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Den europæiske Menneskerettighedsdomstol - tandløs eller dynamisk?

1. Domstolens rolle.

Den europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har en enestående rolle
indenfor det folkeretlige system, og dommene er i færd med at få afgørende be-
tydning for de nordiske landes straffeprocessuelle systemer.

Ved EMD kan borgerne anlægge sag mod deres eget land for krænkelse af Den
europæiske Menneskerettighedskonvention (EMK). Endvidere har staterne stilti-
ende accepteret, at EMK ikke er statisk, men dynamisk. Dvs. domme afsiges ik-
ke i overensstemmelse med den opfattelse af menneskerettighederne, staterne må
antages at have haft, da konventionen blev underskrevet, men i overensstemmel-
se med det indhold menneskerettighederne - efter domstolens opfattelse - har i
dag.1

Det kan måske undre, at det sidste er blevet accepteret af suveræne, demokra-
tiske stater, men det skyldes utvivlsomt, at menneskerettigheder - ligesom kamp
mod forurening, kvindesag og tættere internationalt samarbejde - opfattes som
absolutte goder. Det er vor tids religion, som det ikke tilkommer nogen at sætte
spørgsmålstegn ved.

Også efter min opfattelse er EMK og oprettelsen af domstolen i Strassbourg til
sikring af konventionens overholdelse en af de største humanitære landvindinger i
internationalt samarbejde. De rettigheder, der opregnes i EMK, er basale og læg-
ger grunden til et værdigt liv - og det er et stort fremskridt, at staterne har for-
pligtet sig til at respektere disse rettigheder også overfor egne borgere. Borgernes
ret til et liv i frihed og værdighed uden vilkårlige overgreb er således sat over sta-
tens suveræne magt.

Problemerne opstår imidlertid, når det skal vurderes, hvad der konkret ligger i

1 Jfr. Þór Vilhjálmsson: „Menneskerettighedskonventionernes betydning i lovgivning og
praksis". Forhandlingerne ved det 31 nordiska juristmötet i Helsingfors 1987. Del I s. 256ff.
Se også Nina Holst-Christensen, Juristen 1989, s. 51ff.
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disse begreber. Beskyttelse mod vilkårlige overgreb. Naturligvis. Men hvornår er
et indgreb vilkårligt? Hvilken grad af mistanke skal der til, før statsmagten kan
gribe ind?

Det er åbenbart, at der er tale om et skøn, og at dette skøn kan udøves for-
skelligt til forskellige tider. Et samfund, der er hærget af terrorister, vil næppe
stille så store krav til mistanken, som et mere fredeligt samfund - og samfunds-
udviklingen kan betyde, at grupper, der i ét samfund betragtes som sygelige af-
vigere, i et andet har status som minoritetsgruppe med rettigheder på linie med
andre minoritetsgrupper, f.eks. støtte fra det offentlige. Et eksempel er de homo-
seksuelles retsstilling.

Hvad der betragtes som basale, menneskelige rettigheder vil uundgåeligt ændre
sig, som samfundet udvikler sig. Og derfor kunne man risikere, at EMK hurtigt
mistede sin betydning, hvis man lagde den vurdering til grund, som var naturlig,
da konventionen blev underskrevet. I stedet overlades vurderingen til EMD. Det
vil sige, at 21 højt kvalificerede jurister - ikke demokratisk valgt, men indstillet af
de enkelte lande - udstyres med denne næsten guddommelige magt. Ved flertal-
safgørelser afgør de rækkevidden af menneskerettighederne - og derved tvinger
de suveræne stater (og deres befolkninger) til at følge deres definition af, hvad
menneskerettighederne kræver.

Men det kan der vel ikke være noget galt i? Menneskerettighederne er jo pr.
definition gode. Selv om EMD skulle være forud for staterne (og befolkninger-
ne), kan det vel kun komme dem til gode? Det er min tese, at dette synspunkt er
forkert. I mine øjne er EMD i nogle afgørelser gået for vidt i sin dynamiske for-
tolkning af EMK.

EMK er det enkelte menneskes værn mod statsmagten. Domstolen betragter
konflikten fra den svage parts - det enkelte menneskes - side. Men det må ikke
glemmes, at statsmagten repræsenterer alle de andre mennesker - og ofte menne-
sker, der er langt svagere end det menneske, der påberåber sig menneskerettig-
hederne. Når mennesker skal leve sammen, må der sættes visse grænser for den
enkeltes frihed, hvis der også skal være plads til de andre.

I det følgende vil der blive givet 2 eksempler. Begge drejer sig om konventio-
nens §6, bestemmelsen om en „fair domstol".

Den europæiske Menneskerettighedskonvention, art. 6.

Stk. 1. Enhver skal, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettig-
heder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse, være
berettiget til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en ved lov op-
rettet uafhængig og upartisk domstol. Dom skal afsiges i offentlig møde, men pressen og of-
fentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af hensyn til sædelig-
heden, den offentlige orden eller den nationale sikkerhed i et demokratisk samfund, når det
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kræves af hensynet til mindreårige eller til beskyttelse af parternes privatliv, eller under sær-
lige omstændigheder i det efter rettens mening strengt nødvendige omfang, når offentlighed
ville skade retfærdighedens interesser.

Stk. 2. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans
skyld er bevist i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, er i særdeleshed berettiget til:
a) ufortøvet at modtage udførlig underretning på et sprog, som han forstår, om arten af og

årsagen til den anklage, der er rejst mod ham;
b) at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar;
c) at forsvare sig personligt eller ved bistand af en sagfører, som han selv har valgt, og hvis

han ikke har tilstrækkelige midler til at betale sagførerbistand, at modtage den uden be-
taling, når retfærdighedens interesser kræver det;

d) at afhøre eller lade afhøre imod ham førte vidner og at få vidner i hans interesse tilsagt
og afhørt på samme betingelser, som vidner, der føres imod ham;

e) at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis han ikke forstår eller taler det sprog, der an-
vendes i retten.

2. Grundlæggende principper i strafferetsplejen i de europæiske lande.

Da de nordiske lande i sin tid accepterede konventionens §6, var det utvivlsomt
med den tanke, at de nordiske retssystemer mere end opfyldte disse enkle basis-
krav. Hvem kunne forestille sig, at der med rette kunne rejses tvivl om, hvorvidt
en skandinavisk domstol - med alle de retsgarantier, der omgærder den nordiske
strafferetspleje - kunne være en „fair" domstol? Alligevel blev Danmark den 24.
maj 1989 dømt i den såkaldte Hauschildtsag for at have krænket menneskerettig-
hederne med hensyn til §6.

For at forstå baggrunden herfor er det nødvendigt at se på de grundlæggende
principper i strafferetsplejen, og den måde man har valgt at udforme reglerne til
beskyttelse af disse principper i de enkelte europæiske lande.

Det grundlæggende hensyn i strafferetsplejen i civiliserede lande er hensynet til
at undgå justitsmord. Det udtrykkes ofte som et princip om, at man hellere må
frikende ti skyldige end dømme én uskyldig. Dette princip fører f.eks. til regler
om enstemmighed eller kvalificeret flertal blandt dommerne for skyldigkendelser
samt princippet om, at enhver rimelig tvivl skal komme den sigtede til gode.

Imidlertid må hensynet til at undgå, at uskyldige dømmes, afvejes i forhold til
hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen. Føres princippet om at undgå justitsmord
ud i sin yderste konsekvens, ville det betyde, at ingen kunne dømmes mod sin be-
nægtelse. Disse modstridende hensyn anerkendes i alle europæiske lande, men
der er opbygget temmelig forskellige regelsæt med henblik på afvejningen af
dem.

I den kontinentale del af Europa understreges princippet om den materielle
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sandhed. Dvs. at dommeren i straffesager så vidt muligt skal søge at udforske,
hvad der virkelig er sket. Dette regnes for den bedste sikkerhed for, at der afsiges
retfærdige domme.

