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TRAFIKSIKKERHEDEN OG RETSANVENDELSEN
Se bilag V

Referenten, direktören Knut H. Morström, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar! Vägfreden, i betydelsen att man
kan röra sig med någorlunda trygghet på våra vägar, har gått förlorad i det
moderna, motoriserade samhället. Därom är vi säkert alla ense. Debatten
idag skulle närmast gälla två frågor: Är det nödvändigt, att människor dödas
och lemlästas på våra vägar på det sätt, som nu sker dag efter dag? Kan
lagstiftning och rättskipning medverka till någon förbättring i nu rådande
förhållanden ?

Idyllen, som vi hade, när bilen trädde in i trafiken i början av detta sekel,
kommer vi aldrig tillbaka till. Landsvägens ansikte har fått hårdare drag. Vi
kan bara ta som exempel ett par bilder av trafikolyckor ur dagspressen. Det
är den realitet vi har att räkna med. Utvecklingen under tiden efter andra
världskriget har varit utomordentligt ogynnsam. De svenska sifforna visar,
att sedan 1947 till dags dato - en tid av endast 15 år - har antalet till för-
säkringsbolagen anmälda trafikolyckor sjudubblats. Problemet är internatio-
nellt. Tyvärr måste vi säga, att tendensen i Sverige inger farhågor. Kurvan
över antalet trafikförsäkringsskador stiger brantare för varje år. Det är en
tröst för ett tigerhjärta, att den kanske inte har stigit lika snabbt som antalet
registrerade motorfordon. Jag bör även ge siffrorna från Tyskland. Där har
man på ett år 345.000 anmälda skador med personskada och vid dessa skadades
430.000 personer och dödades 14.150 personer.

Kan rättskipningen göra en insats på detta område? Ja, det beror natur-
ligtvis på vad man anser vara orsaken till dessa olyckor. En tysk undersökning
av 145.000 trafikförsäkringsskador gav till resultat, att 87,3% av olyckorna
bestämt berodde på felhandlingar från trafikanterna — m. a. o. att de satt sig
över trafikbestämmelserna. Detta vill jag ta som ett bevis för att rättskipningen
verkligen kan uträtta något i kampen mot trafikolyckorna.

Efter vilka linjer skall det ske? Inom den brgränsade ramen kan jag inte
utförligt motivera varje förslag utan får ge en ytterst kort motivering. Jag
anser, att varje trafikolycka som medför personskada bör bli föremål för en
offentlig utredning genom polismyndigheten. I Sverige är ställningen idag
den, att man inte behöver anmäla en trafikolycka för polisutredning. Visst
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skulle det kunna åberopas praktiska skäl för att man tog undan bagatellartade
personskador, men gränsdragningen är praktiskt taget omöjlig. I både Öster-
rike och Tjeckoslovakiet har man inte ansett sig kunna dra upp någon gräns.
Det finns därför i dessa båda länder en ovillkorlig skyldighet att till polisen
anmäla en trafikolycka, som medför personskada.

Det är vidare viktigt, att varje brott mot trafikreglerna, oberoende om det
uppstår en skada, blir föremål för bei vrån från myndigheternas sida. Den
svenska trafikbrottslagen säger, att även fall av »abstrakt fara«, som inte har
medfört någon skada, kan beivras. Men det sker inte särskilt ofta. Det ligger
en fara i detta, att man beivrar även abstrakt trafikfara. Man kan inte nöja
sig med ett subjektivt bedömande av vederbörande utredningsmän utan man
måste också ställa krav på åtminstone några objektiva fakta till stöd för åtalet.

Straffriheten vid ringa oaktsamhet bör efter mitt sätt att se tolkas relativt
restriktivt. Det är nämligen på det sättet i trafiken att även en obetydelig
ovarsamhet kan medföra en svår skada. En underlåten signal vid passerandet
förbi en buss, där någon avstigande oförsiktigt går framför eller bakom
bussen, kan medföra en mycket allvarlig skada. En pojke ligger förlamad i
sängen för återstoden av sitt liv till följd av sin egen oförsiktighet att springa
ut på vägen framför en buss, men till olyckan medverkade också att bil-
föraren höll något högre fart än vad som kan anses tilllåtet vid passerandet av
en omnibus. Så litet behövs det för att det skall inträffa en svår trafikolycka.
Det tror jag man måste hålla i minnet, när det gäller att ge straffrihet för
»ringa oaktsamhet«.

Jag menar att fotgängare och cyklister måste besinna, att även deras trafik-
förseelser måste bli konsekvent beivrade. Kan det vara rättvist och riktigt?
Bland de fotgängare, som kommer till skada, befinner sig en mycket stor
grupp — kanske 60% — i åldern över sextio år och under 10 år. Men ändå
måste jag säga, att det skulle nog vara uppfostrande att man konsekvent
beivrade deras förseelser. Det är inte av lust att straffa, som jag vill ställa den
propå'n utan tankegången är denna: När man ser att enligt tysk statistik inte
mindre än 128.000 fotgängare och cyklister skadas, motsvarande 30,6% av
hela olycksmaterialet, så maste man säga att det är i deras eget intresse som
man kräver att även deras underlåtenhet att följa trafikreglerna måste med-
föra åtal.

Körkortsfrågan är en mycket viktig fråga. I Sverige är det tyvärr så ordnat
att körkortsfrågan behandlas administrativt, medan straffpåföljden bestämmes
av domstol. Det skulle betyda oerhört mycket för trafiksäkerhetsarbetet, om
domstolen finge tillfälle att även besluta i körkortsfrågan, när indragning skall
ske på grund av ovarsamhet i trafik. Som skäl vill jag först åberopa att det ju
i princip är riktigt, att den påföljd, som skall komma efter en trafikförseelse,
bestämmes på en gång och av samma myndighet. En domstol, som har haft
möjlighet att vid muntlig förhandling höra svaranden och vittnena, måste ju
kunna bilda sig en ganska säker uppfattning om den senaste trafikförseelsen -
tillsammans med vad som tidigare har hänt - skall behöva medföra någon
påföljd beträffande körkortet. En domare skulle få ett utomordentligt tillfälle
att i ett sådant sammanhang ge vederbörande en påminnelse om hans skyldig-
heter i trafiken. Kanske han rent av i ett sådant anförande kan ge en villkorlig
återkallelse av körkortet. Det finns också möjlighet - som också skett på något
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håll i utlandet — att tillämpa en lindrigare form än återkallelse, endast eti
enkelt förbud att under viss tid begagna körkortet. Förseelse att köra utan
körkort, måste betraktas som ett grovt trafikbrott. Det är allmänt känt att
många av de svåraste olyckorna i trafiken just orsakas av förare, som saknar
körkort. Det är inte minst för den gruppens skull som jag vill förorda att kör-
kortsfrågan hänförs till domstol.

En mycket utförlig schweizisk utredning ger besked om att det är många
fotgängare, som själva medverkar till sin skada. Enligt tysk statistik har 60-70%
av fotgängare, som kommer till skada i trafiken, genom egen oförsiktighet
orsakat eller själva medverkat till olyckshändelsen.

Så har vi frågan om alkoholen i trafiken. Jag skulle där vilja ställa den tesen,
att trafiklagstiftningen beträffande alkoholen i trafiken måste uteslutande
ställas in under trafiksäkerhetssynpunkten. Jag vet att detta är ett mycket
brännande ämne, där många gånger tron kanske får ersätta vetandet. Efter
en schweizisk undersökning av 1.404 dödsolyckor, kunde man konstatera att
201 av dem stod i samband med alkoholförtäring. Det betyder ungefär 15%.
Då räknade man in på alkoholens konto de tillfällen då föraren av motor-
fordonet eller fotgängaren var spritpåverkad. I denna grupp på 201 fall fanns
29 alkoholpåverkade fotgängare, som fick plikta med sitt liv. En mycket stor
tysk undersökning på ett materiel, som sträckte sig över mer än 100.000 fall,
kom fram till att alkoholen när man tar med stort som smått spelar en större
eller mindre roll i 5,4% av hela olycksmaterialet. Försäkringsbolagen ser
relativt sällan olyckshändelser, där alkoholförtäringen legat under 0,8 pro-
mille. Däremot ser vi mycket ofta svåra olyckshändelser, där promillehalten
varit 1-1,10-1,20. Det skulle betyda att det ur trafiksäkerhetssynpunkt vore
välkommet om man sänkte nuvarande svenska gränsen 1,5 promille till
1 promille. I den nya österrikiska författningen är gränsen satt till 0,8 promille.

Som ett led i trafiksäkerhetsarbetet har lagstiftningen i Norge föreskrivit,
att den som följer med en spritpåverkad förare i princip förlorar rätten till
skadestånd - undantag får ske endast vid särskilda omständigheter.

Varje trafikregel bör utformas med trafiksäkerheten som riktmärke. Men
å andra sidan får trafiklagstiftningen inte utformas så att den kommer att
utgöra ett hinder för en progressiv motortrafik.

Kan trafikmålen medverka till bättre trafiksäkerhet? Jag skulle vilja säga,
att domen i ett trafikmål har större verkan än vad de tror, som är satta att
utreda och sedan döma i trafikmål. Längst ute på ena flygeln finner vi dem
som gör sig skyldiga till grov vårdslöshet - visar uppenbar likgiltighet för
andras liv och egendom. I den gruppen finns naturligtvis ganska många,
som är kriminella även i andra avseenden. Trafikdomens verkan är för deras
del naturligtvis tveksam. Men det finns också inom gruppen inte så få ung-
domar, vilka säkerligen blir goda förare när de fått sin dom i ett trafikmål —
i synnerhet om körkortsfrågan behandlas samtidigt som straffet bestämmes.

