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I seksjon 2 behandlet man med presidenten STURE PETRÉN
som ordfører emnet

Utlendingers behandling i strafferettslig og
straffeprosessuell henseende

Grunnlaget for forhandlingene var den nedenfor inntatte av-
handling av advokaten RAGNAR GOTTFARB:

Utlänningars behandling i straffrättsligt och
straffprocessuellt hänseende

Avsikten med detta referat är närmast att lämna en redogörelse
för vissa förhållanden i Sverige rörande utlänningars behandling
i straffrättsligt och straffprocessuellt hänseende. Då Sverige är
det nordiska land, som har det största antalet utlänningar, bör
förhållandena där vara av intresse för de övriga länderna och
Sveriges lagstiftning och lagtillämpning kan vara ett lämpligt
utgångsläge för en diskussion.

Från att under 1800-talet och 1900-talets två första decennier
ha varit ett emigrationsland har Sverige under tiden kring andra
världskriget och under åren därefter blivit ett klart immigra-
tionsland. Av Sveriges i dag åtta miljoner invånare torde omkring
500 000 vara födda utanför landets gränser. Det helt övervägande
flertalet, eller omkring sjuttio procent, har kommit från de nor-
diska grannländerna. De statistiska uppgifterna — antalet invand-
rare — ger blott en ofullständig bild av antalet utländskt födda
och antalet icke svenska medborgare bosatta i Sverige. Stati-
stikens sista fullständiga år visar omkring 2500 invandrare från
Danmark, 17 000 från Finland, 3000 från Norge, 2500 från Grek-
land, 1500 från Jugoslavien och 8000 från Italien. För samma år
visade uppgifterna om arbetsanmälda utlänningar — alltså just
de som arbetar och icke övriga familjemedlemmar — att omkring
17 000 arbetade med tekniskt arbete, 5000 i kameralt arbete, 9000
i skogs- och lantbruk, 28 000 i serviceyrkena — framför allt
restaurantarbete — och icke mindre än 98 000 i industrien.

De utländska medborgare, som har sitt arbete i Sverige, åter-
finns i vitt skilda karaktäristiska lokal- och arbetsområden. De
talrika finska medborgarna återfinns i stor utsträckning i Stock-
holm och i Mälardalens industristäder, danskarna finns naturligt
nog i Skåne, grekerna arbetar i den småländska glas- och små-
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industrien, jugoslaverna finner man i städernas restaurantkök och
barserveringar och italienarna i verkstadsindustrien.

De utlandsfödda har kommit till Sverige i vågor, ibland på
grund av ekonomiska eller politiska katastrofer i hemlandet. Den
sista större samlade skaran var de omkring 5500 ungrare, som
år 1956 anlände till Sverige.

Det är förhållandevis lätt att bli svensk medborgare. Det är
visserligen inte så som i vissa — framför allt anglosachsiska —
länder att det finns en laglig rätt att vinna medborgarskap,
men i regel erhålles svenskt medborgarskap efter omkring sju
års anmärkningsfri vistelse i landet och då det gäller medborgare
från de nordiska länderna erfordras sällan så lång tid. Medborgar-
skap lämnas efter en administrativ prövning, som under senare
år blivit allt mera välvillig. Det har emellertid visat sig, att de
nordiska ländernas invandrare i allmänhet inte söker svenskt
medborgarskap.

Det är riktigt, att antalet lagöverträdare, som icke har svenskt
medborgarskap, är förhållandevis större än bland den inhemska
befolkningen, men några lätt insedda orsaker härtill skall beröras
i fortsättningen. Det visar sig då att detta innebär en upprättelse
åt de befolkningsgrupper, som med orätt utpekas som mer brotts-
liga än andra.

Den större brottsligheten återfinnes icke i de ovan angivna
invandrar- och arbetsgrupperna. En stor del av de dömda är
nämligen tillfälliga besökare i landet. Det säger sig självt att
detta är en icke typisk representation för invandrarna från ifråga-
varande land. Det är naturligt, att turister och tillfälliga besökare
i stor utsträckning är i ungdomsåren, många drivna av äventyrs-
lust, missanpassning i hemlandet, hoppet att i Sverige snabbt
kunna tjäna pengar och knyta kontakter med svenska flickor.
Men liten reskassa, dåliga språkkunskaper och ett vagabonderande
levnadssätt under sommarmånaderna leder lätt till impulsbrott:
snatterier, inbrott, narkotikaförsäljning och slagsmål med anta-
gonister, irriterade av svårigheten att på ett gemensamt språk
förstå varandra utan knytnävar eller knivar. Våldsbrotten är för
övrigt också ofta en inbördes uppgörelse mellan två utlänningar.
Det är naturligt, att den, som känner marken bränna under föt-
terna i Finland eller Danmark, lätt tar den passfria vägen till
Stockholm respektive Skåne. Härigenom ger ländernas labila ele-
ment under tillfällig vistelse i Sverige brottsstatistiken ett miss-
visande innehåll. Det blev också så, att den arbetsamma och sköt-
samma grupp ungrare, som efter upproret i Ungern 1956 ankom
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till Sverige, åtföljdes av en liten men intensiv skara landsmän,
som i sitt hemland fick friheten när landets fängelser öppnades,
och de har spelat en betydande roll för stockholmspolisens arbete
och har kastat en oförtjänt skugga över de många aktningsvärda
ungrarna i Sverige.