Domsafsigelse forudsætter en undersøgelse af de konkrete forhold. I de nordi-
ske lande2 anvendes det akkusatoriske princip (anklageprincippet), der indebæ-
rer, at efterforskningen og præsentationen for retten foretages af anklagemyndig-
heden. Samtidig udpeges en forsvarer, der skal varetage den tiltaltes interesser.
Dommerens opgave er at være uvildig opmand og tage stilling til det materiale
(processtof), der fremlægges for ham. Han har ikke ansvar for sagens opklaring,
der påhviler anklagemyndigheden.

I en række kontinentale europæiske lande har man valgt at klare problemet på
en anden måde. Her foregår undersøgelse af forbrydelser under ledelse af en un-
dersøgelsesdommer, mens en anden dommer afgør skyldspørgsmålet. Anklage-
myndigheden i de nordiske lande og undersøgelsesdommeren i de lande, der er
inspireret af fransk retspleje, arbejder under objektivitetsprincippet. Objektivi-
tetsprincippet betyder, at anklagemyndigheden (undersøgelsesdommerne) har
pligt til også at tage enhver omstændighed, der tyder på en mistænkts uskyld, i
betragtning. Objektivitetsprincippet er et fundamentalt princip i disse retspleje-
ordninger og regnes for en af de vigtigste retssikkerhedsgarantier.

I lande, hvor man lægger vægt på den materielle sandheds princip, bliver for-
melle regler af mindre betydning. I dansk ret findes således en lovbestemmelse
(retsplejelovens §946) om, at tilsidesættelse eller fejlagtig anvendelse af en retter-
gangsregel ikke bevirker ophævelse af påanket dom, medmindre det findes an-
tageligt, at iagttagelse af den pågældende regel kunne have medført et andet ud-
fald af sagen.

Noget lignende gælder ulovligt tilvejebragte bevismidler. Hvis politiet under en ulovlig ran-
sagning kommer i besiddelse af et fældende bevis, f.eks. et drabsvåben, vil der i nordisk ret
være en betydelig tendens til, at man benytter det ulovligt tilvejebragte bevis. Der vil være
tale om en konkret afvejning, hvori indgår politiets handlemåde i den konkrete sag, samt
naturligvis sagens alvor og bevismidlets betydning. Er sagen tilstrækkelig alvorlig, vil den
materielle sandheds princip ofte få fortrinet.

I forbindelse med efterforskningen af straffesager kan der blive tale om at fore-
tage en række indgreb overfor sigtede, der under normale omstændigheder ville
være en krænkelse af hans menneskerettigheder. Det kan være nødvendigt at ran-
sage hans person eller bolig, at beslaglægge hans ejendom, at tilbageholde ham og

2 For Islands vedkommende forenes dog anklager- og dommerfunktion i visse sager, jfr.
Tomasson, Forhandlingerne på det 31. nordiska juristmötet, Del II, s. 440.



Menneskerettighedskonventionerne og de nordiske retsplejeordninger 15

endog at spærre ham inde. For at sikre at disse indgreb kun finder sted, når det er
absolut nødvendigt af hensyn til efterforskningen, gælder det i de nordiske rets-
ordninger, at de alvorligere indgreb skal bestemmes af en domstol, mens de min-
dre alvorlige kan iværksættes af politiet og indbringes for en dommer. Den uaf-
hængige domstol er således en retssikkerhedsgaranti for den sigtede også i under-
søgelsesfasen.

I mange nordiske retskredse er der kun en enkelt dommer, og retsformanden
ved domsforhandlingen har derfor ofte inden domsforhandlingen taget stilling til
spørgsmål om varetægtsfængsling og andre tvangsindgreb samt stridsspørgsmål
mellem forsvarer og anklager. Dette er dommerens naturlige rolle i det nordiske
system. Enkelte gange har forsvarere nævnt3, at de tiltalte fandt det mindre be-
tryggende at møde den mand i dommersædet, der tidligere havde fængslet dem,
men dette hensyn har ikke været tillagt vægt. Tværtimod har praksis været, at
man i retter med adskillige dommere - som f.eks. Københavns byret - tidligere
tilstræbte at lade den samme dommer lede sagen under efterforskning og ved en-
delig domsforhandling. Når det som i tilfældet Hauschildt drejer sig om økono-
misk kriminalitet af relativt indviklet beskaffenhed, forekom det praktisk at be-
nytte en dommer, der allerede havde sat sig ind i materialet.

Dette er i øvrigt også i overensstemmelse med princippet om den materielle
sandhed. Jo bedre dommeren kender sagen, jo mere sandsynligt er det, at han vil
nå et rigtigt resultat. Ikke alene med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt fængs-
ling af den sigtede er nødvendig, men også med hensyn til den endelige dom. Be-
handling ved den samme dommer blev derfor i princippet betragtet som en rets-
sikkerhedsgaranti for den sigtede. I de lande, hvor efterforskningen ledes af en
undersøgelsesdommer, er afgørelsen om sådanne indgreb normalt overladt til
ham.

De her nævnte retssikkerhedsgarantier - objektivitetsprincippet og princippet
om den materielle sandhed - er ikke selvfølgelige retsgarantier, som man vil finde
i ethvert demokratisk samfund. I angelsaksisk ret f.eks. er det ikke sædvanligt, at
understrege domstolens forpligtelse til at søge at nå frem til den materielle sand-
hed. Domstolens opgave er efter angelsaksisk opfattelse ikke at afgøre, om en til-
talt er skyldig eller ej, men blot om der er tilstrækkeligt bevis til at dømme ham.
Dette betyder, at formelle regler er overordentlig vigtige. Hvis en formel regel er
overtrådt, f.eks. vedrørende bevismidlers fremskaffelse, kan beviserne ikke frem-
lægges i retten.

I angelsaksisk ret afgøres skyldspørgsmålet i alle straffesager af et nævningeting (jury),

3 Forsvarerudvalgets Beretning. Advokatbladet 1968, s. 120. Se også Jon Palle Buhl „Af-
høring af børn". Forhandlingerne ved det 23. nordiske juristmøde 1963, p. 140-41.
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og der er strenge regler for, hvilke oplysninger juryen må få. Således må nævningerne ikke
få kendskab til, om en person er tidligere straffet, idet man ikke stoler på, at nævningerne
er i stand til at se bort fra irrelevant materiale. Endvidere har politiet ikke en lovfæstet pligt
til at følge objektivitetsprincippet.

De principper, der her er gjort rede for, er så basale og selvfølgelige for den en-

kelte nationale dommer, at det kan være svært for ham at forstå, at et system kan

yde retfærdighed i en straffesag, hvis disse principper ikke overholdes. Dommen

over Danmark i Hauschildtsagen skal formentlig ses i lyset af denne indstilling

hos domstolens medlemmer.

3. Hauschildtsagen.4

3.1. De danske bestemmelser om varetægt (fængsling før dom).

De danske varetægtsbestemmelser kom til at spille en afgørende rolle i Hau-

schildtsagen, og der skal derfor kort redegøres for dem:

Varetægtsfængsling kan i Danmark kun finde sted efter beslutning af en dommer. Enhver
anholdt skal indenfor 24 timer stilles for en domstol. Varetægtsfængsling efter hovedbe-
stemmelsen (§ 762, stk. 1) kan besluttes, såfremt dommeren finder, at der er begrundet mis-
tanke om, at den sigtede på fri fod, vil modvirke efterforskning og domfældelse ved 1) flugt,
2) nye forbrydelser, 3) kollision (bevisødelæggelse).

