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Anklagerens og forsvarerens
stilling og opgaver

Se bilag 4

Debatleder: Høyesterettsdommer Helge Røstad, Norge:

Referenten, høyesterettsdommer Knut Blom, Norge:

Herr dirigent.
En tese skal være entydig og bestemt. Helst skal den være så

utfordrende at den fremkaller en antitese og aller helst skal man høre
gjenklang fra hammerslagene på kirkedøren i Wittenberg. Ut fra en
slik målsetting er jeg noe mistrøstig. Det er et kjent stoff vi behandler,
både i teori og i praksis, og jeg skulle anta at det om hovedspørsmå-
lene var forholdsvis stor enighet.

Allikevel vil emnet alltid være aktuelt. I senere tid aksentueres
dette ved visse tendenser som jeg kan sammenfatte under ordene
»aktiv etterforskning« og »aktivt forsvar«. Stort sett tror jeg både den
aktive etterforskning og det aktive forsvar er noe som vil og bør tvinge
seg frem. Men et hovedpunkt her er kanskje at denne aktivitet aldri
må være i strid med den lojalitet de agerende skylder spillets regler.

Alle vil være enige om at i prosessen skal sannheten frem. De aller
fleste vil vel også være enige om at partsprosessen er en bedre mate
å få sannheten frem på enn inkvisisjonsprosessen. Men hvis vi er
noenlunde realistiske, så vet vi jo at fra tid til annen kommer ikke
sannheten frem. Det skjer glipp i alle domstoler, høye eller lave. De
tar fra tid til annen feil. Og i straffeprosessen fører dette for meg til
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en overordnet målsetting som går utöver prinsippet om favor defen-
sionis og som går ut over det velkjente slagord at det er bedre at ti
skyldige blir frifunnet enn at den ene uskyldige blir dømt. Jeg tror
det også gir seg utslag i samspillet mellom aktor og forsvarer.

Dette har da ledet meg til min tese nr. 1 at et utgångspunkt må
være å skape sikkerhet mot uriktige domfellelser. Det må ikke være
å frembringe en prosess med størst mulig statistisk sannsynlighet for
et materielt riktig resultat.

Dette fører da direkte over i tese nr. 2 og 3. Det var noe som for
meg sto som selvsagt da jeg skrev det, at aktor skal være objektiv og
forsvareren subjektiv, men så sent som i går fikk jeg tak i et materiale
som det tyske dommerforbund hadde oversendt til den internasjonale
dommerunion med översikt over lojalitetsproblemer på forsvarerhold
i forskjellige europeiske land. Der kunne jeg til min forbløffelse lese
at i Bundesrepublikk venter man at forsvareren skal være objektiv.
Jeg kan ikke dvele ved dette, men vil bare gjøre oppmerksom på at
så forskj eilig kan man tross alt se på disse problemene i land som
hører til den vesteuropeiske sivilisasjon. Jeg holder nå allikevel fast
ved min tese nr. 2 og 3. Det må ikke gå personlig prestisje i aktors
opptreden og i utgangspunktet skal forsvareren ensidig ivareta tiltal-
tes interesser.

Men modifikasjonene melder seg straks. Det vil være en umenne-
skelig oppgave for aktor å opprettholde en absolut objektivitet under
hele sakens gang. Og av forsvareren må vi kreve at subjektiviteten
ikke kommer i strid med lojalitetskravet. De praktiske konsekvenser
jeg har trukket av dette kunne muligens gi grunnlag for diskusjon.

Tese nr. 4 og 5 er for så vidt jeg kan forstå mer av praktisk enn
av prinsipiell art. Mitt hovedsyn er at forsvarerens stilling spesielt
under etterforskning bør styrkes, men at dette også vil stille skjerpede
krav til forsvarerens lojalitet.

En enkel tilføyelse til noe jeg skriver på side 15 i innledningen:
det er dette om forsvareren kan skaffe seg monopol på vitner ved å
oppgi dem i sin bevisoppgave og deretter protestere mot at politiet
lar dem avhøre før hovedforhandlingen. Det spørsmål ble avgjort av
Norges Høyesterett 24. juni i år i den retning jeg mener er den riktige.

Det er vel tese nr. 6 som er det mest ømtålelige emne. Dirigenten
får selv avgjøre hvor langt han der vil slippe diskusjonen løs. Jeg
minner i den forbindelse om det jeg sa om den tyske dommerforening.
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Vi vet jo at i Bundesrepublikk har man under trykket av terroristpro-
sessene innført en del innstramning i prosessen. Det har vært kritikk
mot denne politikk og i den anledning har den tyske dommerforening
innhentet oppgaver som viser i hvilken utstrekning de forskjellige
land har tätt opp problemene, og konkluderer som rimelig kan være
med at Tyskland er nå ikke det land som går lengst i så henseende.
Selv tror jeg som jeg har skrevet at det er nyttig å drøfte problemene
før vi får dem helt inn på livet.

Når det gjelder løsningene er jeg noenlunde sikker på at tese nr.
6 a, at det frie forsvarervalg må vike hvor det kan føre til urimelig
sendrektighet med sakens behandling.

Når det gjelder nr. 6 b er jeg betydelig mer i tvil. For å sette det
litt på spissen, er det vel egentlig spørsmål om i hvilken utstrekning
demokratiet kan ta i bruk udemokratiske midler for å forsvare seg
selv. Det er en meget farlig linje, den kan ikke besvares med ja eller
nej etter mitt syn.

En liten ajourføring der også. Jeg skriver på side 17 om en affære
vi hadde hvor det norske narkotikapoliti benyttet seg av provokative
metoder. Den er nå bragt til en lykkelig avslutning. Riksadvokaten
henlå vedkommende tiltalepunkt, idet han fant grunn til å anta at
tiltalte ikke ville förgått seg hvis han ikke direkte var oppfordret til
det av politiet. Og dermed er alt såre vel. Men jeg reiser spørsmålet:
Hvis riksadvokaten hadde fremmet saken, hva skulle da domstolene
gjøre? De objektive og subjektive straffbarhetsbetingelser var i og for
seg til stede uansett om der hadde foreligget en provokasjon. Jeg er
av den mening, og det er kanskje den eneste radikale mening jeg har
i dette spørsmål, at domstolene burde awist saken.

Høyesterettsdommer Helge Røstad, Norge:

Jeg vil fremføre auditoriets takk till høyesterettsdommer Blom såvel
for hans skriftlige som hans muntlige innlegg. Han har vel klart levd
opp til den gamle maksime »suaviter in modo forti ter en re«. Jeg tror
nemlig høyesterettsdommer Blom har rett i at formen ikke har vært
så provoserende at hans teser åpent kailer på antitesen.

Da gir jeg ordet til korreferent länsåklager Torsten Jonsson.
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Korreferenten, länsåklagare Torsten Jonsson, Sverige:

Inledningsvis vill jag peka på en iakttagelse som kan ge anledning
till viss eftertanke i detta sammanhang. Jag syftar på den stora skill-
naden, i vart fall i Sverige, mellan å ena sidan det intresse man i den
allmänna debatten och även i fackdebatten ägnar åt försvararens
uppgifter och yrkesroll och å andra sidan det relativa ointresse man
visar för åklagarens funktioner och åklagaretiska frågor.

För åklagarväsendets rent interna del förekommer det inom ramen
för utbildningen av blivande åklagare i ämnet åklagartjänst vissa
avsnitt som behandlar åklagarrollen och särskilt då rent yrketiska
frågor. På en kursserie som kallas »Åklagaren i domstolen« tas samma
ämne upp till ytterligare studium. Det skrivna material som finns på
detta område härrör framför allt från åren närmast efter den nya
rättegångsbalkens ikraftträdande 1948. Under tiden därefter har
länsåklagaren Lithner gett ut en studie av åklagarens arbetsmetoder,
betitlad »Aklagararbete och åklagarroll«. Ytterligare en rättskälla på
området är - men betydligt mer svårtillgänglig - de ärenden hos
riksåklagaren som gäller anmärkningar mot åklagare. Detta senare
material publiceras normalt inte och av naturliga skäl förs det kanske
inte så ofta vidare av dem som är närmast berörda och som får del
av materialet.

Helt annorlunda ställer det sig när det gäller försvararnas roll i
straffprocessen. Den har ingående belysts i Holger Wiklunds bok om
god advokatsed. Den är föremål för kontinuerlig granskning internt
genom offentliggörande i tidskriften av utslagen i disciplinmål rnot
advokater. Den granskas offentligt i den allmänna debatten, nu senast
i samband med diskussionen om samhällets ingripande mot den
organiserade och ekonomiska brottsligheten. Man har här uttryckt
två olika meningar. Den ena går - grovt uttryckt - ut på att en
advokats enda plikt ligger i lojaliteten mot klienten och att hans
agerande därför begränsas endast av om han riskerar att göra sig
skyldig till en straffbelagd gärning. Den andra meningen hävdar att
advokaten har en plikt även gentemot rättsordningen och då även
gentemot de värderingar som ligger bakom lagstiftningen också i fall
då den skrivna lagen inte till fullo ger uttryck för dessa värderingar.

Det är mot den nu skisserade bakgrunden jag försöker lösa den
uppgift som har ålagts mig, att granska høyesterettsdommer Bloms
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framställning. Det har visat sig vara en betydligt svårare uppgift än
jag trodde. Referentens framställning och hans inledningsförande här
i dag innehåller så mycket kloka och riktiga synpunkter att det känns
närmast besvärande att försöka komma till tals mot dem. Jag ägnar
mig därför huvudsakligen åt att komplettera referentens synpunkter
snarare än att bemöta enskilda punkter.

De första frågorna jag skall ta upp gäller förundersökningen. Vi
har i Sverige haft en debatt om vem som skall leda denna undersök-
ning, polisen eller åklagaren. I ett betänkande »Förundersökning«
(SOU 1967:59) och under remissbehandlingen av det betänkandet
har de två alternativens fördelar och nackdelar granskats. För egen
del är jag visserligen medveten om de principiella betänkligheterna
mot att åklagaren leder förundersökningen. Trots detta anser jag att
detta system medför sådana praktiska vinster att det bör bibehållas.