Bland rattfylleristerna finns säkert en hel del alkoholister, vilka inte eller i
varje fall ytterst lite låter sig påverka av en dom om rattfylleri. Men det finns
bland rattfylleristerna också en mycket stor grupp hyggliga medborgare, för
vilka rattfylleriet är en engångsföreteelse, som de har gjort sig skyldiga till
»i hastigt mod«. För deras del är säkerligen rattfylleridomen mycket verksam
och den som tillhör denna kategori kommer ytterst sällan tillbaka.
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Den stora gruppen är de personer, som gör sig skyldiga till en »normal«
trafikförseelse. Har det någon betydelse för dem om de blir dömda eller inte
dömda till straff? En tysk undersökning på ett material om cirka 45.000
olyckor visade att endast 9,4% av de tilltalade hade blivit dömda för två
eller flera trafikförseelser. Därför vågar jag hävda att trafikdomen i och för
sig - oberoende av antalet dagsböter - är någonting mycket väsentligt. Kanske
det mest betydelsefulla är den personliga inställelsen vid rätten. Jag tror inte
att någon går alldeles oberörd från en kontakt med polis eller domstol i sam-
band med en trafikolycka och ett följande trafikmål. Det är ur den synpunkten
som jag ställer mig utomordentligt tveksam till förslag som går ut på att den
tilltalade inte skall behöva komma personligen till en domare, utan hans
förseelse skall kunna klaras av med ett papperserkännande. Det vore mycket
farligt, om det skulle bli en allmän föreställning ibland folk att en trafik-
förseelse är en förseelse av ett helt annat slag än andra lagöverträdelser. En
bagatell, som man inte behöver stå till svars inför domstolen för utan kan
klara av genom att bara skriva sitt erkännande på en blankett. Det är sant
att det finns många praktiska skäl, som kan åberopas för att begränsa antalet
mål vid domstolarna. Ibland sägs det att vi har inte råd att syssla med trafik-
målen inför rätta så pass mycket som vi gör. Jag vill inte instämma i ett sådant
resonemang, eftersom säkerheten på gator och vägar är någonting viktigt
som vi måste slå vakt om. Tryggheten i trafiken är en medborgerlig rättighet
och den som bryter mot trafiklagarna skall i princip vare skyldig att inställa
sig personligen inför domstolen. Undantag från den principen får inte gälla
annat än rena ordningsförseelser utan samband med skada.

Domstolarna ger ett gott handtag åt trafiksäkerheten när de utförligt moti-
verar sina domar. Det gäller naturligtvis särskilt överrätterna, men även under-
domstolarna. Som ett enda exempel vill jag bara ta den i maj 1963 meddelade
domen om vänsterregeln, där Högsta domstolen samt en ledamot i domstolen
var för sig gav en utförlig motivering. Tack vare motiveringen kommer domen
att diskuteras i både klubbar och bilskolor och överallt, där två eller tre motor-
män församlas. Sådant är av ett mycket stort värde för trafiksäkerheten.

Hur skall man se på framtiden? För Västtysklands del är situationen idag
den, att man har 14.160 dödade i trafiken under ett enda år. Siffran är skräm-
mande. Å andra sidan skall det noteras att man i Västtyskland lyckats att
bringa ned antalet skadade per 1.000 motorfordon från 81 % när det var som
högst till nuvarande 54%. Det är dock ett bevis för att trafiksäkerhetsarbete
verkligen lönar sig. Ett par andra exempel. I Amerika har man också lyckats
att bringa ner antalet personskador samtidigt som antalet körda mil och
antalet registrerade fordon stigit enormt under senare år. Hur har man kunnat
åstadkomma detta ? Jo, genom en utomordentligt intensiv trafikövervakning.
Men dessutom genom att hålla fast vid att den som gjort sig skyldig till
trafikförseelse och orsakat en skada personligen skall inställa sig inför sin
domare.

I Schweiz har man utfört ett mycket gott trafiksäkerhetsarbete och lyckats
sänka antalet olycksfall per 1.000 motorfordon. Antalet dödsoffer på 10.000
motorfordon har man däremot haft svårt att få ned.

I Österrike har ett rationellt trafiksäkerhetsarbete åstadkommit något av
ett under. Medan man år 1957 befann sig på toppen som ett av de mest
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olycksbelastade länderna i Europa har man år 1963 lyckats bringa ned de
relativa talen för trafikolycksfall och skadade och dessutom de absoluta talen.
Hur har detta varit möjligt ? Ja, det är flera faktorer. En faktor är att man år
1958 tillskapade en fast trafiksäkerhetsorganisation. Den andra är den nya
trafiklagen från år 1960, som trädde i kraft den 1 januari 1961. Vidare har
man genomfört en metodisk utbildning av lärare i skolorna, som sedan
undervisar eleverna i trafikkunskap. Det skulle föra för långt att redovisa alla
andra åtgärder med sikte på större trygghet i trafiken.

Trafiksäkerhetsarbetet är naturligtvis en ekonomisk fråga. Det finns exempel
i svensk rättskipning att en enda trafikolycka, som medförde 20% invaliditet,
kostade trafikförsäkringen 381.000 kronor. Men ändå är trafiksäkerhetsarbetet
i grund och botten en humanitär uppgift. En pojke i 22-årsåldern — passagerare
i en bil, som kör i diket när man möter en bil, vars förare underlåter att
blända av - bryter ryggen och blir för sitt liv sittande i en rullstol. Det är
en humanitär plikt att försöka undvika sådana trafikolyckor så långt det nu
går. Ett annat fall. Passageraren får vid dikeskörningen brott på femte till
sjätte halskotan med påföljd att förlamning inträder i armar och ben. Han
blir liggande helt förlamad under sin återstående livstid. Det behövs väl inte
mer bevis för att den som arbetar för trafiksäkerhet gör en insats i humanitetens
tjänst.

Trafiksäkerhetsarbete är ett grupparbete mellan läkare, psykologer, tek-
niker och jurister med biträde av statistiker. Det är endast på den vägen
som man kan nå något väsentligt i trafiksäkerhetsarbetet. Jag är säker på
att nordens jurister vill träda in i ett sådant arbete och verkligen bjuda en
helhjärtad medverkan genom sin dagliga gärning. Jag vill också ha framfört
det förslaget, när nu Sverige gått över till högertrafik, att det borde bildas
någon form av nordiskt trafiksäkerhetsråd, där då medicin, psykologi, juridik
och väg- och motorteknik vore representerade. Att resultat står att vinna syns
ju av arbetet i andra länder i Europa. Jag är inte så blåögd att jag tror, att
enbart lagstiftning och rättskipning åstadkommer allt i trafiksäkerhetsarbetet.
Det fordras mycket annat t. ex. utbildning av alla trafikanter i trafikkunskap.

Det är min övertygelse att rättskipningen har en mycket viktig uppgift i
kampen för en tryggare trafik.
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Korreferenten, statsadvokat Per Lindegaard, Danmark.
Mine damer og herrer. Antallet af personskader forvoldt ved trafikulykker var
her i landet i 1961 i alt ca. 22.000. 800 mennesker blev dræbt i trafikken, godt
halvdelen af de tilskadekomne var alvorligt tilskadekomne, d. v. s. arbejds-
udygtige for kortere eller længere tid, resten lettere tilskadekomne. Disse ulykkes-
tal repræsenterer, som det også blev understreget i indledningen, en sådan
sum af menneskelig lidelse — skaderne som følge af forsætlig manddrab og
forsætlig vold udgør en ganske ubetydelig brøkdel deraf - at der er al mulig
grund til, at vi besinder os på, hvilke muligheder vi har for, med de midler
der står til retsanvendelsens rådighed, at bidrage til at øge sikkerheden på
vore gader og veje.

Jeg kan i alt væsentligt slutte mig til de teser, der er opstillet i den afhand-
ling som ligger til grund for diskussionen her i dag. Den tid der er tilmålt
mig, tillader mig ikke at komme ind på hver enkelt af disse teser, men jeg kan
i almindelighed sige, at i et vist omfang er de mål, der opstilles i teserne, op-
fyldt her i landet. Der er vel ingen forskrift i den danske færdselslov om, at
politiet skal underrettes om ethvert trafikuheld der medfører personskade. Der
er kun pligt hertil, hvis der ingen er til stede som kan affordre skadevolderen
oplysning om navn og bopæl. Men rent faktisk får politiet underretning, idet
det får meddelelse fra redningstjenesten, når der tilkaldes en ambulance til
et uheld. Jeg er tilbøjelig til at tro, at en i lov fastsat strafsanktioneret pligt
til at anmelde alle personskader, vil være for vidtgående ikke mindst for den
trafikant, der som følge af egen uforsigtighed har pådraget sig en skade.