All upplysning till trots råder många fördomar mot utlänningar.
Den allra enklaste är att man i brottmålshänseende ställer upp
begreppet utlänning gentemot begreppet svensk. Som om det skulle
finnas en gemensam nämnare för alla utlänningar, som bryter
mot Sveriges lag antigen de är från Equador, Island, Abessinien
eller Japan. De har ej mer gemensamt än mord och varusmugg-
ling, bankrån och rattfylleri.

Som ovan framhållits måste man göra en definitiv åtskillnad
mellan å ena sidan invandrare, bosatta i landet för att arbeta och
för att stanna, och å andra sidan tillfälliga besökare. Någon
verkligt belysande statistik finns inte men exempel kan ges. Av
de omkring 16 000 finska medborgare, som är bosatta i Stor-
stockholm, begår nästan ingen enda grövre brott, vilket inte
hindrar att omkring hälften av stockholmspolisens arrestlokaler
vid veckosluten är belagda av finnar på tillfälligt besök i staden.
Ungrarna har nyss berörts. En uppmärksammad kategori utgör
de före detta polska medborgare, som i stora grupper anlänt till
Sverige före 1948 och som knappast kan uppvisa ett enda grövre
brott från sin krets. Föredömligt laglydiga är de italienska ut-
länningarna, som i stora skaror sökt sig till Sverige. Förklaringen
kan möjligen ligga i att dessa italienare är duktiga och arbet-
samma människor, som enligt italiensk tradition arbetar några år
i utlandet för att spara ett kapital och därefter återvända till
Italien för att bilda familj och skaffa ett hus.

Lätt glömmer man också att rättsuppfattningarna är olika i
olika länder. Ett enda exempel är mannens ställning till och an-
språk på kvinnan. Att den, som kommer från Orienten, behandlar
sin hustru på annat sätt än den, som är från England eller Frank-
rike, får inte förleda till den uppfatningen att muhammedaner är
benägna till misshandel i större utsträckning än andra.

Svensk lags tillämpningsområde.
Huvudregeln i svensk lag är den att brott, som begåtts i Sverige,

dömes av svensk domstol efter svensk lag och helt oberoende av
om den misstänkte är svensk eller utlänning. Om svensk eller
utlänning, som har hemvist i Sverige, begår brott i utlandet,
bedömes även det på samma sätt oavsett medborgarskap. Ett icke
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vanligt men uppmärksammat och svårbemästrat särfall är att
utlänning begår brott — till exempel mord eller svår misshandel
— mot annan utlänning på ett svenskt fartyg i avlägsna farvatten.
Då grips den misstänkte och förs från fartyget, som kanske har
svensk befälhavare men i övrigt ingen svensk ombord, till Sverige
för att dömas av svensk domstol. Det gör ett egendomligt intryck,
när svensk polis i Sydamerika eller Fjärran Östern hämtar en
man, som inte har en aning om ens var Sverige ligger och för
honom till svensk domstol, som i sinom tid förpassar honom till
svenskt fängelse. Att bevisfrågor och handläggning bereder svårig-
heter i sådana mål är väl uppenbart för envar.

Ansvarstalan mot utlänning, som vistas utom riket, kan i regel
av praktiska skäl inte föras. Redan föreskriften att talan skall
anhängiggöras genom stämning bereder svårighet. Några prak-
tiska möjligheter att lagligen delge stämning utom Norden torde
inte finnas. Än mera illusoriska är bestämmelserna om vitespå-
följd eller hämtning av den, som inte inställer sig till domstolen.
Det kan nog sägas att blott den utlänning, som frivilligt inställer
sig inför svensk domstol, ehuru han vistas i utlandet, kan lag-
föras i Sverige.

Endast svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i
riket och där fritt röra sig, arbeta och utöva näring. Utlänningen
är dock ingalunda rättslös. Hans situation är i största möjliga
utsträckning lagligen reglerad.

De första inskränkande bestämmelser, som över huvud taget
fanns under detta århundrade, avsåg just att förhindra att krimi-
nella och asociala skule komma till landet och stanna här. Pass-
tvång infördes så sent som 1917. Även om grundprincipen alltså
är att endast svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas
i landet, kan dock utlänning ej tvingas lämna Sverige utan att
man kan hänvisa till vissa lagliga avgöranden. Han har också
ett generellt skydd såtillvida som Utlänningslagen av den 30 april
1954 — med vissa senare ändringar — är grundläggande för hans
rättigheter, nämligen att icke få vidkännas annan inskränkning
i sin frihet än vad som i varje särskilt fall är stadgat och betingat.