Förundersökningsledaren förfogar över hela utredningsapparaten.
Han har bakom sig samhällets resurser, så stora som de nu är i
rådande statsfinansiella läge. Han har praktiska möjligheter att kon-
tinuerligt följa utredningen, vilket hela tiden ger honom ett försprång
före försvaret. Och, sist men inte minst, han förfogar över en hel
arsenal av tvångsmedel. Man hör ibland åklagare försöka förringa
den makt som har lagts i deras händer. Det tycker jag är fel: att vi
åklagare har anförtrotts denna makt bör vi i stället vara stolta över,
så länge vi är medvetna om det speciella ansvar som det medför.

Försvararen begär ibland kompletteringar av förundersökningen.
Åklagaren har en laglig möjlighet att säga nej till en sådan begäran
från försvararens sida. Mot bakgrunden av det särskilda ansvar, som
åklagarens maktposition medför, anser jag att åklagaren bör tillmö-
tegå snart sagt varje sådan begäran från försvararens sida. Undantag
måste naturligtvis kunna göras (exempelvis när begäran om viss
åtgärd har rent chikanöst syfte).

Detta leder mig in på frågan om försvaret skall göra någon egen
utredning. Det finns inget som helst förbud mot att försvararen själv
hör ett vittne och sedan anmäler till rätten att han vill åberopa förhör
med vittnet. Detta under förutsättning att inte vittnets uppgifter har
gått emot försvarets intressen: i sådant fall lär något sådant vittnes-
förhör inte påkallas.

Detta är den teoretiska bakgrunden. Man vad händer i praktiken?
När ett vittne som tidigare bara har varit i kontakt med försvararen
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skall höras inför rätta blir det alltid en mycket konstig stämning i
rättssalen. Ordförande och åklagare (för att inte tala om nämnden)
tittar med ögonen lysande av misstro mot vittnet och mot advokaten.

Det är inte förvånande att en försvarare föredrar att låta vittnet
höras inom förundersökningens ram. Detta har också andra fördelar.
Åklagaren har möjlighet att sätta in förhörsledare som är kunniga,
duktiga och har utbildning för uppgiften att höra vittnet på ett korrekt
och rättvisande sätt. Både åklagaren och utredningspersonalen hand-
lar under ett tjänsteansvar som ålägger dem strikt objektivitet. Och
försvararen slipper ifrån den samvetskonflikt som kan uppstå om han
själv tar kontakt med ett för utredningen okänt vittne och får höra
sakuppgifter som är helt förödande för hans huvudmans sak.

Dessa frågor har väl hittills inte uppfattats som innebärande alltför
stora problem. Men på senare tid har man kunnat se vissa tendenser
till en polarisering i förhållandet mellan förundersökare och försvar.
Det sker allt oftare en kraftsamling från försvarets sida, man vill föra
ett aktivt försvar. Ett sådant försvar kan - i synnerhet om det är ett
uttryck för åsikten att försvarets handlingsfrihet begränsas endast av
det straffbara området - bidra till att skapa en helt ny situation i
förhållandet mellan åklagare och försvarare.

Fram till dess att beslut i åtalsfrågan är fattat krävs det absolut och
oinskränkt objektivitet från åklagarens sida. Åklagarens tillgång till
maktmedel och till samhälleliga resurser skärper ytterligare detta
krav. Tilltron till åklagarens objektivitet kan — åtminstone skenbart
- komma att dras i tvivelsmål genom det förhållandet att åklagaren
under detta skede av straffprocessen alltid måste vara försiktig med
vad han kan anförtro försvararen"eftersom denne ju normalt inte kan
förväntas förtiga inför sin klient vad han har fått vetskap om.

Inför och efter åtalsbeslutet blir situationen annorlunda. Då är
åklagaren skyldig att handla helt öppet. Han skall bereda försvaret
tillgång till all utredning, däribland - och det är en punkt som det
ibland syndas emot — även sådan utredning som åklagaren själv
kanske bedömer som mindre intressant och som han därför inte avser
att redovisa i förundersökningsprotokollet.

Sedan kommer vi till huvudförhandlingen. Här anser jag att my-
cket höga krav skall ställas på åklagarens objektivitet i sakfrågorna.
Där finns det egentligen ingen inskränkning. Däremot måste rimli-
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gen åklagarens yttre, formella agerande kunna ge uttryck för hans
ställning som part.

Høyesterettsdommer Blom har tagit upp en intressant problematik
i detta sammanhang: »det fatale spørgsmål«, det vill säga frågan som
kan komma golvet att öppna sig under den misstänkte om »fel« svar
lämnas på den. Här har jag den allra största förståelse för de vansk-
ligheter som försvararuppgiften innehåller. Vi har väl alla varit med
om när försvararen har ställt just den där extra frågan för mycket och
fått det helt oväntade svaret som har raserat försvaret.

En intressant iakttagelse är att den misstänkte oftast är på sin vakt
när han hörs av åklagaren. Då vet han att han inte har något gott
att vänta. När däremot försvararen, som sitter bredvid honom och
som förefaller att vara hans enda vän, i kamratlig och vänlig ton
ställer frågor, då är den misstänkte ofta mer aningslös. Det är ofta
i denna situation som »det fatala svaret« kan komma.

Objektivitetskravet gör att åklagaren måste ställa »det fatale spørs-
mål« och hans roll av part i målet gör att han ställer frågan gärna
och med tillförsikt.

I høyesterettsdommer Bloms framställning sades det att innled-
ningsforedraget måste vara ytterst objektivt. Här vill jag - äntligen
- fjärna mig något från høyesterettsdommerens åsikter på en punkt.
Sakframställningen, som vi kallar den i Sverige, har ju flera funktioner
i processen. Den skall ge den allmänna bakgrunden till hela målet
och bland annat skall då lämnas upplysningar om klara och ostridiga
fakta. Det skall lämnas en redogörelse för ett påstått händelseförlopp
på ett sådant sätt att rätten förstår den bevisning, som senare skall
förebringas, och framför allt förstår vad det är som skall styrkas med
varje särskilt bevismedel.

Naturligtvis är det gärningsbeskrivningen som är det avgörande
när det gäller att avgränsa processföremålet. Men även sakframställ-
ningen har en processteknisk funktion härvidlag som en komplette-
ring och den kan då tjäna till klarläggande av processens omfattning.

Slutligen är det ytterligare en funktion hos sakframställningen som
jag i detta sammanhang vill peka på. Om målet är av den arten att
det är möjligt anser jag att åklagaren redan i detta tidiga skede av
rättegången bör redovisa sin åsikt rörande hur allvarligt han ser på
brottet. Det kan gälla exempelvis den tilltalades motiv eller den
åtalade gärningens straffvärde i annat avseende.



1 58 Torsten Jonsson

Dessa synpunkter från åklagarens sida måste framföras i början av
processen för att alla frågor skall kunna bli ordentligt belysta och för
att det material, som läggs fram i processen skall kunna bedömas
därefter. En tidig redovisning från åklagarens sida av hans synsätt ger
dessutom försvaret möjlighet och rådrum att beakta dessa frågor vid
förhör med den tilltalade och med vittnen och på annat sätt bemöta
åklagarens synpunkter. Dessa måste därför komma fram tidigt och får
inte sparas till slutanförandet.

Får jag till sist säga att kravet på objektivitet gör att åklagaren
självfallet inte i sin sakframställning får ge uttryck för en syn på den
tilltalade eller gärningen som åklagaren inte är övertygad om att
kunna styrka. Men det är kanske inte enbart objektivitetskravet som
ålägger åklagaren detta utan även hans omtanke om den egna trovär-
digheten.

Valet av försvarare är på ett sätt ett bekymmersamt kapitel. Det
råder av någon anledning motvilja mot ett system med specialistin-
riktning inom advokatväsendet. Det tycker jag är beklagligt. Intresset
av att den tilltalade får det bästa möjliga försvar måste enligt min
mening väga över jämfört exempelvis med fördelen att advokaten får
träning inom alla områden av juridiken.

I praktiken är väl problemen inte så stora. Det finns ju ett antal
advokater som så gott som på heltid ägnar sig åt försvararuppgifter.
De skaffar sig ingående kunskaper på området, de gör ett mycket gott
arbete och deras klienter har all anledning att vara nöjda.

I detta sammanhang har høyesterettsdommer Blom berört frågan
om s tjärnadvokaterna. Jag tänker inte gå in på detta. Det finns risk
för att man hamnar inom det falt av så kallad popjuridik som inte
är särskilt fruktbart för en seriös diskussion.

Detta leder mig osökt in på nästa avsnitt nämligen förhållandet
till massmedia. Trycket från nyhetsorganen med krav på tidig infor-
mation kan vara oerhört påfrestande. Mot detta står kravet på skydd
för de personer, som är inblandade, och intresset av att inte skada
utredningen. Dessa ibland oförenliga syften gör att varje princip för
underrättelser till nyhetsmedierna, i vart fall när det gäller större och
mer uppseendeväckande rättsfall, nog tyvärr måste förbli just en
princip.

Kärnpunkten i höyesterettsdommer Bloms framställning är att
parterna på ömse håll i vart fall före åtals väckande bör ålägga sig
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den inskränkningen beträffande uttalanden avsedda för offentlighe-
ten att de endast ger faktauppgifter och avhåller sig från att dra några
slutsatser av dessa fakta.

Detta borde gälla båda parter. Man måste dock vara medveten om
att kraven i detta avseende inte kan hävdas med samma kraft när det
gäller försvararen. Han har ju alltid i första hand lojaliteten mot sin
klient som ledstjärna för sitt handlande. Att försvararen bör undvika
alltför starka uttryck för tron på klientens oskuld hör väl snarast till
den naturliga självbevarelsedriften. Bevisningen kan ju tänkas bli så
stark (och kanske till och med kommer att inrymma ett senkommet
erkännande) att alltför trosvissa uttalanden i ett tidigt skede så små-
ningom kan komma att bli mindre nöjsamma att komma ihåg eller
att bli påmind om. Försvararens uttalanden till nyhetsmedia får be-
dömas med den goda smaken som måttstock och med tryckfrihetsreg-
lernas straffbestämmelser som gränsmärken.

