ge svaranden tillfälle att 
bli hörd innan målet avgörs. Om svaranden 
är frånvarande när domen avkunnas, skall 
han omedelbart underrättas om vilken dag 
målet avgjordes och om domstolens avgö
rande och dessutom tillsändas fullföljdsan
visningar. I övrigt skall i tillämpliga delar 
iakttas vad som stadgas om rättegången i 
brottmål. 

Besvär över domstolens avgörande enligt 
denna paragraf skall behandlas i brådskande 
ordning. 

12 § 

Bestämmande av ett gemensamt straff 

Om den som har dömts till ungdomsstraff 
skall dömas till ovillkorli~t fängelsestraff för 
ett brott som han har begatt innan ungdoms
straffet dömdes ut eller för ett nytt brott som 
han har begått efter att han dömts till ung
domsstraff men före övervakningstiden har 
gått ut, kan han för detta brott och för det 
brott som har lett till ungdomsstraff dömas 
till ett gemensamt fängelsestraff. Från det 
gemensamma fängelsestraffet skall göras ett 
skäligt avdrag som motsvarar det redan 
verkställda ungdomsstraffet 

När ett gemensamt fängelsestraff har 
dömts ut enligt l mom., skall Kriminal-

vårdsföreningen oberoende av ändringssö
kande genast avbryta verkställigheten av 
ungdomsstraffet Kriminalvårdsföreningen 
kan avbryta verkställigheten av ungdoms
straffet även när allmänna åklagaren med
delar föreningen att den som har dömts till 
ungdomsstraff kommer att åtalas för ett brott 
som enligt allmänna åklagarens bedömning 
kan leda till ett sådant gemensamt fängelse
straff som avses i l mom. 

För flera ungdomsstraff som har dömts ut 
vid olika tidpunkter får inte i efterhand be
stämmas ett gemensamt ungdomsstraff. 

För den avräkning som avses i l mom. 
skall allmänna åklagaren tillställa domstolen 
en utredning om hur mycket av ett ung
domsstraff som redan har dömts ut har hun
nit verkställas. 

13§ 

N ännare stadganden 

Närmare stadganden om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning. 

14 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 199 . La-
gen skall endast tillämpas på brott som har 
begåtts efter ikraftträdandet. 

Lagen gäller till utgången av 1999, och 
även därefter skall 12 § l mom. och de 
stadganden som gäller verkställigheten av 
straffet tillämpas. Likaså tillämpas lagen 
efter 1999 när mål som enligt l § hör till 
lagens tillämpningsområde behandlas i en 
hovrätt eller högsta domstolen. 
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2. 
Lag 

om ändring av 15 a § förordningen om införande av strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 15 a§ förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådant det

ta lagrum lyder i lag av den 23 mars 1990 (301/90), som följer: 

15 a§ 
Om inte ett viktigt allmänt eller enskilt 

intresse kräver något annat, får allmänna 
åklagaren utöver vad 15 § 2 mom. stadgar, 
besluta om åtalseftergift när 

l) en rättegång och ett straff skall anses 
oskäliga eller oändamålsenliga med hänsyn 
till uppnådd förlikning mellan gärningsman
nen och målsäganden eller gärningsmannens 
övriga handlande för att avstyra eller avlägs-

na verkningarna av brottet, gärningsmannens 
personliga förhållanden, de övriga följder 
som brottet medfört för honom, social- och 
hälsovårdsåtgärder eller andra omständighe
ter, eller när 

2) brottet inte på grund av stadgandena om 
gemensamt straff väsentligt skulle inverka 
på det totala straffet. 

---
Denna lag träder i kraft den 199 . 
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3. 
Lag 

om ändring av 3 kap. strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 kap. 5 § 3 mom. och 11 § strafflagen, dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. 5 § 3 

mom. i lag av den 23 mars 1990 (302/90) och 11 § i lag av den 2 juli 1973 (557173), som 
följer: 

3 kap. 