Fra 1908 har vi her i landet haft den ordning, at frakendelse af førerret
afgøres af domstolene, hvis spørgsmålet opstår i forbindelse med en trafik-
forseelse. Ifølge færdselsloven af 1955 skal frakendelse ske, når den pågældende
trafikant har kørt motorkøretøj på groft uforsvarlig måde, eller det i øvrigt
efter beskaffenheden af den begåede forseelse og de oplysninger, der foreligger
om hans forhold som fører af motorkøretøj, findes betænkelig af hensyn til
færdselssikkerheden, at han er indehaver af førerbevis. Desuden skal fra-
kendelse ske ved kørsel i spirituspåvirket tilstand. Jeg er enig i at foretrække
denne ordning, både fordi spørgsmålet bedst afgøres undet en kontradiktorisk
umiddelbar forhandling for retten, men også fordi vi opfatter frakendelsen
som en tillægsstraf.

Under folketingsforhandlingerne om den danske færdselslov af 1955 blev der
givet udtryk for, at man for at øge trafiksikkerheden og begrænse antallet af
motorulykker burde gennemføre en skærpet kurs, såvel med hensyn til straf
som med hensyn til frakendelse af førerret. I overensstemmelse med disse
intentioner er der i de senere år af anklagemyndigheden indbragt et betydeligt
antal færdselssager for højesteret.

For at illustrere dansk praksis i færdselssager, skal jeg i ganske korte træk
omtale to af disse sager. Den første angår en ustraffet fører af en personvogn,
der kom kørende ad en hovedvej med en bredde af ca. 10 m. Et stykke op ad
en bakke, hvor vejbanen var forsynet med dobbelte ubrudte spærrelinier, der
tilkendegiver, at overhaling under normale forhold ikke må finde sted, fore-
tog han overhaling af to forankørende personvogne, der kørte med 50 km i
timen. Under overhalingen dukkede der et modkørende køretøj op. Der skete
intet uheld, men han var muligvis til gene for den vogn, der kom imod. Fra-
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kendelse var ikke sket ved de underordnede instanser, men ved højesterets
dom frakendtes førerretten for 6 mdr., og bøden 600 kr. blev stadfæstet. Den
anden sag angår et tilfælde, der førte til uagtsomt manddrab. Tiltalte var
en ustraffet 23-årig landbrugsmedhjælper, der kørende i egen vogn skulle
passere hovedvej 1. Inden han skulle krydse hovedvejen gjorde han holdt, så
sig for til begge sider, og da han ikke bemærkede nogen trafik, der kunne
generes af hans passage, kørte han i 1. gear fremover hovedvejen, men på-
kørtes, da han var nået over midten af vejen, af en motorcyklist, som kom fra
hans højre side, og som han ikke havde set. Også han frakendtes ved højeste-
rets dom sit førerbevis for 6 mdr. Straffen - der forelå jo uagtsomt manddrab -
blev sat til hæfte i ti dage, men der var i dette tilfælde dissens m. h. t. fra-
kendelsen, idet to af syv dommere under hensyn til, at tiltalte var standset op,
ikke fandt, at der forelå et groft uforsvarligt forhold. I den første sag er der
handlet med bevidst tilsidesættelse af trafikreglerne, et subjektivt forhold, der
nærmer sig til hensynsløshed. I det andet forhold foreligger der en i objektiv
henseende meget grov fejl, manglende iagttagelse af pligten til at holde til-
bage for trafik på hovedvejen, men subjektivt er forholdet jo væsentligt mindre
groft, og det er vist tvivlsomt, om frakendelse ville være sket, hvis ikke den
alvorlige skade, der på fatal måde demonstrerede vigtigheden af denne færdsels-
regel, var indtruffet. Som det kan forstås af disse sager, forekommer det nu
jævnligt, at trafikforseelser giver anledning til frakendelse af førerretten. Den
praksis, der er fastlagt af højesteret, er blevet fulgt op af de øvrige instanser.
Udviklingen i retning af skærpelse af reaktionerne over for trafikforseelser er
næppe afsluttet endnu, men i alt væsentligt mener jeg at turde fastslå, at de
intentioner, der kom til orde hos lovgivningsmagten under behandlingen af
forslaget til færdselsloven af 1955, er blevet fulgt op af retspraksis.

Man har også forsøgt at betræde nye veje. Københavns politi har forsøgsvis
indført den ordning at indkalde visse færdselssyndere til færdselsundervisning,
således at de, der efterkommer denne indkaldelse, slipper for at betale den
bøde, de ellers skulle have haft. Direkte eksekvere en sådan undervisningspligt
kan man ikke, men denne ordning forekommer ganske praktisk. Den anvendes
væsentligst over for fodgængere, cyklister og mopedførere. Jeg er enig med ind-
lederen i at understrege betydningen af initiativrapporterne, altså sager, der
rejses på grund af trafikforseelser, der ikke har resulteret i et færdselsuheld.
Denne aktivitet såvel som færdselskontrollen beror i nogen grad på politiets
styrker og organisation.

I en svensk kommitebetænkning fra 1963 om trafikmål stiller man, under
hensyn til at kundskaben om straffens generalpræventive og specialpræventive
betydning ikke mindst ved uagtsomhedshandlinger er ufuldstændig og usikker,
forslag om en ændring i den almindelige agtpågivenhedsbestemmelse, som i
Sverige hidtil har undtaget ringe uagtsomhed fra det strafbares område. Denne
foreslås ændret, således at der kun skal kunne straffes, når en trafikant i væ-
sentlig grad forsømmer at udvise den fornødne agtpågivenhed. Det er ikke
blot ganske bagatelagtige forseelser, man tænker sig holdt ude, men f. eks.
skulle tilsidesættelse af almindelig vigepligt i kryds i tætbebyggede områder
efter dette forslag falde uden for det strafbare område, hvis trafikanten ikke
havde taget unødig risiko. Så vidt jeg kan forstå, er det først og fremmest
procesøkonomiske grunde, der har ført til dette forslag. Jeg tror man skal være
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meget varsom med at give op helt eller delvis over for forfølgningen af færdsels-
lovovertrædelser af procesøkonomiske eller lignende grunde. Retsvæsenet må
efter min mening prøve at leve op til de krav den tekniske udvikling stiller.
Tror vi, at forfølgning af færdselslovsovertrædelser betyder noget for trafik-
sikkerheden - det tror jeg ligesom indlederen - så ma man efter min mening
indrette retsvæsenet på at gribe denne opgave an. Her i landet sukker retterne
måske nok under byrden af færdselssager, men mig bekendt er der ingen
tegn på, at de er ved at segne under den. Kun ca. 1/10 af sagerne afgøres ved
dom. Foreligger der uagtsomt manddrab, uagtsom legemsbeskadigelse, eller
nedlægges der påstand om frakendelse af førerretten, skal der rejses tiltale af
statsadvokaten, og sagen skal pådømmes under medvirken af domsmænd -
betingelserne for at behandle sagen som tilståelsessag foreligger næsten aldrig
- men uden for disse tilfælde træffes bestemmelsen om tiltale af politimesteren.
Langt de fleste af politisagerne afgøres ved vedtagelse af bødeforlæg, som kan
benyttes, når den bøde der kræves, er 300 kr. eller derunder. Er bøden større,
eller nægter tiltalte sig skyldig, eller undlader han at vedtage bøden - ofte
forelægges den pr. brev i forbindelse med giroindbetalingskort - ja så må
sagen afgøres i retten. Men heller ikke her ender sagerne altid med dom; den
største del afgøres i retterne ved bødevedtagelse i forbindelse med en forligs-
mæssig afgørelse af et evt. erstatningsspørgsmål. Kun ca. 12-15.000 sager
vedr. trafikforseelser afgøres ved dom, herunder udeblivelsesdom.

Når der skal tages stilling til spørgsmålet om strafansvarets udstrækning,
må det jo heller ikke tabes af syne, at erstatningsansvarets formodede præven-
tive funktion forlængst er sat ud af spillet, når det drejer sig om overtrædelse
af færdselslovgivningen. Regresmuligheden har tidligere betydet meget lidt,
og det er vist meget begrænset, hvor meget den har vundet i betydning efter
den ændring, der her i landet skete i 1959, da der indførtes en adgang for
domstolene, der af egen drift skal påkende regresspørgsmålet i forbindelse med
erstatningsspørgsmålets afgørelse under straffesagen, til at begrænse regressen.
I den betænkning, der ligger til grund for forslaget om indførelse af denne
delvise regres, en betænkning der udsprang af et nordisk samarbejde om er-
statningsreglerne inden for motorlovgivningen, var der for at tildele erstat-
ningsansvaret en praktisk rolle i præventionens tjeneste tillige stillet forslag
om en obligatorisk selvrisiko på 200 kr. Men dette forslag stødte på stor mod-
stand både fra motororganisationer og fra forsikringsselskaber og blev ikke
gennemført. Civilretligt synes således kun udsigten til at gå glip af bonus at
blive tilbage som påvirkningsmiddel i præventionens tjeneste.

Som man kan forstå af disse bemærkninger, har jeg væsentligt mere sympati
for indlederens tese om at tolke ringe ovarsomhet restriktivt, end for den ud-
videlse, som foreslås af trafikmålskomiteen i modsat retning. Heller ikke her
forfølges enhver trafikovertrædelse, der resulterer i et færdselsuheld. Sker der
.personskade, skal forfølgning finde sted, men er der alene tale om materiel
skade, er der kun pligt til at optage rapport, når den materielle skade er af
en vis størrelse, 3.000 kr., hvis skaden er gået ud over et motorkøretøj, ellers
100 kr., hvis der da ikke foreligger en alvorlig trafikforseelse, f. eks. tilside-
sættelse af vigepligt, ulovlig overhaling, i så fald skal der i alle tilfælde fore-
tages undersøgelse. Uanset den tvivl der kan være med hensyn til den general-
præventive betydning af straf, skærpet straf, mener jeg afgjort, at man skal



I 50 Per Lindegaard - Arvo Helminen

fortsætte ad den vej, man er inde på her i landet og overveje ikke en be-
grænsning, men en udvidelse af mulighederne for at opnå den størst mulige
generalpræventive effekt af retsanvendelsen i færdselssager.