På åklagaren får man alltså ställa högre krav. Han har ett särskilt
ansvar. Det är han som förfogar över sakmaterialet. Av honom som
myndighetsrepresentant krävs det att han finner en balanspunkt
mellan massmedias informationsbehov och den tystnadsplikt som
uppställs av den enskildes anspråk på skydd för den personliga in-
tegriteten mot ett utlämnande åt offentligheten.

Som framgår av vad jag har sagt under mitt anförande har jag inte
dragit mig för att bedöma försvararen och hans agerande utifrån mina
egna erfarenheter. Jag är väl medveten om riskerna med att använda
sig själv som måttstock vid bedömning av andra. På ett sätt har jag
därmed försatt mig i samma situation som den Nobelpristagare som
genom försök med råttor ansåg sig ha kunnat påvisa att människor
i allmänhet är nyfikna, sällskapliga och förtjusta i ost. Men den risken
får jag väl ta.

Till belysning av hur man i praktiken löser problemet med dua-
lismen mellan ställningen som part och kravet på objektivitet kan jag
slutligen hänvisa till den åklagare, som befann sig i slutet av en lång
och besvärlig rättegång där det ena vittnet efter det andra inte hade
kunnat eller velat lämna det stöd för bevisningen som åklagaren hade
förväntat sig. Åklagaren skulle i denna vanskliga situation slutföra sin
talan och han tillgodosåg då både sin partsroll och sin objektivitets-
plikt genom att avsluta sin plädering med orden »jag yrkar bifall till
min talan och gör gällande att åtalet är i det närmaste styrkt«.
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Professor Per Olof Bolding, Sverige:

I sitt inledningsreferat till denna diskussion har højesterettsdommer
Blom sett straffprocessen väsentligen som ett medel for att åstad-
komma en dom. Domen skall fylla vissa krav. Den skall om möjligt
bygga på »et saksforhold slik det har vært i virkeligheten, og på
rettsregler hvis riktighet har størst mulig sannsynlighet for seg«.
Samtidigt gäller det att förebygga att någon oskyldig blir dömd. Ett
rimligt antal oriktiga frikännande domar måste accepteras.

Detta kan man hålla med om. Men samtidigt måste sägas: Det vore
fel att se straffprocessen enbart som ett hjälpmedel för att åstad-
komma en dom med ett visst innehåll. Straffprocessen har sina all-
deles speciella sociala verkningar, som ofta inte är alls åsyftade av
lagstiftaren men som dock måste anses utgöra viktiga realiteter när
rättspolitiska problem kommer under diskussion. Rättegången har
betydelse i och för sig. Den innebär en stark upplevelse, oftast negativ,
för den tilltalade och hans anhöriga. Rättegången - särskilt om den
får publicitet - kan vara en värre påföljd än det straff som den
resulterar i. Den kan upplevas som ett medel, varigenom en människa
får en ny identitet. I värsta fall: Rättegången kan bidra till att den
dömde upplever sig som ställd vid sidan av samhället och att han
anpassar sina värderingar efter detta.

Sådana iakttagelser — som jag inte här skall fördjupa mig i ytter-
ligare — vad kan de ha för intresse för frågan om åklagarens och
försvararens uppgifter i processen? Min tes är följande: Rättegången
tillgodoser inte i tillräcklig mån den tilltalades rättssäkerhetsintresse.
Den tilltalade får inte, genom det sätt varpå processen är uppbyggd,
ett tillräckligt moraliskt stöd, en tillräcklig hjälp för att bemästra de
svårigheter som processen innebär. Och detta beror särskilt på att
försvararen tilldelats en alldeles för obetydlig roll. Jag skall med några
ord utveckla den tesen och komma med några antydningar om möj-
liga reformer.

Som referenten framhåller (s. 7) är brottmålsprocessen organiserad
så att åklagaren håller inledningsföredraget — på svenska: sakfram-
ställningen — medan försvararen inte kommer ordentligt till orda
förrän i samband med pläderingen. Konsekvenserna av detta är bl.a.
följande. En duktig och väl förberedd försvarare får ingen chans att
redan i början av processen reducera de negativa intryck av den
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tilltalade som rätten fått genom vad som andragits gentemot honom.
Jag hänvisar särskilt till debatten i Västtyskland, förd av bl.a. Josef
Esser, om den stora roll som »Vorverständnis« kan spela såsom
motivation för dem som har hand om processen. Vidare: En illa
förberedd eller mindre skicklig försvarare behöver inte känna någon
oro för sina bristande ambitioner, han kan under sakframställningen
och bevisupptagningen snappa upp tillräckligt mycket för att kunna
nödtorftigt hålla en plädering. Och slutligen: När den tilltalade hörs
så sker detta mot en bakgrund som han ofta måste uppfatta som i
hög grad negativ och nedslående. Det är bara åklagaren som har
närmare belyst saken. Försvararen kommer in senare. Han har inte
möjlighet att under huvudförhandlingen ge den tilltalade råg i ryg-
gen.

Enligt min mening är det alltså starka skäl som talar för en reform
- i viss mån med anpassning till anglosaxisk rätt - som skulle inne-
bära att försvararen kommer till tals redan på ett tidigt stadium av
processen, före förhöret med den tilltalade, genom ett »opening
speech«. Därigenom skulle han tvingas att sätta sig väl in i förunder-
sökningsmaterialet och göra sig noga underrättad om den tilltalades
inställning i fråga om målets detaljer. Och den tilltalade skulle inte
behöva gripas av den förlamande känslan i processens första skede
- alla är emot mig!

Det kanske kan invändas att en sådan reform kunde leda till
utsuddande av gränserna mellan sakframställning och plädering.
Men dessa gränser är inte sakrosankta - det anses de inte heller vara
i anglosaxisk rätt — och det innebär knappast någon olägenhet om
en plädering delvis består däri att man ytterligare understryker syn-
punkter som man redan varit inne på i ett inledningsanförande. Jag
håller helt med länsåklagare Jonsson när han påpekar att åklagaren
i en sakframställning bör kunna komma in på en bedömning av
grovheten utav brottet, en sak som han naturligtvis sedan kan åter-
komma till i pläderingen. På motsvarande sätt borde en försvarare
kunna komma till tals dels i ett opening speech, dels i den senare
pläderingen.

En annan invändning mot vad jag här sagt skulle kunna formuleras
som en skeptisk motfråga: Är det egentligen så mycket att vinna med
en reform av denna typ? - Härpå skulle jag vilja svara: Vi bör vara
angelägna om alla reformer som bättre markerar att processen skall
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vara ett »fair play«. I slutet av sin promemoria påpekar referenten
helt riktigt att straffprocessen kan komma att i framtiden möta ett
hårdare klimat. Desto viktigare är det då att vi från samhällets sida
visar vilja att finna former för en öppen och fri kontradiktorisk debatt
om förutsättningarna för fallande domar i brottmål. Man kan inte
räkna med att den som drabbats av en fallande dom skall anse domen
rättvis. Men det vore bra om han oftare än nu kunde känna en - låt
vara motvillig - respekt för den procedur som lett fram till domen.

Docent, jur. o. fil. dr. Hans Klette, Sverige:

Vilka värderingar och grundprinciper, krav och dylikt ställer vi på
processen idag? Nu kan detta bli ett för stort tema men jag vill ända
dra upp problemställningen där. Om vi tittar på de grundläggande
värderingarna bakom brottsmålsprocessen, skulle vi kunna säga det
påföljande sätt något förenklat. A ena sidan har vi då - om vi tar en
idealtypisk diskussion d.v.s. ett slag som inte finns i verkligheten men
som ändå är viktigt att tänka sig - högsta effektivitet på brottsbe-
kämpningen och på motsatta sidan av det här kontinium finns högsta
rättssäkerhet för den enskilda individen. I vår brottsmålsprocess idag
i de nordiska länderna ligger vi någonstans mitt emellan i olika
frågor. Vi ligger dessutom på olika ställen av det här kontinium i olika
frågor och vi vet ofta egentligen inte var vi ligger.

Det är viktigt att vi gör klart för oss hur vi vill ha det beträffande
grundvärderingen på den här punkten och då anser jag att vi ska sätta
den tilltalade i centrum. Vi har, som professor Ekelöf har varit inne
på i sina böcker, ännu inte infört en förhandlingsprincip fullt ut i vår
svenska brottsmålsprocess. Vi har kvar alldeles för mycket av inkvi-
sitoriska drag framförallt i polisens förundersökning och jag vill påstå
att den tilltalade egentligen aldrig kommer upp ur det underläge, som
han får genom att stå ensam under polisutredningen utan försvarare.
Detta hänger efter honom i hela brottmålsprocessen, därför att hur
objektiv än en polis ska vara i sin utredning, hur objektiv än en
åklagare ska vara i sin verksamhet, så är det att fordra för mycket
av oss stackars människor att vi ska klara av att vara helt objektiva.
Vi vill vara effektiva yrkesmän också och det är därför nödvändigt
att försvararen kommer in från allra första början på förundersök-
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ningsstadiet för att han ska kunna tillvarata den misstänktes rättssä-
kerhetsgarantier.

Dessutom läser - i Sverige i varje fall - domaren förundersök-
ningsprotokollet och förbereder huvudförhandlingen och han kan
inte undvika att bli påverkad av vd som står där. Vi måste på ett annat
vis ha freshness of the mind hos rätten, när åklagaren och försvararen
kommer inför denna och lägger fram sina åsikter. Jag menar, att om
vi vill ha större rättssäkerhet för den tilltalade, måste vi ha en större
aktivitet hos både åklagaren och försvararen i förberedelsen av själva
huvudförhandlingen för att »freshness of the mind« från domarens
och nämndens sida ska kunna föreligga. För att sammanfatta, måste
vi alltså föra klart för oss 1) grundvärderingarna bakom den brott-
målsprocess, som vi har och vill ha, 2) hur vi där ska sätta in den
tilltalade i centrum och 3) hur åklagarens och försvararens uppgifter
ska byggas ut.

