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brukar för övrigt många gånger ha en representant från sin
ambassad på åhörarplats — är det en tacksam uppgift. Oftast
slutar det allvarliga brottmålet med att klienten förvisas från
landet, men det kan vara en stor tillfredsställelse om man vet
att han i sitt hemland kan förtälja, att han blivit korrekt be-
handlad i en rättsstat.

Sedan ovanstående skrivits har vissa ändringar genomförts i
den svenska utlänningslagen. Ändringarna är beträffande nu
aktuella förhållanden bara av formell karaktär. Bl. a. kommer
Statens Utlänningskommission att upphöra och ersättas av ett
nytt ämbetsverk.

Debatten ble innledet av advokaten RAGNAR GOTTFARB,
Sverige (referent):

Herr Ordförande, mina damer och herrar:

Vid en middag på Skansen i Stockholm hösten 1967 tog presi-
denten Petrén in mig i ett hörn och sa: Du ska vara referent an-
gående utlänningars straffrättsliga och straffprocesuella behand-
ling vid nordiska juristmötet i Oslo hösten 1969. Då han såg min
tvekan tillade han att det behöver bara vara 16 sidor och du
behöver inte ha det klart förrän den 1. november 1968. När
jag fick den långa tiden på mig, sade jag ja, och jag beslöt mig
ögonblickligen för att begagna tiden till att plocka några utländska
russin i den verksamhet som förestod mig.

Det började mycket bra det där, därför att redan följande dag
var clet två marockaner som åkte fast, tagna på bar gärning efter
inbrott i en livsmedelsbutik. Och jag tecknade mig till minnes de
olika omständigheterna. Strax därpå kom det ett fall som emeller-
tid inte var lika uppmuntrande ur principiell synpunkt. En ung
svensktalande finsk pojke hade varit över i Stockholm och på
kredit skaffat sig bilar och möbler och han häktades för bedrägeri.
Det där stämde 3U inte riktigt med marockanerna om jag ville ha
ett schema och värre blev det strax därefter för då var det två
amerikanska matroser, som hade kommit i land och rånat en
svensk pojke i en bakgata. Jag hade ett mycket splittrat program
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att överblicka på det sättet. Sedan blev det en finne som jag biträtt
många gånger och som hade bott i Sverige i 30 år och som häkta-
des och dömdes för att han hade misshandlat en kumpan och en
annan finne hade i fyllan och villan försökt att våldta en äldre
fröken i en trappuppgång. Strax därpå kom det emellertid ett rik-
tig storkap för mig; i och med att en egyptier med libanesiskt med-
borgarskap blev tagen i tullen i Arlanda där han hade: med sig en
stor väska hasch. Jag tyckte, att det där var ju ett bra typfall att
begagna sig av, narkotika, det ligger naturligtvis väl till för det
principiella. Ja, det stod inte på førran två österrikiska studenter
var fast. De hade gjort en biltur genom Europa och i Italien lagt
sig till med ett lager med preludin. Jag hade förut narkotikan,
men det stämde inte alls med den där egyptiske gros handlaren.
Och för att ytterligare trassla till mina utländska idéer så var
det två andra österrikiska studenter som blev tagna i en herre-
kipering, där de försökte lägga sig till med var sin kostym. När
jag hunnit ungefär så långt gav jag upp försöket att få ett mate-
rial att sortera för den kommande diskussionen. Jag upptäckte ju
egentligen bara en sak och det var att alla dessa min klienter
hade det gemensamt att de inte var svenska medborgare och de
hade dessutom den egenheten att de rätt ofta talade ett annat
språk än jag.

Jag insåg emellertid, att det där att de talade ett annat språk
var egentligen mitt fel för jag borde ju kunna deras språk. De
hade ju inte någon anledning att lära sig svenska, därför att de
skulle komma att åka fast inför en svensk domstol och få en
svensk försvarare och det var alltså inte heller mycket till gemen-
sam nämnare.

Nåväl, om man ska arbeta i ett sådant här ämne, tar man fram
lagboken och försöker att se vad som kan finnas och i vår ganska
nya och moderna brottsbalk hittar man egentligen ingenting som
säger att utlänningar ska dömas och behandlas på ett annat sätt
än vanliga svenska medborgare. Och lyckligtvis är det ju så och
det är egentligen resultatet utav de s. k. forskningar jag försökte
bedriva i det här ämnet. Dock finns det onekligen vissa särskilda
förhållanden. Men jag fann ganska strax att det som gjorde att
det blev en särbehandling var egentligen inte att dessa mina
klienter inte var svenska medborgare utan det var att de var
tillfälliga besökare i landet och den som tillfälligt kommer i ett
främmande land har av naturliga skäl lättare för att råka i konflikt
med myndigheterna och ganska ofta kommer han till ett främ-
mande land, därför att han är på villovägar.
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Jag fick allt det här bekräftat utav lärde och praktiskt intres-
serade och kunniga och verksamma kvinnor och män som kunde
säga mig ungefär följande: I Sverige — och det är tyvärr inte
möjligt för mig att berätta om något annat nordiskt land — så
finns det för närvarande omkring en halv miljon människor, som
inte är födda i landet. En övervägande majoritet kommer från de
nordiska länderna och har i avsevärd utsträckning bibehållit sitt
medborgarskap från hemlandet. Dessa liksom de centraleuropeiska
invandrarna, som har kommit med sina familjer, och har kommit
för att stanna, skiljer sig i kriminalpolitiskt hänseende inte ifrån
den övriga befolkningen. Däremot är de tillfälliga besökarna trägna
kunder i brottsstatistiken och förstör utlänningarnas i och för
sig mycket goda statistik. Det är inte heller så märkvärdigt. Det
är unga människor, de är ofta försedda med en knapp reskassa,
de kommer till ett främmande land där de känner sig inkognito,
men faktiskt inte alls är det utan tvärtom är uppmärksammade och
därför åker fast så mycket lättare. De är många gånger oroliga
andar, de har äventyret, möjligheterna att försöka hitta någonting
i ett annat land och så blir det en lagöverträdelse. De konsekvenser
som drabbar dessa — i motsats till den bofasta befolkningen —
är för det första att de bli häktade i något större utsträckning,
därför att risken för flyktfara — flyktfaran är väl det vanligaste
häktningsskälet — måste vara större, och den andra konsekvensen
är att det finns en möjlighet att förvisa den dömde på kortare
eller längre tid. Och det drabbar mycket olika.

Ni kan förstå att mina amerikanska matroser var komplett
ointresserade av frågan om de skulle bli förvisade efter avtjänat
straff medan däremot den som kommit till landet för att söka
kontakter eller kanske har kontakter och för att slå sig ner och
skapa sig en framtid och som har bränt sina skepp i hemlandet,
drabbas på ett helt annat sätt.

Ja, det är några av de reflextioner man gör, när man sysslar
med det här utomordentligt intressanta ämnet, som min med-
referent kommer att behandla ur något andra aspekter och som
jag har försökt sätta på pränt. Det är inte mycket juridik, men
det är som herr ordföranden sa: Det är mycket mänskligt och det
är förtjänt utav en betydande uppmärksamhet. Det gäller en stor
mängd människor och det är mycket vanskliga vägar man är ute
på, när man dömer en utlänning. Det kan vara ett slag i luften,
men det kan också slå mycket, mycket tungt.

Det var ungefär det jag ville säga så här inledningsvis. Tack
så mycket.
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Fuldmægtig HANS HENRIK BRYDENSHOLT, Danmark
(korreferent):

1. Jeg vil først sige tak til advokat Gottfarb for den meget
elegante indledning, som han gav til dagens diskussion, og også
sige tak foi4 de indledende bemærkninger han har givet i sit trykte
oplæg.

Som indlederen omtalede, har jeg valgt at gribe spørgsmålet
an fra en noget anden synsvinkel. Referenten behandlede de
spørgsmål, hvor man faktiskt i et af de nordiske lande gennem-
fører en straffesag og eventuel fuldbyrdelse mod en udlænding.
Jeg vil istedetfor beskjæftige mig med de bestræbelser på det
internationale plan, der er igang for at sikre, at behandlingen
af straffesager mod udlændinger sker i det land, hvor det i det
enkelte tilfælde er mest hensigtsmæssigt. Og jeg tænker ikke alene
på de tilfælde, hvor man overfører hele straffesagens behandling,
både selve sagen og fuldbyrdelsen, til et andet land, men også på
de tilfælde, hvor man spalter op på den måde, at man gennemfører
en almindelig straffesag i gerningslandet, men hvor man så over-
fører den pågældende til afsoning i hjemlandet.

Jeg mener det er rigtigt også at tage dette aspekt med i diskus-
sionen, ikke minst fordi vi står umiddelbart foran en omfattende
fællesnordisk lovgivning på området, til gennemførelse af en euro-
peisk konvention, som jeg senere skal sige et par ord om.

2. Først vil jeg dog sige nogle enkelte ting i direkte tilknytning
til referentens indledning. Jeg vil sige for det første, at det socio-
logiske spørgsmål om hvor stor kriminalitets frekvensen egentlig
er blandt udlændinge i de nordiske lande, er et spørgsmål, som
jeg håber vi kommer til at høre mere om her i løbet av diskus-
sionen. Der findes jo en del forskning i Sverige om dette emne, og
så vidt jeg har forstået, har man fået bekræftet i Sverige, som
man har fået det bekræftet ved f. eks. tyske og schweiziske under-
søgelser, at de udenlandske arbejdere — når man tager hensyn til
deres aldersfordeling, det er gennemgående unge mennesker, og
kønsfordeling, det er mænd som jo har den højeste kriminalitets-
frekvens — ikke har den tilsyneladende overvægt af kriminalitet
som den almindelige, stedlige befolkning ofte mener at kunne iagt-
tage. Jeg mener dette er vigtigt. Vi har jo, ihvertfald i Danmark,
i den senere tid set meget ubehagelige eksempler på misforståelser
overfor udlændige. Hvis dette møde kunne bidrage til at få afklaret
disse forhold, tror jeg det ville være vigtigt.
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En anden ting, jeg skal sige i direkte tilknytning til referentens
indlæg, vedrører udvisning, det man på svensk kalder «forvisning».
Vi har i Danmark en rent administrativ ordning, som man tidligere
har haft det i Sverige. Jeg er personlig helt enig i, at det drejer
sig om så betydelige indgreb overfor den udlænding, det går ud
over, at der er behov for judicielle garantier, og jeg kan da også
sige, at vi i Danmark står umiddelbart overfor at ændre lovgiv-
ningen på dette område.

3. Jeg skal så vende mig til spørgsmålet om det internationale
samarbejde. Man har traditionelt haft to former for samarbejde.
Man har kendt udleveringsinstituttet — det er jo omtalt i det
trykte oplæg til dagens debat —, og man har kendt retshjælp,
hvor staterne gensidig yder hinanden hjælp til f. eks. forkyndelse
af stævninger og afhøring af vidner.