Om grunder, som utesluta eller minska 
gärnings straffbarilet 

5 § 

Domstolen får lämna gärningen obestraf
fad, om 

l) brottet, med hänsyn till sin menlighet 
eller gärningsmannens skuld sådan den 
framgår av brottet, skall anses ringa bedömt 
som en helhet, 

2) brottet av särskilda skäl som hänför sig 
till gärningen eller gärningsmannen skall 
anses ursäktligt, 

3) straffet skall anses oskäligt eller oända
målsenligt med hänsyn till uppnådd förlik
ning mellan gärningsmannen och målsägan
den eller gärningsmannens övriga handlande 
för att avstyra eller avlägsna verkningarna 
av brottet eller för att främja utredningen av 
det, gärningsmannens personliga förhållan
den, de övriga följder som brottet medfört 
för honom, social- och hälsovårdsåtgärder 
eller andra omständigheter, eller om 

4) brottet inte på grund av stadgandena om 
gemensamt brott väsentligt skulle inverka på 
det totala straffet. 

11 § 
Om någon döms till fängelsestraff på viss 

tid för en gärning på grund av vilken han 
varit berövad friheten oavbrutet i minst ett 
dygn, skall dornstolen avräkna tiden för fri
hetsberövandet från straffet eller anse fri
hetsberövandet som fullt avtjänat straff. På 
samrna sätt skall förfaras när frihetsberövan
det har föranletts av något annat brott som i 
samband med målet varit föremål för åtal 
eller förberedande undersökning eller av att 
svaranden förordnats att hämtas till dornsto
len och på grund därav tagits i förvar. Om 
straffet är böter eller ungdornsstraff, skall 
frihetsberövandet avräknas i skälig mån, från 
böterna dock minst med hela den tid frihets
berövandet varat, eller anses som fullt av
tjänat straff. 

Denna lag träder i kraft den 19 
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4. 
Lag 

om ändring av 2 och 10 §§ straffregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § l m om. och l O § l m om. l punkten straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 

(770/93), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 22 december 1995 (1639/95), som följer: 

2 § 
I straffregistret antecknas på basis av dom

stolamas meddelanden uppgifter om avgö
randen genom vilka någon i Finland dömts 
till ovillkorligt fängelsestraff, samhällstjänst, 
villkorligt straff, böter som tilläggsstraff, 
ungdomsstraff, avsättning eller lämnats abe
straffad med stöd av 3 kap. 3 § strafflagen. I 
straffregistret antecknas dock inte uppgifter 
om förvandlingsstraff för böter eller fängel
sestraff som har dömts ut med stöd av civil
tjänstlagen (1723/91). I straffregistret an
tecknas även uppgifter om avgöranden ge-

5. 

nom vilka en juridisk person har ömts till 
samfunds bot. 

10 § 
Uppgifter skall utplånas ur straffregistret 

enligt följande: 
l) uppgifter om villkorligt straff, böter 

som tilläggsstraff, ungdomsstraff, avsättning 
och samfundsbot sedan fem år förflutit, 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 8 § lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 8 § 3 mom. lagen den 21 december 1973 om ersättning för brottsskador av statsme

del (935173), sådant det lyder i lag av den 27 mars 1992 (273/92), som följer: 

8 § 

Enligt denna lag ersätts dessutom sakskada 
som någon, som dömts till samhällstjänst 
enligt lagen om försöksverksamhet med 
samhällstjänst (1105/90) eller till ungdoms
straff enligt lagen om försöksverksamhet 
med ungdomsstraff ( l ), medan han ut
för arbete eller uppgift som hör till sam
hälls- eller ungdomstjänsten har orsakat den 

som har ordnat tjänstgöringsplatsen eller en 
utomstående. Den som har ordnat tjänstgö
ringsplatsen skall också ersättas för vad han 
enligt 3 kap. l § 3 mom. skadeståndslagen 
har blivit skyldig att betala till utomstående 
för skada som orsakats medan arbete eller 
uppgift som hör till samhälls- eller ung
domstjänsten utfört. 