Professor, dr. jur. Johannes Andenæs, Norge:

Jeg fikk lyst til å gjøre noen kommentarer til det som professor
Bolding sa. Det er så åpenbart riktig det han sa innledningsvis at
straffeprosessen har en slags egenverdi, en egenvirkning utover det
å lede frem til en fellende eller frifinnende dom. Man kan f.eks. tenke
på varetektsfengsel, men som i realiteten er —jeg tror i alle nordiske
land og iallfall i Norge - et vesentlig ledd av det strafferettslige
reaksj onssystemet.

Jeg stiller meg mere tvilende overfor det som professor Bolding
så kom til av praktiske forslag, om innledningsforedrag både fra
forsvareren og fra aktor. I og for seg er det en naturlig tanke. I
sivilprosessen har vi det slik. Det kommer et innledningsforedrag fra
hver side, og vi betrakter det som en selvfølgelig ting, og man spør
seg selv: Hvorfor skal det være annerledes i straffeprosessen? Hvorfor
skal anklageren der ha monopol på denne sakfremstilling? Men det
er, tror jeg, en stor hake ved å innføre et system med innlednings-
foredrag fra begge side. Dette ble diskutert svært inngående i den
norske straffeprosesslovkomiteen som avga sin innstilling i 1969, og
hvor der var megen praktisk innsikt representert. Det resonnement
som ble avgjørende, var omtrent dette: Det har vist seg i sivilproses-
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sen hos oss at det er en tendens til at tyngdepunktet i prosessen faktisk
fra begge sider forskyves til innledningsforedragene. Og hvis dette
nå skulle skje også i straffeprosessen, vil det måtte skje på grunnlag
av etterforskningsdokumentene. Det er jo de som ville bli grunnlaget
for innledningsforedragene. Med andre ord man ville få en tyngde-
punktforlegning til etterforskningsdokumentene, slik at når man
kommer til bevisførselen, har retten og ikke minst de lege dommere
uungåelig fått et sterkt inntrykk av hvordan saken ligger an på
grunnlag av etterforskningsdokumentene.

På dette grunnlag kom vi i komiteen til at vi ville opprettholde
den nåværende ordning med bare et innledningsforedrag fra ankla-
gersiden, men vi tok en reservasjon. Vi foreslo tatt inn en bestem-
melse om at forsvareren skal kunne få anledning til å supplere dette
innledningsforedrag med korte bemerkninger. Det kan jo foreligge
situasjoner hvor han mener at aktors foredrag er ikke rimelig objek-
tivt, eller at vesentlige ting mangler, eller han finner det nødvendig
å fremføre et vesentlig synspunkt fra forsvarets side allerede på dette
tidspunkt; og vi foreslo en uttrykkelig hjemmel for det.

Det nåværende system med bare innledningsforedrag fra aktor
medfører et ufravikelig krav til objektivitet fra aktors side, at han ikke
benytter seg av den mulighet som systemet gir ham, til å farge rettens
inntrykk av bevismaterialet på forhånd. Jeg kan nok tro at det av og
til syndes fra anklagersiden, noe som retten i tilfelle bør være opp-
merksom på og gripe inn imot.

Høyesterettsdommer Hans Michelsen, Norge:

Herr dirigent. Jeg skal ikke innlate meg på noen straffeprosessuelle
finesser. Men så vidt jeg har oppfattet situasjonen i Norge, så er det
selv etter den nåværende lovgivning ikke umulig at forsvareren om
han ønsker det kan holde et innledningsforedrag. Det kan være et
spørsmål om dette innledningsforedrag skal komme i umiddelbar
tilknytning til aktors redegjørelse for saken, eller om den skal komme
før forsvaret slipper til med sine beviser.

Men så kan vi gå til praksis, og der kan man vel si at det viser
seg at forsvarerne ikke føler noen trang til kanskje nettopp ut fra de
betraktninger som professor Andenæs kom med, til å bruke denne
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anledning til et innledningsforedrag. Etter min erfaring - jeg har ikke
noen særlig erfaring som forsvarer — men etter min erfaring brukes
denne adgang bare i det jeg vil kalle ekstraordinære saker. Jeg har
selv brukt den én gang, det var i den store æreskrenkelsesprosessen
mot det vi kalte Fleischerkomiteen om granskningen i Industridepar-
tementet i Norge. Da brukte jeg denne anledning til å redegjøre for
hva som fra forsvarets side ville bli bragt til torvs. Og jeg tror at det
er riktig at det er bare i de ekstraordinære straffesaker — for å bruke
et sånt uttrykk — at man føler trang til en sånn ordning.

Højesteretsadvokat Benedikt Blöndal, Island:

Først er der noget om en del af forsvarerens opgave, som jeg savnede
her i diskussionen: At tage sig af den sigtede, at forklare til ham hans
retslige situation, de problemer, som han står over for.

Ofte er det, skal vi sige, et uheldigt menneske som er vokset op
under vanskelige forhold og er kommet på dårlige veje. Så har man,
efter min opfattelse i hvert fald, den pligt først at prøve at forklare
til dette menneske, hvorfor det er gået galt, og hvorledes man skal
prøve at komme på ret vej, efter at sagen er afsluttet, efter at dommen
er blevet afsagt. Det er ikke bare det at prøve at slippe med den
billigste dom. Man skal også tænke på selve mennesket, som skal
forsvares. Og ikke bare dette menneske, men også den sigtedes, eller
den anklagedes familie.

Og så kommer man ind på massemedierne, på det problem om
f. eks., når en sigtet bliver anklaget, skal familien så først få det at vide
i fjernsynsnyhederne eller skal forsvareren have lejlighed til at ringe
til sigtedes mor og fortælle, at nu i aften vil der komme noget trist
i fjernsynet, således at børnene måske skal holdes væk? Dette er en
af de ting, som jeg tror er nødvendig i aktors og forsvarers samar-
bejde, at undgå sådanne uheldige ting, som f. eks. at et barn hører
i radioen pludselig at nu er dets far blevet sigtet med anklage for
mord. Dette skulle ikke kunne ske. Men det er sket. Det er også sket,
at den sigtede først får kendskab til anklagen, når han sidder hjemme
hos familien og spiser, fordi den kommer i fjernsynet, før den bliver
tilkendegivet over for den anklagede. Sådanne problemer skulle må-
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ske drøftes under menneskerettigheder, men dette opstår også her,
synes jeg.

Det næste er spørgsmålet om forsvarerernes ret til at følge med
i undersøgelsen. Og jeg kan ikke acceptere det synspunkt, som er
fremsat på side 12 i Bloms indledning, hvor man siger, at forsvareren
skal have adgang til at følge med i efterforskningen og bør have fuld
aktindsigt, så længe ikke dette kan medføre bevisforspitdelse. Dette syns-
punkt synes jeg at en forsvarer ikke kan acceptere. En forsvarer skal
have ret til hele tiden at vide om alle dokumentsakter, som er blevet
fremskaffet i en undersøgelse. Forsvareren må så selv bedømme og
bestemme, om han vil lade sin klient, den sigtede vide, hvad han selv
ved. Forsvareren skal trøstes af domstolen, han har en offentlig stil-
ling, han har et meget betydningsfuldt ansvar, ikke bare for sin klient,
men også for samfundet. Men hvis man betragter forsvareren som et
andenklasses menneske, som ikke skal vide så meget som sagsøgeren,
som anklageren, så sidder den sigtede allerede fra begyndelsen i en
dårligere stilling, end han skulle i denne tid, som vi nu lever i.

Detaljen som jeg ville komme ind på var, spørgsmålet om den
sigtedes eller den anklagedes ret til selv at vælge sin forsvarer. Hos
os i Island er det i hvert fald således, at alle, som har advokatrettig-
heder, er pligtige til at påtage sig forsvaret, hvis nogen ønsker det,
og man kan næsten ikke slippe, selv om man har for meget at gøre.
Jeg tror, at hvis en sigtet har mere tillid til en advokat end en anden,
så har han ret til at få denne forsvarer. Disse synspunkter om terror-
sager og fanatiske advokater kan man jo acceptere i og for sig, om
man har dårlige erfaringer fra Tyskland i hvert fald eller fra flere
lande. Men det er jo en kort vej for disse forsvarere at sidde på
anklagebænken selv, og det er en chance, som vi må tage, at hvis en
forsvarer misbruger den tillid, som samfundet giver ham, så kommer
han jo selv til at sidde ved siden af den anklagede. Derfor synes jeg,
at man skal holde på, at den sigtede skal have ret til selv at vælge
sin forsvarer.

Og til slut, så er der et punkt, som jeg synes er meget betydnings-
fuldt. Det er forsvarerens ret til at være til stede allerede ved poli-
tiundersøgelse. Man skulle måske ikke sige forsvarerens ret, man
skulle sige den sigtedes ret til at have sin forsvarer, for det er jo
hovedsagen. Og her er der i min opfattelse en stor difference mellem
Skandinavien og for eksempel USA. Man er måske gået for langt i
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Amerika i denne henseende, men på den anden side så synes jeg, at
vi er alt for konservative. Hver gang en sigtet ønsker det, så skal han
have lov og ret til at have sin sagfører, sin forsvarer eller sin tillids-
mand ved sin side allerede ved begyndelsen af en politiundersøgelse.