Oprindeligt indeholdt den danske retsplejelov kun disse tre varetægtsgrunde, men i 1935
fandt en meget grov voldtægt sted i en lille by\ Fire unge mænd tilstod forbrydelsen, og da
ingen af de i §762, stk. 1 nævnte grunde fandtes at foreligge, blev de løsladt efter grundlovs-
forhøret. Løsladelsen vakte ophidselse og harme i befolkningen, og på denne baggrund6

indsatte man en ny fængslingsbestemmelse, §762, stk. 2, den såkaldte „retshåndhævelses-
arrest". Efter denne bestemmelse er det ved meget alvorlige forbrydelser muligt at fængsle,
uanset at ingen af de almindelige varetægtsgrunde er opfyldt. Fængslingen er således ikke
nødvendig for at sikre efterforskningens gennemførelse eller forbryderens person, og der er
derfor tale om en slags anticiperet straf. For så vidt muligt at sikre, at der kun fængsles, når
personen virkelig er skyldig, skal mistanken mod den pågældende ikke alene være be-
grundet: den skal være „særligt bestyrket".

Reglen er indsat på grund af befolkningens retsfølelse. Næppe noget samfund ville kunne
tolerere, at mennesker, der har begået de mest alvorlige forbrydelser, som f.eks. drab, sæt-
tes på fri fod indtil retssagen. I Norge har man en lignende regel, når der er 10 års fængsel i
strafferammen. I Sverige vender man ved alvorlige forbrydelser bevisbyrden om, således at
det er tiltalte, der skal bevise, at det ikke er nødvendigt at fængsle ham. Der findes lande
f.eks. Vesttyskland, der ikke har en sådan speciel regel. I følge vesttyske jurister anvender
man ved meget alvorlige forbrydelser de almindelige fængslingsbestemmelser, navnlig flugt-

4 Menneskerettighedsdomstolens dom (11/1987/134/188).
5 Fannerupsagen. U1935.531.
6 Rigsdagstidende 1934-35B, sp. 2159ff.
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bestemmelsen, idet det antages, at den høje strafferamme i sig selv indebærer en flugtrisiko.
Synspunktet er ikke ukendt for danske jurister. I forbindelse med indførelsen af §762, stk.
2, blev det nævnt, at bestemmelsen var overflødig, idet samme resultat kunne opnås ved en
„smidig" anvendelse af bestemmelserne i §762, stk. 1.

3.2. Hauschildtsagens baggrund.
Mogens Hauschildt var tiltalt for bedrageri og var varetægtsfængslet i 4 år, in-

den sagen blev endeligt afgjort, og i dette tidsrum blev hans varetægtsfængsling 39
gange forlænget af den samme dommer. Denne var senere retsformand ved den
endelige behandling af hans sag, hvor han ved en domsmandsret blev idømt 7 års
fængsel. Hauschildt appellerede sagen og blev ved Østre Landsret idømt 5 års
fængsel, der blev anset for udstået med varetægtsarresten.

Hauschildts klage til EMD støttedes på artikel 6's krav om, at enhver „skal væ-
re berettiget til en retfærdig. . . rettergang. . .for en ved lov oprettet uafhængig
og upartisk domstol". Hauschildt mente ikke, at retsformanden opfyldte dette
krav. En lignende klage blev rejst mod landsrettens dommere, idet to af disse på
tidligere tidspunkter havde stadfæstet fængslingskendelserne fra byretten.

Hauschildts engelske advokat lagde under sin procedure megen vægt på, at
Hauschildt var fængslet ikke alene i medfør af §762, stk. 1, nr. 1 (flugtfare) og nr,
3 (kollisionsrisiko), men også efter bestemmelsen om retshåndhævelsesarrest,
hvilket indebar, at dommeren havde skønnet, at der i Hauschildts sag var „særligt
bestyrket mistanke". Dermed havde dommeren - efter den engelske advokats op-
fattelse - i realiteten foregrebet skyldspørgsmålet og burde derfor ikke have væ-
ret dommer ved den endelige sag mod Hauschildt.

Advokaten for den danske stat søgte at forklare det danske system for dom-
stolens medlemmer. Han henviste til, at dommerens rolle før tiltalerejsning er en
ganske anden end under sagen. Under efterforskningen skal han kontrollere, at
anklagemyndighedens efterforskningsskridt er i overensstemmelse med loven - i
forbindelse med varetægtsfængsling således om anklagemyndigheden kan begrun-
de sit ønske på fornuftig måde. Først efter domsforhandlingen skal dommeren ta-
ge stilling til skyldspørgsmålet, og det er en ganske anden overvejelse.

Endvidere blev fremhævet, at med den danske regel om fremstilling indenfor
24 timer, er det meget begrænset, hvad politiet kan nå af undersøgelser, og sagen
vil derfor ofte se meget anderledes ud, når den fremlægges ved domsforhand-
lingen. Dertil kommer, at indtil domsforhandlingen er procesmaterialet indsamlet
på politiets initiativ. Først ved domsforhandlingen har forsvareren et klart over-
blik over anklagemyndighedens sag, og først på dette tidspunkt fremføres vidne-
forklaringer og andre beviser direkte for den dømmende ret.

Repræsentanten for Danmark forsøgte endvidere at forklare begrebet „særligt

2 Nordisk juristmøde



18 Eva Smith

bestyrket mistanke". Der blev henvist til den danske justitsministers svar7 i for-
bindelse med en udvidelse af anvendelsområdet for §762, stk. 2. Justitsministeren
skrev om den særligt bestyrkede mistanke:

„Der skal altså være en meget høj grad af klarhed vedrørende skyldspørgs-
målet, før bestemmelsen kan anvendes, og herved sikres netop, at uskyldige ikke
fængsles".

3.3. Dommen
EMD indleder med at understrege, at der er tale om en konkret afgørelse. Sa-

gen drejer sig ikke om lovbestemmelsens overensstemmelse med EMK, men om
den måde loven er praktiseret på i forhold til Hauschildt. Spørgsmålet er, om der
i sagen er omstændigheder, der kan vække berettiget tvivl om dommerens fuld-
stændige upartiskhed. Ved denne vurdering er den tiltaltes synspunkt af betyd-
ning, men ikke afgørende. Det er således forståeligt, hvis den omstændighed, at
en dommer på et tidligere tidspunkt har givet tilladelse til visse tvangsindgreb i
forhold til den tiltale, kan vække bekymring hos den tiltalte. Den bekymring be-
høver imidlertid ikke nødvendigvis at være objektivt velfunderet. Om den er det,
beror på sagens nærmere omstændigheder.

I det konkrete tilfælde lagde EMD vægt på justitsministerens udtalelse, hvor-
efter dommeren skal mene, at der er en meget høj grad af klarhed med hensyn til
skyldspørgsmålet. Domstolen finder herefter, at forskellen mellem det, der skal
afgøres ved fængslingskendelsen og den senere dom, er „tenious" (spinkel). Føl-
gelig er den tiltaltes bekymring objektivt velfunderet, og konventionens §6 blevet
krænket.

For så vidt angår Hauschildts krav på erstatning, udtalte EMD, at den om-
stændighed, at der kunne være tvivl om den danske domstols fuldstændige upar-
tiskhed, ikke nødvendigvis indebar, at dens afgørelse var forkert. I den forbindel-
se noterer EMD, at Hauschildt ikke har forsøgt at argumentere for, at resultatet
var blevet mere favorabelt for ham med en anden dommer, og da dertil kommer,
at der ikke er nogen personlig forudindtagethed hos dommeren, foreligger der in-
tet for domstolen, der kan begrunde en sådan antagelse. Følgelig er der ingen ka-
sualitet mellem den fundne krænkelse og den skete skade: domfældelsen og straf-
fen. Derfor afvistes Hauschilds erstatningskrav.

Afgørelsen var en flertalsafgørelse: 12 dommere mente, at §6 i EMK var kræn-
ket. 1 dommer gav udtryk for, at enhver varetægtsfængsling - hvadenten den var
foretaget på særligt bestyrket eller blot begrundet mistanke - måtte gøre dom-

7 Dagbladet Politiken, d. 30.12.1986.
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meren inhabil ved den endelige domsforhandling. 5 dommere mente ikke, at en
krænkelse havde fundet sted.