---
Denna lag träder i kraft den 199 . 
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6. 
Lag 

om ändring av l § lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda 
straff-, undemålls- och vårdanstalter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l § 3 mom. lagen den 30 december 1946 om skadestånd för olycksfall åt personer, 

som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter (895/46), sadant det lyder i lag 
av den 14 december 1990 (1106/90), som följer: 

l § 

Denna lag tillämpas även på den som i 
stället för att hållas i anstalt har förordnats 
till eller placerats i arbete utom anstalt eller 
som enligt lagen om försöksverksamhet med 
samhällstjänst (1105/90) utför arbete som 

Helsingfors den 13 september 1996 

hör till samhällstjänsten eller som enligt 
lagen om försöksverksamhet med ungdoms
straff ( l ) utför arbete eller uppgift som 
hör till ungdomstjänsten. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Republikens President 

MARTri AHTISAARI 

Justitieminister Kari Häkämies 
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Bilaga l 

2. 
Lag 

om ändring av 15 a § förordningen om införande av strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 15 a §förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådant det

ta lagrum lyder i lag av den 23 mars 1990 (301/90), som följer: 

Gällande lydelse 

15 a§ 
Om inte ett viktigt allmänt eller enskilt 

intresse kräver något annat, får allmänna 
åklagaren, utöver vad 15 § 2 mom. stadgar, 
besluta om åtalseftergift när 

l) en rättegång och ett straff skall anses 
oskäliga eller oändamålsenliga med hänsyn 
till gärningsmannens handlande för att avsty
ra eller avlägsna verkningarna av brottet, 
hans personliga förhållanden, de övriga följ
der som brottet medfört för honom, social
och hälsovårdsåtgärder eller andra omstän
digheter, eller när 

2) brottet inte på grund av vad som stad
gas om sammanträffande av brott väsentligt 
skulle inverka på det totala straffet. 

3603301 

Föreslagen lydelse 

15 a§ 
Om inte ett viktigt allmänt eller enskilt 

intresse kräver något annat, får allmänna 
åklagaren utöver vad 15 § 2 mom. stadgar, 
besluta om åtalseftergift när 

l) en rättegång och ett straff skall anses 
oskäliga eller oändamålsenliga med hänsyn 
till uppnådd förlikning mellan gärningsman
nen och målsäganden eller gärningsmannens 
övriga handlande för att avstyra eller avlägs
na verkningarna av brottet, gärningsmannens 
personliga förhållanden, de övriga följder 
som brottet medfört för honom, social- och 
hälsovårdsåtgärder eller andra omständighe
ter, eller när 

2) brottet inte på grund av stadgandena om 
gemensamt brott väsentligt skulle inverka 
på det totala straffet. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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3. 
Lag 

om ändring av 3 kap. strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 kap. 5 § 3 mom. och 11 § strafflagen, dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. 5 § 

3 mom. i lag av den 23 mars 1990 (302/90) och 11 § i lag av den 2 juli 1973 (557173), som 
följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

Om grunder, som utesluta eller minska gärnings straffbarilet 

5 § 

Domstolen får lämna gärningen obestraf
fad, om 

l) brottet, med hänsyn till sin menlighet 
eller gärningsmannens skuld sådan den 
framgår av brottet, skall anses ringa bedömt 
som en helhet, 

2) brottet av särskilda skäl som hänför sig 
till gärningen eller gärningsmannen skall 
anses ursäktligt, 

3) straffet skall anses oskäligt eller oända
målsenligt med hänsyn till gärningsmannens 
handlande för att avstyra eller avlägsna 
verkningarna av brottet eller för att främja 
utredningen av det, hans personliga förhål
landen, de övriga följder som brottet med
fört för honom, social- och hälsovårdsåtgär
der eller andra omständigheter, eller om 

4) brottet inte på grund av vad som stad
gas om sammanträffande av brott väsentligt 
skulle inverka på det totala straffet. 