Udleveringen er lovreguleret i Danmark. I forhold til de nordiske
lande gælder en speciel udleveringslov, men også i forhold til andre
lande har vi fået en udleveringslov. Med hensyn til retshjælp er
både Danmark, Norge og Sverige tilknyttet en europeisk kon-
vention fra slutningen af 1950-tallet om retshjælp i straffesager.

4. Men disse traditionelle former for internationalt samarbejde
mellem stater slår ikke længere til. Derfor vil man udbygge sys-
temet, således at det bliver muligt at gennemføre en almindelig
straffesag med bevisbedømmelse i gerningslandet, det er jo som
regel det letteste, for så senere at overføre den pågældende til
strafafsoning i sit hjemland.

De nordiske lande har været foregangslande på dette område.
Som også omtalt af referenten fik man i 1948 en nordisk kon-
vention om fuldbyrdelse af bødestraffe og andre økonomiske sank-
tioner som konfiskation og sagsomkostninger, og i 1963 blev sys-
temet udbygget med den nordiske lov om straffuldbyrdelse. Det
er jo fællesnordisk lovgivning, og igennem denne lovgivning har
man skabt muligheder for at f. eks. en dansker, der i Sverige
dømmes for strafbart forhold begået i Sverige, kan overføres til
afsoning af sin straf i Danmark.

Den nordiske ordning er karakteriseret ved to ting. For det
første har man skabt et automatisk system — en overordentlig
simpel ordning — idet modtagerlandet simpelthen godtager, ikke
alene bevisbedømmelsen men også strafudmåling. Hvis det er så-
ledes, at en mand har fået fængselsstraf på 4 måneder i Sverige,
afsoner han en fængselsstraf på 4 måneder i Danmark.
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Man overvejede, da man gennemførte den nordiske ordning,
om man skulle indsætte en bestemmelse som sikrede, at den straf-
fuldbyrdelse, der sker efter overførsel til hjemlandet, blev tilpasset
det hjemlige strafniveau. Hvis en dansker i Finland havde fået
tre måneders fængsel for kørsel i spirituspåvirket tilstand, skulle
han altså ikke afsone tre måneder i Danmark, men vi skulle sætte
straffen ned til det, som ville være det typiske i Danmark, altså
en frihedsberøvelse på måske 20 dage. Men man opgav dette sys-
tem, først og fremmest af praktiske grunde. Det er jo langt det
simpleste at godtage også udmålingen. Og det kunne man gøre,
fordi man ikke risikerede mellem de nordiske lande pludselig at
stå i den situation, at skulle fuldbyrde en straf, der var fastsat ud
fra helt andre kriminalpolitiske synspunkter end dem, man lægger
til grund i hjemlandet. Med det udviklede samarbejde indenfor
strafferetten og kriminalpolitikken vi nu har haft i så mange år
mellem de nordiske lande, har man tilnærmet ikke alene lovgiv-
ningen, men også tænkemåde på en sådan måde, at man altså
fandt det forsvarligt at godtage hele den fremmede afgørelse.

Det simple system bevirkede til gengæld, at man med hensyn
til frihedsberøvende sanktioner måtte holde sig til de egentlige
straffe, altså for Danmarks vedkommende til hæfte og fængsels-
straf, medens der ikke var mulighed for at få det vi kalder sær-
foranstaltninger overfor psykisk afvigende personer med ind under
regelsystemet. Det er naturligtvis for så vidt en mangel. En mand,
der dømmes til anbringelse på statshospital, mentalt sygehus, har
i hvert fald samme behov for overførelse til det hjemlige miljø
som en almindelig strafafsoner.

Der er stadig så store forskelle de nordiske lande imellem med
hensyn til hvorledes man behandler psykisk afvigende kriminelle,
at der ikke var mulighed for at lave nogen automatisk overførelse.
Man har f.eks. ikke i de andre nordiske lande nogen straf sanktion,
der kan sammenlignes med det danske forsvaringsinstitut, den
tidsubestemte sanktion, der anvendes overfor psykopater.

Det vil altså sige, at man for at få det automatiske, nemme
system mellem de nordiske lande, til gengæld måtte begrænse det
således, at man kun har mulighed for overførelse til hjemlandet
med henblik på fuldbyrdelse af egentlige frihedsstraffe.

5. I den europæiske ordning, som er under opbygning i form af
en Europaråds-konvention, er man gået en anden vej. Man har
fra begyndelsen måttet konstatere, at der findes ikke dette fælles
kriminalpolitiske grundlag mellem alle Europarådets stater, som
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kan muliggøre anvendelsen af et automatisk transformations-

system, ved fuldbyrdelse af en fremmed afgørelse.

Derfor har man lavet et system i en konvention, gående ud på at

man godtager bevisbedømmelsen, som den er sket i gerningslandet.

Med hensyn til strafudmålingen bliver hjemlandet derimod frit

stillet. Man forudser at der i hjemlandet skal laves en eksekvatur-

proces, hvor hjemlandets domstole på grundlag af det faktum,

som er lagt fast i den fremmede retsafgørelse, skal fastsætte en

sanktion, i overensstemmelse ikke alene med hjemlandets lov-

givning, altså med respekt af de strafmaksima, der er fastsat

i hjemlandets lovgivning, men også med respekt af hjemlandets

strafniveau, altså udmålingspraksis. Det sidste er jo langt det

væsentligste for et land som Danmark, hvor straffe typisk udmåles

indenfor den nederste trediedel af de maksima, straffebestem-

melserne angiver.

I og med at man laver en sådan eksekvaturprocesordning, bliver

det muligt at medtage ikke alene fremmede, egentlige friheds-

straffe, men overhovedet alle frihedsberøvende sanktioner pålagt

i en fremmed straffedom.

6. Hvis de nordiske lande tilslutter sig den kommende euro-

pæiske konvention, som jeg her har skitseret, vil de nordiske lande

komme i den situation, at medens fuldbyrdelsen af frihedsstraffe

de nordiske lande imellem er reguleret gennem den tidligere omtalte

fællesnordiske lovgivning, vil fuldbyrdelse af særforanstaltninger

de nordiske lande imellem blive reguleret igennem den europæiske

konventionsordning. Systemet vil godt kunne arbejde på den måde,

såvidt jeg kan se, men jeg mener alligevel ikke, at man uden videre

skal erklære sig tilfreds med et sådant resultat. Efter min opp-

fattelse er der så store fordele af praktisk art forbundet med det

nordiske, automatiske system, at jeg tror man endnu en gang

mellem de nordiske lande skal overveje, om man ikke kan komme

længere ad den vej. Jeg tænker her f. eks. på straffedomme der

dømmer til anbringelse på statshospitaler, altså overfor sindsyge

personer. Jeg tænker på sanktioner overfor evnesvage som an-

bringes i forsorgscentre.

På disse områder tror jeg, det vil være muligt uden videre at

godtage afgørelser fra et andet nordisk land, sådan at vi f. eks.

uden nogen ny proces blot overtog den pågældende lovovertræder,

og anbringer ham på et dansk statshospital, hvis han i Norge er

blevet idømt en sådan sanktion. Løsladelse fra en sådan sanktion

måtte i så fald ske efter de danske regler. Jeg tror det vil være
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muligt at udvide den nordiske ordning på den måde, og som sagt
ville det være praktisk, hvis det kunne lade sig gøre.

Derimod er jeg klar over, at så længe vi har så forskellige regler
i norden med hensyn til sanktionen overfor de vedvarende recidi-
vister, vil det ikke være muligt at udvide den nordiske ordning til
at omfatte denne kategori af lovovertrædere. I praksis tror jeg
ikke, det spiller så stor rolle, fordi de i denne kategori, der begår
lovovertrædelser i det andet nordiske land, ofte vil være prøveud-
skrevet i hjemlandet. I praksis kan man i sådanne tilfælde klare
sig på den måde, at man giver et tiltalefrafald i gerningslandet
samtidig med at der i hjemlandet træffes beslutning om genind-
sættelse. Og så kan han udleveres til eksekvering af denne genind-
sættelse.

7. Den omtalte europæiske konvention er færdigbehandlet i den
europæiske kriminalretskomité. Den vil blive præsenteret for minis-
terkomitéen i løbet af efteråret, og vil så blive åbnet, kan vi forud-
se, for undertegnelse. Det har allerede været kontakt om sagen
mellem de nordiske justisministerier, som er indstillet på at søge
en hurtig nordisk tilslutning til den europæiske ordning.

Vi har i Danmark, som i de andre nordiske lande, set disse
problemer aktualiseret i de seneste år. Vi har set unge danske
blive dømt f. eks. i Tyrkiet. Det har været meget omtalt i dansk
presse hvorledes en ganske ung dansk studerende for forsøg på ud-
smugling af 4,8 kilo hash fik en dom på 30 års fængsel i Tyrkiet.
Altså for en forseelse, hvor strafniveauet i Danmark vel ville have
ligget på omkring fængsel i seks måneder.

Nu er den europæiske konvention försynt med en klausul, som
findes også i andre europæiske konventioner, om at den kun direkte
finder anvendelse på forhold, der er begået efter at konventionen
er trådt i kraft mellem de to pågældende lande. Så man skal altså
ikke forestille sig, at det forhold, at f. eks. Danmark og Tyrkiet
hurtig blev tilsluttet denne konvention, ville bevirke, at vi umiddel-
bart kunne hjælpe den unge dansker, jeg omtalte. Men det er på
den anden side muligt, at man i forbindelse med en sådan europæisk
ordning kunne træffe en særaftale med andre lande om at udvide
ordningen til også at omfatte personer, der allerede tidligere var
dømt.

8. Jeg har allerede overskredet min tid, så jeg skal ikke sige
ret meget om det sidste punkt som jeg skulle behandle, nemlig
spørgsmålet om en fuldstændig overførelse af den strafferetlige

18
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behandling af en sag fra gerningslandet til hjemlandet. Hvor man
altså heller ikke foretager bevisbedømmelsen i gerningslandet.
I de nordiske lande har man længe praktiseret en sådan ordning,
og den er til en vis grad formaliseret igennem en aftale mellem
de nordiske politichefer. Det er mit indtryk, at det går udmærket
på dette forholdsvis uformelle grundlag. På det europæiske plan er
man også her ved at udarbejde en konvention som formentlig bliver
færdig til undertegnelse i løbet af halvandet års tid. Og da vil der
blive skabt regler som lægger det i faste rammer, hvorledes man
overfører en strafforfølgning fra et land til et andet. Samtidig
skabes regler, der sigter imod at undgå, at den samme strafbare
handling gøres til genstand for strafferetlig forfølgning i flere
forskellige lande.