Statsadvokat J. M. Hertz, Danmark:

Der er talt om sagsfremstilling her, og jeg er bange for, at vi her er
ude for at køre lidt forbi hinanden også med hensyn til, hvordan
procesreglerne er i vore forskellige lande. I Danmark er det sådan,
at vi har en regel i nævningesager, som jo er en meget lille del af
den samlede strafferets mængde. Der skal statsadvokaten indlede med
at udvikle, hvad der er tiltalens genstand. Disse besynderlige ord, det
plejer jeg at sige, at jeg skal nu kort redegøre for, hvad sagen drejer
sig om. Og det gøres i dansk praksis meget kort, selvfølgelig efter
sagens art og vidtløftighed i temaet, men det gøres så kort uden
referat af vidneforklaring eller tiltaltes forklaring med henvisning til,
at nu kommer den og den person på scenen i hændelsesforløbet, og
denne person skal vi selvfølgelig høre senere som vidne her i retten.
Man bestræber sig på og man forventer fra alle sider, at det, der bliver
sagt fra anklagemyndighedens side i nævningesager i det vi kalder
forelæggelse, det som her er blevet omtalt som sagsfremstilling, det
forventes meget kort og meget objektivt, og på den anden side også
sådan, at det kan skabe en forståelse af det, der står i anklageskriftet.
I andre sager bruger man det praktisk talt ikke; man kan gøre det
i store indviklede bedragerisager, hvor det kan være nyttigt for alle
parter at få at vide, hvordan sagen er opstået, og hvordan den har
udviklet sig, på lignende måde som i nævningesager, men der bruges
uhyre lidt i Danmark disse sagsfremstillinger, og som sagt bortset fra
nævningesager, er det den rene undtagelse, at sagen begynder med
en forelæggelse fra anklagemyndighedens side. Jeg skal på det be-
stemteste ud fra min erfaring fraråde professor Boldings forslag om
en åbningsstatement fra forsvarerens side. Man skal rette sin kritik,
hvis man er utilfreds med noget på dette tidspunkt af processen, så
skal man rette sin kritik mod anklagerens forelæggelse af sagen mod
anklagerens sagsfremstilling og i hele opbygningen af vores proces
fremhæve, at denne del af processen kun har den og den ganske
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bestemte korte klare opgave og intet andet, og selvfølgelig ikke under
nogen omstændigheder må benyttes til en forprocedure af skyld-
spørgsmål. Vi skal ikke indføre en åbningsstatement efter min erfa-
ring. Vi skal sætte ind på at give sagsfremstillingen, forelæggelsen,
den rigtige form og det rigtige indhold og begrænse det.

Højesteretssagfører Blöndal nævnte højesteretsdommer Knut
Bloms indlæg side 12 om forsvarerens adgang til at følge med i
efterforskningen. Og det kan jo være et stridsspørgsmål. I de fleste
sager frembyder det ikke nogen som helst problemer, men det kan
jo i marginalsagerne være et egentligt konfliktspørgsmål. Min opfat-
telse det er den, jeg er helt enig med Blom, altså selvfølgelig skal
forsvareren have indsigt og også løbende indsigt i efterforskningen,
når han ønsker det. De fleste forsvarere, som jeg har været ude for
i mit lange liv, de slår tre kors for sig for det, men det må de jo selv
afgøre. Men der er en grænse. Det kan ikke nytte noget, der kan være
situationer i efterforskningen, hvor det er absolut helt givet af yderste
vigtighed, at den sigtede ikke får noget at vide om, hvorpå undersø-
gelsen nu står i dette øjeblik, og hvad undersøgelsen går ud på.

Og i virkeligheden er det et spørgsmål om det er i forsvarerens
interesse at følge i den grad med, at han kan få mistanke på sig for
at ødelægge noget. På den anden side kommer han let dér også i den
ubehagelige situation, skal jeg nu sige noget til min klient eller skal
jeg ikke. Og det kan nok fremkalde et virkelig konfliktspørgsmål,
samvittigshedsspørgsmål, for forsvareren. Så kan vi jo nok så meget
sige, at det må han ikke, og han må ikke ødelægge undersøgelsen,
og jeg har aldrig i mit lange liv kunnet gribe en forsvarer i en
uhæderlig handling, men jeg vil da gerne tilstå, at jeg har i mange
tilfælde haft mistanke om, at noget sådant forelå, men jeg har aldrig
kunnet bevise det.

Det er livets hårde vilkår, det kan ikke nytte noget, sådan er det,
og vi, der har medansvaret for, at forbrydelser bliver opklaret, vi kan
ikke lade ovenikøbet fordi det det drejer sig om de vanskeligste sager
komme ud for en eller anden form for ødelæggelse på grund af
indiskretion. Det vil jeg gerne fastholde dette synspunkt, men det er
noget, der slet ikke har nogen praktisk rolle som regel i det daglige
liv. Om forsvarerens efterforskning så skal han selvfølgelig have lov
til det. Alle forsvarerens begæringer skal efterkommes, og han må
efterforske lige så meget han vil på egen hånd. Men som en fremtræ-
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dende forsvarsadvokat engang sagde, da jeg drøftede det spørgsmål
med ham, nej vor herre bevare mig vel jeg vil gøre det og vil det,
at jeg står i retten og siger, det og det er ikke oplyst, det og det er
ikke oplyst, politiet har ikke oplyst, anklagemyndigheden har ikke
oplyst, og vi kan ikke dømme den mand, når vi ikke ved disse ting,
der er helt afgørende, altså må min klient frifindes. Hvorfor skulle
jeg, sagde advokaten, gå ud og på nogen måde komplettere bevisma-
terialet eller hjælpe til, at det kom frem. Det ligger aldeles uden for
min opgave, mit ønske. Mit syn på det, det er at beviser er så dårligt
som muligt, og lad dog politiet og anklagemyndigheden fremkomme
med det dårlige bevismateriale, de har.

Forsvareren kan jo have sit initiativ i sin tilskyndelse i at gå ud
og forske, at han kan søge og håbe at finde beviset for sin klients
uskyld. Eller søge at finde noget, der kan ødelægge det bevis, der
måske i og for sig er i sagen, og det er forsvarerens konflikt, og
samvittighedskonflikt, og det troede jeg, at hver forsvarer løser efter
sit temperament og efter sine evner på det område. Men jeg må sige,
at efter de mange års erfaring, det er uhyre lidt, at jeg har set
selvstændig forsvarerinitiativ i sager.

Hr. ordførende, jeg beklager meget, at tiden er gået, jeg takker.

Advokat Ragnar Gottfarb, Sverige:

Debattanten tar upp försvararens roll i ett hårdare klimat för det är
där det är farligt. Litet granna halvhjärtat talar inledaren om en
diskriminering av försvararens roll när det gäller narkotikamål,
spionmål och terroristmål. Herr ordförande, när behöver en tilltalad
helhjärtat försvar av en fristående, självständig, kunnig försvarare om
inte när han är misstänkt för att vara narkotikahaj eller spion eller
terrorist. Är det ingen som har tänkt på att den som blir åtalad för
en sådan sak kan vara oskyldig? Och första förutsättningen för att
man skall kunna utföra ett helhjärtat försvar det är väl ändå att man
skall ha sin huvudmans förtroende och hur skall man kunna få sin
huvudmans förtroende om inte denne huvudman, den tilltalade, får
den försvarare han vill ha utan samhället eller någon annan skall utse
denna försvarare.
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Jag vet inte riktigt hur jag skall tyda de här antydningarna om att
någon annan skall utse försvarare. I så allvarliga mål gäller det väl
om någonsin att förtroendet mellan den tilltalade och hans försvarare
skall kunna spela den stora rollen som det alltid skall göra, nämligen
att försvararen via sin huvudman skall få veta hur det ligger till i
saken, så att han kan plocka fram vad som är relevant och servera
det för domstolen.

Och när jag hör højesteretsdommer Blom så tycker jag att jag anar
den där litet kvasivulgära inställningen från allmänheten, nämligen
att man sätter ett likhetstecken mellan den tilltalade och hans försva-
rare. Det är liksom litet farligt att vara försvarare i spionmål, för där
är man antagligen en spion själv och därför skall det vara litet
handplockat på det där området. Har det verkligen inte slagit igenom
att försvararen står personligen helt vid sidan utav sin huvudman.
Fullständigt och intensivt och kunnigt och vad som helst men det är
ju inte han som är förbrytaren eller den misstänkte. Det trodde jag
väl ändå inte att någon åtminstone i denna församling skulle ha en
sådan tanke. Men se det här det skymtar igenom. Det är ju på det
sättet som inledaren säger att försvararen skall vara ett språkrör, ett
talrör för sin huvudman eller som man kanske eljest brukar säga,
framföra huvudmannens inställning om han nekar eller inte. Det skall
vara den arbetshypotes man arbetar efter men man är inte själv
engagerad. Vet jag någonting, så skall jag avträda ur målet och vittna,
annars skall jag sköta min sak alldeles oberoende av vad jag själv
tycker och jag är varken terrorist eller spion eller narkotikahaj eller
misstänkt därför att jag med hull och hår jobbar för den, som är utsatt
för en sådan misstanke.

Høyesterettsdommer Knut Blom, Norge:

Jeg har bare en ganske kort replikk till oppklaring.Jeg er 100 % enig
i at nettopp i disse sakene har tiltalte krav på et effektivt forsvar. Men
jeg tror ikke han kan få et effektivt forsvar hvis forsvareren er i en
slik posisjon at det er skjellig grunn til å trekke hans lojalitet i tvil.
Jeg tror det vil være uheldig om man i en spionsak får oppnevnt som
forsvarer den faste advokat for det land hvorfra spionasjen angivelig
er satt i verk. Jeg tror også det ville være uheldig hvis vi i en



Anklagerens og forsvarerens stilling og opgaver 171

terroristsak skulle bruke som forsvarer en som åpent har tatt til orde
for den politikk de tiltalte ønsker å fremme og forsvart de midler som
fra tid til annen er sett brukt. Jeg må tilstå at jeg i min forsvarertid
ikke så få ganger vært forsvarer for folk som sto tiltalt for spionasje,
og jeg har i all beskjedenhet følt det som en fordel ikke bare for meg,
men også for tiltalte at statsadvokaten uansett hvor forarget han måtte
være over mitt forsvar, i hvert fall ikke kunne trekke min lojalitet i
tvil.

Professor em. Per Olof Ekelöf, Sverige:

Jag skulle först vilja säga några ord om den här kontroversen mellan
Bolding å den ena sidan samt Andenaes och Michelsen å den andra.
En sak är vad som står i lagen och det står ju detsamma i alla de
nordiska processlagarna, som Bolding sade nämligen att försvararen,
om vi bortser från bevisupptagningen, skall komma till orda först
under pläderingen, proceduren.