Det bör observeras, att ingripande mot utlänning kan ske även
om ingen lagöverträdelse kan läggas honom till last. Det van-
ligaste skälet för ett sådant ingripande är att vederbörande vid
ankomsten till landet eller senare saknar föreskrivna tillstånd
för inresa eller arbete och det finns också möjlighet att göra
ingrepp mot asociala element, även om det inte föreligger någon
som helst anledning att räkna med direkt kriminalitet.
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Politisk flykting har särskilda rättigheter. Han kan nämligen
icke — om han är i behov av fristad i riket — utan synnerliga
skäl vägras sådan fristad, den så kallade asylrätten. Det ligger
i sakens natur, att asylrätten kan komma i konflikt med eljest
normala ingrepp i till exempel en lagöverträdares behandling och
då framför allt utlämning och förvisning. Det var åtminstone
närmast före och under andra världskriget vanligt att den, som
skulle utvisas eller förvisas från landet, eller den, som begärdes
utlämnad till ett annat land, gjorde invändning om asylrätt, vilket
innebar att han gjorde gällande att han i sitt hemland skulle bli
utsatt för politisk förföljelse. En vid den tidpunkten ytterst
aktuell tvistefråga var naturligtvis om så kallad rastillhörighet
innebar att man kunde åberopa att man riskerade att bli utsatt
för sådan politisk förföljelse att den grundade asylrätt. Efter
vad vi i dag vet om händelserna förefaller svaret självklart, men
så var tyvärr icke alltid fallet under det pågående kriget.

Ett särskilt organ, Utlänningsnämnden, har att behandla utlän-
ningars anspråk på asylrätt. I den mån Utlänningsnämnden har
betydelse för straff rättsskipningen, behandlas dess funktion i ett
senare avsnitt.

Tvångsmedel.
Om någon — svensk eller utlänning — misstänks för brott, kan

han gripas, medtagas för förhör hos polismyndigheten. Under-
sökningsledaren, som kan vara polisman eller åklagare, har då
att omedelbart besluta om den gripne skall anhållas eller friges.
Ansvariga åklagare har upplyst att de icke behandlar den ut-
ländske medborgare, som i Sverige har arbete och bostad och
vistats i landet någon tid, på annat sätt än en svensk medborgare,
det vill säga de tar endast hänsyn till brottets natur och de sed-
vanliga yttre omständigheterna såsom tidigare brottslighet, flykt-
fara och så vidare. Beslutar vederbörande myndighet — regel-
mässigt åklagaren — att anhållandet skall bestå, skall anmälan
till rätten ske senast dagen efter det anhållandet meddelats och
den anhållne begäres då häktad. Vissa möjligheter att dröja finns
och utnyttjas oftast, men senast på femte dagen skall en sådan
anmälan ske. Eljest måste frigivande äga rum.

Det blir alltså aktuellt med häktning. Förutsättningen för häkt-
ning är först och främst att det skall föreligga sannolika skäl
för misstanke om brott av viss grövre beskaffenhet. I regel skall
det vara så att fängelse ett år eller däröver kan följa på brottet.
Därutöver fordras dock ytterligare minst ett av de tre särskilt
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angivna skälen, nämligen att det med hänsyn till brottets beskaf-
fenhet och den misstänktes förhållanden kan antingen finnas risk
för att han avviker — den så kallade flyktfaran — eller att han
undanröjer något bevis eller eljest försvårar utredningen, och
slutligen kan det tredje skälet föreligga, nämligen risk för att
den misstänkte på fri fot kan fortsätta att begå brott. Den sista
grunden är för den misstänkte svår att motbevisa och det gäller
i all synnerhet den utlänning, som vistas i landet utan ekonomiska
resurser.

Liksom vid anhållandet har det sagts om dessa häktningsskäl
att den utländske medborgare, som sedan många år bor i landet,
knappast har sämre ställning än den svenske medborgare, som
i övrigt är i samma läge. Det betyder med andra ord att åkla-
garen inte begär häktning i större utsträckning och domstolarna
häktar inte lättare en utlänning än en svensk, allt under förut-
sättning av några års bosättning i landet.

Emellertid finns en annan supplementär, ganska sparsamt be-
gagnad men i detta sammanhang betydelsefull bestämmelse.
Lagen ställer nämligen lägre krav på häktningsskäl, när den
misstänkte icke har «stadigt hemvist» i riket och det skäligen
kan befaras att han genom att lämna landet undandrar sig lag-
föring eller straff. Då behöver brottet inte vara av så allvarlig
karaktär att fängelse minst ett år kan följa. Det är uppenbart,
att denna bestämmelse kan komma att tillämpas just på utlän-
ningar och gäller alltså även den, som fått sin dom och ännu ej
avtjänat den.

För «stadigt hemvist» fordras i regel att den misstänkte en viss
tid bott på samma plats och där har en bostad på något längre
sikt, gärna förhyrd i eget namn direkt av fastighetsägaren. Hotell-
rum, tillfälligt inneboende eller regelbundna övernattningar hos
en svensk flicka är nog inte tillräckligt för att konstituera «stadigt
hemvist». Den nu angivna, låt vara ganska ovanliga men dåligt
skyddade häktningsformen, har i Sverige i huvudsak använts på
fyra kategorier utlänningar, nämligen de som kommer på till-
fälligt besök, berusar sig och råkar i slagsmål med polisen eller
likasinnade, de som snattar i butiker, de som förstärker sin
semesterkassa i Sverige genom att medföra ett mindre lager
narkotika för försäljning i landet och slutligen rattfylleristerna,
som ibland ovetande om de svenska lagarna har allt för hög
alkoholkoncentration i blodet för att få köra bil i landet.