Her kommer der jo i høj grad et menneskeretsperspektiv ind i
sagen. Jeg skal, for lige at illustrere betydningen af disse sager,
til sidst nævne et eksempel, som har været fremdraget i menneske-
retskommissionen i Strassbourg. Det drejer sig om en ung østriger,
der begik et røveri i Tyskland. I Østrig var minimumsstraffen for
den pågældende forbrydelse fængsel i fem år. Og da han efter
endt afsoning i Tyskland blev udvist til Østrig, genoptog man
sagen der, og idømte minimumsstraffen, fængsel i fem år, som han
også kom til at afsone.

Det er jo naturligtvis et åbenbart uretfærdigt resultat, og
eksemplet giver forståelse for, hvor vigtigt det er, at man finder
internationale løsninger på de problemer om behandlingen af
udlændinge, der begår et strafbart forhold, som vi drøfter her.

Advokaten TORILD BACKE, Sverige:

Herr Ordförande, mina damer och herrar.

Jag anknyter till den siste talarens slutord och erinrar om att vi
har en konvention om de mänskliga rättigheterna, där det i artikel
6 framhålles, att envar, som blivit anklagad för brottslig gärning,
skall äga minimirättigheten att «ofördröjligen på ett språk, som han
förstår, och i detalj bliva underrättad om innebörden av och orsaken
till anklagelsen mot honom». Nu är det ju så, som Gottfarb sagt,
att vi har omkring en halv miljon utlänningar i vårt land, varav ca
70% är nordiska medborgare. Inför våra domstolar och hos polis-
och åklagarmyndigheterna ställs vi mången gång inför en besvärlig
situation, när det gäller att förklara för de utlänningar, som kommit i
delo med rättvisan, hur den svenska rättvisan fungerar, vilka domar
som kan bli aktuella, vilka påföljder och vilka hänvisningar, som de
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nar att beakta o.s.v. Det är ett komplicerat område redan på den
grunden att vi stundom har så svårt att förstå vårt eget språk, när
vi kommer in på den juridiska terminologien. Jag kan exempelvis
nämna ett ord, som kanske endast brottmålsjuristerna i Sverige för-
står innebörden av. Det är ordet bodräkt. Går man utanför brottmåls-
juristernas krets så händer det att juristerna, civilisterna alltså, inte
vet vad som menas med bodräkt. Eftersom jag nu råkade särskilt
nämna detta ord så tillåter jag mig ifrågasätta, om mina nordiska
juristvänner här vet, vad bodräkt är för någonting. Om inte, så kan
de kanske ha skäl att fundera på, vad den svenska lagen menar
därmed. Ordet till skänks! Jag kan i detta sammanhang lämpligen
fråga mina svenska vänner, om de vet vad öyemed är för någonting.
Om inte, så kanske de kan finna anledning att gå hem och läsa på det.
Nog vet vi väl allesammans vad anke är för någonting. Det är ju inte
en anka, utan detsamma som det svenska besvär eller vad. Vissa ord,
som norrmännen använder, skulle lätt kunna missförstås i Sverige.
Jag tillåter mig nämna ordet samlag. Det betyder förening och sprit-
bolag i Norge, men det betyder det som bekant inte i Sverige.

Problemet får särskild betydelse, då det gäller rättstolkarna, som
är språkkunniga människor men kanske inte är inne i juridisk termi-
nologi. Det är förståeligt, att de mången gång går omkring orden som
katten kring het gröt. Det är vad de gör, och det händer då, att de
översätter orden fel. Jag har i min praktik uppmärksammat ett fall,
som för övrigt har redovisats i Svensk Juristtidning för några år
sedan och som i det här sammanhanget kan ha sitt intresse. Åklagaren
påstod, att en man hade begått grov stöld, bestående däri, att mannen
hade ryckt en väska ur en dams hand och sprungit iväg med väskan.
Tolken, som talade italienska, översatte sålunda: «Har ni tagit väs-
kan?» «Ja», svarade den tilltalade. Jag hörde, att frågan inte var
rätt översatt. Jag anhöll därför, att åklagaren skulle vara vänlig att
upprepa frågan. «Har ni ryckt väskan från hennes hand?» Tolken
översätter ånyo: «Har ni tagit väskan»? översättningen var fort-
farande felaktig. Då tillät jag mig säga till ordföranden, att jag syss-
lar litet med språk. Jag har uppmärksammat, att översättningen är
fel. Det görs från försvarets sida gällande, att han inte gjort sig
skyldig till grov stöld, vilket påståtts, utan möjligen och på sin höjd
till egenmäktigt förfarande. Det blev också domen. Väskan hade fallit
på marken och mannen ifråga, som var intresserad av kvinnan hade
tagit väskan och kutat iväg med den för att få tag på kvinnans nycklar
med avsikt att senare kunna komme in till henne.

Vad som bekymrar mig, är att man i Sverige begagnar sig av en
formulärsamling, som är mycket bristfällig. Så har t.ex. vittneseden,
en betydelsefull sak i rättegången, översatts olika vid domstolarna i
skilda delar av landet. Man har efter bästa förmåga sökt översätta
eden till ett främmande språk. Var och en har på sin ort gjort en
vittnesed, som ser en smula «hjemmelavet» ut. Det kan inte vara
riktigt. Ben svenska eden, översatt exempelvis till engelska,bör enligt
min bestämda mening ha en likalydande formulering över hela vårt
rättssamhälle. Och när man kommer med alternativet sanningsförsäk-
ran, ett begrepp som kanske inte är bekant i andra länder, ja, då
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står vi åter inför olika översättningar i olika delar av landet. Här
föreligger enligt min åsikt behov av att utarbeta formulär under stat-
lig kontroll. För att nu inte tala om reseförbuden, som formulerats
på allehanda sätt vid skilda domstolar och åklagarmyndigheter, av
enskilda notarier och andra. Jag har tillgång till en hel del intressanta
och sinsemellan skiljaktiga formulär. Saken är allvarlig. En förvis-
ning innefattar ju en påföljd som, om densamma ej respekteras, kan
leda till frihetsberövande, nota bene om vederbörande utlänning kom-
mer hit och inte tidigare fått klart för sig att han inte får sätta sin
fot på svensk? mark under en viss tid, t. ex. 5 år eller 10 år, eller under
livstid. Eftersom den dömde säger sig inte ha förstått innebörden av
begreppet förvisning) så borde detta missförstånd kunna elimineras
genom att ett klart och tydligt formulär på det främmande språket
sticks i handen på utlänningen. Annars blir han inte korrekt behandlad.
Det medför också problem för myndigheterna, när utlänningen återvän-
der till vårt land. Och så blir det då frågan, om han skall åka in i
fängelse, vilket är den normala påföljden.

Nu är det ju så, att orden, termerna, mången gång är oerhört svåra
för dem, som är språkkunniga. Jag tänker på alla de skickliga tolkar
som finns, och även på språkkunniga jurister, som skall överföra en
juridisk term till ett främmande språk. I detta sammanhang tillåter
jag mig nämna — jag hoppas det inte skall missförstås — att jag har
utgivit en bok, som heter «Brottsbalkens termer på 6 språk», d.v.s.
på svenska, tyska, engelska, franska, italienska och spanska med till-
hörande formulärsamling. Boken gör inte anspråk på att vara något
vetenskapligt arbete. Utgivandet bör uppfattas som ett djärvt försök
att intressera alla människor, som kan det bättre, att inkomma med
sina synpunkter och säga: Så här skall det vara i stället. Jag har
gått igenom de termer, som vi har i den svenska brottsbalken — till-
sammans med flera lärde män — bl.a. jur dr Gerhard Simson på vårt
justitiedepartement, som är mycket skicklig, född tysk, svensk med-
borgare, kansliråd, hedrad och dekorerad av såväl svenska som tyska
myndigheter. Han och jag har satt till åtskilliga timmar för att kunna
fastställa, hur vissa begrepp skall översättas till tyska. Likadant är
det på de andra språkavdelningarna.

Jag har haft tillfälle att besöka Max-Planck-Institutet i Freiburg i
Tyskland, ett av de fem rättsinstitut, som tillhör die Max-Planck-
Gesellschaft. I Freiburg ägnade jag mig åt straffrätten. Där har man
uppdelat arbetet så, som kanske några av oss redan vet, att ett antal
tyska jurister har till uppgift att under ledning av en framstående
s traf fr ätt s jurist, professor Heinrich Jescheck, granska olika lagar i
skilda länder, Frankrikes, Italiens, Spaniens, Latin-Amerikas o.s.v. Ja,
de går över hela världen. T.o.m. när det gäller japanska och kinesiska
lagar. Man har även en nordisk avdelning. Juristerna vid rättsinstitutet
ägnar sig åt rättsjämförelser och vill på så sätt skaffa underlag för
strävanden att närma lagarna i olika länder till varandra. Jag har
dristat mig att ställa frågan: «Tjänar detta någonting till egentligen?»
Lagarna stiftas ju på nationell grund. Kan det verkligen bli möjligt
att få till stånd en praktisk lösning av rättsimpulserna, som leder till
en rättsanslutning, som blir nyttig även för omkringvarande länder.
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Professor Jescheck skrev till mig och undrade, om jag inte borde
läsa på litet bättre. Han hade ju skrivit åtskilligt om detta. Jag
har faktiskt också senare gjort det och funnit att det är många tankar
och idéer, som uppkommer i sådana sammanhang. Detta löser emeller-
tid inte de problem, som aktualiseras, när utlänningen står inför rätta
och inte riktigt vet, vad det handlar om.

Jag skall väl inte uppehålla längre. Tiden är ju begränsad, men jag
kan säga, att jag har en målsättningslista, som jag tillåter mig
presentera.

1. Tolkarna bör lära sig juridisk terminologi.

Enligt min uppfattning bör det vara en statsangelägenhet att sätta
till en kommitté — jag tänker närmast på Sverige — men varför inte
även i Norge, varför inte i Danmark, varför inte i Finland, varför
inte på Island — som sätter sig ned och ser till att tolkar, som står till
förfogande i rättssammanhang, verkligen lär sig den juridiska termi-
nologien, så att de kan bli till nytta på rätt sätt och inte nyttjar alla
möjliga glosor vid sidan av vad som säges. Om jag har tolken A
här och tolken B där, så kan jag vara tämligen övertygad om att
tolkarna kommer med skiljaktiga uppgifter om exempelvis brotts ter-
merna, då de översättas.

2. Juristernas språkkunskaper bör inventeras.

Man borde också kunna inventera språkkunskaperna hos juristerna
i våra länder. Om exempelvis advokaterna, som är försvarare för
utlänningar, är beredda att hjälpa till, så bör detta kunna bidraga
till att förenkla proceduren. Låt oss säga, att jag sitter på mitt kontor
och talar i telefon med någon, som har råkat illa ut, någon som sitter
på Centralfängelset på Långholmen eller i häktet där. Jag ger honom
några minuters information och så har han fått veta, vad han behöver
veta just då i stället för att jag skall behöva sätta i gång hela appa-
raten med att kalla på en tolk, fara till anstalten, sätta till restid,
fara hem igen, kanske bara för att klienten skall få svar på frågan,
när huvudförhandlingen börjar och vad som då sker.