Der er en besynderlig modsigelse mellem den tro, man har på retsreglernes
og retsanvendelsens generalpræventive funktion, og den ligegyldighed, man
udviser med at sætte befolkningen i kundskab om straffebestemmelserne og
deres effektuering. Dagspressen her i landet gør en fortjenstfuld indsats, motor-
pressen derimod er meget tilbageholdende med omtalen af retsafgørelser.
Muligvis kunne man opnå større effekt ved at interessere sig lidt for formid-
lingen af disse afgørelser.

Det hævdes jo undertiden, at færdselsulykker har en tendens til at samle sig
om enkelte personer, de såkaldte ulykkesfugle. Ved en registrering af færdsels-
overtrædelser med pligt til indberetning til en centralregistratur kan man opnå
en vis udskillelse af ulykkesfuglene, men jeg vil rejse det spørgsmål, om man
ikke gennem forsikringsselskaberne kan komme et skridt videre. Forsikrings-
selskaberne har jo langt mere pålidelige oplysninger om skadevolderne. Jeg
foreslår, at man tager det spørgsmål op, om der ikke gennem et samarbejde
mellem forsikringsselskaberne og et samarbejde mellem forsikringsselskaberne
og de retshåndhævende myndigheder kan gøres en indsats for at udskille
ulykkesfuglene, de trafikuegnede fra trafikken.

Lagmannen Arvo Helminen, Finland.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Jag har några anmärkningar till
det intressanta referatet.

Spörsmålet är, i vilken mån kunna vi jurister bidraga till en minskning i
trafikolyckorna och en större lydnad gentemot trafikföreskrifterna? Främst
kunde man tänka sig möjligheten av en straffskärpning. Den farligaste grup-
pen trafikanter utgör utan tvivel de, som nonchalera föreskrifterna. I Finland
dömes för sådant brott, som innefattar grov vårdslöshet eller uppenbar likgil-
tighet för människors säkerhet eller egendom, till fängelsestraff eller tukthus
i högst två år — alltså alltid frihetsstraff. Det gäller här för det mesta personer,
som inte kunna anpassa sig i den disciplin, som samhället måste fordra av
varje medborgare. De, som höra till denna grupp, borde väl i allmänhet
hindras från att överhuvudtaget få framföra motorfordon, åtminstone på lång
tid. En annan farlig grupp utgör rattfylleristerna. Den finska lagen är strängare
än andra nordiska motsvarande lagar. Den, som påverkad av alkohol eller
annat berusningsmedel, framför motorfordon, dömes i regel till frihetsstraff.
Endast då brottet icke förorsakat fara för den allmänna trafiksäkerheten och
omständigheterna äro eljest synnerligen mildrande, kunna böter ådömas. Det
vanligaste straffet för rattfyllerister hos oss i praxis är mellan två och sex
månader. Villkorligt straff och böter ådömas sällan. Några promillegränser
ha icke utsatts, utan domstolarna har lämnats fri prövningsrätt, såsom i
Danmark, men avvikande från vad är fallet i Sverige och Norge. De, som
dömas till straff för rattfylleri, hållas i allmänt arbete i öppna läger i stället
för slutna anstalter. Arbetet har oftast gällt förstorande av olika flygfält.
Arbetskapaciteten i dessa läger har varit mycket stor, de utgöra icke någon
belastning för samhället, utan det har visat sig, att de äro hellre en tillgång.
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Redan härav kan man ju dra den slutsatsen, att flertalet av de dömda utgöras
av personer, som en enda gång i livet ha att utstå ett frihetsstraff.

Utom dessa tvenne grupper ha vi alla vanliga trafikbrott. De äro i de flesta
fall bagatellartade. De bero på oaktsamhet eller felbedömning av trafikläget.
Sådanna bagatellförbrytelser begås i massor. De sluta endast någon gång
med en olycka som påföljd. Endast en del av dessa förseelser kommer till myn-
digheternas kännedom - endast en bråkdel ger upphov till ett rättsligt för-
farande. Olydnad mot trafikreglerna är en så vanlig företeelse, att knappast
någon undgått att någon gång försynda sig. Egentligen äro vi alla skyldiga -
åtminstone som fotgängare. Ingen har större samvetsförebråelser, om han någon
gång skyndat framåt utan att iaktta trafikljusen eller utan att tillräckligt akt-
samt följa med trafiken. Det allmänna rättsmedvetandet dömer icke dessa
förseelser såsom brott. Det, att bagatellförseelserna kriminaliseras, har till
påföljd, att den, som bötfällts, av menige män endast anses vara en man med
otur, nämligen ifall det inte har skett någon olycka, och man ändå bötfalles.
Men ovarsamheten kan i själva verket vara lika stor, då en olycka inträffar,
som då den passerat lyckligt. Om polismakten emellertid vidtoge åtgärder i
varje fall, komme detta att leda till ett fullständigt kaos, såväl inom polis-
förvaltningen som i domstolarna. Poliserna i Helsingfors uppge att de blunda
i flere hundratusen fall. Detta ehuru lagen hos oss inte ger möjlighet därtill.
Hos oss ha vi ju nämligen legalitetsprincipen i kraft. Även det minsta brott
borde beivras. Hur många är dessutom de fall, som polisen aldrig får till sin
kännedom ? Var finnas de domare, som skulle hinna med alla dessa små mål ?
Månne någon är riktigt ojävig?

Det har visat sig, att den traditionella lagtillämpningen i allmänhet rör sig
i närheten av lagens straffminimum och att straffet knappast någonsin når
maximum. Sålunda har maximum en relativt liten betydelse. Om endast
maximum höjes, har detta endast en ringa återverkan, vilket däremot höjandet
av minimum har. Detta illustreras kanske bäst därav, att då straffmaximum
för otukt med barn skärptes i Finland, så utvisar statistiken, att före straff-
skärpningen dömdes 80% till tukthusstraff och efter höjandet av straffet en-
dast 65%. Minimum kvarstod. Jag kan inte föreställa mig, att minimum för
dessa bagatellförseelser kunde höjas. Att höja maximum torde knappast leda
till något resultat. Att straffet komme att höjas i rättspraxis utan lagändringar
är svårt att tro. Då de flesta undgår straff, vore rättvisan ingalunda jämn,
om några komme att dömas hårt, men andra finge löpa. Kunna stränga straff
under sådana omständigheter ha någon allmänpreventiv inverkan ? En annan
sak är, att ekonomiska orsaker tvinga oss att taga trafikolyckor med person-
och egendomsskador såsom påföljd, såvitt möjligt, till domstolsförhandling.

Utom straff ha vi dock även andra sanktioner. Det är främst tvenne sådana,
jag avser: förverkandet av körtillstånd eller körkortets indragande för viss tid
samt införande av ett varningssystem, där varningen sammanknippas med en
liten avgift. Jag kommer först till frågan om förverkandet av körtillstånd.
Enligt finsk rätt skall domstolen, såvitt gäller den, som visat grov vårdslöshet
och såvitt gäller rattfylleristerna, förklara körtillståndet förverkat och före-
skriva den tid, inom vars förlopp nytt körtillstånd icke må beviljas. I övrigt
angår det polismyndighet att återkalla tillståndet. Utan tvivel vore det, så som
referenten framhållit, förståndigast, att domstolen i trafikmål alltid finge
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uttala sig om körtillståndet. Domstolen har grundligt satt sig in i saken och
de förvaltningsrättsliga myndigheterna känna icke till annat än straffet. Detta
förutsätter visserligen ett centralregister, som vi saknar i Finland. Likaså
borde de, som utan att inneha körkort framföra motorfordon, kunna förklaras
förlustiga sin rätt att få körkort innan en viss tid förflutit. Även detta motiverar
införandet av ett centralregister. Införandet av en sanktionsform, som inne-
fattar en varning, åtföljd av en mindre avgift, som icke har karaktären av
straff, har föreslagits av en finsk kommitté, den s. k. strafforderkommittén.
Motiveringen är följande: Enligt det nuvarande systemet är det endast en
ringa del av alla dem, som äro slarviga i trafiken, som kommer att stå till
svars. Den oaktsamme trafikanten kan alltså räkna med, att han icke får något
obehag, om han avviker från reglerna. Detta är väl icke klokt? Det förefaller
som om det i Europa vanliga systemet med varningar åtföljd av en avgift,
främst det västtyska systemet med »Gebührenpflichtige Verwarnungen« vore
att rekommendera. Tills vidare har vårt förslag dock inte lett till några åt-
gärder. Kommittén hade föreslagit en varningsavgift på 5 finska mark, alltså
10 danska kronor. Om den skyldige skulle underlåta att betala, skulle han
ställas inför domstol. Straffet skulle säkerligen då vara betydligt högre. Van-
ligen dömer man nämligen minst 10 dagsböter hos oss. Betalningen skulle
ske genom postgirokort, som poliserna skulle dela ut. En mycket viktig sak
är även att införa en effektiv trafikundervisning i skolorna.