3.4. Reaktionen i Danmark på Hauschildtdommen.
Hvis man foretager det tankeeksperiment, at EMD var et rent nordisk fore-

tagende, er der næppe tvivl om, at Danmark var blevet frikendt. Den praksis,
Danmark blev dømt for, har ingen i Norden for alvor stillet spørgsmålstegn ved.
Den er ved enkelte lejligheder blevet kritiseret8, men selv den mest rabiate kriti-
ker af den nordiske strafferetspleje ville næppe have vurderet, at der ligefrem
skulle være tale om en krænkelse af tiltaltes menneskerettigheder.

Dertil kommer, at det virker forvirrende, at Hauschildt får formelt medhold,
men ingen erstatning. Med EMD's egne ord er der intet, der tyder på, at den
danske domfældelse af Hauschildt var forkert. Alligevel burde der have været en
anden dommer, fordi Hauschildt med rette kunne frygte, at dommeren ikke var
helt upartisk. Logikken i en sådan dom kan være svær at forstå for skandinaviske
jurister, der traditionelt lægger vægt på reelt korrekte domme og er mindre inter-
esserede i det formelle.

Den danske justitsminister har nu stillet forslag9 om, at enhver dommer, der
har fængslet efter §762, stk. 2, er inhabil ved den endelige domsafsigelse, med-
mindre der er tale om en tilståelsessag. Samme regel er foreslået med hensyn til
dommere, der har truffet beslutning om foranstaltninger efter rpl. §754a (an-

vendelse af polititjenestemænd som agent provokateur) eller om brevåbning og

brevstandsning i medfør af rpl. §781, stk. 3. Dette skyldes, at der ved anvendelse

af disse tvangsindgreb kræves „særligt bestyrket" mistanke. Forslaget ventes ved-

taget, og Danmark har dermed bøjet sig for EMD's opfattelse og fulgt det rent

formelle kriterium „særligt bestyrket" mistanke.

Det har endvidere været drøftet, hvorledes man skulle forholde sig ved sagskomplekser
omfattende flere tiltalte, som ikke retsforfølges samtidig. Dette kan f.eks. forekomme, hvor
en dommer først har afgjort en sag mod én af de tiltalte og efterfølgende deltager i en sag
mod en af de andre. Da det i høj grad vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag,
om dommeren ved sin tidligere berøring med sagen har taget stilling til den tiltaltes skyld,
er der ikke foreslået håndfaste regler omhandlende denne situation. I stedet peger man på
en almindelig bestemmelse om, at en dommer skal vige sit sæde, hvis „der i øvrigt foreligger
omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om hans fuldstændige upartiskhed".

8 Jfr. note 3.
9 Forslag fremsat den 17.01.1990.
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5.5. Burde Danmark have været dømt i Hauschildtsagen?
Danmark kunne have undladt at indføje §762, stk. 2 i retsplejeloven. Man kun-

ne - ligesom f.eks. Vesttyskland - havde anvendt §762, stk. 1 „smidigt" og have
henvist til flugtfaren i de tilfælde, hvor dommeren fandt, at forbrydelsen var så al-
vorlig, at den mistænkte ikke kunne sættes på fri fod.

I stedet for at fængsle på flugtrisiko, hvor man ikke reelt mener, at en sådan er
til stede, indførte man §762, stk. 2. Også dette ville imidlertid have været i over-
ensstemmelse med menneskerettighederne, hvis blot man ikke havde indført reg-
len om særligt bestyrket mistanke. Hvis Danmark ikke havde indført denne regel
- som udelukkende skal varetage sigtedes interesser og sikre ham mod unødig
fængsling - så var Danmark ikke blevet dømt ved EMD.

Udover det ironiske i, at et forsøg på at hindre unødige fængslinger - og der-
med sikre tiltaltes rettigheder udover hvad EMK kræver - skal føre til en dom-
fældelse, viser eksemplet, at EMD's krav er af rent formel karakter: Naturligvis
vil mistanken ved grundlovsforhøret ofte være særligt bestyrket - der kan f.eks.
foreligge tilståelse - men hvis loven kun stiller krav om begrundet mistanke, har
dommeren ingen anledning til at give udtryk for, at mistanken er særligt be-
styrket, og dermed bliver dommeren ikke inhabil. Det er med andre ord det for-
melle (lovens ordlyd) snarere end det reelle (dommerens konkrete mistanke), der
er afgørende for, om EMK er krænket.

Dette sættes i relief af, at de fængslingskendelser efter §762, stk. 2, der afsiges
under selve domsforhandlingen, fortsat vil blive afsagt af de dommere (herunder
lægdommere), der senere skal afgøre skyldspørgsmålet. Den dømmende ret kan
blive nødt til at tage stilling til den særligt bestyrkede mistanke på ethvert tids-
punkt under domsforhandlingen, herunder på et tidspunkt, hvor hele bevisma-
terialet er lagt frem - nemlig når bevisførelsen er afsluttet, men før proceduren.
Dette tillades imidlertid - mens den dommer, der måneder (måske år) tidligere
har afsagt fængslingskendelse efter et grundlovsforhør er inhabil.

Det er ulogisk, men kan næppe gøres anderledes i vort system. Alternativet ville være at
have en ekstra dommer siddende under hele domsforhandlingen for det tilfælde, at en
fængslingskendelse skulle blive aktuel.

Eksemplet viser, at regler, der kan fungere udmærket og virke helt selvfølgeli-
ge i et land, hvor skyldspørgsmålet altid afgøres af en jury, har meget svært ved at
indpasses i vort system, hvor juridiske dommere tager del i vurderingen af skyld-
spørgsmålet.

I mine øjne er Hauschildtdommen en forkert dom, som skyldes, at EMD's
dommere ikke har tilstrækkelig forståelse for de principper, de forskellige landes
retsordninger bygger på. Der er alvorlig risiko for, at resultatet i Danmark - sna-
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rere end en reel styrkelse af tiltaltes retssikkerhed ved domsforhandlingen - vil
betyde en svækkelse af sigtedes retssikkerhed ved fængslingen.

§762, stk. 2 benyttes allerede mindre ved danske domstole: Man fængsler ikke
længere både efter §762, stk. 1 og stk. 2 i den enkelte sag, men anvender alene
stk. 1 - en udvikling, der efter al sandsynlighed vil føre til, at flere tilfælde skub-
bes ind under de „almindelige" varetægtsbetingelser i §762, stk. 1, og dermed til
den „smidige" anvendelse af disse bestemmelser, som domstolene anvendte før
§762, stk. 2 blev indført. Dette er efter min opfattelse et tilbageskridt: Varetægts-
fængsling er et så alvorligt indgreb, at fængslingsbestemmelser ikke bør strækkes
ud over deres formelle anvendelsesområde. Hvortil kommer, at det efter §762,
stk. 1 ikke er nødvendigt at vurdere, om mistanken er særligt bestyrket.

En anden alvorlig ulempe vedrører kravene til andre straffeprocessuelle
tvangsindgreb. I de senere år har man i Danmark i loven stillet krav om, at der
skulle være „særligt bestyrket" mistanke, for at de alvorligste indgreb kunne be-
nyttes. Det er overvejende sansynligt, at man i fremtiden vil være mere tilbage-
holdende med at stille dette krav, fordi det vil udløse inhabilitet. Og uanset at det
kan være svært for domstolen at skelne mellem begrundet og særligt bestyrket
mistanke, så er det skærpede mistankekrav dog et signal til dommeren om at ud-
vise særlig forsigtighed.

3.6. Kunne Danmark have løst konflikten mellem dansk ret og EM K
på en mere hensigtsmæssig måde?

Danmark ændrer næppe sin lovgivning på dette område, fordi man finder
EMD's afgørelse rigtig. Man ændrer den, fordi man er blevet påtvunget en æn-
dring. Men man kan ikke bryde ind i et system, der hviler på bestemte op-
fattelser, og ændre en enkelt detalje, uden at systemet derved kommer til at virke
ulogisk og inkonsekvent. Måske ville resultatet blive bedre, hvis man prøvede at
acceptere den retsopfattelse, EMD bygger på, og søgte at indarbejde retsop-
fattelsen og ikke det formelle krav i vort system.