3. Formulären bör bli likalydande.

Vidare så anser jag, att det måste bli någon ändring i vad avser
formulären, så att de inte ser olika ut i skilda delar av landet.

Jag har i dagarna lovat att ställa mig till förfogande för ett av
det nytillkomna Invandrarverket anordnat ordbokssymposium. När
jag återvänt till Stockholm skall jag biträda serbo-kroater, turkar,
greker och finnar, vilka talar svenska, med att i Invandrarverkets
regi utarbeta ordlistor med bl.a. rättstermer. Det gäller främst de s.k.
invandrarspråken. Jag kan inte ett ord på dessa språk. Jo, ordet
köttbullar på turkiska heter «köfte», men det är också allt, vad
jag vet på det språket. Meningen med ordbokssymposiet är att delta-
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garna skall få tillfälle att lära sig det svenska juridiska begreppet
för att sedan kunna överföra det till de fem främmande språken, så
att det blir användbart inför svenska domstolar.

Vår brottsbalk är genom justitiedepartementets försorg översatt till
engelska och franska. Genom privata initiativ har den också översatts
till japanska och till serbo-kroatiska.

Avslutningsvis vill undertecknad, som nu är folkpensionär, och så-
lunda inte skall göra så mycket mera, rikta en appell till särskilt de
unga juristerna. Det finns någonting, som heter Nordiska Studentjurist-
rådet, tror jag, en sammanslutning av unga studenter, som ibland
befinner sig i Uppsala, ibland här i Oslo, ibland i Köpenhamn o.s.v.
De borde ta upp frågan, om de inte efter jur.kand.-examen skulle ge
sig ut ett år till England, Tyskland, Spanien, Frankrike eller något
annat land för att lära sig språket, så att de därefter har möjlighet
att — även om de inte själva får tala inför rätta — följa tolkens
översättningsarbete och stå till klientens förfogande, så att denne blir
rätt behandlad och hans eller hennes interessen blir tillvaratagna på
bästa sätt.

Jag vågar påstå, att jag räddat ganska mycket pengar till stats-
verket genom att i olika hänseenden kunna eliminera tolken. Vi sparar
tid, pengar och kraft, om vi ställer upp på språksidan och hjälper ut-
länningarna till rätta. Det måste vara ett teamwork mellan domstolar,
språkintresserade åklagare, advokater, tolkar och translatorer. Gärna
genom någon slags runda-bords-konferens, där man kan komma till
tals med varandra och hjälpa varandra i frågan om «vad som står i
lagen».

Här i Norden har vi också sinsemellan stora besvärligheter på det
språkliga området. Nu förstod jag mycket bra min kollega här, då
han talade så tydlig danska, men om vi ställs inför ett lösryckt ord,
så förstår vi inte alltid vad dansken eller vad norrmannen säger. En
isländare ändå mindre och finländaren inte alls, för så vitt vi inte
är finskspråkiga.

De tre skandinaviska språken är dock nära besläktade och det borde
kunna finnas vissa förutsättningar att komma närmare varandra på
det språkliga området. En åklagare i Stockholm har förklarat, att
han inte förstår ett endaste dugg, när det gäller danska. Han anlitar
i stället engelska för att komma till rätta med en dansk, som fastnat
i polisens nät. Det är ju inte riktigt bra, eller hur?

Flera initiativ har förstås tagits i världen. Här kan erinras om det
avtal om samarbete, som ingicks år 1962 mellan regeringarna i de
fem nordiska länderna om att «fremme det naere faelleskab, der i
kultur samt i rets- og samfundsupfattelse består mellem de nordiske
folk og at gennemføre ensartete retsregler i de nordiske lande i så
mange henseender som muligt». Professor Knud Waaben säger på ett
ställe, att «man må på forhånd vente at der kan vaere forskellige
slags hindringer for ensartethed i nordisk straffelovgivning», men til-
lägger att «Erfaringerne fra den nordiske strafferetskommités arbejde
viser, at det er både interessant og nyttigt at sammenligne og ana-
lysere lovtexterne med et mål for øje at skabe størst mulig overens-
stemmelse imellem dem». Engelsmannen Gutteridge har 1946 utgivit
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en bok, «Comparative Law». Han har insisterat på att juristerna skulle
sätta sig ned och diskutera åstadkommandet av en internationell
juridisk ordbok. Förvisso en svår sak. Det finns en hel del böcker på
kontinenten, men i Norden har vi inte några liknande. Det kan i detta
sammanhang dock nämnas att det i Finland finns en professor, som
arbetar med juridisk terminologi på svenska, finska och tyska.

Jag har velat ge denna lilla injektion i förhoppning om att den kan
bidra till några funderingar och förslag.

Professor BO PALMGREN, Finland:

Herr Ordförande:

Jag ber att få nalkas ämnet från en annan synvinkel än de tidigare
talarna. I sitt tryckta referat utgår referenten främst från de nu-
varande förhållandena i Sverige. Så som referenten själv framhåller,
är arbetsmarknadssituationen i Sverige för närvarande sådan att de
välkomna utlänningarnas antal är stort i förhållande till antalet av
dem som är mindre önskvärda eller kanske rent av ovälkomna.

Den våg av välvilja som för närvarande möter den största delen
av utlänningarna är knappast ägnad att läggas till grund för en all-
sidig granskning av frågan om utlänningarnas rättsskydd. Rätts-
skyddets hållfasthet ställs på prov först i sådana situationer, där den
välvilliga inställningen saknas och utlänningen ses såsom ett störande
element eller kanske såsom en allvarlig konkurrent. D.v.s. där finns
en verklig intressekollission mellan utländskt och inhemskt. Sådana
situationer har funnits och kommer förmodlingen alltid att kunna
finnas i varje land.

Vissa andra av referentens förutsättning*ar saknar giltighet åt-
minstone i Finland. Finland har icke alls någon lagstiftning om offent-
lig försvarare. En proposition i ämnet framlades av regeringen vid
1964 års riksdag, men propositionen blev återtagen därför att rege-
ringen icke ville böja sig för ett av riksdagens lagutskott omfattat
förslag om att offentlig försvarare skulle kunna förordnas redan under
förundersökningen.

Vi har nu i Finland endast en lagstiftning om fri rättegång, som bl.a.
ger mindre bemedlade parter rätt att i civila mål och i brottmål få
ett av domstolen förordnat rättegångsbiträde. På grund av Haag-
konventionen kan utlänning få fri rättegång i civila mål, men någon
motsvarande konvention finns inte för straffprocessens del. Detta inne-
bär att en utlänning i Finland icke kan få fri rättegång i brottmål,
vare sig han uppträder som tilltalad eller såsom förorättad. Här finns
rum för reformer. Särskilt skulle det ligga en linje med det nordiska
samarbetet att de nordiska ländernas medborgare ifråga om fri rätte-
gång skulle tillerkännas samma rätt som landets egna medborgare.

Referenten talar på ett ställe beträffande polis och åklagare om den
nordiska ämbetsmannens humanitet och objektivitet, vilka han ställer
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i motsats till vad som enligt honom helt visst saknas i åtskilliga
länder. Jag ber att få i viss mening reagera mot detta uttalande. Jag
förstår visserligen att uttalandet egentligen är avsett såsom en blomma
av en svensk advokat till de svenska ämbetsmän med vilka han har
haft att göra i sin yrkesutövning. Men uttalandet innehåller en ganska
nedlåtande inställning till åtskilliga främmande länder. Jag tror inte
att vi i alla de nordiska länderna har full rätt att visa en sådan
nedlåtande inställning.

I nordisk ämbetsmannatradition ingår visserligen såsom en ledande
tankegång en strävan till humanitet och objektivitet. Men det är icke
alla ämbetsmän som fyller måttet och det är icke alla funktionärer i
dagens samhälle som bär rättstraditionen levande inom sig. Rätts-
skyddet mot större eller mindre felaktigheter eller mot maktmissbruk
från myndigheternas sida får icke utbyggas och dimensioneras med
de bästa ämbetsmännen såsom måttstock. Ja, inte ens med utgångs-
punkt från medelnivån. När en ankarkätting brister så är det den
svagaste länken som ger efter. De svagaste länkarna är exponenter
för hållfastheten och det är de svagaste länkarna som måste ägnas
särskild uppmärksamhet. En enskild människa som råkar ut för en
felaktig åtgärd eller rent av för maktmissbruk från en ämbetsmans
sida har det mången gång inte så lätt, allra minst om han är en
ovälkommen utlänning. I ämbetsmannatraditionen ingår inte enbart
sådana goda sidor som referenten antyder, utan också element av lokal-
patriotism och yrkessammanhållning, självtillräcklighet och ofelbarhet.
När sådana drag tar överhand i någon sak så har den enskilde icke
alltid så stora möjligheter att komma till sin rätt.

I Finland är situationen kanske alldeles särskilt ogynnsam, därför
att 1921 års lag om statens ansvarighet för skada av statstjänsteman
inte ger den skadelidande rätt att omedelbart söka skadestånd av
staten. År 1958 framlades ett genom nordiskt samarbete tillkommet
kommittébetänkande i saken. Kommittéförslaget skulle ha gett den
skadelidande möjlighet att vända sig direkt mot staten, men kom-
mittébetänkandet har inte lett till någon lagstiftning i Finland. Ett
nytt betänkande är under arbete, men det är ännu inte färdigt. Den
skadelidande måste därför nu först föra talan mot den ämbetsman
som har gjort fel. Detta är en tidsödande och kostsam omväg, som
dessutom är högst osäker. Det är ofta allt för lätt att finna ursäkter
för en tjänsteman för att frita honom från skadeståndsskyldighet för
en felaktig åtgärd.

Jag kan be den intresserade att läsa en liten bok av den svenske
rådmannen och författaren Jan Gehlin som har titeln «Vackre prinsen».
Den är en bitande satir ifråga om det offentligas möjligheter att
undandra sig skadeståndsskyldighet.

En utlänning är särskilt illa ställd, därför att talan mot ämbets-
mannen skall behandlas såsom ett brottmål, där utlänningen inte kan
få fri rättegång och inte kan få något av domstolen förordnat rätte-
gångsbiträde.

Också i de länder där det är möjligt att driva skadeståndstalan
direkt mot staten kan en utlänning stöta på många vanskligheter.
Det kan hända att de inhemska domstolarna i många fall är mera
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benägna att se till det egna landets fördel än till utlänningens försök
att vinna rättvisa.

Jag skall inte belasta diskussionen med konkreta exempel för vare
sig det ena eller det andra, men ber att som avslutning få framföra
en tanke som har kommit att växa fram under de senaste åren.