Den sist angivna typen av häktningar medför betydande tek-
niska svårigheter. Då påföljden ofta blir relativt obetydlig och
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i synnerhet när det gäller nordiska medborgare i regel resulterar
i en dom på kriminalvård i frihet, är en snabb behandling önsk-
värd. De svenska åklagarna och domarna brukar också ta all
hänsyn till vikten av skyndsamhet i dylika fall. När det gäller
misstanke om rattfylleri, måste blodprovsundersökning med nöd-
vändighet ta viss tid — vanligen två till tre veckor — men vid
fällande dom brukar man låta den dömde avräkna häktningstiden
i dessa fall. Blir domen friande, kan rättelse dock naturligtvis
inte ske.

En lindrigare form av tvångsmedel än häktning och som blott
avser flyktfara kommer till användning i särskild utsträckning
då det gäller utlänning. Det är reseförbud med mer eller mindre
tät anmälningsplikt hos närmaste polismyndighet. Förutsättningen
för att domstol skall avstå från häktning och i stället ålägga
endast reseförbud brukar vara att utlänningen deponerar sitt pass
hos polismyndigheten, men detta är ju inte praktiskt för nordiska
medborgare, som när som helst utan att behöva pass kan åter-
vända till hemlandet och därmed i regel inte kan nås av svensk
domstol. Att brottet likväl kan beivras i hemlandet är en annan
sak.

Förvisning.
Om utlänning begått brott, på vilket kan följa fängelse i mer än

ett år, kan han förvisas. Det erfordras sålunda inte att ett så
strängt straff som ett år eller därutöver skall ådömas, utan det
brott, för vilket utlänningen döms, skall möjliggöra straff över
ett år. Vidare stadgas att det på grund av gärningens beskaffen-
het och övriga omständigheter kan befaras, att han kommer att
fortsätta brottslig verksamhet i riket eller att det i övrigt kan
finnas anledning att han inte bör kvarstanna. Lagen ger en för-
klaring till hur frågan om förvisning skall bedömas. Det sägs
nämligen att man skall ta hänsyn till hans levnads- och familje-
förhållanden samt längden av den tid han vistats i Sverige. Den
som har bosättningstillstånd eller bott i Sverige i minst fem år
då åtalet väckes, skall endast förvisas om det föreligger synner-
liga skäl.

I praktiken tas all hänsyn till familje- och arbetsförhållanden.
Den som har haft riktiga anställningar, kanske långvariga så-
dana på bra arbetsplatser, har en stor fördel, i synnerhet om han
är yrkeskunnig och visat sig intresserad för sitt yrke och fort-
bildar sig. En god ekonomi är naturligtvis ett skäl att åberopa.
Är den åtalade gift — och i all synnerhet om han är gift med en
svenska och lever i gott förhållande med sin hustrus släkt — är
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detta en omständighet av betydelse. Hänsyn tas också till barn,
i all synnerhet om utlänningen har barn, som acklimatiserat sig
i svenska skolor. Däremot brukar domstolen inte gärna lyssna
till det skälet att utlänningen har utomäktenskapliga barn med
svenska flickor, med vilka han numera inte har någon förbindelse.
Motsvarande gäller naturligtvis kvinnliga åtalade, men antalet
utländska kvinnor, som åtalas och där man ifrågasätter förvis-
ning, är självklart ringa.

Brottets art är av största vikt. Där finns en lång skala, allt-
ifrån den skötsammes tillfälliga, allvarliga lagöverträdelse i en
unik situation fram till de utländska affärsmän, som i Spanien
eller Italien lastar bilen full av narkotika för att i Sverige företa
en omfattande försäljningsresa.

Synnerligen stor betydelse har tiden för vistelsen i Sverige. Det
torde kunna sägas, att den, som vistats mer än tre år i landet
och under den tiden levat skötsamt och försörjt sig, inte utvisas
med mindre än att han begått ett mycket grovt brott och därvid
visat synnerligen dåliga personliga egenskaper. Förvisning är ofta
förekommande men det gäller i allmänhet personer, som mycket
tillfälligt besöker Sverige eller kanske rent av kommit hit för att
begå brott eller för att undgå rättsliga åtgärder i sitt hemland.

Det åligger domstol att ex officio upptaga frågor om förvis-
ning. Detta framgår enklast av det förhållandet att förvisning är
en brottspåföljd. Åklagaren brukar emellertid i regel ta upp frå-
gan och ange synpunkter på förvisningen. Detta är också mest
korrekt mot den misstänkte, som då får sin uppmärksamhet
riktad på denna för honom ofta viktiga angelägenhet och alltså
får tillfälle att ange sina skäl. Det torde nog också förekomma
att åklagare i god tid söker kontakt med den centrala utlännings-
myndigheten, Statens Utlänningskommission, för att inhämta upp-
gifter i förvisningsfrågan.

Många åklagare anger redan i sin skriftliga stämningsansökan
ett yrkande om förvisning. Det kan ha den betydelsen att dom-
stolen bedömer ett eljest enkelt brottmål ha sådan karaktär, att
offentlig försvarare bör förordnas.