Ja, jag tror, att tiden för mitt inlägg är slut.

Hovrättsassessorn Carl-Johan Cosmo, Sverige.
I arbetet för en säkrare trafik har även rättsmaskineriet engagerats. I Sverige
har det skett i så hög grad, att ca. 70 % av samtliga utdömda straff avser
trafikförseelser. Mellan 50 och 60% av brottmålen vid en svensk häradsrätt
är trafikmål. Liksom dagens inledare är jag övertygad om, att rättskipningen
kan göra en insats för trafiksäkerheten. Men däremot är jag inte ense med
inledaren om vissa av de allmänna riktlinjer, som han har dragit upp för en
sådan insats. Detta gäller bl. a. förslag, som syftar till en ökad kriminalisering.
Den omständigheten, att vi i Sverige årligen utdömer ca. 300.000 straff för
trafikförseelser, måste ge anledning till eftertanke. Ett frikostigt användande
av bötesstraffet kan få stora skadeverkningar. Det råkar ut för en inflation.
Detta får konsekvenser även vid bekämpande av de allvarligare trafikbrotten
och den egentliga kriminaliteten. Jag anser således, att före varje ny krimina-
lisering måste man fråga sig: Har den någon preventiv effekt ? Kan man inte
ersätta kriminaliseringen med något annat, exempelvis en avgift?

En annan anmärkning, som jag vill rikta mot inledarens förslag är att de
medför ett ökat utredningsarbete och en omständigare handläggning vid
domstolen. Även inom trafikrättskipningen måste emellertid målet vara att
minska utredningsarbetet för att inte minst polisen skall få tillfälle att få ägna
sig åt sin viktigaste uppgift - den brottsförebyggande - den olycksförebyggande.
I annat fall kan utvecklingen gå så långt, att den siste polismannen måste
lämna våra gator för att på sitt kontor ägna sig åt utredningsarbete. Det är
en något överdriven, men nog så målande bild av de mörka framtidsutsikterna,
som lämnades vid en europeisk trafikpoliskonferens för några år sedan. Det
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skulle föra för långt att här - från de synpunkter jag nu anfört - närmare gå
in på de förslag, som framlagts i inledningsanförandet. Jag skall endast med
några exempel antyda mina tankegångar.

Inledaren föreslår en vidsträckt kriminalisering av oaktsamhetshandlingar
i trafiken. En viss ehuru ringa erfarenhet har lärt mig, att det är mycket
svårt att i internationellt sammanhang diskutera bestraffningen av culpösa
eller förment culpösa handlingar. Värderingarna växlar från land till land
och endast en mycket ingående undersökning kan ge besked om rättskipningen
i det ena eller det andra landet är mer eller mindre sträng. En undersökning
i detta avseendet utförs för närvarande av professor Andenæs. Arbetet avser
brottet vållande till annans död. I Sverige är läget emellertid det att åtminstone
från trafikanthåll sägs det, att domstolarna till varje pris måste döma en
tilltalad. Det måste utses en syndabock. Jag vill därför fråga. Har bestraff-
ningen av de mindre felhandlingarna i trafiken någon betydelse från trafik-
säkerhetssynpunkt ? Jag avser härmed sj avfallet inte överträdelser av bestämda
trafikföreskrifter t. ex. skyldigheten att hålla en viss bestämd högsta hastighet.

Vid ett ställningstagande i denna fråga måste beaktas, att de krav, som
trafiken ställer på trafikanterna, är mycket stora. Även om man har de bästa
föresatser, så är det lätt att göra sig skyldig till en felhandling. Den preventiva
betydelsen av ett mindre bötesstraff måste även jämföras med andra faktorer,
som kan tänkas påverka trafikanternas handlande. Jag skall bara nämna en.
Självbevarelsesdriften! Vem utsätter medvetet sig själv och sina familje-
medlemmar för en trafikolycka med risk för personskada med dödlig utgång
eller livsvarig invaliditet? Den egna bilen är för många en värdefull kapital-
tillgång. Dessutom kan erinras om de skadeståndsrättsliga konsekvenserna
av en trafikolycka. Med beaktande av dessa hastigt skisserade synpunkter vill
jag ifrågasätta om bötesstraffet vid här diskuterad typ av handlingar har
någon betydelse. För undvikande av missförstånd vill jag understryka att jag
inte talar om den allvarligare trafikbrottsligheten.

Inledaren har vidare velat sätta frågetecken för alla förslag till trafikmålens
förenkling, som går ut på att ersätta den personliga inställelsen med ett
papperserkännande. Den personliga inställelsen skall vara obligatorisk även
i de mindre allvarliga fallen. Till stöd för sin uppfattning har inledaren
åberopat en tysk undersökning, som skulle visa den preventiva betydelsen av
den personliga inställelsen. Jag vill här fråga: Är återfallsprocenten bland
dem, som varit med i en trafikolycka men inte dömts till straff större, än för
dem, som erhållit ett bötesstraff. Omfattar inte den tyska undersökningen
också de mål, som avgjorts med tillämpning av Strafbefehl - d. v. s. ett rent
skriftligt förfarande ? I Tyskland är det nämligen så, att denna handläggnings-
form används i mycket stor utsträckning vid mindre vårdslösheter och mindre
rattfyllerier. En jämförelse mellan handläggningsreglerna för mål om ansvar
för mindre trafikovarsamheter mellan Sverige och exempelvis Finland och
Norge, visar också att de svenska reglerna är jämförelsevis stränga. Vi har
nämligen i Sverige inte någon möjlighet att undvika en huvudförhandling
i dessa mål.

Slutligen skall jag också beröra förhållanden i USA. Otvivelaktigt är det
så, att Amerika är ett föregångsland på trafiksäkerhetens område. De ameri-
kanske idéerna och erfarenheterna har i hög grad påverkat utvecklingen över
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hela Europa. Det är vidare riktigt, att den personliga inställelsen vid dom-
stolen tillämpas i osedvanligt hög grad i USA. Men hur sker handläggningen
i USA ? I Chicago har man nio domare. Dessa handlägger i y2 million trafik-
mål årligen. D. v. s. 160.000 mål per man och år. Vid Stockholms rådhusrätts
trafikavdelning handlägger en domare 450 trafikmål årligen. Hur är då
berörda från nordisk synpunkt sett fantastiska handläggningstakt möjlig ? Jag
skall endast antyda några förklaringar. Inställelsen inför rätten innebär i
mycket stor utsträckning en inställelse inför en kassaapparat, som är placerad
i rättens förrum och där man erlägger de på förhand bestämda böterna.
Vidare är det praktiskt taget omöjligt, att med utsikt till framgång framställa
en invändning i ett trafikmål. Utvecklingen har i detta avseende gått så långt,
att det i Amerika för närvarande föreligger en mycket stark opposition mot
den praxis, som för närvarande tillämpas. Det anses, att allmänhetens för-
troende till rättsväsendet som helhet i hög grad har skadats.

Till sist vill jag ge några positiva synpunkter! På vilket sätt skall rättskip-
ningen göras mera lämpad att göra en effektiv insats för trafiksäkerheten?
Jag bortser i detta sammanhang från de mera trafikreglerande bestämmel-
serna.

För det första! Den nuvarande långsamheten — i allt fall i Sverige — vid
handläggningen även av den minsta förseelse måste försvinna. Straffet bör
om möjligt följa i omedelbart samband med förseelsen. Det är ett gammalt
kriminalpolitiskt önskemål som gäller även här. Det amerikanska ticket-
systemet eller den tyska Gebührenpflichtige Verwarnung kan här stå som
förebild. Som vi redan erfarit föreligger i Finland ett förslag om lagstiftning
i denna riktning. Även i Sverige har för kort tid sedan ett motsvarande lag-
förslag framlagts.

För det andra! Polisens utredningsarbete måste begränsas och förenklas,
så att trafikövervakningen blir det primära. Kravet på milimeter-rättvisa
även vid den minsta förseelse måste uppges. Som ett mera flagrant exempel
på att rättvisekravet drivits för långt, kan jag nämna, att i Sverige har polisen
att verkställa dagsbotsutredning — d. v. s. utredning om den misstänktes eko-
nomiska förhållanden — även vid vissa parkeringsförseelser.

För det tredje! Den mera omständiga handläggningen bör förbehållas de
verkliga trafiksyndarna. Dessa kan därigenom ägnas en mera ingående be-
handling och därigenom kanske hindras från att utgöra en fortsatt fara i
trafiken.

För det fjärde och sista! Reaktionssystemet måste moderniseras. De tradi-
tionella straffrättsliga påföljderna böter och fängelse är inte alltid de mest
lämpliga. Även här kan Amerika stå som förebild. Jag skall endast nämna
möjligheten att ersätta straffet med undervisning. I detta sammanhang bör
även körkortsfrågan beaktas. Till sist vill jag nämna, att de tankegångar, som
jag nu gett uttryck för, överensstämmer i stort med förslag, som i år framlagts
av den svenska trafikmålskommittén (SOU 1963: 27).

Assessorn Karl Erik Rosén, Sverige.
Först vill jag i anledning av assessor Cosmos uppgift om att Stockholms råd-
husrätts trafikavdelning avgör 450 mål per år fråga om inte denna uppgift



Trafiksikkerheden og retsanvendelsen *55

beror på någon missuppfattning. För min del tjänstgör jag vid Stockholms
rådhusrätt och har där i stor utsträckning sysslat med trafikmål. Vi har i
rådhusrätten tre egentliga trafikavdelningar med tillsammans nio trafik-
domare. Jag förmodar att uppgiften avsåg att varje domare avgör 450 mål
per år? Ja, jag ser att assessor Cosmo bekräftar min förmodan.