Inom det nordiska rättsområdet borde det skapas en nordisk domstol
för de mänskliga rättigheterna. Denna kunde arbeta självständigt eller
möjligen såsom en underavdelning av domstolen i Strasbourg. Jag
ser åtminstone fem fördelar — minskade avstånd, minskade kostnader,
minskade språksvårigheter, minskade formaliteter och slutligen min-
skade svårigheter för domarkollegiet att säta sig in i de lokala för-
hållandena och de lokala rättsreglerna. Jag vet att de nordiska jurist-
mötena inte brukar anta klämmar och resolutioner, men tanken år
härmed framlagd för att utnyttjas av Nordiska Rådet och av de nor-
diska ländernas regeringar.

Länsåklagaren KLAS LITHNER, Sverige:

Herr Ordförande, mina damer och herrar:

Referatet och korreferatet är så utförliga, att vad jag har att tillägga
är bara några spridda punkter sedda ur åklagarsynpunkt. Den första
punkten är jag medveten om är mycket ömtålig, men i alla fall så
vill jag inte underlåta att nämna den, eftersom det finns konkreta
fall som underlag. I anslutning till en mera utförlig artikel i För-
valtningsrättslig tidskrift 1964 vill jag peka på att det kan finnas behov
av en undantagsregel i medborgarskapslagen, som gör det möjligt ätt
återkalla ett beslut om svenskt medborgarskap, som. grundats på
felaktiga förutsättningar. Jag syftar på de fall där det efteråt blir
känt, att vederbörande före beslutets meddelande har förövat ett grövre
brott, som om det hade varit känt vid tiden för beslutet skulle ha
hindrat vederbörandes upptagande till svensk medborgare. Sådan lag-
stiftning finns faktiskt i åtskilliga länder.

I nästa punkt anknyter jag till sidan 5 nederst i referatet där advo-
kat Gottfarb talar om den varierande rättsuppfattningen i olika länder
och bl.a. nämner muhammedanerna. Här förhåller det sig så, att inom
mitt verksamhetsområde finns två av Sveriges största jugoslaviska
kolonier och också ett antal albaner. Bland dessa båda nationaliteter
finns det en hel del mohammedaner, och jag känner till åtskilliga brott-
mål, där mohammedanska män har förövat våldsbrott av olika svårig-
hetsgrad mot sina hustrur eller fästmör med den motiveringen, att de
enligt hemlandets sed skulle varit berättigade att handgripligen be-
straffa hustrun eller fästmön för ett beteende som ansetts felaktigt i
hemlandet. Det behöver inte alls vara verklig eller befarad otrohet, det
behöver bara vara att kvinnan, som också är yrkesarbetare i Sverige,
umgås på jämställd fot mod manliga arbetskamrater. Det är alltså
en brottslighet som exakt motsvarar Thorsten Sellins teori om kultur-
konflikten, framlagd i hans bok «Culture Conflict and Crime» 1938.
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Det är alltså en nackdel som man får på köpet, när man organiserar
invandring i större skala från länder med andra beteendemönster och
det finns också exempel på att politiska fejder från hemlandet har
medföljt till Sverige och medfört brott där, särskilt bland jugoslaverna
i förhållandet mellan serber och kroater inbördes. När det sedan gäller
förundersökning och rättegång, finns det en komplikation som vi
åklagare inte sällan råkar ut för. Det gäller anskaffande av straff-
registerutdrag från vederbörandes hemland, när det är förundersökning
och åtal mot en utländsk medborgare, och i vissa fall även identitets-
fastställelse, eftersom det ju förekommer falska eller oriktiga iden-
titetshandlingar i vissa fall. Det kan ofta ta mycket lång tid att få
dessa uppgifter. Om man jämför med att rikspolisstyrelsen enligt
uppgift kan skicka ut ett rikslarm per telex över hela landet på 15—20
minuter, så förefaller det ofattbart, att inte tekniken katn göra det
möjligt att åstadkomma, att man får et sraffregiserutdrag från t. ex.
Jugoslavien på kortare tid än 6 månader, när man begär att det skall
behandlas med förtur, därför att den misstänkte har begärts häktad
eller är häktad. Jag har haft fall, där vederbörande har varit dömd
i två instanser och börjat avtjäna straffet, när straffregisterutdraget
ankommer och visar att han är straffad i hemlandet, vilket om det
hade varit känt, skulle ha inverkat både på straffmätningen och på
förvisningsfrågan. Där finns allså ett fruktbart fält för internationellt
samarbete.

På sidan 11 talas det vidare i referatet om möjligheten att återvända
till Sverige till trots av beslut om förvisning eller utvisning som en
konsekvens av den nordiska passfriheten. Den har ju så många fördelar
att man får ta nackdelarna på köpet. Men där är ett litet önskemål.
Just när det gäller den allt mer tilltagande, affärmässigt organiserade
narkotikainförseln i stor skala, så skulle det säkerligen vara en fördel,
om vid det nordiska passområdets yttergränser det kunde stationeras
narkotikaspecialister från de andra nordiska länderna, alltså svenskar
i Oslo och Rödby och vid dansk-tyska gränsen, från Oslo i Göteborg
och från Köpenhamn t. ex. i Trelleborg.

Advokat Backe har berört frågan om tolkarna och språksvårig-
heterna som han ju är specialist på, men där vill jag bara tillägga, att
svårigheterna säkerligen är mycket större enligt min erfarenhet vid
de små domstolarna ute i landet, än i storstäderna. Där kan man
faktiskt få tolkar, som så att säga tolkar sitt andra eller sitt tredje
språk; det är alltså inte deras modersmål. Det mest flagranta exempel
jag har sett var vid en förundersökning i Karlshamn mot en kinesisk
medborgare, som endast talade kinesiska, där Karlshamnspolisen i bil
måste köra honom till Lund, därför att den ende tolk, som gick att
anskaffa var läraren i östasiatiska språk vid Universitetet i Lund. Det
var ett undantagsfall, men man har icke sällan i västra Blekinge
rättegångar med två tolkar, t.ex. en finsk och en serbo-kroatisk. Det
förlänger ju och försvårar rättegångarna i väldigt hög grad.

När det sedan gällde korreferentens redogörelse för det pågående
europeiska konventionsarbetet, finns det väl starka skäl som talar för
att det är mycket önskvärt.

Enligt kriminalstatistiken för 1967 intogs under det året 1.248 ut-
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ländska medborgare i svenska fängelser för avtjänande av frihets-
straff för andra brott än olovligt återvändande till riket. 167 av dessa
var dömda till minst 1 år och 438 stycken var icke-skandinaver. Det
är alltså ett utmärkt bevis på hur stort behovet är av ett europeiskt
samarbete i första hand; det är ju ganska få som är icke-européer.
Och slutligen, den sista punkten jag vill nämna, är att jag haft fall
med icke-skandinaver, som har åtalats för relativt allvarliga brott
efter mycket kort tids vistelse i Sverige. Där har domstolen grundat
avgörandet på en personundersökning, som endast täcker en vistelse
i Sverige, som kanske bara omfattar några veckor eller några månader,
medan man däremot inte vet någonting om vederbörandes förhållanden
i hemlandet. På en förfrågan i utrikesdepartementet har jag fått den
upplysningen att den europeiska rättshjälpskonventionen icke omfattar
personundersökning i hemlandet. Om den uppgiften är riktig, så före-
faller det mig som en stor brist, som borde avhjälpas snarast möjligt.

Statsadvokat JENS MICHAEL HERTZ, Danmark:

Jeg har et par spredte bemerkninger til referentens og korreferen-
tens helt dækkende indlæg. Det er jo sådan, når man er anklager, som
jeg er det, så er sager mod udlændinge som vi har hørt det fra de
tidligere talere, noget der hörer til dagens arbejde. Advokat Gottfarbs
indledning om hans klienter, sådan forekommer det også dagligt i en
dansk statsadvokats kontor.

Alle disse problemer, som også har været berört her, af rent prak-
tisk art, med tolke og forbindelser med pårörende i hjemlandet, frem-
byder store problemer, som man jo söger at löse fra sag til sag.

Jeg kan nævne et eksempel vi har haft. En dansk statsborger bliver
dømt for manddrab i Sverige, og han bliver frifundet for straf, fordi han
er anset for at være sindssyg i gerningsøjeblikket, og bliver i hen-
hold til svensk lovgivning derefter overfort til et sindssygehospital,
hvorfra han flygtede til Danmark, og blev pågrebet der. Man sögte
at få ham tilbagefort til det svenske sindssygehospital, men det svenske
sindssygehospital betakkede sig og sagde, at det var man ikke inter-
esseret i. Det førte så til, at vi måtte rejse en ny sag mod ham ved
Nævningeting i Danmark for manddrab, hvor han blev dömt i overens-
stemmelse med dansk lovgivning, til anbringelse på sindssygehospital.
En sag der på mange måder voldte store praktiske vanskeligheder, men
den er et eksempel på dette, at den lov som vi har, og som forövrigt
virker udmærket, mellem de nordiske lande som fuldbyrdelse af friheds-
straf, men som undtager sager af særlig karakter med særforanstalt-
ninger, -den er meget lidt tilfredsstillende, og en ændring paa dette
punkt, er et spørgsmål, som absolut trænger sig på.

Man har mellem de nordiske lande en praksis, som fuldmægtig Bry-
densholt nævnte, med fuldstændig overførelse af en straffesag fra land
til land på politichefs plan, og det er forsåvidt noget der virker meget
godt i alle sager, hvor der foreligger tilståelse, og det finder vi jo
stadig i vidt omfang i bagatelsager. Vi har hundredevis sager med
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butikstyverier, som vi udveksler med hinanden, Sverige og Danmark
imellom, i årets løb. Og alle disse ting virker sådan seet udmærket.

Min erfaring som anklager i mange år i disse sager går imidlertid
ud på, at det er uhyre vanskeligt at överföre en straffesag fra et land
til et andet, hvis der skal være bevisbedömmelse i det fremmede land,
altså bevisbedömmelse for en domstol som ikke er gerningsstedets dom-
stol. Jeg har provet det i færdeselssager mellem de nordiske lande, og
resultatet bliver aldrig rigtigt tilfredsstillende.