Dom om förvisning skall innefatta förbud för utlänningen att
återvända till landet. Detta förbud kan avse livstid eller viss,
bestämd tid. Vanligen sägs fem eller tio år, såvida det inte gäller
ett mycket grovt brott eller en utlänning, som kommit till landet
just för att utföra brott. Då blir förbudet nästan alltid livstid.
När beslutet om förvisning meddelas, åligger det domstolen att
påpeka att den, som återvänder i strid mot förbudet, kan häktas

17
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och ådömas straff, högst fängelse sex månadar. Ett undantag
göres för det fall att utlänningen återvänder till Sverige som
politisk flyktning. Det är inte ovanligt, att den, som förbjudits
att återvända till Sverige, av nåd beviljas tillstånd att återvända,
tillfälligt eller fortsättningsvis. Det är alltså Kungl. Maj:t som
beviljar detta.

Det har sagts, att förbudet att återvända är illusoriskt för nor-
diska medborgare, som utan pass eller andra behörighetshand-
lingar kan återvända till landet snabbt, enkelt och billigt. Det
har nog också visat sig att åtskilliga av de finska medborgare,
som lagfors i Stockholm, och de danska, som lagfors i Malmö
och Hälsingborg, redan förut har ett förbud att återvända. Men
det må väl höra till de olägenheter passfriheten i Norden får
vara värd.

Det bör framhållas, att förvisningsbeslutet i regel har större
betydelse för de nordiska ländernas medborgare än för andra,
som kanske bor så avlägset att de över huvud taget ej har direkt
anledning att ånyo besöka Sverige. Svårast synes påföljden vara
för finska medborgare, som ibland bor så att det för dem är
ekonomiskt ogörligt att resa västerut utan att passera Sverige.

Det är av vikt att observera, att förvisning är en straffpåföljd,
en del av straffet. Det betyder att den, som ådöms förvisning, har
att räkna med ett lindrigare bedömande i annan del av straffet,
till exempel fängelse, där tiden för den förvisade sålunda blir
kortare än för den, som inte ådømts förvisning.

Tidigare skedde förvisning — som då kallades utvisning — efter
beslut av administrativ myndighet, länsstyrelsen. Överflyttandet
av detta viktiga beslut till domstolen har medfört ökad rätts-
säkerhet och ett mera objektivt och nyanserat bedömande. Dom-
stolen har icke blott tillgång till fullständig personutredning utan
kan också ta hänsyn till brottets natur och de omständigheter,
under vilka brottet begåtts. För försvararen blir det också till-
fälle att plädera i förvisningsfrågan och ansluta sina synpunkter
till gärningen och till andra förväntade påföljder än domstolens
beslut att den dömde måste lämna landet för längre eller kor-
tare tid.

Verkställighet av förvisningsbeslutet.

För verkställighet av ett förvisningsbeslut — efter avtjänat
straff eller direkt efter till exempel lagakraftvunnen villkorlig dom
— kan utlänningen tagas i förvar eller ställas under uppsikt. För-
utsättningen torde dock vara att det föreligger risk för att ut-
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länningen skall hålla sig undan eller begå nya brott. Det är så-
verkställa förvisning till exempel av transportskäl. Det är av
intresse att framhålla, att utlänningen inte på detta sätt kan om-
händertagas enbart därför att man avvaktar en dom, som even-
tuellt kan leda till förvisning. Inte heller kan omhändertagande ske
i avbidan på att en dom om förvisning skall vinna laga kraft.
Domstol kan aldrig besluta om tagande i förvar och befarar dom-
stolen till exempel att den dömde skall fly, innan han avtjänat
ådömt frihetsstraff, kan häktning i vanlig ordning beslutas. Lik-
som man också kan besluta deseförbud med eller utan anmäl-
ningsplikt. Att ingen har någonting emot att den till förvisning
dömde efter avtjänat straff själv vidtar åtgärder för att lämna
landet, ligger i sakens natur.

I regel skall förvisning ske till utlänningens hemland eller, om
detta inte lämpar sig, till det land, varifrån han kommit in i
landet. Vid särskilda skäl kan utlänningen sändas till det land,
som kan vara lämpligast, vilket stundom betyder att han sänds
till det anda land, som vill ta emot honom.

Ehuru ej av direkt straffprocessuell natur är frågan om verk-
ställighet av stor betydelse.

Som förut nämnts kan utlänningar vid försök till verkställighet
av förvisningsbeslut göra invändning om asylrätt. Huvudregeln
i utlänningslagstiftningen i denna del är att politisk flykting ej
utan uppenbara skäl skall förvägras fristad i landet, då han är
i behov av detta. Med politisk flykting avses utlänning, som i
sitt hemland löper risk att bli utsatt för politisk førføljelse på
grund av härstamning, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös
eller politisk uppfattning, om denna förföljelse riktar sig mot
hans liv eller frihet eller eljest är av svår beskaffenhet. Om den
till förvisning dömde gör gällande asylrätt, hänskjuter den centrala
utlänningsmyndigheten, Statens Utlänningskommission, ärendet
för yttrande till Utlänningsnämnden. Denna nämnd, som har en
domare som ordförande och två ytterligare ledamöter, utses av
Kungl. Maj:t. Utlänningsnämnden, som ej har beslutande men råd-
givande karaktär, behandlar omkring 30—40 ärenden om förvis-
ningsverkställighet per år. Typen utländska medborgare varierar.
En smal ström kommer från öststaterna — så kallade avhoppare
från båtar är vanligast, men antalet grövre lagöverträdare bland
dem är minimalt — och när detta skrives, är fallen från Grek-
land och Tjeckoslovakien oftast förekommande, men fall finns
också från Nordafrika och Latinamerika. Däremot betraktas för-
visade bland de i Sverige just nu vanliga jugoslaverna sällan som
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politiska flyktingar. Utlänningsnämnden kallar ibland till för-
hör och den förvisade har rätt till rättegångsbiträde efter samma
grunder som offentlig försvarare.