I likhet med direktör Norström skulle jag vilja understryka rättskipningens
betydelse för trafiksäkerheten. På trafikens område, som på så många andra,
spelar fasta regler och deras konsekventa upprätthållande stor roll ur allmän-
preventiv synpunkt.

Det finns många områden, där ändrade regler skulle kunna medföra större
trafiksäkerhet. Vi har ju vänstertrafik i Sverige, och den beslutade övergången
till högertrafik måste väl på lång sikt medföra avsevärd ökning av trafik-
säkerheten. Och skulle en gemensam, nordisk trafiklagstiftning genomföras —
det är ju så att inom Nordisk vägtrafikkommitté arbetas på förslag till en
sådan lagstiftning - så måste ju också detta bidraga till ökad trafiksäkerhet.
Jag anser vidare att man bör ställa sig positiv till direktör Norströms förslag
om en nordisk trafiksäkerhetsnämnd.

Majoriteten av de hundratusentals bilförare, som nu varje år kör i andra
nordiska länder än hemlandet, vet väl inte mycket mer om dessa länders
trafikregler än att högertrafik respektive vänstertrafik skall tillämpas. Jag kan
nämna ett par exempel på fall av bristande kunskaper. Många av här när-
varande icke-danskar har väl kört bil i Danmark i sommar. Ett stort antal
av dessa bilförare känner säkerligen icke till reglerna vid cirkulations trafik.
I Tyskland har ju den cirkulerande trafiken förkörsrätt, men är det så i
Danmark? Nej (enligt vad som sagts mig av en dansk bilförare). Vidare är
nog begreppen om tillfälliga allmänna hastighetsbegränsningar hos många
ganska dimmiga, särskilt som upplysningar om sådana begränsningar inte
lämnas vid alla gränsövergångar.

En fråga, som blivit aktuell i Sverige under sista tiden, är frågan om bilars
belysning vid körning under mörker. Det är hos oss tillåtet att köra med endast
parkeringslyktorna tända, om tillfredsställande belysning är anordnad på
vägen. Detta medför, att de flesta bilar i städerna kör med parkeringsljus.
Men nu har NTF, d. v. s. Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande,
gått in för att halvljus skall användas. Bilisten ser ju hinder i vägbanan bättre
och fotgängaren märker bilarna bättre. Halvljus fordras t. ex. i Tyskland.
Hur är det förresten med detta i Danmark? Synbarligen tycks läget vara
ungefär som i Sverige. En lagändring i riktning mot obligatoriskt halvljus
skulle enligt min åsikt öka trafiksäkerheten.

När man tänker över dessa problem och när man kör bil ute i Europa,
kommer man åter och åter in på frågan om det verkligen skall vara omöjligt
att få gemensamma trafikregler för hela Västeuropa. Det vore ju den riktigaste
lösningen. Behovet av en sådan lösning ökar år från år, och man får hoppas,
att den lösningen så småningom genomföres.

Det finns fall, då gällande regler i praktiken efterleves mycket dåligt, och då
en ändring av reglerna, enligt min mening, skulle innebära både ökad lag-
lydnad och ökad trafiksäkerhet. Jag tänker på en fråga, som är löst i Danmark
men ännu inte hos oss i Sverige. Den svenska vänstertrafiken medför, att vi
också har en regel om företräde vid korsande möte för den som kommer
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från vänster, den s. k. vänsterregeln. I städer och större orter finns f. n. inga
huvudleder, utan vänsterregeln gäller i princip även vid korsningar mellan
stora genomfartsleder och mindre gator. I praktiken passerar emellertid i regel
fordon på de större gatorna först, utan hänsyn till vänsterregeln. Det har
blivit så att den som kör på den större gatan i praktiken anser sig ha rätt att
köra först. Och enligt en oskriven psykologisk lag är det så att mången bil-
förare tycker, att just den gata, där han själv kör, är störst. Om två bilförare
resonerar så före en korsning, blir resultatet en kraftig smäll. Dessa förhållanden
medför ett stort antal olyckor i gatukorsningar i stadstrafiken i Sverige, och
införandet av ett system med förkörsgator, utmärkta genom skyltar och be-
målning av körbanorna så som skett här i Danmark, skulle säkerligen minska
antalet olycksfall.

Trots vad jag nu sagt vill jag i anslutning till direktör Norströms anförande
poängtera, att man inte får överskatta betydelsen av rättsreglerna och deras
tillämpning. Det finns ju så många andra faktorer än rädslan för straff, som
påverkar trafikanterna att söka undvika trafikolyckor, t. ex. rädslan att bli
skadad, omsorgen om den egna bilen och fruktan för bonusförlust. Man får
ju också tänka på, att dessa brott icke är uppsåtliga brott utan endast oakt-
samhetsbrott. Våra domstolar överlastas av trafikmål. Jag vill därför för min
del varmt förorda Trafikmålskommitténs förslag att endast den skall dömas
för ovarsamhet i trafik, som i väsentlig mån brister i den försiktighet som
erfordras för att undvika trafikolycka. Jag tror, att allmänpreventionen blir
tillräckligt tillgodosedd, om straff hotet således finns kvar beträffande de ovar-
samheter, som kan bedömas som väsentliga. Man måste sträva efter en diffe-
rentiering av de olika ovarsamheterna. Jag kan inte biträda direktör Nor-
ströms förslag att begreppet ringa ovarsamhet skall tolkas restriktivt.

Beträffande förslaget om att domstolarna skall handlägga frågor om åter-
kallelser av körkort vill jag säga, att jag blir mer och mer övertygad om att
en sådan ordning är riktigast. Det är ju så i Sverige, att återkallelsefrågorna
nu avgöres av körkortsmyndigheterna och i sista hand av regeringsrätten.
Återkallelserna är ganska långvariga. De avser i regel ett eller två år, och
körkortsmyndigheterna brukar tillämpa en karenstid därutöver, så i regel är
det minst ett och ett halvt år, som vederbörande förare blir av med sitt kör-
kort. Detta gäller även vid en ganska ringa trafikförseelse, om föraren tidigare
är något belastad. Kontroll över att bilförare har körkort sker i relativt ringa
utsträckning, och det finns många körkortslösa förare, som kör år efter år utan
att bli ertappade. Därför tror jag, att körkorten bör återkallas eller omhänder-
tagas kortare tid, kanske sex månader som här i Danmark, och att man bör
skärpa kontrollen över de olovliga körningarna.

Många andra av direktör Norströms förslag är av stort värde ur trafik-
säkerhetssynpunkt, t. ex. frågan om trafikundervisning.

»Vertrauens«-principen i den österrikiska lagen är nog tveksam. Jag tror
inte, att man bör säga, att en trafikant skall äga lita på att andra iakttager
trafikreglerna. I Sverige har vi ju 50-kilometersgräns i städerna. Detta gäller
i stor utsträckning även på infartslederna, men trots det är det på många
infartsleder i Stockholm mycket svårt att hitta en trafikant, som inte kör mer
än femtio kilometer i timmen. En försiktig bilförare får därför icke lita på att
andra iakttager hastighetsbegränsningen.
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Professor, jur. dr. Ivar Strahl, Sverige.
För några år sedan berättades i Sverige en anekdot. Den är inte vidare lustig
men den är kanske tankeväckande, åtminsone i det här sammanhanget. Den
berättades för att inskärpa vikten av bestämda brottsbeskrivningar. I ett exo-
tiskt land ville den därvarande despoten föra landet upp till civilisationens
höjder. Han inkallade då en straffrättsexpert, som skulle skriva ett förslag till
en helt modern strafflag. Experten lade fram ett förslag med ordentliga brotts-
beskrivningar för despoten. Denne var mycket belåten, men tyckte att det
fattades en sak: Borde man inte i slutet av lagen ha en paragraf om att den
som uppför sig illa skall straffas.

Nu vill jag fråga: Hur har vi det för bilister i Sverige? I 1 § trafikbrottslagen
stadgas: Brister vägtrafikant i den omsorg och varsamhet, som till förekom-
mande av trafikolycka betingas av omständigheterna, och är ej oaktsamheten
ringa, skall han straffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Har inte
den där orientaliska despoten fått sin vilja fram, när det gäller vägtrafikanter?
Vägtrafikant, som uppför sig illa, skall straffas. Det har t. o. m. gjorts gällande^,
att det inte behövs att vägtrafikanten trafikerar vägen på något klandervärt
sätt. Det skulle räcka, att han var trött så att han skulle ha kunnat köra galet.
Den tolkningen tror jag nu inte är riktig, men paragrafen inger ändock
betänkligheter. I en rättsstat bör det vara ordentliga brottsbeskrivningar.
Detta är önskvärt också från preventionssynpunkt, ty straff hot för oaktsamhet
i största allmänhet i trafik lider av den svagheten, att många, som kör oakt-
samt, själva inte bedömer sitt körsätt som oaktsamt. Det är bättre, i den mån
det går, att straffbelägga vissa ordentligt beskrivna körsätt. En reform i den
riktningen har föreslagits i det svenska betänkande, till vilket man har hän-
visat ett par gånger här i dag. Jag tror, att det är ett steg i rätt riktning.