Den erfaring jeg hidtil har gjort, den må jeg sige går ud på, at
man i sager, hvor beviset for tiltaltes skyld skal afgöres, nok må blive
stående ved en ordning, der går ud på, at sagen, ihvertfald forsåvidt
angår beviset, skal pådömmes for geringsstedets domstol. Jeg har haft
sager fra Czechoslovakiet og andre östlande, færdselssager med dödelig
udgang, hvor sagerne i og for sig var ganske fortrinligt oplyst, og hvor
vi havde fået sagerne oversendt gennem Justisministeriet til pådöm-
melse her i landet. Og da fik jeg lejlighed til at prøve problemet den
anden vej, og kom til det resultat, at jeg ikke som dommer ville domme
i en sådan sag. Man står usikker overfor omstændigheder og forhold,
som man ikke kender, bl.a. fordi man ikke kan gå ud og se på dem,
som man kan i sit eget land og i sin egen domstols område, hvis
man vil det. Det förte til, i og for sig egentlig med urette, at der ikke
i Danmark blev rejst tiltale for uagtsomt manddrab mod denne danske
chaufför, der havde kört en dame ihjel i Czechoslovakiet.

Men det var denne usikkerhed med hensyn til de fremmede om-
stændigheder, der förte til, at jeg for mit vedkommende syntes det
var for usikkert til, at jeg turde føre sagen frem. Men når jeg så på
sagen som en almindelig færdselssag — hvis den havde været efter-
forsket her i landet, — så måtte jeg sige, at jeg ville have rejst tiltalte,
hvis det var sket her, i og for sig på det samme grundlag.

Derfor kan man altså tænke sig, at den europæiske konventions
eksekvaturproces vel nok er det, som skal give os den praktiske
lösning på en del af disse spörgsmål. — De nordiske lande imellem er
disse ting jo sådan set ikke noget større besvær. Vi har den erfaring
ihvertfald indenfor mit område, det er Sjælland, at nordiske statsbor-
gere kommer rejsende ned til den proces, der skal gå imod dem i
Danmark. Og det er jo til syvende og sidst den bedste form, men det
kan vi jo ikke forvente at andre vil göre.

Jeg kan kun sige, at vi der hver dag har disse problemer ind på
livet, vi afventer med stor utålmodighed og med stor forventning disse
fælles europæiske løsninger, som man vil prove at bruge til en yder-
ligere udbygning af den fælles nordiske samarbejde.

Byråsjef FINN BACKER, Norge:

Dan kriminalitet som utlendinger er ansvarlig for, faller naturlig i
to kategorier. Det er den som skyldes dem som rent tilfeldig besøker
landet, og den som skyldes dem som oppholder seg her, iallfall for
en stund. Den første av disse grupper synes å være den minst farlige,
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fordi deres lovbrudd gjennomgående er av en mindre alvorlig karakter.
Som korreferenten har vært inne på, overdriver man nok litt også
kriminaliteten i den annen gruppe, på grunn av avisoppsett i anledning
av skapsprengninger og andre enkeltstående handlinger.

Det ble nevnt at man i Sverige har en halv million innbyggere som
er født i utlandet. Jeg har ikke noen tilsvarende statistikk for Norge,
men jeg har sett litt på de årlige rapporter fra Statens utlendings-
kontor over utlendinger og de straffbare handlinger de gjør seg skyl-
dig i. Denne statistikken synes å vise at forholdene ennå iallfall er
adskillig mere idylliske her i landet enn i Sverige, men det kommer
vel.

Vi hadde ved utgången av 1968 registrert her i landet omtrent
47.500 utlendinger, og litt under halvparten av disse var nordboere.
Den største gruppen var danske med 13.600, og så kom svenskene med
7.900. Av andre utlendinger dominerte de som kommer fra USA,
England og Tyskland. Det er særlig høye tall for nordeuropeere, og
det er forholdsvis lave tall når det gjelder sydeuropeere.

Når det gjelder de yrkesaktive utlendingene, altså de som arbeider
her, var det ca. 15.000 i august ifjor, hvorav 7.400 nordboere. Disse
15.000 utgjør 2% av den yrkesaktive befolkning, mens utlendingene
i Sverige utgjør 4,5% av den yrkesaktive befolkning, altså mere enn
dobbelt så meget. I Tyskland utgjør utlendingene 4%. Av disse 15.000
var det her i landet 8% som var fra Jugoslavia, Italia, Spania og
Hellas, altså utpreget sydeuropeiske land. Disse dominerer ikke; de er
ennå iallfall, meget svakt representert.

Utlendingene gjorde seg i 1968 skyldige i 508 straffbare handlinger,
dvs. at dette er summen av straffedømte og botlagte. Det var da mest
forseelser, mindre straffbare handlinger, som var aktuelle. Det var
omtrent 150 overtredelser av trafikkreglene, 23 av Veitrafikkloven,
slik som f.eks. promillekjøring. Av overtredelser av Løsgjengerlovens
§§16 og 17, altså beruselse på gaten og at man steller istand for-
skjellig slags bråk i beruset tilstand, var det også omkring 150. Av
overtredelser av Tolloven var det 50, vesentlig smugling. Til sammen-
ligning kan nevnes at det av förbrytelser var 24 tyverier, 10 grove
tyverier og 10 brukstyverier av motorvogn. Ennå er altså ikke pro-
blemet særlig stort her i landet.

Jeg kan nevne at det var 90 utvisninger og tilsammen 160 avvis-
ninger og bortvisninger. Bortvisninger er omtrent det samme som en
avvisning ved grensen, men gjelder dem som er kommet inn og som
ikke trenger oppholds- og arbeidstillatelse, f.eks. en nordbo. Når da
vilkårene ikke er tilstede for å slippe vedkommende inn, han er f.eks.
tidligere utvist, så blir han bortvist.

Det som ellers karakteriserer vårt system, er at vi gir relativt
sjelden politisk asyl. Vi har en bestemmelse i Fremmedlovens § 2 om
politisk asyl, men i tvilstilfelle gir man som regel vedkommende opp-
holdstillatelse, men man nøler med å anse ham som politisk flyktning.

I referentens meget utførlige oppsett var det nevnt at i Sverige var
utvisning en brottspåföljd som bestemmes av domstolen, og såvidt jeg
forsto korreferenten, overveier man å innføre den samme ordning i
Danmark. Her i landet er dette iallfall ennå et fullstendig administra-
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tivt anliggende. Utvisning besluttes av politimesteren, og kan ankes til
Statens utlendingskontor. Hvis Statens utlendingskontor opprinnelig
har truffet beslutningen, kan den ankes til Justisdepartementet.

Utvisning er knyttet til at visse vilkår som er nevnt i loven fore-
ligger, men man behøver ikke å utvises om disse vilkårene foreligger.
Det er diskresjonært. Det som her er særlig aktuelt, er en bestem-
melse i loven om at man kan utvise den som dømmes for en för-
brytelse, altså normalt en handling som kan medføre mere enn tre
måneders fengsel, som dømmes for forseelse mot Løsgjengerloven
eller Rusdrikkloven, altså dette med fyll ser vi jo strengt på her i
landet, og dessuten den som er dømt til fengselsstraff flere ganger i
løpet av de siste tre år.

Nå er det klart at en utlending er i en nce svakere situasjon enn
en innlending når det innledes straffforfølgning mot ham. På papiret
er stort sett regiene de samme. Men han står litt svakere forsvidt som
det er utvidet adgang til å fengsle den som ikke har bopel i Norge.
Og han har efter loven ikke krav på tolk under politietterforskningen.
I praksis får han det, for man må jo få noe ut av ham. Men han
kjenner ikke forholdene. Han vil f.eks. meget lettere vedta et forelegg
som vi gjør utstrakt bruk av for mindre straffbare handlinger, for å
bli kvitt det hele. Fengsles han, skal han imidlertid ha forsvarer på
offentlig bekostning. I det tilfelle får man da håpe at hans interesser
blir forholdsvis godt varetatt.

Jeg nevnte at han kanskje lett vedtar forelegg hos oss. I Sverige
har man en annen ordning som er nevnt i referentens oppsett. Ut-
lendingen tilstår for politiet, og det vanlige er at han bemyndiger
vaktmesteren i vedkommende tinghus til å møte på sine vegne i retten,
og deretter förlåter han Sverige. Vaktmesteren møter da fram under
hovedforhandlingen. Han tilstår eller medgir anklagens berettigelse, og
vedkommende dømmes som regel til en bot. Normalt har han ofte
verken fått underretning om hovedforhandlingen eller om dommen.
Han får først vite om det hele når dommen sendes til fullbyrdelse her
i landet. Jeg vil nødig støte noen av de svenske representantene, men
jeg tror nok at dette er en ordning som sett fra den dømte utlendings
side fortoner seg litt anderledes enn for dem som bor i Sverige, og
som har lettere for å innfinne seg selv i retten.

Det ble nevnt her en del om det europeiske samarbeidet som er
igång. Det er en europeisk konvensjon om tilsyn med betinget dømte
og prøveløslatte, som også omfatter fullbyrdelse av straffedommer.
Det kan være at man stiller litt for store forventninger til hva som
måtte komme ut av gjennomf ør elsen av denne kon vens jonen, idet det
later til at man kommer til å reservere seg i Norden mot å fullbyrde
utenlandske straffedommer. Man kommer da istedenfor til å nøye seg
med å føre tilsyn med betinget dømte og prøveløslatte fra utlandet.

Det er ellers ganske interessant å se de utviklingslinjer, de trends,
som det er i det internasjonale arbeidet, særlig når det gjelder ut-
leveringstraktater.

De første utleveringstraktater, vi har jo mange gamle av dem, er
forholdsvis restriktive. Man utleverer aldri egen borger, man utleverer
aldri for handling som er begått i ens eget land, og man krever at det
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er forholdsvis grove straffbare handlinger. Det har vært vanlig å kreve
at det dreier seg om en handling som kan medføre mere enn ett års
fengsel. Enkelte land, særlig de angelsaksiske, har istedenfor i sine
utleveringstraktater en oppregning i en egen katalog av handlinger
som kan føre til utlevering, slik som mord, drap, voldtekt osv.

Da vi i 1961 laget de nordiske utleveringslover, gikk vi til et dia-
metralt motsatt synspunkt. Vi utleverer i en viss grad egne borgere,
vi utleverer til soning av all frihetsstraff, og vi har så få formaliteter
som mulig. Bakgrunnen for dette var at i praksis hadde politimyndig-
hetene i mange år gjort bruk av instituttene avvisning og utvisning
på en slik mate at man faktisk oppnådde de samme resultater. Og for
å hindre denne fra et rettssikkerhetssynspunkt høyst uønskede praksis,
laget man det enkelt.

Da man noen år før laget den europeiske utleveringskonvensjonen av
1957, søkte man nok også å gjøre det enklere, men samtlig innføyde
man en rekke nyere rettssikkerhetsgarantier. Man skal ikke utlevere
folk som kan utsettes for rasemessig forfølgning, forfølgning på grunn
av politisk oppfatning osv. Og da vi nylig drev et samarbeid om
revisjon av de nordiske utleveringslover, Danmark fikk forøvrig sin
nuværende lov for to år siden, var det tanken å innføre en hel del
av disse garantier i våre almindelige utleveringslover. På den ene side
er vi altså meget imøtekommende overfor de nordiske land, på den
annen side er vi overfor andre land noe mere preget av mistenksomhet
enn før. Der er det hensynet til å beskytte den som er begjært utlevert
som dominerer.