11§ 
Dömes någon till frihetsstraff på viss tid 

för gärning, med anledning varav han varit 
berövad friheten oavbrutet i minst ett dygn, 
skall domstolen avräkna tiden för frihetsbe
rövandet från straffet eller anse straffet till 
fullo utstått genom frihetsberövandet. På 
samma sätt skall förfaras, när frihetsberövan
det föranletts av annat brott, som i samband 
med målet varit föremål för åtal eller förbe
redande undersökning, eller av att svaranden 

Domstolen får lämna gärningen obestraf
fad, om 

l) brottet, med hänsyn till sin menlighet 
eller gärningsmannens skuld sådan den 
framgår av brottet, skall anses ringa bedömt 
som en helhet, 

2) brottet av särskilda skäl som hänför sig 
till gärningen eller gärningsmannen skall 
anses ursäktligt, 

3) straffet skall anses oskäligt eller oända
målsenligt med hänsyn till uppnådd förlik
ning mellan gärningsmannen och målsägan
den eller gärningsmannens övriga handlande 
för att avstyra eller avlägsna verkningarna 
av brottet eller för att främja utredningen av 
det, gärningsmannens personliga förhållan
den, de övriga följder som brottet medfört 
för honom, social- och hälsovårdsåtgärder 
eller andra omständigheter, eller om 

4) brottet inte på grund av stadgandena om 
gemensamt brott väsentligt skulle inverka 
på det totala straffet. 

11§ 
Om någon döms till fängelsestrqff på viss 

tid för en gärning på grund av vilken han 
varit berövad friheten oavbrutet i minst ett 
dygn, skall domstolen avräkna tiden för fri
hetsberövandet från straffet eller anse fri
hetsberövandet som fullt avtjänat strqff. På 
samma sätt skall förfaras när frihetsberövan
det har föranletts av något annat brott som i 
samband med målet varit föremål för åtal 
eller förberedande undersökning eller av att 
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Gällande lydelse 

förordnats att hämtas till do.~stolen och på 
grund därav tagits i förvar. Ar straffet böter 
eller skiljande från utövning av tjänst, skall 
frihetsberövandet avräknas i skälig mån, 
dock minst med hela den tid frihetsberövan
det varat, eller anses såsom fullt straff. 

Föreslagen lydelse 

svaranden förordnats att hämtas till domsto
len och på grund därav tagits i förvar. Om 
straffet är böter eller ungdomsstrqff, skall 
frihetsberövandet avräknas i skälig mån,från 
böterna dock minst med hela den tid frihets
berövandet varat, eller anses som fullt avt
jänat straff. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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4. 
Lag 

om ändring av 2 och 10 §§ straffregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § l m om. och l O § l m om. l punkten straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 

(770/93), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 22 december 1995 (1639/95), som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 
I straffregistret antecknas på basis av dom

stolarnas meddelanden uppgifter om avgö
randen genom vilka någon i Finland dömts 
till ovillkorligt fängelsestraff, samhällstjänst, 
villkorligt straff, böter som tilläggsstraff, 
avsättning eller lämnats abestraffad med 
stöd av 3 kap. 3 § strafflagen. I straffregi
stret antecknas dock inte uppgifter om för
vandlingsstraff för böter eller fängelsestraff 
som har dömts ut med stöd av civiltjänstla
gen (1723/91). I straffregistret antecknas 
även uppgifter om avgöranden genom vilka 
en juridisk person har dömts till samfunds
bot. 