Man kanske inte i första taget kan komma fram till att slopa den allmänna
culpabestämmelsen, men man kan, tror jag, sträva i den riktningen. Enligt
referatet s. 4 beror 80 å 90% av alla olyckor på att trafikanterna inte följt
trafikföreskrifterna. Om detta är riktigt, täcks redan nu så stor del av ovar-
samhet i trafik av specificerade trafikföreskrifter, att det återstår endast en
ringa del. Man kan kanske komma så långt, att man kan slippa den allmänna
culpabestämmelsen och nöja sig med att straffa när det har skett en olycka.
Det kommer man inte ifrån. Vi har i allmänna strafflagen straff bud för vål-
lande till annans död och för vållande till svår kroppsskada. Dessa bestäm-
melser gäller alla, inte bara bilister, och dem måste vi behålla. De förutsätter
emellertid för ansvar att en olycka orsakats, och detta är en rättssäkerhets-
garanti.

Professor, dr. jur. Carl Jacob Arnholm, Norge.
Jeg takker også for dette inniegg. Siden det ikke har meldt seg noen norsk røst,
nedlegger jeg midlertidig mitt verv som dirigent for å si noen ord i debatten,
og da et ord fra en klassebevisst fotgjenger. Det forekommer meg nemlig at man
overser det moment at også fotgjengerne representerer en del av trafikken,
og at en del av målet for trafikken er å komme frem. Jeg må tilstå at jeg på
disse premisser ofte gjør meg skyldig i den trafikkforseelse at jeg krysser gaten
utenfor de autoriserte overgangssteder. Jeg har tilmed et bestemt gatekryss
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like ved Universitetet hvor jeg har gjort meg til regel å gå mot rødt lys, og
dette er en hovedgrunn til at jeg er i live. Situasjonen er nemlig den at det
som er grønt lys for meg, også er grønt lys for en rekke biler som skal svinge
rundt der jeg skal passere krysset, og at det er minimal trafikk i tverrgaten
når det er rødt lys for de biler som venter på å svinge inn. Under de omsten-
digheter går jeg mor rødt lys med god samvittighet og relativ trygghet, men
da også med den skjerpede aktsomhet som man gjerne utviser når man er
bevisst uaktsom.

I denne sammenheng vil jeg også gjerne nevne det moment som flere har
trukket frem, nemlig dette med lovgivningen som det muliges kunst. Å gi
regler som man ikke setter noe inn på å overholde, og som man faktisk ikke kan
kreve overholdt, er ingen god teknikk. Det fører til at den som leser loven,
ikke bare må undersøke hva loven sier, men også fundere over i hvilken ut-
strekning dette er alvorlig ment. Det hendte for en tid siden at en mann ble
satt under tiltale for å ha kjørt over den lovbestemte maksimalhastighet, 40 km
i timen, i Storgaten i den lille by. Han ble frifunnet med de to legdommeres
stemmer mot fagdommerens, og legdommernes premisser lød omtrent slik:
For det første kjørte han försiktig; for det annet kjører vi alle med mer enn
40 km's fart i Storgaten; og for det tredje ville trafikken overhodet ikke gå
hvis ikke folk stort sett gjorde dette. Legmennenes begrunnelse var naturligvis
gal, men var den nu ikke tross alt nokså riktig?

Jeg gir nu ordet til neste debattant., højesteretssagfører Henrik Bache.

Højesteretssagfører Henrik Bache, Danmark.
Det spørgsmål, vi taler om i dag, er så vidtrækkende, at det er ganske umuligt,
i stil med indlederen, at prøve at omfatte alle de momenter, som spiller en
rolle, når man skal se på trafiksikkerheden og retsanvendelsen. Man må be-
grænse sig, hvis man skal få noget ud af det. Det er ganske enkelte sider af
sagen, jeg vil hellige mig; de vedrører ikke så meget retten og juraen, men selv
om vi står på et nordisk juristmøde, er vi her så langt uden for den egentlige
jura, at man har lov til at se på de sider, der kompleterer juraen, på samme
måde som Gomard gjorde det i sin indledning, hvor han påviste, at juraen
kan ikke stå alene, den er afhængig af hele den samfundsmæssige og tekniske
udvikling. Det punkt, jeg navnlig vil hellige mig, vedrører, hvad teknikken
og propagandaen kan udrette. Begge dele ligger uden for de juridiske emner,
men knytter sig meget nøje til det foreliggende spørgsmål, derfor vil jeg, inden
jeg går over til emnet, takke ledelsen af juristmødet for, at man har taget dette
emne under debat, og takke for indlederens aldeles prægtige oplæg til diskus-
sionen og til det arbejde, som nu må føres videre frem igennem årene, på
samme måde som ved de andre emner, vi gennem tiderne har haft på jurist-
møderne.

Den side jeg først og fremmest vil nævne, er den tekniske side. Teknikken
har, som professor Gomard påviste, en betydelig indvirkning på retsforholdene
og på retsreglerne, og i dette tilfælde kunne man opstille det tankeeksperiment,
om man ved teknikkens hjælp kunne nå til at gøre straffeloven overflødig.
Det lyder måske lidt paradoksalt, men tager man et enkelt eksempel frem,
som indlederen nævnte, nemlig forseelse med at køre uforsigtigt på særlig



Trafiksikkerheden og retsanvendelsen I 59

farlige gadekryds og ved særlig farlige jernbaneoverskæringer og sligt, der
har man bl. a. i Tyskland, foran jernbaneoverskæringer lavet en bølgeformet
vejbane, så det simpelthen er umuligt at køre hurtigt; hvis det blev gen-
nemført alle steder, hvor hurtig kørsel kunne medføre alvorlig fare, så ville
man ved teknikkens hjælp have overflødiggjort straffeloven, så var der nemlig
ingen der kunne overtræde det straffeforbud. Jeg er klar over, at det ikke kan
gennemføres overalt, men jeg mener, at man kan komme langt ad teknik-
kens vej.

I forbindelse hermed må man også begive sig ud på et stort propaganda-
arbejde, hvad jo også indlederen slog stærkt til lyd for. Det er ejendommeligt,
at der netop i morges på mit skrivebord lå et blad der hedder »Pas på«, som
udgives herhjemme i sikkerhedspropagandamæssig henseende, og i dette blad
var der som første artikel en redegørelse fra den finske færdselspsykolog dr.
Sauli Häkkinen om et propagandaeksperiment i Amerika, som viste, hvor stor
betydning en intensiv propaganda, koncentreret om et bestemt emne, kan
have. Det er i den artikel påvist, at man ved statistiske undersøgelser, der ser
ud til at være nogenlunde pålidelige, ved at tage et bestemt udsnit af motor-
førere, som har været ude for soloulykker, nemlig ulykker, hvor ingen andre
er impliceret, har fundet ud af, at ved disse soloulykker var 77% af førerne
spirituspåvirkede. Da man blev klar over dette moment, (eksperimentet fore-
toges inden for personel, der var knyttet til luftvåbenets flyvepladser og tek-
niske anlæg o. s. v.) så satte man meget kraftigt ind på at propagandere med
hensyn til ikke at køre bil, når man havde drukket spiritus, og lade være at
drikke spiritus, når man skulle køre bil. Resultatet fastslås i denne redegørelse
at være, at man nåede ned til at halvere ulykkernes antal. Det er ganske for-
bløffende, men så kunne man måske atter koble teknikken ind på den måde,
at man fandt ud af, hvorledes folk selv kan blive klar over, at de har fået så
meget at drikke, at det er absolut forkert, at de kører. Der er mange, der i
blind tillid til, at : »Jeg kan nok klare det«, sætter sig til rattet, men som ikke
burde gøre det. Hvis man kunne give dem en lille plade, hvor de kan ånde
på og selv se, at nu er promillen over de 0,5, som er det højeste der bør være
tilladt, når man skal være en fornuftig, agtpågivende bilfører, så ville man
ved hjælp af sådan teknik og propaganda kunne nå meget langt og måske
betydeligt længere, end man kan gennem strafforfølgning. På samme måde
kan andre trafiktekniske foranstaltninger spille en stor rolle; det er tiden dog
ikke tilstrækkelig til at behandle her, men jeg henleder opmærksomheden på,
at det betyder meget i det fortsatte arbejde, at man har disse punkter, teknik
og propaganda, med.

Uden for dette hovedpunkt vil jeg gøre et par bemærkninger om tendensen
til, når man laver ulykkestatistik, at sige: De absolutte tal er ganske vist
stigende efter en kurve, det går helt op i loftet, men så kobler vi det sammen
med, hvor mange motorkøretøjer der nu er indregistreret, og det er flere, end
der var dengang da kurven begyndte dernede. Det er jo en forklaring på, at
disse tal stiger så uhyggeligt, men det er en meget ringe trøst, og det er i hvert
fald ikke nogen hjælp i det humanitære spørgsmål, som indlederen slog så
stærkt til lyd for. Ved betragtningen af de humanitære spørgsmål spiller hver
eneste ulykke en rolle, og da er det ikke nogen undskyldning for den enkelte
ulykke, om der er flere eller færre biler, der er indregistreret. Og det vil jeg
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gerne have lov at følge op med et punkt, som måske også ligger uden for det
juridiske, men som har meget større politisk betydning. Står man en efter-
middag på én af de store udfaldsveje fra København, og ser den strøm af
biler, der kører hjem fra centrum, så vil det iagttages, at ud af 100 biler er der
måske højst 7, hvor der er mere end føreren. Det er enkeltpersoner, der daglig
kører i deres bil til og fra arbejdet, enten fordi de er besatte af lysten til at køre,
eller fordi de ikke vil nedværdige sig til at køre i de dårlige kollektive befor-
dringsmidler, som vi har her i Danmark.