Men i praxis är det i Sverige inte så vid alla domstolar. En svensk
huvudförhandling skall börja med att domaren frågar den tilltalade
om han erkänner eller förnekar den gärning som åklagaren angivit.
Men vissa domare riktar inte denna fråga till den tilltalade utan till
försvararen. Och varför då? Anledningen härtill är att vid partiella
erkännanden och förnekanden den tilltalade ofta ger felaktig upplys-
ning på grund av sin bristande juridiska kunskap. Antag att i ett fall
om avsiktlig skadegörelse den tilltalade är på det klara med att han
förövat handlingen men vill förneka uppsåt. Då har han givit ett
missvisande svar, vare sig han besvarar domarens fråga genom att
säga att han nekar eller att han erkänner. Vissa domare gör visser-
ligen så att de följer lagen genom att rikta frågan till den tilltalade,
men då denna svarat frågar de försvararen: »Är det någonting Ni vill
tillägga?«. Vidare vänder sig en del domare efter åklagarens sakfram-
ställning till försvararen och frågar: »Vill Ni något sätt komplettera
åklagarens sakframställning?« och då kan det hända att försvararen
kort berör den tilltalades version av vad som hänt.

Att så sker tror jag har sina fördelar ur bevisupptagnings- och
bevisvärderingssynpunkt, nämligen med hänsyn till att, som korefe-
renten framhöll, sakframställningens funktion framför allt är att un-
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derlätta för domstolens ledamöter att tillgodogöra sig det som kom-
mer fram vid bevisupptagningen. Det är en viss fördel för dem att
veta på vilka problem de skall inrikta sin uppmärksamhet.

Jag är emellertid av samma uppfattning som Andenaes att det inte
bör vara obligatoriskt för försvararen att avge sakframställning. Är
försvararen av den uppfattningen att hans klient ljuger för hela
slanten, tror jag att han gör klokast i att knipa käft och inte säga
någonting utan inrikta sig senare på att kritisera åklagarens bevis-
ning. Det är visserligen möjligt som Bolding säger att den tilltalade
härvid känner en besvikelse över försvararens bristande aktivitet,
men jag menar att vi får överlämna åt denne att avgöra hur han bäst
skall tillvarata sin klients intressen.

Jag skulle också vilja säga ett ord om koreferentens yttrande om
försvararvittnen. Den misstänkte har sagt till försvararen att det finns
ett vittne som åklagaren inte har anmält till förhör och som kan säga
saker som är till den misstänktes fördel. Försvararen begär då att
åklagaren låter polisen förhöra vittnet. Jag kan tänka mig att den
försvararen har här gjort just det som Gottfarb vände sig emot: han
har förverkat sin klients förtroende. Vad klienten räknar med är att
försvararen anhåller hos domstolen att vittnet skall höras. Och jag
kan inte förstå att åklagaren diskrimineras härigenom, ty försvararen
skall ju uppge vittnet i sin bevisuppgift, som delges åklagaren, och
sedan står det ju denne fritt att låta polisen förhöra vittnet. Kommer
försvararen däremot med vittnet oanmält till huvudförhandlingen,
bör han få en skrapa av domaren, om han kände till vittnet tidigare,
och gjorde han inte det, så föreligger ändock ett överraskningsmo-
ment, som kan medföra att åklagaren har rätt till ett uppskov i målet.

Emellertid är det inte främst de här detaljerna som föranlett mig
att begära ordet, utan det är referentens första och tredje teser på
sidan 18. Den förra lyder »Overordnet formål: Forebygge uriktige
domfellelser« och den andra: »Forsvarerens subjektivitet kontra sam-
vetskravet. Bara en talerør, men ikke mot bedre vitande«. Vad jag
undrar är vad detta egentligen innebär. Ser vi på sidan 8 i slutet av
stycke två så säger referenten: »Og han (forsvareren) må ikke bevist
søke å utvirke en frifinnelse, som han vet er gal«. Och på sidan 9
stycke två nedifrån heter det, då försvararen förstår att den tilltalade
är skyldig, men denne ändock vill förneka, så skall försvararen »enten
få tilltalte på bedre tanker eller han må frasi sig forsvaret«. A andra
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sidan sägs på stycke 3 på samma sida i slutet, att forsvararen »varken
har plikt eller uppfordring och göre sig opp noen personlig mening«
d v s om den tilltalade är skyldig eller inte.

Jag får inte det här att gå riktigt ihop. Om den tilltalade är skyldig,
skulle försvararen anpassa sitt försvar efter detta. Ja, då måste han
väl bringa sig en uppfattning om den tilltalade är skyldig eller ej, men
det skulle han inte skaffa sig någon kunskap om.

Man kan också fråga sig hur detta går ihop med försvararens
sanningsplikt? Alla är ense om att en försvarare icke får påberopa en
handling som han vet är falsk. Han får inte heller åberopa ett vittne,
som han vet är tubbat av den tilltalade att ljuga, och säger den
tilltalade att han vid brottstillfallet satt och drack öl på ett café några
kilometer från inbrottsplatsen, får försvararen inte åberopa detta
indicium, för den händelse han funnit att vid den tiden var caféet
stängt. Men hur går då detta ihop med att försvararen får procedera
på åtalets ogillande, även då han förstår att den tilltalade är skyldig?

På sidan 9 näst sista stycket berör referenten det sällsynta fallet
att den tilltalade beter sig så irrationellt att han säger till försvararen
»Du skal försvara mig, fast jag är skyldig och kommer att neka under
huvudförhandlingen«. Men ta ett mer realistiskt exempel. Försvara-
ren har studerat polisrapporten. Han finner åklagarens bevisning
mycket stark. Han har diskuterat saken med den misstänkte och
denne svänger sig fram och tillbaks med olika versioner för att till
slut stanna för en mycket otrolig sådan. Försvararen säger sig det att
visst är han väl skyldig. Hur skall han förfara då? Ja, jämför denna
situation medinvirkande i ett tvistemål. Ett svarandeombud har ju
också sanningsplikt, men denna går enligt min mening längre än
försvararens. Den gäller inte bara bevisningen utan även åberopande
av rättsfakta eller alltså vad som på norska kallas »anförsler« och på
danska »anbringender«. Ett svarandeombud får inte förneka i krav-
mål att det skett någon försträckning, då han vet att motsatsen är
fallet. Han får inte åberopa betalning, då han vet att hans klient inte
har betalt. På samma sätt är det ju med åklagaren i brottmål. Han
får icke åberopa ett rekvisitmoment som han vet inte har förelegat.
Men jag vill göra gällande att försvararen överhuvudtaget inte beh-
över åberopa att hans klient är oskyldig. Han kan åtnöja sig med att
säga: min klient har sagt det och det, härför vill jag åberopa de och
de bevisen och sedan kritisera åklagarens bevisning.
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Och jag skulle vilja göra gällande det att så bör en försvarare alltid
bete sig. Han skall aldrig säga att hans klient är oskyldig. Och varför
det då? Jo, antag att försvararen gör det en gång, då han är övertygad
om att hans klient är oskyldig. Sedan kommer nästa mål, där han
också är försvarare men där han inte är övertygad om sin klients
oskuld och då säger han inte heller någonting om det. Då gör natur-
ligtvis åtminstone lekmännen i domstolen den reflexionen — jaså,
försvararen anser att hans klient är skyldig.

Och därmed menar jag att denne brustit i sin uppgift, enär en
försvarare aldrig får göra någonting, som är till men för hans klient.

Lagstiftningsråd Gustaf Möller, Finland:

I Finland har bl.a. i tidningspressen på senaste tid förts en rätt livlig
debatt om försvarares rätt att få vara närvarande under förundersök-
ningen, närmast vid förhör med den misstänkte. Åsikterna tycks gå
mycket starkt i olika riktningar. I lagen ingår inga bestämmelser
härom. Förundersökningen är över huvudtaget mycket bristfälligt
reglerad i Finlands lagstiftning. Därför har också under arenas lopp
ett antal betänkande med förslag till lagstiftning om förundersökning
utarbetats. Det senaste publicerade förslaget är från år 1973. Detta
betänkande innehåller förslag till lagar om förundersökning, tvångs-
medel och försvar i brottmål. I detta förslag ville man ge den tilltalade
en absolut rätt at vara biträdd av sin försvarare under förundersök-
ningen. Under remissbehandlingen av betänkandet riktades framför
allt från polishål kritik mot denna rätt. Polisen ville begränsa den och
föreslog, att polisen skulle ha rätt, att när som helst förbjuda försva-
raren att vara närvarande vid förhör under förundersökningen. I fall
en sådan rätt dock skulle ges åt försvarare borde denne vara en
tjänsteman d.v.s. ett sk. allmänt rättsbiträde vid de kommunala rätts-
hjälpsbyråerna. Jag vill inte på något sätt kritisera våra allmänna
rättsbiträden. De är säkert i många fall lika bra som självständiga
advokater. Jag skulle dock anse, att det vore en alltför stor inskränk-
ning i den tilltalades rätt att välja försvarare, om han måste ty sig
till en tjänstemannaförsvarare under förundersökningen. Arbetet på
en lagstiftning om förundersökning i Finland fortgår alltjämt och nu
har man, såvitt jag är rätt informerad, tänkt sig en bestämmelse av
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det innehåll, att försvarares närvaro endast på grund av synnerligen
vägande, av brottsundersökningens ändamål föranledda, skäl skulle
kunna förbjudas.

Jag är optimistisk nog att tro at detta förslag kommer att gå igenom.
Då vi inte har några bestämmelse i ämnet så är det helt beroende
på förhörsledaren om försvararen får vara närvarande eller inte. Jag
har frågat talrika advokater i Finland som driver brottmål, huruvida
de har anhållit om rätt att få vara närvarande under förundersöknin-
gen. Flera säger att de har nog gjort det men att det är ytterst ogärna
polisen ger tillstånd därtill. I allmänhet ges inte dylikt tillstånd.