Rätten att åtnjuta asyl för den till förvisning dömde är icke
ovillkorlig. Om den dömde gjort sig skyldig till synnerligen grov
brottslighet och detta skulle visa, att han kan innebära en all-
varlig fara för ordning och säkerhet i landet, skall han likväl
förvisas, dock under en viktig förutsättning. Den politiska för-
följelse, som hotar i hemlandet, får nämligen inte innebära fara
för hans liv och ej heller eljest vara av svår beskaffenhet. Det
betyder med andra ord att Utlänningsnämnden har att väga risken
att behålla den förvisade i Sverige mot risken för honom att i
hemlandet få en mycket allvarlig påföljd. Förvisso ett svårt av-
görande. Det har sagts att icke rån men väl grovt rån utgör så
kvalificerad brottslighet, att bestämmelsen kan bli aktuell. En
förutsättning är också att förvisning ej kan verkställas till annat
land än hemlandet.

I dessa principiellt viktiga och ömtåliga frågor beslutar inte
Statens Utlänningskommission utan om Utlänningsnämnden anser,
att verkställighet bör ifrågakomma, trots att man funnit att poli-
tisk förföljelse kan risikeras, skall ärendet hänskjutas till Kungl.
Maj:t för avgörande.

En intressant fråga är om domstol har att beakta risken för
politisk förföljelse vid bedömandet av påföljden förvisning. Justi-
tieombudsmannen har i ett uttalande år 1961 sagt att sådana syn-
punkter inte bör beaktas i domen. Anledningen skulle då närmast
vara den, att de politiska förhållandena i ett land kan ha ändrats
från dagen för domen till den tidpunkt, då verkställighet skall
ske. Synpunkten kan vara beaktansvärd men är inte invändnings-
fri. Eftersom förvisningen är en del av straffet, bör det väl vara
av betydelse om beslutet verkligen kommer att effektueras eller
om det är helt ett beslut på papperet.

Om asylrätten beaktas, sker det formellt på det sättet att
Statens Utlänningskommission lämnar anstånd med verkställig-
heten. Den förvisade får därmed etiketten politisk flyktning, vilket
han inte erhåller i det alt överskuggande antalet fall av vistelse
i Sverige, nämligen då han inte gör sig skyldig till en så allvarlig
brottslighet, att han ådöms förvisning.

Tolkar.

Rättegången föres på svenska och tolk användas, dock icke för
dansk- eller norsktalande utlänning och naturligtvis inte heller
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för de utlänningar, som behärskar svenska. Redan vid det första
förhöret hos polisen tillkallas tolk och i alla senare åtgärder
deltar tolk om så erfordras. Vid förhandlingen inför domstol —
vanligen häktnings- eller huvudförhandling — anlitas tolk, som
först får avlägga en särskild tolked. Tolken får sin ersättning av
staten efter domstolens beslut och den dömde ålägges ej att åter-
gälda kostnaden. En särskild, låt vara sällsynt svårighet, bereder
dövstum utlänning, som då alltså måste hjälpas av två tolkar,
en för dövstumspråket och sedan vidare en tolk för att tolka från
utlänningens språk till svenska.

En påtalad olägenhet — som inte borde få förekomma — är
att samma person tolkar hela vägen, det vill säga från första
polisförhör till dess domstolen avkunnat sin dom. Det ligger i
sakens natur, att utlänningen i det fallet är helt utlämnad till
tolken, helst om språket är sådant att försvararen inte behärskar
det. Ibland förekommer till och med att domstolen förordnar
tolken att företa sådan personundersökning som företas i de flesta
allvarligare brottmål och som oftast gäller att utreda förutsätt-
ningarna för villkorlig dom eller skyddstillsyn. Det är inte till-
fredsställande att den misstänkte under hela rättsproceduren är
i praktiskt taget okontrollerbara händer hos en enda person.

Även rutinerade översättare har svårigheter att finna de rätta
orden på utlänningens språk, då det gäller svenska, juridiska
facktermer. En stockholmsadvokat, som är väl förfaren i åtskil-
liga av de västerländska språken har sammanställt en välbehövlig
och uppskattad språknyckel för de fackuttryck, som mera regel-
bundet förekommer i de svenska domstolarna. Förteckningen finns
publicerad i Svensk Juristtidning, årgång 1967 häfte 2, s. 131.

Utlämning.
Huvudreglerna vid utlämningsärende angående icke nordiska

medborgare är ungefär följande.
Utlämning — som från Sverige till icke nordiskt land kan ske

endast av icke svensk medborgare — är ett betydelsefullt och
allvarligt institut, även om frekvensen inte är stor.