Dette trafikproblem er der kun to radikale løsninger på, enten at lade ten-
densen løbe videre, således at det ender med, at alle skal køre i bil, og dermed
hele trafikken kører fast, så ingen overhovedet kan komme nogen vegne, men
ej heller forvolde alvorlig skade. Eller at lave ordentlige kollektive trafik-
midler, som folk gider køre i, og som kører hvert minut eller i hvert fald hvert
andet minut, så man ikke behøver at søge til andre befordringsmidler. Herved
aflastes den generelle trafikintensitet på vejene, og dermed ulykkesfrekvensen.

Det var jo lidt uden for juraen, men jeg synes, at det hænger så meget
sammen med de andre spørgsmål, så det er værd, at det kommer frem i en
forsamling, der rummer så mange kapaciteter.

Men for at vende tilbage til juraen, vil jeg gerne som repræsentant for foi
sikringsselskaberne til slut besvare det spørgsmål, som er rejst af statsadvokat
Lindegaard, om vi ikke kunne gøre noget i fællesskab for at få has på ulykkes-
fuglene. Vi er fra forsikringsselskaberne ganske enige med anklagemyndig-
heden i, at det er dér én af de store farer ligger, det er dér man skal sætte ind;
de personer, der altid laver ulykker, de laver som regel også store og alvorlige
ulykker. Og da vil jeg gerne sige på forsikringsselskabernes vegne, at vi er
meget interesserede i, at anklagemyndigheden giver os alle de oplysninger de
overhovedet kan om ulykkesfuglene, om recidivisterne inden for disse områder,
således at forsikringsselskaberne kan øve deres indflydelse på disse folk ved,
at de i videst muligt omfang bærer selvrisiko, og hvad vi ellers kan finde på;
men man kan ikke fra anklagemyndighedens side med rimelighed forlange,
at vi skal være angivere med hensyn til ulykkesfuglene, vi har også gode kun-
der, som ofte laver småskader, og det er jo ikke meningen, at vi skal anmelde
dem, når det er lykkedes dem i det enkelte tilfælde at undgå at få tilkaldt
politiet. Som sagt, jeg har kun kunnet komme med spredte bemærkninger,
men jeg håber, at det vil kunne bidrage til den meget store opgave, som ind-
lederen har sat sig: at bekæmpe ulykkesomfanget.

Preceptorn Ulf Persson, Sverige.
Uttrycket olycksfåglar har använts i denna debatt. Eftersom jag kommit att
medarbeta i en undersökning Olycksfåglar i stadstrafik (Socialmedicinsk tids-
skrift nr. 8/1957) har jag skäl uttala mig. Materialet har senare ytterligare
bearbetats och delvis presenterats för allmänheten, särskilt genom skrifter av
professor Bengt Lindegård, Göteborgs universitet. Metodfrågan har vissa kom-
plikationer, som jag emellertid inte nu kan beröra. Låt mig ur undersöknin-
gen anföra följande. Jag avser för det första typen av gärning, som har be-
gåtts, och för det andre typen av brottslighet, med hänsyn til gärningsman-
nens person. För det tredje avser jag sanktionen. Materialet består av samtliga
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under en femårsperiod till polisen i Malmö anmälda trafikolyckor (1951—55)-
Det omfattar efter visst urval, 1328 bil förare som under perioden invecklats
i 3.344 polisutredd trafikolyckor.

Först typen av olyckor: Det är i mycket stor utsträckning sådana olyckor,
som därest skador icke inträffat skulle avskrivits som ringa vårdslöshet eller
nonchalerats (halkning, korsning av besvärliga gathörn, för hög hastighet -
det bryr sig ingen människa om i städer, det vid vi ju - slarvig utsvängning
mot höger etc). I skadefall kan konsekvenserna bli kännbara; eljest sällan,
som bekant.

Beträffande lagöverträdarna, så plockade vi ut personer, som minst två
gånger under denna femårsperiod gjort sig skyldiga till trafikförseelser. Vi
fann två grupper. Den ena kallade vi äkta olycksfåglar, den andra marodörer.
Vid trafikpsykologisk undersökning gavs indicier för att personer i den första
gruppen var litet påverkbara för straff. Typiskt sett förelåg s. k. omedvetan
vårdslöshet. Den andra typen: marodörer, de framstod som mer medvetet
hänsynslösa. Vad var det för sorts människor? Det var inte de ungdomar,
som vi brukar läsa om i pressen, det var heller inte gamlingar. Däremot var
det i stor utsträckning fråga om personer, som sysselsätts i nyttotrafiken.

Den trafikpsykologiska undersökningen gav stöd för att de som kunde
tänkas påverkas av strängare repressioner var marodörerna. Mycket vore
sannolikt icke att göra åt de s. k. äkta olycksfåglarna, låt vara att det sist-
sagda kan synas ha ett spekulativt drag.

Nå, sanktionen? Skall vi kräva straff för alla, som begår berörda handlingar?
Jag har full förståelse för, att man inte bör straffa folk för mycket. Särskilt
inte äkta olycksfåglar. Jag förmodar, att preventionen bör rikta sig mot
marodörerna. Men jag förstår, att en sådan inställning, på allvar övertänkt,
har många komplikationer. Den krävar först och främst genomtänkt pedago-
gisk påverkan av trafikanterna samt understrykande av att bilkörning faktiskt
är »farlig verksamhet«.

Ytterligare finns en tredje part, en verkligt brottslig part som inte är åtalad.
Det är myndigheterna, vilka i så stor utsträckning åstadkommer dessa farliga
situationer. Typiciteten av handlingarna i den undersökning vi gjorde visade,
att det i mycket stor utsträckning rörde olyckor som kunde undvikits genom
en vettig stads- och trafikplanering. Det är ganska enkelt och kostar inte
alltför mycket att göra korsningar någonlunda halkningsfria, som tekniker
torde veta.

Trafikutredningar, som inte skarpare än hittills har accentuerat dylika
förhållanden, utan konservativt, ehuru väl med en del jämkningar, bygger på
det gamla systemet, har inte mycket att göra med begreppet utredning. Och
stadsplanering, där det inte sitter experter på detta område, är inte någon
stadsplanering.

Referenten, direktören Knut H. JVorström, Sverige.
Jag vil begagna tillfället till en kort replik. Det är klart, att man har rätt att
säga, att man inte tror på rättskipningens uppgift i trafiksäkerhetsarbetet.
Assessor Cosmo synes ha den uppfattningen och han vill för sin del mera lita
till trafikanternas - då främst bilförarnas - självbevarelsedrift. Den som läser
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om katastroferna i trafiken - ofta inträffar de när familjen är ute på en nöjes-
tur - har svårt att tro på talet om att självbevarelsedriften skulle vara ett
bättre medel än rättskipning i förening med upplysning och utbildning. När
man sedan tänker på alla svåra olyckshändelser med ungdomar vid ratten,
blir man än mer skeptisk mot självbevarelsedriften som det stora vapnet i
kampen mot trafikolyckorna. En försäkringsman i ett företag, som reglerar
en skada i minuten under kontorstid året runt, tror att det vill mer till i
trafiksäkerhetsarbetet än en glad förhoppning att självbevarelsedriften skulle
vara tillräcklig för att förekomma trafikolyckor.

Jag kan inte heller ta någon större hänsyn till den uppfattningen, att ut-
redningar i trafiksakerna skulle bli alltför omfattande. Det är inte förenat
med svensk rättsuppfattning att säga, att nu har denna utredning kostat så
mycket tid och arbete, att nu avstår vi från att fortsätta utredningen. Vi har
dessbättre i Sverige många exempel på att utredningens omfattning bestäm-
mes bara av dess mål, nämligen att antingen skall ett brott fastställas eller
så skall den misstänkte frikännas. De administrativa bekymmer, som finns
vid Stockholms rådhusrätt, kan inte läggas till grund för en reform, som
berör någonting av så stor humanitär vikt som säkerhet på vägar och gator.
Assessor Cosmo fruktar att poliskåren inte räcker till för att utreda alla trafik-
olyckor. Det är inte farligt, om vi kommer dithän att vi kallar ut den siste
polismannen till platsen för en trafikolycka. Vad som vore mycket värre det
är om vi ställer oss inför den situationen, att vi kallar ut den siste läkaren till
en olycksplats och den nästa skadade ingen läkare har att lita till. Så kan det
bli om vi tack vare en slapp reaktion mot vårdslösa trafikanter får en stark
stegring i antalet trafikolyckor med personskada.

Det gläder mig att statsadvokat Lindegaard och jag har samma grundsyn
på problemet trafiksäkerhet och rättskipning. Jag är övertygad om att det
stora flertalet jurister vill instämma när jag hävdar att de rättsvårdande
myndigheterna måste leva upp till sin uppgift att skapa varje medborgare i
vårt moderna samhälle full trygghet, när han som gående, cyklist eller motor-
förare rör sig på vägar och gator.

Da ikke andre begærede ordet, sluttede ordstyreren mødet.