I det finska förslaget från år 1973 ville man dessutom ge en absolut
rätt för försvararen att vara närvarande vid alla förhör med tredje
person som sker på begäran av den misstänkte. Jag tror att denna
bestämmelse nog också kommer att gå igenom.

Av det tryckte referatet framgår, att man i Norge genomfört möj-
lighet till telefonavlyssning i narkotika mål. Såvitt jag är rätt infor-
merad föreligger sådan möjlighet också i Sverige och Danmark. I
Finland så hade man i 1973 års betänkande om förundersökning en
bestämmelse, som skulle ge polisen rätt att med domstols tillstånd
verkställa telefonavlyssning i mål angående grova narkotikabrott och
i mål där straffminimum är två år. En sådan rätt till telefonavlyssning
finner jag nog mycket äventyrlig. En sådan möjlighet innebär ett
alltför stort ingrepp i medborgarnas grundrättigheter och kan fram-
kalla onödig oro hos medborgarna att deras telefonsamtal avlyssnas.
Om det inte visar sig alldeles oundvikligt att genomföra en sådan rätt,
bör man nog inte göra det. Jag tror, att det åtminstone i Finland inte
föreligger något absolut behov härför. Vad jag har förstått, så har
förslaget om att införa en rätt till telefonavlyssning också numera
börjat segla i motvind i den arbetsgrupp, som bereder förslaget till
ny lagstiftningen om förundersökning.

I det tryckta referatet behandlar referenten även den klassiska
frågan därom, huruvida en försvarare bör avsäga sig uppdraget om
den tilltalade medger brottet för försvararen, men vill inför rätte
bestrida att han begått den i åtalet angivna handlingen. Jag skulle
något vilja nyansera det som anförs härom i referatet. Jag anser, att
om försvararen inte kan avsäga sig sitt uppdrag utan, att därigenom
kasta en misstanke på sin klient så bör han fortsätta at försvara denne.
Ett liknande problem kan uppstå i det motsatta fallet. Det har hänt,
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speciellt i Finland, att den tilltalade har inför polisen och inför dom-
stol medgett ett brott, som någon annan har begått. I det fallet anser
jag att försvararen inte under några omständigheter har någon annan
möjlighet än att avsäga sig uppdraget. Han kan givetvis inte inför
rätten säga att klienten har berättat för honom, att hans medgivande
av brottet är oriktigt och inte heller kan han procedera utgående från
de premisser att hans huvudman är skyldig.

Regeringsrådet Bertil Wennergren, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar. Jag skulle vilja ta fram två
synpunkter av allmän natur som jag tycker vara värda att nämna när
vi diskuterar straffprocessen. Højesteretsdommer Blom säger i sin
inledning här att straffprocessen i de nordiska länderna är i hög grad
detalj regeerad genom positivrättsliga bestämmelser och det har na-
turligtvis sin riktighet, så förhåller det sig. Men samtidigt vet vi ju
alla att straffprocessen gestaltar sig väldigt olika i olika typer av mål
och i olika sammanhang. Det ser enhetligt ut på papperet men i
verkligheten blit det väldigt varierande och det beror ju på att de
som agerar i straffprocessen är människor som har sin personliga stil.
De kommer inte till straffprocessen med färdigskrivna rollhäften utan
de har allmänna ramar att hålla sig inom men en stor valfrihet och
handlingsfrihet när det gäller att lägga upp agerandet.

En åklagare förbereder sig mycket dåligt inför en process om han
inte först noga sätter sig in i vilka personer som är huvudagerande.
Han måste känna domaren och domarens egenskaper och egenheter,
han måste känna försvararen, försvararens egenskaper och egenheter
för att kunna föra sin talan på bästa sätt. Försvararen måste på samma
sätt också vara väl insatt i åklagarens sätt att föra process. Endast
alltså om man känner varandras sätt att agera så fungerar det hela
på ett smidigt och riktigt sätt. Sen ska ju samtliga parter och agerande
vara beredda på oväntade ting. Det är de fatala spörsmålen, de fatala
svaren som plötsligt kommer helt dramatiskt och förändrar hela
scenbilden. Det här tycker jag är väldigt viktigt att hålla i minnet när
man diskuterar straffprocessen. Att den har en så mänsklig prägel och
att de mänskliga faktorerna betyder så mycket i straffprocessen. Det
var den ena allmänna synpunkten. Den andra är den att straffproces-



Anklagerens og forsvarerens stilling og opgaver 177

sen sträcker sig över mycket vida falt. Det är ju en kolossal skillnad
mellan ett enkelt brottmål om misshandel vid en dansbana eller nåt
liknande och ett mål om skattebrott eller annan kvalificerad brotts-
lighet.

Ser man på den sistnämnda typen av mål så har man ju där en
härva av ekonomiska transaktioner som det är mycket svårt att bilda
sig någon uppfattning om vad de egentligen har inneburit och hur
de egentligen har gått till och vad som egentligen har hänt med de
pengar som har slussats från den ena juridiska enheten till den andra.

Att lägga upp straffprocessen i ett sådant mål måste ju bli en helt
annan uppgift än att lägga upp straffprocessen i ett vanligt misshan-
delsmål eller inbrottsmål eller liknande. Jag tror också att när man
talar om den ekonomiska brottsligheten och närliggande typer av
brottslighet att vi så småningom kommer att få mycket hårdhamrade
personer på de tilltalades bänk som kommer att använda alla upp-
tänkliga medel för att sabotera rättegången. Det har vi ju sett exempel
på i Tyskland vid Baader-Meinhof-rättegångarna o s v. Vi har hittills
varit förskonade från den typen av taktik och teknik från de tilltalades
sida men jag tror att vi måste ha en beredskap på det här området
och vara beredda på att få gestalta om straffprocessen vilket vi kan
göra därför att straffprocessen är reglerad endast i allmänna hänseen-
den.

Advokat Arnold Rothenborg, Danmark:

Dette har været en interessant, men fra forsvarets synspunkt forbløf-
fende fredelig diskussion.

Jeg vil godt berette, at jeg en gang i mit liv har indledt en straffesag
således: Høje Landsret!Jeg nedlægger i denne sag påstand om frifin-
delse for min klient. Subsidiært påstår jeg sagen afvist, fordi politiet
har anvendt ulovlige metoder. Grunden til, at jeg påstod, at politiet
havde anvendt ulovlige metoder i den pågældende sag, var, at der
var anvendt agent provocateur. Med agent provocateur mener jeg de
egentlige tilfælde, hvor politiet anstifter forbrydelsen i den forstand,
at man har mistanke til en eller anden, men man har ikke andet end
mistanken, og så sender man en agent ud for at prøve at få et ulovligt
forhold gennemført, hvilket lykkedes i denne og en senere sag. Det
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er naturligvis med stor glæde, at jeg konstaterer, at den norske
anklagemyndighed indtager et andet standpunkt, og jag kan oplyse,
at jeg i denne her citerede sag citerede den norske rigsadvokat, som
har sagt: »Jeg understreger, at övertramp fra politiet ikke vil blive
accepteret«. Det nyttede ikke for den danske domstol. I denne sag lå
det således, at underretten på anklagemyndighedens opfordring di-
rekte havde godkendt anvendelsen af agent provocateur. Det drejer
sig om en narkosag, altså en af de tre kategorier, som er grundlaget
for det »hårde klima«. Underretten havde derv udtalt, at man ikke
mente, at politiet havde overtrådt grænserne for acceptabel efterforsk-
ning og i øvrigt ikke havde provokeret den pågældende til at gøre
noget, som han ikke ellers også ville have gjort. Hvorpå underretten
byggede denne sidste åbenbaring fremgik ikke nogen steder.

I landsretten var det så heldigt, at forsvaret fandt frem til provo-
katøren og førte ham som vidne, og han var sandt at sige ikke meget
værd. Det ændrede ikke dommens resultat i strafudmålingen, men det
gav anledning til, at retsformanden i landsretten udtalte, at man ikke
kunne tiltræde underrettens godkendelse af anvendelse af agent pro-
vocateur ej heller i narkosager. Han udtrykte det derhen, at det må
man gå andre steder hen med. Min procedure gik ud på, at jeg kan
ikke tage stilling til, om man skal anvende agent provocateur eller
ej, jeg vil fra et retssikkerheds synspunkt se med den største betæn-
kelighed på, at en sådan efterforskningsmetode kan anvendes, men
at det i hvert fald ikke kan være anklagemyndigheden, som bestem-
mer, hvornår en sådan ny efterforskningsmetode skal indføres.