Personlig tror jeg at man kanskje går litt langt i å aksentuere denne
forskjellen. Jeg tror at man, samtidig som man holder på et nært
nordisk samarbeide, også bør vise en noe størrre åpenhet overfor
andre europeiske land. Men hvordan utviklingen der vil bli, er jo
ikke godt å si.

Hovrättsrådet PER O. RYDING, Sverige:

Herr President, mina damer och herrar!

Det gäller tre små frågor i anknytning till det tryckta referatet.
Direkt gäller det bara svensk lag och domstolspraxis, men frågorna
kan ändå ha ett visst nordiskt intresse.

Den första frågan är den som behandlas på sidan 8, mitten, i
referatet. Det gäller den subsidiära häktningsgrunden enligt 24 kap.
2 § Rättegångsbalken för den som «saknar hemvist inom riket». Där
förefaller det mig numera med det intima nordiska samarbetet och de
många lagar vi har på det här området, som om uttrycket «inom
riket» rimligen borde kompletteras med «eller i annat nordiskt land».

Den andra frågan gäller tillämpningen av reseförbud — visserligen
bara i hovrättspraxis i ett fall jag drar fram närmast för att det
skulle vara intressant att se om de vinner efterföljd eller kritik. Efter
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tillkomsten utav det nordiska passfrihetsområdet hade en svensk
fått reseförbud med skyldighet att anmäla sig en gång i veckan hos
polismyndigheten i Malmö. Skånska hovrätten har på hans begäran
meddelat honom tillstånd att efter anmälan hos polismyndigheten göra
resor till Danmark, Finland och Norge. Hur den saken skulle bedömas
i högsta instans vet vi dock inte. Det var nämlingen bara mannen
med reseförbud som överklagade för att få hela reseförbudet hävt,
och han fick inte prövningstillstånd.

Den tredje frågan gäller förvisning utav någon, som är medborgare
i annat nordiskt land. I skånska hovrätten har vi rätt ofta det fallet
uppe, och där har vi intagit den ståndpunkt, som vi en gång i en
dom formulerade så att «särskilt efter tillkomsten av en gemensam
nordisk arbetsmarknad borde krävas starka skäl för förvisning av
medborgare i annat nordiskt land». Jag vet inte hur andra svenska
domstolar brukar tillämpa det. Vi hade i början flera fall där under-
rätterna dömde till förvisning på som vi tyckte allt för svaga skäl,
men jag våger inte säga någonting om hur praxis är i de andra hov-
rätterna. Jag ville med detta också väcka diskussion på det planet.

Ado vat LEO R. HERTZBERG, Finland:

Herr President:

Jag har tänkt ta upp vissa missförhållanden, som jag hos oss ser
vara de största.

Först problemställningen med bevisvärderingens bindande verkan
i annat land. Det finns ett relativt häpnadsväckande rättsfall i vår
lagbok. Fallet som är från år 1955 år följande:

En finsk medborgare, dräpte i Sverige en annan finsk medborgare
och åtalades i Sverige. Den svenska domstolen konstaterar man att
att den åtalade var otillräknelig och dömde honom således inte till
straff. Därefter sändes mannen til Finland var han på nytt åtalades
för dråpet. I Högsta Domstolen i Finland konstaterades mannen att
tillräkhelig och dömde honom till straff. En situation lik denna finner
jag ytterst otilfardsställande och det vore glädjande om Europakon-
ventionen skulle leda till att den domstol som först upptar målet till
Dehandling avgör bevisfrågorna på ett sätt som är bindande för dom-
stolar som senare hur att ta ställning till samma bevisfråga.

Ett annat missförhållande som jag som ett av de största hos oss
i Finland är de begränsade möjligheten eller rättare sagt avsaknaden
av möjligheter att få försvarare för en i brottmål åtalad utlands med-
borgare, en försvarare bekostnad av allmänna medel. Som professor
Palmgren nämnde så gäller inte lagen om fri rättegång utlänningar.
Det är, som referenten nämnde, alldeles uppenbart att en utlänning är
den som mest av alla är i behov av ett biträde, i synnerhet en utlänning
som inte har vistats i landet en längre tid. Han är helt i främmande
myndigheters händer. En utlänningen borde få fri rättegång på minst
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lika lätt som statens egna medborgare. Jag vet inte om det är konven-
tionstekniskt ställer sig möjligt att åstadkomma en sådan regel att de
länder som antar konventionen garanterar lika rättigheter åt alla ut-
länningar eller om konventionen bara kommer att gälla personer från
stater som. antar konventionen. Om det senare blir gällande kommer vi
till den olyckliga situationen att européer kommer att få en relativt
gynnsam ställning när de åtalas, medan personer från andra världs-
delar och utvecklingsländerna inte får möjligheter till fri rättegång och
till en av allmänna medel bekostad försvarare. Det finns stundom för
advokter möjligheter att få ersättning genom tillmötesgående från
vederbörande ambassad men dessa ställer sig ofta avvisade. Systemat
fungerar bäst då det gäller de europeiska l,nderna, men om den
åtalade är från något litet utvecklingsland är det inte så lätt att
lyckas lista ut var staten har en representant som kunde tänkas utan-
ordna ett arvode åt en advokat.

Utvisningssystemet har ju traditionellt gestaltats så att dels dom-
stol har fått möjlighet att utvisa och dels har förvaltningsmyndighet
givits befogenhet att göta det. Förvaltningsmyndigheterna möjligheter
bör förmodligen kvarstå, jag tänker då särskilt på politiskt känsliga
personer som man inte vill ta emot i landet, men som förhållandena
är hos oss har lagstiftningen utformats på ett sådant sätt att utlän-
ningar hamnar i en mycket obehaglig situation. Jag hade en gång
tillfälle att försvara en yngling från Pakistan — tror jag — som
hade gjort några checkförfalskningar och som inte förklarades häktad
då brottet inte var så svårt. I stället togs han i förvar av polisen i
avvaktan på att han skulle utvisas och detta innbar att det tog
mycket längre tid förrän målet kom före än om han skulle ha varit
häktad. Ynglingen erhöll villkorligt dom och hölls sedan fortfarande
i polisens förvar, tills man då hittade på ett lämpligt transportmedel
att få honom sänd till kontinenten. Jag kan inte förstå att det finns
något behov av utvisning på förvaltningsrättliga grunder i anledning
av mindre allvarlig brott. Utvisning tillföljd av brott borde vara en
domstolsak och göras beroende av vistelse tiden och brottets svårig-
hetsgrad. Endast i speciella fall skulle förvaltningsmyndigheterna
kunna besluta om utvisning.

Sedan vissa synpunkter på de situationer där nordiska medborgare
döms till straff i ett nordiskt land och sändes till sitt hemlandet för att
avtjäna det. Uppenbarligen är det så att domstolarna då de dömer ut
ett straff utgår ifrån att straffen kommer att avtjänas i likartade
förhållanden som råder i det land där domstolen verkar. Då en person
blir hemsänd är detta icke fallet. Det råder stora olikheter mellan
straffverkställigheten i de olika länderna. Det vore uppenbarligen
rättvist om den dömde själv skulle ha större möjligheter att välja i
vilket land han ska avtjäna det straffet. Nu kan det ju hända att
domstolen då den utmäter straff hade kommit till ett kortare fri-
hetsberövande om den hade känt till att personen kommer att skickas
hem där kanske har fängelseförhållande kanske är mera påkostande.
Sålunda benådas person som dömts till livstidsstraff i Sverige regel-
mässigt efter ett antal år att undergå ett tidsbestämt frihetsstraff,
men detta är icke fallet i Finland.

19
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Slutligen ber jag förena mig om den talare som framhöll att häkt-
ningsförutsättningarna borde ändras så att också bostad i annat nor-
diskt land accepteras som fast bostad och jämställs med bostad i det
egna landet. Tack . . .

Stadsfiskal HENRY HERLIN, Finland:

Herr President, mina damer och herrar!

Det är inte mycket jag har att tillägga. I egenskap av åklagare i
Helsingfors Rådsturätt så tar jag först fasta på, med stor tillfreds-
ställelse med vad korreferenten här nämnde om detta rätt så nya
automatiska system som vi har de nordiska länderna emellan. Jag för
min del konstaterade att det fungerar mycket bra och att vi kom
ett stort steg framåt genom denna konvention som nu gör att dessa
kriminalsaker kan behandlas på detta praktiska och enkla sätt. Jag
skulle bare vilja, om möjligt få fram att det kunde kanske ännu
förenklas och göras ännu mera praktiskt, nämligen beträffande den
korrespondens som sker mellan åklagarmyndigheter framför allt, men
också polismyndigheter emellan tänker jag mig. Det går ju genom
en centralinstans, central-kriminalpolisen i Finland och motsvarande
instanser i Stockholm, vad de nu heter. Jag tycker det här kunde
förenklas sålunda, att myndigheterna kunde korrespondera direkt med
varandra, vilket jag också praktiskt har gjort. Nu har man ju fri-
brevsrätt tjänstemän emellan, men fribrevsrätten är inte interskandi-
navisk. Ska jag skriva till Stockholm från Helsingfors så måste jag
skicka brevet först till central-kriminalen i Helsingfors och de skickar
det vidare till Stockholm och så räcker det bra mycket längre och
är bra mycket besvärligare. Jag har nu kringgått denna omgång av
praktiska skäl på så sätt att jag tar från egen ficka 40 penni och
offrar denna slant och skickar fribrevet direkt till den myndighet, jag
har ärende till, oftast åklagarmyndigheten i Stockholm, någon gång
har det varit Göteborg t.o.m. Köpenhamn och en gång Bergen vill
jag minnas. Månne det icke vore skäl att komplettera konventionen
med något slags möjlighet för myndigheterna att korrespondera sinse-
mellan direkt med fribrevsrätt i hela Norden.

Så tar jag ytterligare fasta på vad här talades om tolkarnas svå-
righeter när det gäller åtal mot utlänningar. Det är kanske inte en
juridisk fråga, (men det är nog ett missförhållande att faktiskt dessa
edsvurna tolkar som behärskar språket icke behärskar juridisk ter-
minologi och då råkar man ibland ut för svårigheter och det vore
kanske skäl att på något sätt försöka få till stånd åtminstone i de
större städerna sådana tolkar som verkligen behärskar den juridiska
terminologien. Det gäller rent av så enkla saker som tolk mellan
svenska och finska i vårt eget land. Men det har hänt någon gång
när vi inte har fått tag på en juridisk tolk, att det har kommit en
språkmagister. Jag kommer ihåg, att jag åtalade en österrikisk för-
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snillare eller förfalskare i Helsingfors en gång och så kom en språk-
magister och skulle vara tysk tolk. Inte klarade han sig alls, han kunde
nog tyska, men han kunde inte juridisk terminologi, så att med min
något brutna tyska gick det mycket bättre, ty jag visste, hur de
juridiska uttrycken och orden skulle låta på tyska, men det visste inte
språkmagistern.