10 § 
Uppgifter skall utplånas ur straffregistret 

enligt följande: 
l) uppgifter om villkorligt straff, böter 

som tilläggsstraff, avsättning och samfunds
bot sedan fem år förflutit, 

Föreslagen lydelse 

2§ 
I straffregistret antecknas på basis av dom

stolarnas meddelanden uppgifter om avgör
anden genom vilka någon i Finland dömts 
till ovillkorligt fängelsestraff, samhällstjänst, 
villkorligt straff, böter som tilläggsstraff, 
ungdomsstrqff, avsättning eller lämnats abe
straffad med stöd av 3 kap. 3 § strafflagen. I 
straffregistret antecknas dock inte uppgifter 
om förvandlingsstraff för böter eller fängel
sestraff som har dömts ut med stöd av civil
tjänstlagen (1723/91). I straffregistret an
tecknas även uppgifter om avgöranden ge
nom vilka en juridisk person har dömts till 
samfunds bot. 

10 § 
Uppgifter skall utplånas ur straffregistret 

enligt följande: 
l) uppgifter om villkorligt straff, böter 

som tilläggsstraff, ungdomsstrqff, avsättning 
och samfundsbot sedan fem år förflutit, 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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5. 
Lag 

om ändring av 8 § lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 8 § 3 mom. lagen den 21 december 1973 om ersättning för brottsskador av statsme

del (935173), sådant det lyder i lag av den 27 mars 1992 (273/92), som följer: 

Gällande lydelse 

8 § 

Enligt denna lag ersätts dessutom sakskada 
som någon, som dömts till samhällstjänst 
enligt lagen om försöksverksamhet med 
samhällstjänst (1105/90), medan han utför 
arbete som hör till samhällstjänsten har orsa
kat den som har ordnat tjänstgöringsplatsen 
eller en utomstående. Den som har ordnat 
tjänstgöringsplatsen skall också ersättas för 
vad han enligt 3 kap. l § 3 mom. skades
tåndslagen (412174) har blivit skyldig att 
betala till utomstående för skada som orsa
kats medan arbete som hör till samhälls
tjänsten utförs. 

Föreslagen lydelse 

Enligt denna lag ersätts dessutom sakskada 
som någon, som dömts till samhällstjänst 
enligt lagen om försöksverksamhet med 
samhällstjänst (1105/90) eller till ungdoms
straff enligt lagen om försöksverksamhet 
med ungdomsstraff ( l ), medan han ut
för arbete eller uppgift som hör till sam
hälls- eller ungdomstjänsten har orsakat den 
som har ordnat tjänstgöringsplatsen eller en 
utomstående. Den som har ordnat tjänstgö
ringsplatsen skall också ersättas för vad han 
enligt 3 kap. l § 3 mom. skadeståndslagen 
har blivit skyldig att betala till utomstående 
för skada som orsakats medan arbete eller 
uppgift som hör till samhälls- eller ung
domstjänsten utfört. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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6. 
Lag 

om ändring av l § lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda 
straff-, unde:rltålls- och vårdanstalter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l § 3 mom. lagen den 30 december 1946 om skadestånd för olycksfall åt personer, 

som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter (895/46), sadant det lyder i lag 
av den 14 december 1990 (1106/90), som följer: 

Gällande lydelse 

Denna lag tillämpas även på den som i 
stället för att hållas i anstalt har förordnats 
till eller placerats i arbete utom anstalt eller 
som enligt lagen om försöksverksamhet med 
samhällstjänst (1105/90) utför arbete som 
hör till samhällstjänsten. 

l § 

Föreslagen lydelse 

Denna lag tillämpas även på den som i 
stället för att hållas i anstalt har förordnats 
till eller placerats i arbete utom anstalt eller 
som enligt lagen om försöksverksamhet med 
samhällstjänst (1105/90) utför arbete som 
hör till samhällstjänsten eller som enligt la
gen om försöksverksamhet med ungdoms
straff ( l ) utför arbete eller uppgift som 
hör till ungdomstjänsten. 

Denna lag träder i kraft den 199. 
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Bilaga 2 

Utkast 

Förordning 
om försöksvelksamhet med ungdomsstraff 

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 13 §lagen den199 om försöks
verksamhet med ungdomsstraff ( l ): 

l § 

Tillämpningsområde 

Ungdomsstraff verkställs enligt denna för
ordning. 