Derfor protesterede forsvaret med hænder og fødder og fik på det
principielle plan sådan set medhold hos landsretten, men fik ingen
fornøjelse ud af det, for dommen blev stadfæstet. Ikke desto mindre
skete der det, at der er gennemført en yderligere sag med anvendelse
af agent provocateur. Der førte anklagemyndigheden naturligvis som
vidne den politimand, som havde iværksat og gennemført denne
efterforskning, og stillede sine spørgsmål til den pågældende. Da han
var færdig, stiller forsvareren det meget relevante og konkrete spørgs-
mål: jeg vil gerne spørge Dem, hr. kriminalassistent, hvem er den
agent, De har brugt?«. Kriminalassistenten trak lidt på det, hvorpå
den mødende anklager siger: »Jeg pålægger Dem tavshedspligt og
ikke at udtale Dem i dette spørgsmål«. Der har vi hovedkonflikten
imellem anklager og forsvarer. Jeg mener ikke, at det overhovedet var
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muligt juridisk teknisk at pålægge tavshedspligt på et tidspunkt, hvor
anklagemyndigheden selv havde brugt vidnet, selv om der ikke var
noget som helst at indvende imod de spørgsmål, anklagemyndighe-
den havde stillet til den pågældende. De var helt i orden med hensyn
til oplysning. Men jeg mener ikke, at anklagemyndigheden kan føre
og eksaminere et vidne for derefter, når forsvaret skal til at krydsek-
saminere, at sige: Nu må du ikke sige noget. Det er et eksempel på,
hvor hårdt klimaet er ved at blive, og hvor anderledes alvorlige og
retssikkerhedsmæssigt livsvigtige problemer der foreligger, end om
forsvareren skal holde en indledningstale eller ikke. Vi har et problem
til inden for dansk strafferetspleje, som er afgørende i forholdet
mellem forsvarer og anklagemyndighed, nemlig spørgsmålet om iso-
lation under efterforskning. Det er ved at blive et fuldstændig mare-
ridt i den danske straffeproces. Det er således, specielt i narkotikasa-
gerne, som må erkendes at være næsten umulige at efterforske i. Det
er en håbløs opgave at skulle frem til den materielle sandhed i en
narkotikasag. Så kan man diskutere, om det skal være rettens opgave
at finde frem til den materielle sandhed i en straffesag. Det stiller jeg
mig noget tvivlende over for. Men vi har altså det frygtelige problem,
at anklagemyndigheden, i det omfang den tiltalte har blot en fjern
mulighed for at indvirke på undersøgelsen, forlanger ham isoleret. Og
fængselsmæssigt ligger det således, at disse folk er totalt isoleret, og
det er noget i min praksis ganske sædvanligt, at folk er isoleret i 6
eller 8 måneder; jeg har i øjeblikket to sager løbende, hvor de tiltalte
inden deres sag kommer til endelig dom vil have været isoleret i 14
måneder. Det kan intet retsvæsen acceptere, og det kan intet retssik-
kerhedssynspunkt gå med på. Jeg siger det for at illustrere, hvor hårdt
klimaet i virkeligheden er.

Advokat Hans-Gustaf Carlson, Sverige:

Det var rätt signifikant när vi fick höra talas om en enkel misshandel
ställd i kombination och jämförelse med ett skattebrott. Det finns
nämligen i straffprocessen ytterligare rättspersoner d v s målsägan-
den och den alltså ytterligare kränkte. Hur kommer han in i bilden?
Ar det så att det alltid är advokaterna som är värdelösa? Kan man
inte tänka sig att det finns värdelösa åklagare också?

12*
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Høyesterettsadvokat Hans Stenberg-Nielsen, Norge:

Herr dirigent. Jeg har bedt om ordet i tilknytning til et enkelt punkt
i høyesterettsdommer Bloms skriftlige redegjørelse. Dette er behand-
let på side 9 nest siste avsnitt og gjelder den situasjon som oppstår
når siktede tilstår overfor forsvareren, men vil nekte seg skyldig i
retten. Dette spørsmål er ikke nytt. Det er behandlet mange gange
tidligere i straffeprosessuelle fremstillinger. Høyesterettsdommer
Blom sir at det er ikke ofte i en forsvarerpraksis man møter dette
problem, og professor Ekelöf var vel inne på å si at det nærmest er
et akademisk spørsmål. Man kan da spørre hvorfor ber jeg om ordet
om dette punkt? Grunnen til at jeg har tatt ordet er at høyesteretts-
dommer Blom her berører så og si margen av forsvareretikken. Først
om omfanget. Vi vet lite om hvor ofte dette spørsmål oppstår. En
forsvarer kan etter min mening aldri og bør iallfall ikke selv ikke i
en generell form omtale at han noen gang har stått i den situasjon
som dommer Blom her er inne på. Det er bare forsvarere som kan
ha kommet i situasjonen, og hvis forsvarerne opptrer slik som jeg
mener De bør gjøre så vet vi intet om omfanget. Men at det kan
forekomme, det må vi være oppmerksom på.

Hva så når spørsmålet oppstår? Om dette sier dommer Blom at
man enten må få tiltalte på bedre tanker eller man må frasi seg
forsvaret. Jeg er enig i det at man i utgangspunktet må få tiltalte på
bedre tanker. Og man bør gå hårdt inn for det hvis resultatet ellers
kan bli at en annen uriktig domfelles. Man kan vel også trygt gå nokså
hårdt inn for det i mindre saker, men hvor hårdt skal man gå inn
for det i en virkelig alvorlig sak hvor resultatet av tiltaltes innrøm-
melse så og si fremtvunget av forsvareren blir f.eks. at tiltalte idømmes
12 års fengsel, mens alternativet ville være frifinnelse?

Den annen del af dommer Bloms tese er at man i tilfelle tiltalte
ikke kommer på bedre tanker, skal frasi seg forsvaret. Det er ingen
løsning. Man velter da bare problemet over på neste forsvarer, og
man kan ikke la tiltalte gå fra en med den instruks at »vel, jeg kan
ikke ta saken og nå vil du få en annen forsvarer, men til ham må du
ikke forteile det du har fortalt meg for da vil også han gå fra deg.«
Dessuten kan det iallfall i Norge praktisk sett være vanskelig å finne
en annen forsvarer. Vi har det system at alle domstoler har forsvarere
antatt av Justisdepartementet som oppnevnes av vedkommende dom-
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stol hvis den tiltalte ikke selv ber om en bestemt forsvarer. Vedkom-
mende offentlig ansatte forsvarer er forpliktet til å ta saken. Visse
forsvareretiske forhold kan medføre at man har rett til å frasi seg
saken, men i mange tilfelle er det faktisk ingen annen forsvarer i
nærheten iallfall.

Hvorledes skal man så løse dette? Etter mit skjønn gir løsningen
seg selv hvis man tar utgångspunkt i to viktiga straffeprosessuelle
prinsipper. Den tiltalte har iallfall under hovedforhandlingen alltid
rett til å la seg bistå av forsvarer. Er ikke sakene helt bagatellmessige,
så har han også krav på forsvarer. Det gjelder også den tiltalte som
innrømmer overfor forsvareren, men vil nekte i retten. Det er ud-
gangspunktet. Han skal ha forsvarer.

Det annet er at rammen for saken er gitt ved tiltalen. Løsningen
for saken skal baseres på den bevisføring som skjer i retten, og bare
den. Det er påtalemyndighetens pligt å føre bevisene.

Tvilen — den rimelige og fornuftige tvil — skal komme tiltalte til
gode. Innenfor dette regelsett som i mangt er utslag av prinsippet om
favor defensionis, må også forsvareren kunne spille sin rolle. Hans
rolle er å gå i rette for den tiltalte.

Høyesterettsdommer Knut Blom, Norge:

Det er en god del jeg gjerne ville svart på, men jeg vil ikke gjøre
det på grunn av den langt fremskredende tid. Bare rent generelt: Stort
sett går det vel noenlunde bra her i Norden i dag, men nåt det gjelder
det som er det viktige, må jeg erklære meg enig med advokat Rothen-
borg. Det er spørsmålet: hvordan går det i et fremtidig og hårdere
klima? Er vi rustet for det?

Länsåklagare Torsten Jonsson, Sverige:

Genom vad som har sagts under debatten här i dag tycker jag att det
finns klara belägg för behovet av att även försvararen skall få komma
till tals genom en sakframställning i början av processen. Åtminstone
måste han få säga så mycket att det är helt klart var frontlinjerna i
målet går. Det är väl det som är kärnpunkten i hela detta resonemang:
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domstolen skall redan från inledningsskedet ha fullkomligt klart för
sig var gränserna går mellan vad åklagaren och försvaret hävdar, det
vill säga vad det är processen skall inriktas på.

En annan sak. Det är riktigt som Hans Klette påpekade att de
tilltalade och för övrigt också målsägarna har kommit litet vid sidan
om. Det är oerhört viktigt att man tillgodoser dessa kategoriers ab-
solut berättigade krav på att bli artigt och korrekt bemötta i straff-
processen. När de går ut ur rättssalen efter avslutad process skall de
ha känslan att deras personliga integritet inte har trätts för när på
något sätt utöver vad som har varit absolut nödvändigt med hänsyn
till målets karaktär och processens föremål. Varje form av hånfullhet,
elaka eller ironiska vändningar och naturligtvis varje form av förlöj-
ligande eller skämt på deras bekostnad måste vara helt och hållet
bannlyst. De har krav på respekt. Där har åklagare och försvarare och
även domare ett tungt ansvar. Kan vi inte möta det ansvaret, då skall
vi över huvud taget inte tala om en straffprocess i civiliserade och
människovärdiga former.

Høyesterettsdommer Helge Rostad, Norge:

Jeg synes at høesterettsdommer Blom har fått full rett i det, han
hevdet innledningsvis i det trykte manuskript: at dette emnet er så
stort at det ville sprenge enhver ramme for et forhandlingsmøte av
rimelig lengde. Riktigheten av dette har vi nå fått bekreftet.

Vi har hatt det som den stedfortredende president i dag bebudet
eller håpet på en livlig debatt. Det har vært 13 deltagere i diskusjo-
nen. Jeg føler meg forvisset om at hadde vi hatt mer tid til rådighet
så ville det ha vært et enda større antall deltakere i denne diskusjo-
nen.

Debatten har kastet lys over en del av straffeprosessens oppgaver
og virkninger og har også vist at straffprosessen har mange fasetter,
og man må kunne si at i debatten er der fremført verdifulle synspunk-
ter på anklagerens og forsvarerens oppgaver og virke. Det er også
antydet viktige synspunkter for å styrke prosessen: Styrke det akku-
satoriske preg ved å gi den en enda mer utpreget form av partsprosess
og forebygge skadevirkninger som prosessen lett kan føre med seg.
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Jeg synes det har vært en givende og interessant debatt. Det skulle
være vel berettiget på forsamlingens vegne å rette en varm takk til
høyesterettsdommer Blom for hans meget verdifulle bidrag til denne
diskusjon. Og i det har vist seg at han har rørt ved emner som alle
har funnet interessante og som jevnt over har stått sin prøve i hele
debatten. En hjertelig takk også til korreferenten länsåklagare Tor-
sten Jonsson for den utdyping av bloms innledning som han har stått
for og for de verdifulle synspunkter som han har tilført denne. Jeg
vil også takke enhver som har tatt del i debatten for verdifulle innlegg
fremført i god, nordisk samforstand. Og så erklærer jeg møtet for
avsluttet.