Och ytterligare, med anledning av Hertzbergs uttalande om verkstäl-
lighet i hemlandet. Detta är ju inte heller åklagarmyndighetens, det är
ju snarare fängelsemyndigheternas sak att ta fasta på det. Jag tror
nog att detta, att man sitter av straffet i hemlandet har varit en
mycket nyttig reform. Jag tänker att svenskarna är oss mycket tack-
samma för att dessa busar som håller till vid Slussen och gör fanstyg
i Sverige får sitta av sina straff hemma i Finland. Det har säkert
haft ett mycket lugnande inflytande på miljön i Stockholm, att detta
slödder vet att de får sitta av straffet i hemlandet och att det är
strängare i finska fängelser än på Långholmen; de vill gärna till
Långholmen men vill ogärna till Sörnäs Centralfängelse och därför
tror jag nog, att det är mycket hälsosamt för dem att sitta av straffet
hemma.

Rådmannen KARL ERIK ROSÉN, Sverige:

Herr Ordförande, mina damer och herrar!

Jag vill bara komma med några korta anmärkningar i anledning av
vad jag hört här i dag. Det begärdes uppgifter om hur stort det här
problemet är. Jag sitter själv i Stockholms rådhusrätt på en brott-
målsavdelning och jag får nog säga att problemet med utlänningar de
senaste åren blivit ganska stort. Jag har en känsla av att det i varje
fall under varannan session finns något mål med utlänningar. Och det
gäller ju inte bara nordiska medborgare utan det gäller ju numera
ganska många sydlänningar, även färgade afrikaner och andra. Jag
kan bara som ett exempel på det sagda berätta att jag för någon
vecka sedan hade ett mål där en afrikan var åtalad. Det gällde
våldtäkt mot en finsk flicka och även en annen finsk flicka och en
japan hade varit med vid tillfället. Målet hade egentligen inte mer
anknytning till svenska förhållanden än att brottsligheten ägt rum i
Stockholm och att afrikanen var åtalad även för otuktigt beteende
mot en svensk flicka. Målet tog två dagar och två tolkar behövdes,
en fransktalande och en finsktalande. Det blev givetvis ganska stora
kostnader. Som väl var hade vi en Stockholmsadvokat som flytande
behärskade både franska, finska och svenska, så det underlättade ju
något och innebar viss kontroll av att tolkarna fungerade tillfreds-
ställande. Det kan för övrigt i detta sammanhang påpekas att pro-
blemen med tolkarna är ganska stora och jag vill understryka vad
advokaten Backe har sagt om att här bör göras en hel del. Ofta hör
man ju vid en förhandling att vederbörande part eller vittne talar
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ganska länge varefter tolken yttar några korta ord som översättning.
Man är ju då som ordförande tveksam om tolken har fått med allting,
alla nyanser som kan ha betydelse.

En annan fråga som bör övervägas är följande. Ibland meddelas i
mål beträffande utlänningar dom genom att hållas tillgänglig på
rättens kansli. Det förekommer då inte någon förhandling. Hur ska
utlänningen få veta vad som står i domen? Det finns ingen tolk
tillgänglig på kansliet. Hur ska en tolk eventuellt få ersättning om
han ska hjälpa till och översätta domen? Det finns många sådana
problem som bör få en lösning.

Beträffande behandlingen av utlänningar så får man väl i vissa
avseenden säga att även om lagstiftningen är densamma så kan på-
följden bli strängare. Följande exempel kan nämnas. Vi är ju i Sverige
mycket restriktiva med att häkta ungdomar. Gäller det utländska ung-
domar kommer de kanske att förvisas och då löper de större risk
att bli häktade. Barnavårdsnämnden har kanske heller inte riktigt
samma intresse att ordna för dem i Sverige. Det förekommer ju också
att domstolen ger en utlänning villkorlig dom och förvisar honom men
låter honom sitta kvar i häkte och motiverar det med att man kan
befara fortsatt brottslighet om han är kvar i Sverige men att han
troligen sköter sig bättre om han kommer till sitt hemland.

Hur fungerar institutet förvisning? I och med att vi har passfrihet
i Norden är det ju mycket lätt för förvisade utlänningar att komma
tillbaka. Det har hänt flera gånger att man har förvisat en finländare
— en sådan som brukar hålla till vid Slussen — och när han kommer
till Åbo tar han nästa färja tillbaka. Sedan upptäcks det nästa gång
han blir fast för något brott. Många är ju som det nyss sades mera
villiga att sitta i svenska fängelser än i finska. Vi har haft följande
fall beträffande en förvisad finländare. Han kom tillbaka till Sverige
och fick fängelse en månad för olovlig vistelse. Förvisningen verk-
ställdes igen. Han kom sedan till Sverige en tredje gång, och han
uppgav inför rätten att anledningen till återkomsten var att arbets-
marknadsläget var svårt i Finland och att det var skönare att sitta
i ett fängelse i Sverige än att gå arbetslös. Han begärde att få lagens
strängaste straff, sex månaders fängelse. Det nekades honom, han fick
bara två månader. Han tänkte överklaga till hovrätten, men jag tror
inte han gjorde det.

Beträffande frågan om reseförbud kan jag upplysa om följande fall.
Det gällde ett stort mål och ett allvarligt brott. I målet fanns en
åtalad finländare som trots reseförbudet ville resa till Finland. Han
fick göra det några gånger och det fungerade bra. Så det finns vissa
möjligheter att utan komplikationer låta en person trots reseförbud
lämna anvisad vistelseort. Hur vanligt det är att dessa möjligheter ut-
nyttjas kan jag inte säga.

Ett problem med förvisningen är ju att det i regel utsattes en tid
inom vilken den förvisade inte får återvända och att praxis beträf-
fande denna tid är ganska varierande. När det gäller sådana personer,
som har någon anknytning till Sverige eller någon anledning att fara
genom Sverige, bör man väl inte meddela förbud på livstid utan ta
en kortare tid. Förvisningstiderna varierar från något år och upp till
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tio år vid likartade brott och förhållanden. Det vore ju tacknämligt
om praxis kunde bli mer enhetlig.

När jag hörde korreferenten tala om den påtänkta europeiska kon-
ventionen började jag fundera på följande fråga. Om det fanns en
sådan konvention och straff skulle verkställas i hemlandet, skulle
man då inte kunna tänka sig, att nådeinstitutet skulle kunna användas
i det danska fallet där vederbörande fick 30 års frihetsstraff i Turkiet.
Skulle han inte efter en tids straff avtjänande kunna beviljas nåd i
Danmark? Är detta möjligt enligt en sådan konvention?

Professor BO PALMGREN:

Herr Ordförande.

För undvikande av missförstånd vill jag i anledning av stadsfiskal
Herlins yttrande säga, att det kan hända att domstolar i vissa fall
av hygglighet beviljar fri rättegång åt utlänningar, fastän domstolen
icke enligt lag skulle vara berättigad till det. Men jag har sett flere
utslag av Högsta Domstolen i Finland, där Högsta Domstolen uttryck-
lingen har sagt, att emedan denna person är utländsk medborgare och
målet är ett brottmål så kan han icke få fri rättegång.

Advokaten RAGNAR GOTTFARB:

Ja, Herr Ordförande, slutreplik är nog inte det rätta. Jag tänkte
begagna mig av den möjlighet man har att få tacka. Det var roligt
att höra, att det här ämnet, som jag har intresserat mig för genom
att jag fick det här uppdraget, hade så många aspekter, och att det
finns så mycket att göra på detta området.

Om jag skulle vilja tacka någon särskilt, så är det väl professor
Palmgren. Jag har ofta haft anledning att säga, att professor Palm-
gren är en pålitlig värnare av rättssäkerheten. Och det är naturligtvis
alldeles riktigt som professor Palmgren säger, att när vi nu talar
om detta ämne och kanske mest om det i Sverige, arbetar vi under
den lyckliga stjärnan, att landet har stort behov utav dessa utländska
medarbetare. De är därför välsedda. Det kan vända sig, vända sig
väldigt snabbt, och slå till en ytterlighet och då är det angeläget, att
vi har lagregler, som verkligen håller. Tveksamt är, om vi har sådana
regler i det enskilda landet. Jag skulle väl tro ändå, att effektiviteten
i det hårdare vädret skulle vara mycket, mycket starkare, om vi hade
en internordisk lagstiftning och varför inte en intereuropeisk. Och vill
man vara optimist och se den internationalisering som ändå trots
allt går fram över världen, så kanske man vågar säga, herr Ord-
förande, att när de yngsta utav de här närvarande omkring år 2000
träffas till det 35 eller vad det nu kan vara Nordiska Juristmötet, så
.ska de se tillbaka på den här diskussionen som ganska förlegad.
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Det är ju egentligen helt onödigt och meningslöst att ha en särskild
lagstiftning och en särskild metodik før människor, därför att de är
födda i det ena eller andra landet, eller tillhör det ena eller andra
landets krets. Det är ju en så kollossalt liten skillnad, jag tänker nu
närmast på det område vi har haft anledning att diskutera. Brotten
är ungefär desamma, de synpunkter som vi i försvaret kommer med,
är väl ungefär desamma om vi har en svensk medborgare, en norrman,
en dansk eller någon ifrån utvecklingsländerna. Det är mycket litet
som skiljer. Och vi kanske kan komma till den dag, då det inte behövs
någon särskild utlänningslagstiftning. Tack så mycket.

I seksjon 3 behandlet man med justitiekansler OLAVI HONKA
som ordfører emnet

Erstatningsfrie reguleringer vedrørende
fast eiendom

Grunnlaget for forhandlingen var den nedenfor inntatte avhand-
ling av formann for Overfredningsnævnet JOHAN GARDE:

Erstatningsfrie reguleringer vedrørende fast ejendom

(De fleste af de lovbestemmelser der henvises til i teksten er
gengivet i bilaget.)

I. Den herskende lære om grænsen mellem erstatningsjri
regulering og ekspropriation,

1. Grundlovens § 73 bestemmer, at ejendomsretten er ukrænke-
lig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almen-
vellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig
erstatning. — Det er imidlertid klart, at ikke ethvert indgreb i
ejendomsretten medfører erstatning, og heraf rejser sig det spørgs-
mål, hvor grænsen går mellem ekspropriation og de erstatnings-
frie reguleringer. Emnet har gennem generationer hørt til de klas-
siske indenfor statsretten og er tillige — især i den mest betyd-
ningsfulde aspekt som regulering vedrørende fast ejendom —
behandlet i mange andre fremstillinger. For studenterne har emnet