Som allerede nævnt er dommerens rolle i den nordiske retspleje en anden ved
spørgsmålet om varetægtsfængsling end ved den endelige domsforhandling. Dels
vil efterforskningen normalt ikke være afsluttet ved varetægtsfængslingen, dels
skal det ikke vurderes, hvorvidt sigtede er skyldig, men kun om politiets materia-
le opfylder kravene til en varetægtsfængsling. Men uanset denne forskel, siger det
sig selv, at en dommer - og i særdeleshed en dommer, der har foretaget mange
varetægtsfængslinger i en sag - har dannet sig et indtryk både af sagen og dens ho-
vedperson. Og hvis dommeren gang på gang har truffet den beslutning, at sigtede
trods sin benægtelse skal fængsles - så kan dette indtryk næppe være entydigt po-
sitivt.
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Man kan mene, at en professionel dommer vil være i stand til at frigøre sig fra
et sådant forhåndsindtryk. Al erfaring10 viser imidlertid, at mennesker ikke kan
frigøre sig fra opnået viden - og indtil andet er bevist, vil jeg forudsætte, at dom-
mere reagerer som andre mennesker. I visse tilfælde vil en sådan forhåndsind-
stilling opvejes af det bedre kendskab til sagen - men inhabilitetsregler hviler som
nævnt også på tillidssynspunkter. Det er udtrykt meget smukt i engelsk ret: Not
only must justice be done, it must also be seen to be done. Befolkningens tillid til
domstolene er vigtig i et retssamfund, og mon ikke mange i Norden vil mene, at
hvis en dommer 39 gange har afvist en sigtets forklaring og fulgt politiets ønske
om en fortsat fængsling, er det ikke helt urimeligt, hvis tiltalte ønsker en anden
dommer ved sagens endelige afgørelse?

Lad mig give et eksempel på, hvad den nye regel vil betyde i praksis:

A er fængslet efter §762, stk. 2, på grund af særligt bestyrket mistanke om alvorlig vold. Sa-
gen skal pådømmes, efter at der to gange er afsagt fængslingskendelse. A har herefter krav
på en ny dommer ved den egentlige retssag.

B er sigtet for bedrageri og fængslet efter §762, stk. 1, nr. 2, risiko for nye forbrydelser.
Sagen kommer for, efter at der tredive gange er afsagt fængslingskendelse af den samme
dommer. B spørger, om han ikke kan få en ny dommer, ligesom A har fået.

„Nej," lyder svaret, „for i A's tilfælde har dommeren haft særlig meget mistanke, derfor
er det rimeligt med en ny dommer. I dit tilfælde har dommeren haft tilstrækkeligt med mis-
tanke til ikke alene at tro, at du kan være skyldig, men også til at mene, at du nok vil fort-
sætte med forbrydelserne. Men dommeren har ikke givet udtryk for, at hans mistanke var
ganske særlig stærk, og derfor kan du ikke få en ny dommer".

Jeg er bange for, at ethvert fornuftigt menneske vil tage sig til hovedet - og
dertil kommer i øvrigt, at forskellen mellem den „særligt bestyrkede" og den blot
„begrundede" mistanke heller ikke for en jurist er særlig klar. I praksis bliver der
tale om en vurdering i den enkelte sag, og det siger sig selv, at der ikke er nogen
hårfin grænse. Nogle dommere har udtrykt det på den måde, at ved den særligt
bestyrkede mistanke, bør beviserne være så stærke, at „den sigtede efter al sand-
synlighed bliver dømt". Andre dommere fremhæver, at en sådan vurdering ikke
er mulig på grund af de mange løse ender ved et grundlovsforhør, og at kravet
derfor må være, at politiet har „en meget solidt underbygget sigtelse". Under-
søgelser har vist, at dommere af og til har taget fejl i deres vurdering ved grund-
lovsforhøret. Frifindelser af varetægtsfængslede forekommer - også når de er
fængslet på den særligt bestyrkede mistanke.

Som straffeprocessen er opbygget i de nordiske lande, er det dommerens op-
gave at være den uvildige opmand. Han bør i princippet ikke have beskæftiget sig
med sagen, før den fremlægges i retten. Hverken ved tidligere varetægtsfængs-

10 Se herom Eva Smith, Vidnebeviset, s. 347ff, med en række eksempler.
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linger, ved læsning af politirapporter eller på anden måde. Det forekommer mig
derfor at være i smuk overensstemmelse med dette princip med en regel om, at
en dommer, der har varetægtsfængslet, aldrig er i dommerpanelet ved domsfor-
handlingen.

En sådan ordning vil give praktiske og økonomiske problemer, fordi der ved en
række dommerembeder, kun er den samme dommer. Men i et retssamfund er
dommeren tiltaltes garanti for en fair behandling, og det er af afgørende be-
tydning, at tiltalte kan have fuld tillid til ham. Tiltalte bør derfor ikke stilles over
for en dommer, der på forhånd har tilkendegivet, at han ikke tror på tiltaltes for-
klaring.

Dertil kommer, at man med en sådan ordning ville undgå de ovenfor nævnte uheldige følge-
virkninger, som netop hænger sammen med, at inhabilitet kun indtræder, når dommeren
har givet udtryk for „særligt bestyrket mistanke".

Der vil således være mange fordele ved en sådan ændring, men da der vil være
tale om et brud på det hidtidige system, må det nøje overvejes, hvilken betydning
ændringen vil få for systemet som helhed. En umiddelbar konsekvens synes at væ-
re, at reglen må gælde for alle tvangsindgreb - og dermed lægges der så mange
hindringer i vejen for vort hidtidige system, at det vil være naturligt at overveje,
om man bør indføre undersøgelsesdommere, som man kender det fra andre euro-
pæiske lande.

Når man tænker på, hvor lidt kritik, der har været af den hidtidige ordning, fo-
rekommer grundlaget temmelig spinkelt for så gennemgribende ændringer. En
nærliggende løsning ville være, at man forlod alle spekulationer om, hvad tiltalte
må antages at føle og overlod det til tiltalte selv at fremsætte en begæring om et
dommerskift. En sådan begæring skulle følges, hvis dommeren tidligere havde af-
sagt kendelse om tvangsindgreb, hvorved han havde taget stilling til mistanken
mod tiltalte. Hvis det i praksis viser sig, at sådanne begæringer fremsættes på stri-
be, således at det bliver vanskeligt at finde habile dommere, kan det blive nød-
vendigt at ændre systemet - men en sådan ændring ville hvile på et reelt hensyn,
nemlig tiltaltes tillid til dommeren. Dermed ville ændringen være i god over-
ensstemmelse med de regler og principper, vi i øvrigt bekender os til i de nordi-
ske lande.

3.7. Beslægtede problemer.
Hauschildtsagen repræsenterer næppe det sidste angreb på nordiske, straffe -

processuelle principper. I betragtning af hvilken betydning det tillægges i an-
gelsaksisk ret, at den dømmende myndighed er uden kendskab til tiltaltes fortid,
forekommer det nærliggende, at også det spørgsmål vil blive rejst på et tidspunkt.
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Synspunktet i engelsk ret er, at „the most difficult thing that any jury can be

asked to do is to forget their belief, that bad men are more likely to do bad things

than good men"11. I engelsk ret findes eksempler12 på, at fældende domme er ble-

vet omstødt, fordi det i forbindelse med domsforhandlingen er blevet oplyst, at et

vidne havde genkendt tiltalte på et billede, som blev fremvist af politiet. Filosofi-

en er, at dermed har juryen fået oplyst, at tiltalte tidligere har været i kontakt

med politiet, og alene den omstændighed er tilstrækkelig til, at der ikke er tale

om en „fair trial".

Dette står i modsætning til den måde, hvorpå vi her i landet endevender til-

taltes tidligere liv, ikke alene før valget af sanktion, men normalt også før skylds-

pørgsmålet afgøres. Hvis vi ikke skal blive taget ligeså uforberedte, som Dan-

mark gjorde med Hauschildtsagen, bør vi allerede nu begynde at diskutere disse

spørgsmål.