Begäran om utlämning skall ske på diplomatisk väg och får
inte gälla politiskt brott. Ärendet förbereds av Riksåklagaren.
Högsta Domstolen prövar lagligheten och Kungl. Maj:t beslutar.
Huvudregeln är att det brott, för vilket utlämning begäres, skall
motsvara brott, för vilket svensk lag stadgar påföljd mer än ett
år. Har dom meddelats i den främmande staten, skall straffet
utgöra minst fyra månaders frihetsstraff eller motsvarande. I den
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främmande staten skall föreligga ej blott dom eller häktnings-
beslut utan också sådan utredning, att man i Sverige kan vara
övertygad om att brottet verkligen begåtts.

Vid utlämning uppställer Sverige vissa villkor och vad som
sagts om asylrätt gäller helt också utlämning när invändning
göres om risk för politisk förföljelse. Utöver asylrätten beaktas
rent humanitära synpunkter såsom ungdom, sjukdom och person-
liga förhållanden.

Vad ovan sagts gäller utlämning i allmänhet. Då utlämnings-
ärendet avser de andra nordiska länderna, gäller en särskild kon-
vention, i Sverige giltig från den 1 september 1960. I dessa fall
är förfarandet förenklat och kontrollkraven betydligt lägre. Till
och med utlämning av svensk medborgare kan i undantagsfall
ske, nämligen om den svenske medborgaren sedan minst två år
har hemvist i den stat, dit utlämning begäres, eller gärningen
motsvarar brott, för vilket svensk lag stadgar fängelse i mer än
fyra år. Högsta Domstolens prövning äger rum blott om den som
begär utlämning påkallar sådan prövning. Förfarandet är täm-
ligen summariskt.

Särskilda strafföreskrifter för utlänning.
Den utlänning, som underlåter att göra ansökan om uppehålls-

tillstånd eller uppehåller sig i landet utan sådant tillstånd eller som
tar anställning eller utövar viss näring utan arbetstillstånd, kan
ådömas dagsböter. Detta är dock blott att betrakta som över-
trädelse av ordningsföreskrifter och är knappast inlemmat i det
straffrättsliga systemet.

Något kring bagatellbrott.
Riksåklagaren har till ledning för landets åklagare utfärdat de-

taljerade bestämmelser för behandling av lindrigare lagöverträdel-
ser av utlänning, som tillfälligt vistas i Sverige. Det är uppenbart,
att det tunga och i regel långsamma lagmaskineriet ofta kan
vara ineffektivt mot den, som blott kommer på ett kort besök
i landet och att ett ingripande i form av ett frihetsberövande vid
bagatellförseelser leder till orimligt resultat.

Den enklaste påföljdsformen, ordningsbot och parkeringsbot,
kan lämpligen verkställas direkt på platsen utan att behöva under-
ställas åklagare. Man kan också räkna med ett mildare bedöm-
ande, mera Överseende och rikligare möjligheter att underlåta
åtal, då en utlänning bryter mot svenska ordningsföreskrifter.
Vid snabb behandling kan också strafföreläggande, som alltså kan
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verkställas i de övriga nordiska länderna, vara lämplig åtgärd.
— Om påföljden kan bedömas stanna vid böter, kan ett mål hand-
läggas utan den åtalades närvaro. Frågan blir då om åklagaren
anser att utredningen kan förebringas inför domstolen utan att
den åtalade behöver komma personligen. Där innebär naturligtvis
ett erkännande ofta tillräcklig utredning för en fällande dom.
I den vanligaste typen av mera bagatellartade lagöverträdelser
av utlänningar, nämligen trafikmålen, brukar godtagbar berät-
telse från den misstänkte föreligga i polisens förundersöknings-
protokoll.

Ehuru domstolar och åklagare vinnlägger sig om skyndsamhet
i dessa mål, inträffar det givetvis ofta, att utlänningen på grund
av tidsskäl inte har möjlighet att stanna på orten till dess hand-
läggning kan äga rum, och det skulle i många fall vara orimligt
att påfordra att han inte lämnar landet. Då bör åklagaren med-
verka till att utlänningen lämnar fullmakt — och han bör erhålla
hjälp att få fullmakten förklarad och översatt. Det åligger åkla-
gare att översända stämningen i god tid till utlänningen och han
bör få veta domen i så god tid, att han har möjlighet att över-
klaga. Om åklagaren skulle finna, att tveksamhet föreligger i
utredningshänseende, kan han begära förhör i utlänningens hem-
land, skriftligen efterhöra uppgifter och när det gäller de nor-
diska länderna kan direkt hjälp erhållas av hemlandets polis-
myndighet.

En betydande grupp av dessa så kallade bagatellärenden är
varusmugglingsmålen, där den resande allmänheten säkert upp-
skattar ett snabbt och summariskt förfarande.

Verkställighet av straff.
Även om frågan om verkställighet av straffdomen faller utanför

ramen för denna framställning, bör det erinras om de lagar, som
finnes om samarbete mellan de nordiska länderna i dessa frågor
liksom om den så kallade nordiska verkställighetslagen. I korthet
kan sägas att bötesstraff kan verkställas i varje nordiskt land,
oavsett att domen föreligger i ett annat nordiskt land. Svensk
medborgare och i vissa fall den som uppehåller sig i Sverige kan
i Sverige få avtjäna fängelse under en tid, som motsvaras av i
Danmark ådömt fængsel eller hæfte, i Finland tukthus eller
fängelse, i Island fangelsi eller vardhald eller i Norge fengsel
eller hefte. Motsvarande gäller för egen medborgare i annat nor-
diskt land, som ådömts fängelse i Sverige.
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En skandinavisk konvention av den 8 mars 1948 behandlar verk-
ställighet av bötesdomar. Enligt denna är dom såväl på bötes-
straff som på rättegångskostnader i brottsmål verkställbar i
Sverige, Norge och Danmark. Avsikten är dock att bötesstraffet
i första hand skall erläggas frivilligt och därför lämnas i domen
en anvisning om hur böter kan erläggas och en anmaning att
göra så. Med hänsyn till att trafikförseelser förorsakar majori-
teten av dessa bötesstraff, torde ett frivilligt erläggande vara
vanligast.