2 § 

Verkställighetsmyndigheter 

För verkställigheten av ungdomsstraff an
svarar justitieministeriets fångvårdsavdelning 
samt häradsfogdarna och länsmännen. 

3 § 

Verkställighetshandling 

Den domstol som dömt till ungdomsstraff 
skall mata in uppgifterna om avgörandet i 
domsslutssystemet En utskrift från datasys
temet med uppgifter om avgörandet är verk
ställighetshandling. Om verkställighetshand
lingen gäller vad som i 3 a § och 8 a § för
ordningen om verkställighet av fängelsestraff 
stadgas om verkställighet av fängelsestraff. 

När högsta domstolen dömer till ungdoms
straff är en avskrift av utslaget verkställig
hetshandling. 

4 § 

Hur meddelanden sänds 

Domstolen skall via domslutssystemet sän
da ett meddelande till justitieministeriets 
fångvårdsavdelning om ungdomsstraffet på 
det sätt som stadgas i 2 § förordningen om 
verkställighet av fängelsestraff. 

Fångvårdsavdelningen skall, sedan den har 
inhämtat en utredning om domen är verk
ställbar, utan dröjsmål sända verkställighets
handlingen till häradsfogden eller länsman
nen på den dömdes hemort. 

Då högsta domstolen förbjuder verkställig
het av hovrättens utslag eller bestämmer att 
de skall avbrytas, skall fångvårdsavdelning
en omedelbart anmäla detta till den härads
fogde eller länsman som har tillställts verk
ställighetshandlingen. 

5 § 

Samtycke till verkställighet av dom utan 
laga krqft 

Den som dömts till ungdomsstraff, och 
som samtycker till att domen verkställs även 
om utslaget inte har vunnit laga kraft, skall 
ge sitt samtycke till häradsfogden eller läns
mannen på hemorten, som utan dröjsmål 
skall meddela justitieministeriets fångvårds
avdelning att samtycke har givits. Fång
vårdsavdelningen å sin sida skall anmäla att 
samtycke har givits till den domstol som har 
avgjort målet eller, om samtycke har givits 
efter att besvärstiden har löpt ut, till full
följdsdomstolen. 

6 § 

Uppgörande av verkställighetsplan 

Häradsfogde eller länsman skall sedan 
verkställighetshandlingen har kommit med
dela den som dömts till ungdomsstraff vil
ken dag han senast skall anmäla sig för att 
göra upp verkställighetsplanen hos den av 
Kriminalvårdsföreningen distriktsbyråer som 
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ansvarar för verkställigheten av ungdoms
straffet. Utan särskilt skäl får denna dag inte 
sättas ut att infalla senare än 14 da~ar efter 
att meddelandet givits. Kriminalvardsföre
ningens distriktsbyrå skall underrättas om 
vilken dag som har fastställts och samtidigt 
skall verkställighetshandlingen sändas till 
den. 

7 § 

Verkställighetsplanens innehåll 

I verkställighetsplanen skall bestämmas 
hur ofta och på vilket sätt den dömde skall 
hålla kontakt med sin övervakare, tj änstgö
ringsplatsen för ungdomstjänsten, tidtabellen 
och på vilket sätt ungdomstjänsten skall ut
föras. 

8 § 

Delgivning 

Verkställighetsplanen skall utan dröjsmål 
delges den dömde enligt vad som stadgas 
om delgivning av stämning. 

När verkställighetsplanen har delgivits den 
som dömts till ungdomsstraff skall Kriminal
vårdsföreningen meddela justitieministeriets 
fångvårdsavdelning om delgivningsdagen. 

9 § 

Diarium 

Kriminalvårdsföreningen för bok över hur 
varje enskilt ungdomsstraff avtjänas (dia
rium) på det sätt som justitieministeriet när
mare bestämmer. 

Sedan ungdomsstraffet har avtjänats skall 
Kriminal vårdsföreningen sända verkställig
hetshandlingarna samt diariet till justitiemi
nisteriets fångvårdsavdelning. 