I de nordiske systemer, hvor man ikke alene lægger vægt på at få frikendt uskyldige, men
også på at få dømt skyldige, forekommer det utænkeligt, at retten ikke skulle kende en
mands fortid, når den kan antages at være relevant for vurderingen af, hvorvidt han igen
har gjort sig skyldig i en forbrydelse, men det må vel erkendes, at det er forholdsvis få sa-
ger, hvor dette er tilfældet. Det vil navnlig dreje sig om sager, hvor en speciel fremgangs-
måde benyttes, eller hvor tiltalte tidligere har påberåbt sig lignende mærkværdige sammen-
træf.13

Retten er imidlertid normalt orienteret om tidligere straffedomme uanset deres relevans for
den foreliggende sag - og nægtes kan det vel ikke, at det kan være vanskeligt at behandle
f.eks. en tidligere dom for blufærdighedskrænkelse overfor børn, udelukkende som en op-
lysning om, at den tiltalte har den slags interesser. Mange (vel navnlig lægdommere) vil in-
tuitivt se oplysningen som et indicium også i den foreliggende sag.

I mine øjne er der ingen tvivl om, at den angelsaksiske holdning er udtryk for
reelle hensyn, som også gør sig gældende i de nordiske lande. Det afspejler sig
bl.a.i den vægt, man her i Norden både fra forsvarets og fra domstolens14 side læg-
ger på den omstændighed, at en tiltalt er hidtil ustraffet. Alle synes at mene, at
dette maner til særlig omhu og forsigtighed. Spørgsmålet er imidlertid, hvilken
virkning det ville have, såfremt denne omstændighed ikke længere var kendt. Vil-

11 Abrahams S.: „According to the Evidence". England 1958, p. 151.
12 Libling: Criminal Law Review, 1978, p. 346.
13 Se herom Smith, Eva: Vidnebeviset. Gads Forlag, København, 1986, s. 364ff m. re-

ferencer.
14 Se f.eks. diskussionsindlæggene på Dansk Kriminalforenings Årsmøde i København

d. 4.12.1953. Nordisk Kriminalistisk Årsbok 1952-53, s. 244 (Lucas), s. 256 (Gundersen), s.
257 (Harbou). Se endvidere Eva Smith, Vidnebeviset, Gads Forlag, København 1986, s.
371ff med adskillige eksempler.
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le det betyde, at den særlige forsigtighed blev udstrakt til alle tiltalte - eller ville
det betyde, at alle nu ville blive behandlet som tidligere straffede?

Et andet spørgsmål er, om det er muligt at holde tiltaltes forstraffe skjult i et
system som vort. I England afgøres skyldspørgsmålet alene af juryen, men hvor-
ledes holder man tiltaltes forstraffe skjult for retten, når der også er juridiske
dommere? I mindre retskredse genkender dommeren vel af og til tiltalte fra sidste
sag, og tilkalder man i sådanne tilfælde en sættedommer, er det vel temmelig op-
lagt hvorfor -desuden kan han såmænd også snart blive inhabil.

Tilbage bliver den mulighed, at man kunne holde lægdommerne i uvidenhed, til skyld-
spørgsmålet var afgjort. Men dette vil bevirke en (yderligere) forskel mellem juridiske og
læge dommeres forudsætninger og yderligere styrke de juridiske dommeres position.

Efter min mening var det værd at overveje, om reglerne er tilfredsstillende,
som de er. Holder vi fast ved det nuværende system, vil vi i hvert fald have op-
nået at have gjort vor stilling klar, så vi kan argumentere mere overbevisende for
systemet end det lykkedes Danmark i Hauschildtsagen.

4. Unterpertingersagen. (Dokumentation af politirapporter).
Også på et andet område har domstolen brudt med en i Danmark - og vist også

i de øvrige nordiske lande - fast indarbejdet praksis vedrørende brugen af poli-
tirapporter.

Ifølge den danske retsplejelovs §877, stk. 3 kan politirapporter undtagelsesvis
bruges som bevismidler. En typisk undtagelsessituation opstår i sager vedrørende
alvorlig vold i hjemmet (normalt mandens vold overfor hustru og/eller børn).

I disse sager har hustruen ofte forklaret detaljeret til politiet umiddelbart efter
hændelsen, men når sagen kommer for retten, er ægtefællerne forligt, og hustru-
en ønsker herefter ikke længere at vidne mod manden. Hermed skabes en van-
skelig situation, fordi der i forbindelse med voldssager (og ikke mindst vold i
hjemmet) sjældent er andre beviser end den forurettedes forklaring. Har volden
været alvorlig, foreligger naturligvis også lægeerklæringer, men de viser jo ikke,
hvem der har udøvet volden. At anvende lovens tvangsmidler overfor modvillige
vidner er uden mening i denne situation, og derfor har man - hvor volden var al-
vorlig - tilladt anklagemyndigheden at dokumentere politirapporten eller føre
den rapporttagende polititjenestemand som vidne.

Selvom der ofte advares mod at anvende politirapporter som bevis, fordi de
nærmere omstændigheder vedrørende deres tilblivelse unddrager sig rettens vi-
den, har man ment, at betænkelighederne er mindre i disse tilfælde end i tilfælde,
hvor vidnet f.eks. befinder sig i udlandet eller er afgået ved døden. I familie-
voldstilfældene er vidnet trods alt ved hånden. Finder vidnet, at der er tale om
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overdrivelse eller misforståelser i politirapporten, kan vidnet tilbyde at forklare
sig. I sådanne situationer vil der ofte være god kontakt til forsvareren, og man
kan i fællesskab overveje, hvorledes man skal afbøde de værste virkninger af poli-
tirapportforklaringen. Dette er en helt anden situation, end når det drejer sig om
et fjendtligt vidne, der ikke længere kan skaffes til veje. Det er vel derfor - og
fordi det anses for et væsentligt samfundshensyn at komme volden i hjemmene til
livs - at domstolene i alvorligere tilfælde har tilladt rapporter dokumenteret.

Faktisk har diskussionen i Danmark ikke så meget koncentreret sig om hensynet til tiltalte,
men snarere om hensynet til vidnet selv, idet der i en vis forstand er tale om en omgåelse af
vidnefritagelsesreglerne. I retspraksis er problemet løst på den måde, at hvis vidnet selv er
anmelder eller inden rapportforklaringen udtrykkeligt er gjort opmærksom på vidnefritagel-
sesreglerne, men alligevel har ønsket at afgive forklaring, så kan rapporten - hvis sagens al-
vor tilsiger det - fremlægges i retten.

Den 24. november 1986 afsagde EMD imidlertid dom i sagen „Unterpertinger"
(1/1985/87/134), der drejede sig om en østrigsk statsborger, der var tiltalt for vold
mod sin hustru og steddatter. De forurettede nægtede at afgive forklaring ved sa-
gens behandling i retten under hensyn til vidnefritagelsesreglerne, og forklarin-
gerne til politirapporten blev derfor i stedet læst op. Der var ikke andre beviser af
betydning, og på dette grundlag blev Unterpertinger dømt.

EMD fandt, at oplæsning af politirapportforklaringer i retten ikke i sig selv er
en krænkelse af EMK's artikel 6. Imidlertid fastslår domstolen, at anvendelse af
sådanne forklaringer som et egentligt bevismiddel skal være i overensstemmelse
med reglerne om tiltaltes ret til et forsvar, jfr. art. 6, stk. 3 (d) „at afhøre eller la-
de afhøre imod ham førte vidner". Men Unterpertinger havde ikke i retten eller
ved de tidligere afhøringer haft mulighed for at stille spørgsmål til de personer,
hvis forklaringer blev lagt frem i retten. Hermed forelå en krænkelse af EMK, og
Unterpertinger fik tilkendt erstatning.