Även strafföreläggande, numera flitigt använt, kan behandlas
på liknande sätt.

Även då det gäller kriminalvård i frihet finns mellan de nor-
diska länderna reciproka överenskommelser, som möjliggör till
exempel övervakning i annat nordiskt land än det, vari övervak-
ningen förordnats.

Några synpunkter på försvararens uppgifter
i mål mot utlänningar.

Det är uppenbart, att uppdraget som försvarare för utlänningar
i brottmål ställer särskilda krav. Nästan undantagslöst användes
i Sverige institutet offentlig försvarare, det vill säga en advokat
— och endast advokat — utses av domstolen, i grövre brottmål
antingen den misstänkte begär det eller inte. Om den misstänkte
föreslår viss bestämd advokat, som har sin verksamhet inom
rimligt avstånd till domstolen, skall han utses. Om ingen föreslås,
förordnar domstolen lämplig advokat. Förordnandet som offentlig
försvarare innebär att man helhjärtat skall föra sin klients talan
utan hänsyn till att det allmänna förskotterar arvodet, som den
åtalade vid fällande dom i regel blir skyldig att återbetala till
staten. Vid frikännande stannar kostnaden på statsverket. Det
finns ingen skillnad mellan svensk och utlänning i fråga om rätt
att erhålla offentlig försvarare.

Redan språksvårigheten kan innebära ett problem. Med de ökade
kommunikationerna blir även de mest sällsynta språk numera
representerade bland klientelet. Det förutsattes nog att advokaten
hjälpligt behärskar tyska och engelska och kanske franska, men
därutöver är naturligtvis språkkunskaperna minimala inom advo-
katkåren. I Stockholm finns ett par lysande undantag, men det
vanligaste svårförståeliga för att inte säga oförståeliga språket
i Sverige är finskan.
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Den offentlige försvararen har en ovillkorlig rätt att i enrum
överlägga med sin klient. En sådan bestämmelse kan synas
meningslös, om man inte kan göra sig förstådd med varandra.
Försvararen måste därför kunna anlita tolk och har rätt att i sin
kostnadsräkning för uppdraget ta upp sina utlägg för denna tolk.

Man må inte förtänka den utlänning, som av polismyndigheten
berövats friheten, att han är misstänksam mot myndigheterna.
Från utländsk rättstradition — i synnerhet de anglosachsiska
länderna men även från flertalet andra länder, även utomeuro-
peiska och öststater — finns ett djupt rotat förtroende till advo-
katen mötes med misstro, trots att han många gånger är utsedd
av domstolen utan att den misstänkte själv påkallat hjälp av
advokat. Den utlänning, som gripits och anhållits och placerats
i polishus eller arrestlokaler, har också en större anledning än
sin svenske olycksbroder att begära advokats stöd. Ofta är han
främmande för svenska förhållanden, har en förutfattad mening
om polis och åklagare — som helt visst i åtskilliga länder saknar
den nordiska ämbetsmannens humanitet och objektivitet — och
han saknar den trygghet, som vissheten om anförvanter och
arbetskamrater — låt vara utanför murarna — måste ge. Ut-
länningen har inte heller kännedom om landets lagar, förhand-
lingsgången och påföljdssystemet, som åtminstone den svenske
återfallsförbrytaren behärskar till fulländning. En särskild svå-
righet har försvararen då det gäller att övertyga den utländske
klienten om den utsträckning, i vilken han för sin egen skull bör
medverka till polisutredningen. Särskilt anglosachsiska klienter
har den metoden att de vägrar svara och ofta nekar de att lämna
ens de enklaste upplysningar. Det kan vara en delikat uppgift för
en advokat att försöka övertyga en sådan klient om att hans
vägran sannolikt förlänger frihetsberövandet och fördröjer den
ändå oundvikliga huvudförhandlingen liksom att ett klarläggande
av alla omständigheter kan ge advokaten material för en allsidig
belysning av det inträffade.

Många utlänningar torde vara besvikna på den svenske advo-
katens insatser vid huvudförhandlingen. Filmer från amerikanska
och franska domstolar låter försvarsadvokaten vara detektiven
— hjälten. En sådan roll är varken möjlig eller eftersträvad av
de nordiska advokaterna. Över huvud taget saknar rättegången
i de nordiska länderna den dramatik och retorik, som betingas
av livligt temperament och lättrörd jury.

Även om uppdraget att försvara en utländsk lagöverträdare kan
vara både påfrestande och särskilt ansvarsfullt — utlänningen
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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 åen verksamhet som förestod mig.

Det började mycket bra det där, därför att redan följande dag
var det 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