10 § 

Efterlysning 

Om den som har dömts till ungdomsstraff 
inte anträffas och det inte har gått att få reda 
på hans vistelseort, skall häradsfogden eller 
länsmannen sända verkställighetshandlingar
na till justitieministeriets fångvårdsavdel
ning. Fångvårdsavdelningen skall utfärda en 
efterlysning, enligt vilken den dömde skall 

uppmanas att inom utsatt tid ta kontakt med 
den stadsfogde eller länsman som ansvarar 
för verkställigheten, vid äventyr att en ny 
behandling av ungdomsstraffet i annat fall 
anhängiggörs. 

11§ 

Tjänstgöringsplatser för ungdomstjänsten 

Ungdomstjänsten kan utföras på tjänstgö
ringsplatser som ordnas av offentliga sam
manslutningar eller offentligrättsliga före
ningar eller av andra sammanslutningar eller 
stiftelser som inte bedriver verksamhet i 
vinstsyfte. 

Kriminalvårdsföreningen skall ingå ett av
tal om hur ungdomstjänsten skall genom
föras med en sammanslutning eller stiftelse 
som avses i l mom. I avtalet skall anges 
parternas rättigheter och skyldigheter samt 
vem som är kontaktperson på tjänstgörings
platsen. 

12 § 

Förordnande av öveJVakare 

Till övervakare skall förordnas en person 
som är anställd vid Kriminalvårdsförening
en. A v särskilt skäl en annan för uppgiften 
lämplig person som samtyckt härtill förord
nas att bistå Kriminalvårdsföreningens ar
betstagare. Till denna person kan av statens 
medel erläggas arvode och ersättning för 
kostnader. 

Kriminalvårdsföreningen kan av vägande 
skäl efter att ha hört den dömde förordna en 
ny övervakare för honom, om övervakaren 
inte utan svårigheter kan sköta sitt uppdrag 
eller om genomförandet av verkställig
hetsplanen i övrigt kräver det. 

13§ 

ÖvelVakarens uppgifter 

Övervakaren skall 
l) stöda den övervakade i hans dagliga 

strävan att klara sig i livet och i hans växan
de till ansvarsfullhet, 

2) hålla kontakt med den övervakade på 
det sätt som bestämts i verkställighetsplanen, 

3) vid behov hålla kontakt med den över
vakades vårdnadshavare, 

4) hålla kontakt med tjänstgöringsplatsen 
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och 
5) meddela Kriminalvårdsföreningen hur 

övervakningen och ungdomstjänsten fram
skrider samt om överträdelse av föreskrifter
na) verkställighetsplanen. 

Overvakaren skall sköta sitt uppdrag så att 
övervakningen inte medför onödiga olägen
heter för den dömde eller hans närmaste. 

14 § 

Meddelanden i ärenden som gäller ny 
handläggning av straffet 

Åklagaren skall meddela den av Kriminal
vårdsföreningens distriktsbyråer som gjort 
utredningen om sitt beslut att inte vid dom
stolen yrka på en ny behandling av ung
domsstraffet. 

När ett yrkande om att ungdomsstraffet 
skall behandlas på nytt blir anhängigt i ett 
ärende i vilket ändring har sökts, skall dom
stolen meddela fullföljdsdomstolen om yr
kandet. 

Domstolen skall till Kriminalvårdsföre
ningen och justitieministeriets fångvårdsav
delning sända en meddelande om ett beslut 

3603301 

genom vilket den har dömt till ett annat 
straff i stället för ungdomsstraff. 

15 § 

Resekostnader 

Kriminalvårdsföreningen betalar på an
sökan de skäliga resekostnader som förorsa
kas av avtjänande av ungdomsstraff. 

16 § 

Närmare föreskrifter 

Justitieministeriet meddelar närmare före
skrifter om verkställigheten av denna förord
ning och fastställer formulär för de hand
lingar som behövs. 

17 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 
199 . 