Det er ikke ganske klart, hvilken betydning denne afgørelse har haft i dansk
retspraksis. Justitsministeriet sendte i marts 1987 et referat af Unterpertinger-
dommen til Højesteret, landsretterne og præsidenten for Københavns byret, men
overlod det til retterne selv at drage de nødvendige konklusioner med hensyn til
danske forhold. I referatet havde den afgørende passus fået denne formulering:
„uden at tiltalte i nogen af retsinstanserne fik mulighed for at afhøre dem om de-
res forklaringer til politiet", (min udhævning).

Samme efterår behandlede Ålborg Byret en sag13 om gentagen og meget grov vold mod

15 Refereret i Landsforeningen af beskikkede advokaters blad Meddelelser, nr. 1 januar
1988.



Menneskerettighedskonventionerne og de nordiske retsplejeordninger 27

hustruen (bl.a. stramning af et viskestykke om halsen samt kvælertag, der efterlod blod-
underløbne mærker). Ægtefællerne var siden flyttet sammen igen, og hustruen ønskede ik-
ke at vidne mod manden. Byretten besluttede, at den rapporttagende kriminalassistent kun-
ne afhøres som vidne, og dette blev stadfæstet af Vestre Landsret d. 16/9 1987. Unterpertin-
gersagen eller EMK. blev tilsyneladende ikke drøftet.

På den anden side fortolker Nina Holst-Christensen16 Unterpertingerdommen

således, at „domstolene ikke vil kunne tillade dokumentation af politirapporter i

tilfælde, hvor disse benyttes som hovedbevis i sagen, og hvor tiltalte eller dennes

forsvarer ikke har været til stede under afhøringen, og derfor ikke har haft lejlig-

hed til at stille spørgsmål til det pågældende vidne". Lignende synspunkter frem-

lægges i en Vestre Landsrets kendelse af 19. september 1988.17

Denne sag drejede sig imidlertid ikke om hustruvold men om en narkosag, og vidnerne var
selv sigtet for hashhandel. De befandt sig i Belgien og ønskede ikke at give møde. Retten
afviste dokumentation af politirapporten og henviste i den forbindelse til Unterpertingersa-
gen.

Trods Holst-Christensens og VL's klare formuleringer, er det mit indtryk, at - i

hvert fald byretterne - fortsat anvender politirapporter i sager om vold i hjemmet

stort set efter de retningslinier, der var gældende i Danmark før Unterpertinger-

dommen.

Man synes at anlægge det synspunkt - som måske kan forenes med justitsmini-

steriets ovennævnte referat af sagen - at det blot skal være muligt at afhøre vidnet

om de tidligere forklaringer. Hvis et vidne nægter at afgive forklaring, giver dom-

meren hende pålæg - ikke om at afgive forklaring - men om at være til stede,

mens den tidligere forklaring læses op, således at hun har mulighed for at kom-

mentere den, hvis hun ønsker det.

Unterpertingersagen synes således at kunne fortolkes på (mindst) 3 måder:
1) Den af Holst-Christensen og VL d. 19. september 1988 anlagte fortolkning, der lægger
vægt på, at tiltalte skal have haft lejlighed til at lade vidnet afhøre. Dette er i mine øjne den
mest nærliggende fortolkning.
2) Den af justitsministeriet anlagte fortolkning, hvorefter der blot skal være mulighed for af-
høring vedrørende den tidligere forklaring.
3) Samt endelig at søge at fortolke dommen i overensstemmelse med den praksis, der hidtil
har været gældende her i landet. Denne fortolkning betyder, at der lægges vægt på ordet
„mulighed" - og at mulighed forstås som „formel mulighed", hvilket er opfyldt, hvis vidnet
er til stede i retssalen.

Tankegangen bag den noget anstrengte fortolkning 3) er formentlig, at hen-

16 Juristen, februar 1989, s. 48-57 (56).
17 Utrykt. Omtales af Holst-Christensen, jfr. note, s. 55.
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synet til tiltalte er tilstrækkeligt betrygget, og at en afskæring af politirapporterne

utvivlsomt ville betyde, at skyldige ville gå fri, og volden ville fortsætte.

I sådanne sager har mindreårige ikke sjældent været udsat for vold eller har væ-

ret vidne til vold mod moderen. EMK's §5 foreskriver, at enhver har ret til frihed

og personlig sikkerhed. I det enkelte tilfælde kan det forekomme stødende, at

denne bestemmelse kan anvendes af voldsmanden, men ikke af hans børn. At

EMK hindrer samfundet i en effektiv beskyttelse af de svageste af samfundets

medlemmer. Jeg tror, at befolkningerne i de nordiske lande - også langt ind i for-

svarernes rækker - finder det krænkende for deres retsbevisthed, hvis politirap-

porter ikke kan anvendes som egentligt bevis i sådanne sager. Men det er nok

yderst tvivlsomt, om fortolkning 3) vil blive accepteret af EMD.

Men hvad kan vi da stille op? Det er åbenbart, at det er en dårlig idé blot at la-

de som ingenting og fortsætte praksis som hidtil. Dels strider det mod vore inter-

nationale forpligtelser dels risikerer de nordiske lande at ende på anklagebænken.

Magnus Matningsdal18 har foreslået, at man i disse sager sørger for at indkalde til

et retsmøde og få protokolleret hustruens forklaring. Det tager imidlertid tid - og

ofte varer det ikke mange dage, før voldsmanden har overbevist forurettede om,

at sagen ikke bør føres. Man kunne måske gøre det mindre, at man tilkaldte en

advokat, som skulle varetage sigtedes interesser ved den første afhøring. Det er

imidlertid nok tvivlsomt, om dette vil være tilstrækkeligt til at opfylde EMK's

krav.

Dette rejser i øvrigt et andet spørgsmål. I Danmark er man kommet ind på en praksis, hvor
børn i sædelighedssager afhøres af en politiassistent til et videokamera. Tiltaltes forsvarer
følger med i afhøringen fra et andet lokale, og på et tidspunkt gøres der en pause i af-
høringen, således at forsvareren kan få lejlighed til at stille spørgsmål (gennem politiassi-
stenten). Om sådanne spørgsmål vil kunne tælle som en afhøring i konventionens forstand,
er nok tvivlsomt - i hvert fald ligger det milevidt fra „cross"-examination, som det prakti-
seres i engelske retssale, også overfor børnevidner.Desuden finder det sted på et meget tid-
ligt tidspunkt, hvor det vil være begrænset, hvor grundigt forsvareren har haft lejlighed til at
drøfte sagen med tiltalte.

Når man har indført denne afhøringsform, der er accepteret af domstolene i Danmark,
skyldes det først og fremmest et ønske om at skade barnet mindst muligt, men naturligvis
også, at man har erfaring for, at det under disse mindre stressende omstændigheder er nem-
mere at få en sammenhængende og sand forklaring ud af barnet. Metoden betyder, at bar-
net ofte kun behøver at fortælle sin historie én gang, og at man øjeblikkelig kan sætte ind
med behandling uden at frygte, at behandlingen vil forstyrre erindringen, eller at den se-
nere rippen op i historien vil forstyrre behandlingen. Endvidere hævder politiet, at mange
tiltalte - når de konfronteres med barnets forklaring - erkender, at den er sand.

Men det er klart, at fra den tiltaltes perspektiv kan metoden indebære en indskrænkning i
hans retssikkerhedsgarantier. Han har ikke mulighed for at bryde ind i forklaringen, op-

18 På et møde i Nordisk Forening for Procesret, d. 12. maj 1988 i Bergen.
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klare misforståelser o.lign. Spørgsmålene til barnet bliver end ikke stillet af én, der tror på
tiltaltes version, men af en politimand, der pr. definition er på barnets „side". Ganske vist
foreligger båndet, så alt for tydelige ledende spørgsmål kan afsløres og påtales af for-
svareren - men det er ikke til at komme udenom, at tiltaltes forsvar er svækket. Det kan
næppe afvises, at metoden kunne blive underkendt af EMD.

Er dommen i Unterpertingersagen rimelig? Er spørgsmålet om, hvorledes hen-
synet til forurettede skal afvej es i forhold til den sigtede et spørgsmål, som EMD
skal afgøre ud fra én synsvinkel - den sigtedes?

En effektiv strafferetspleje er nødvendig, hvis et lands borgere skal leve i fred
og frihed. Og en effektiv strafferetspleje er næppe mulig, uden at der af og til er
en vis modstrid mellem hensynet til den sigtede/tiltalte og hensynet til vidner eller
opklaringen af sagen. Det er klart, at ved denne afvejning må sigtede have visse
minimumsrettigheder, men spørgsmålet er, hvor langt EMD bør gå i sine forsøg
på at regulere de enkelte landes afvejning.

5. Konklusion.

Det er ikke vanskeligt for civiliserede retssystemer at pege fingre ad hinanden,
fordi traditionerne og systemerne er forskellige. Vi véd, at den håndfaste hånd-
hævelse af principperne indenfor angelsaksisk ret kan medføre uheldige konse-
kvenser i form af frifindelse af oplagt skyldige personer.

På den anden side anerkendes begrebet plea-bargaining i angelsaksisk ret. I
Danmark har Højesteret19 imidlertid afvist at afhøre et vidne, der var lovet straf-
nedsættelse i USA mod at afgive forklaring. Synspunktet var, at vidnet havde en
åbenbar interesse i at forklare på samme måde, som han havde gjort i USA. For-
mentlig ville man nå et lignende resultat i de øvrige nordiske lande. Ud fra vor
retsopfattelse er det ikke rimeligt at dømme en mand på et udsagn fra en anden,
der opnår åbenbare fordele ved forklaringen. Førelsen af et sådant vidne er i vore
øjne langt mere unfair end at dokumentere en politirapport og kunne snarere si-
ges at stride mod menneskerettighederne.

Spørgsmålet er, om det er EMD's opgave at vurdere medlemslandene på så
hårfin en skala, som den gjorde i Hauschildt- og Unterpertingersagen. Det er na-
turligvis en menneskerettighed at blive dømt af en upartisk domstol. Men er det
også en menneskerettighed, at domstolen i den tiltaltes øjne skal fremstå som
upartisk. Det er et særdeles vigtigt hensyn, som enhver civiliseret stat bør søge at
tilgodese - men er det en menneskerettighed? Menneskerettigheder bør efter min

19 U 1982.1027H.
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mening forbeholdes helt basale rettigheder. Ellers mister de deres mening og bli-
ver et irritationsmoment, der ikke tages alvorligt af landene. Man vil - som det
efter min opfattelse sker ved Unterpertingerdommen - søge at fortolke sig uden-
om klare tilkendegivelser. Eller man vil - som det skete i Hauschildtsagen - gen-
nemføre ny lovgivning, ikke fordi man finder det rimeligt og retfærdigt, men fordi
man skal. Dette fører let til et ulogisk og tilfældigt præg og kan reelt betyde en
ringere retssikkerhed for de sigtede/tiltalte.

Måske ville det være hensigtsmæssigt, hvis EMD ikke altid anvendte den meget
bastante løsning: domfældelse/frifindelse. Måske burde man i erkendelse af sta-
ternes forskellige traditioner lukke op for en mellemløsning. En henstilling fra
domstolen om, at den enkelte stat overvejede sin stilling. Da konventionen blev
skrevet, kunne man måske frygte, at en sådan henstillingsbeføjelse ville betyde,
at domstolen ville vige tilbage for at statuere krænkelser og nøjes med hen-
stillinger. Som man kan se, har problemet vist sig at være et andet. Henstillings-
beføjelsen synes nyttig både for at begrænse antallet af frifindelser - men sandelig
også for at begrænse antallet af domfældelser. Som verden ser ud i dag, har be-
grebet menneskerettigheder fået en sådan prestige, at en stat kun nødigt ville sid-
de en sådan henstilling overhørig. Men med en henstilling får staten friere hænder
til at finde en for det enkelte system acceptabel løsning, herunder for at afvise
henstillingen, hvis man ved at følge den kommer i konflikt med andre væsentlige
hensyn.

Måske var det på tide, at staterne satte sig sammen og diskuterede, hvad man
egentlig vil med konventionen og domstolen i straffeprosessuelt regi.

Lad mig til slut nævne, at lignenede spørgsmål kan opstå med hensyn til andre konventio-
ner. Danmark har netop underskrevet FN-konventionen om børns (O-18 åriges) rettig-
heder. Heri bestemmes bl.a., at børn ikke må fængsles sammen med voksne.

Danmark har imidlertid for mange år siden afskaffet ungdomsfængslerne, hvilket alle be-
tragtede som et humanitært fremskridt. I dag anbringes unge varetægtsarrestanter mellem
15 og 18 år så vidt muligt i lukkede institutioner, bortset fra nogle få, som institutionerne ik-
ke tør tage ansvaret for eller som hellere vil i fængsel. Egentlig afsoning foregår i et fængsel.

Hvorledes kan vi opfylde konventionens bestemmelse? Det er næppe en god idé at an-
bringe disse stærkt belastede unge sammen. Skal de have en chance, må de have andre kon-
takter. Anbringelse i mindre arresthuse, der normalt ikke har så belastet et klientel, er i
modstrid med konventionen. Skal vi da ændre de lukkede institutioners karakter, så de kan
rumme de mest belastede unge, med det resultat, at det bliver et mindre hensigtsmæssigt til-
bud for alle de andre?

Konventionen minder os om, at det er en falliterklæring for ethvert samfund, hvis det er
nødvendigt at sætte børn i fængsel - hvadenten de anbringes sammen med andre børn eller
med voksne. Det burde være en selvfølge, at fængsling kun forekommer, når alt andet er
forsøgt, og en konvention af det indhold burde Danmark både underskrive og overholde.
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Men konventionens stive regel hindrer os i at gå vore egne veje og anvende de efter vor op-
fattelse mest hensigtsmæssige foranstaltninger overfor unge kriminelle.

Theser/Diskussionstemaer.

A. I en verden under kraftig forandring vil fortolkningen af, hvad menne-
skerettighederne kræver, gennemgå en udvikling. EMD anlægger derfor en dyna-
misk fortolkning af EMK's regler. EMD udstyres herved ikke alene med døm-
mende, men i realiteten også med lovgivende magt. Er dette en tilfredsstillende
retstilstand?

B. De regler, om dommerhabilitet i dansk ret, der er foreslået efter Hau-
schildtsagen, er efter min opfattelse uheldige af 2 grunde:

1. Reglerne kan medføre, at sigtedes retsstilling i forbindelse med varetægts-
fængslingen svækkes, uden at hans retsstilling ved domsforhandlingen reelt
forbedres.

2. Reglerne indføres med det formål at styrke de tiltaltes tillid til domstolene -
men som de er udformet, vil de næppe virke logisk konsistente på de tiltalte
og derved efterlade dem forvirrede og frustrerede.

C. Danmark løste konflikten mellem dansk ret og EMK ved at indføre en for-
mel regel. Man burde i stedet - i overensstemmelse med nordisk retsopfattelse -
have søgt at give reglen et reelt indhold. Dermed ville man have undgået de pro-
blemer, der nævnes under B.

D. De nordiske lande risikerer nye domfældelser for krænkelse af §6, f.eks.
fordi tiltaltes fortid normalt er retten bekendt inden afgørelsen af skyldspørgs-
målet.

E. Unterpertingersagen tager for kategorisk afstand fra at benytte politirappor-
ter som bevis. EMD viser ikke tilstrækkelig forståelse for hensynet til offeret.

F. I lyset af Unterpertingerafgørelsen vil Danmark også kunne risikere en dom
for anvendelse af videoafhøringer af børn.

G. EMD er gået for vidt i sin dynamiske fortolkning af EMK. EMD bør kun
afsige dom for overtrædelse af de helt basale rettigheder. Hvor en anden retstil-
stand ville være ønskelig, men ikke kan siges at være absolut nødvendig til op-
fyldelse af EMK, bør EMD anvende henstillinger til staterne.


