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Debattleder, landshövding INGVAR GULLNÄS, Sverige:

Ni är välkomna till det här sektionsmötet under rubriken: processformer i
Norden: muntliga eller skriftliga. Ett särskilt välkommen givetvis till referen-
ten, professor Ulla Jacobsson från Sverige och till de två korreferenterna,
justitierådet Per Lindholm, Finland och høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal,
Oslo.

Jag tycker det är värdefullt om vi fortast möjligt kommer igång med
debatten och hade därför inte tänkt att göra någon inledande presentation av
ämnet. Ämnet är, som ni hörde vid öppningen i Konserthuset av Carsten
Smith, ett gammalt ämne för de nordiska juristmötena. Det förekom redan vid
det första mötet. Det har sedan med olika formuleringar och infallsvinklar
återkommit då och då. Det är ett ämne i vilket pendeln svänger.

Ulla Jacobsson tycker att jag skull säga några få ord om den svenska
rättegångsutredningen. Hon tycker att det är bättre att jag gör det än att hon
gör det, eftersom jag råkar vara ordförande.

Det är alltså fråga om den utredning som har arbetat sedan 1977 med en
översyn av rättegångsbalken i Sverige. Jag poängterar ordet «översyn». I detta
ligger att vi inte arbetar förutsättningslöst, utan har att bygga vidare på den
grund som rättegångsbalken från 1948 utgör. Det är fråga om brukar jag säga,
att modernisera, städa, måla, öppna en och annan ny dörr och stänga någon, ta
upp ett fönster här och var. Men det är framför allt tal om att göra balken mer
flexibel. Vi har presenterat ett betänkande om tingsrättsprocessen 1982.
Betänkandet innehåller en stor mängd förslag. Jag vill här bara nämna, att vi
naturligtvis också har tagit upp frågan om muntlighet och skriftlighet. Vi har
bl.a. föreslagit en rent skriftlig brottmålsprocess, förlagd till domstol sålunda.
Vi har redan idag en skriftlig process i brottmål, men på polis- och åklagarnivå
enbart process, i form av ordningsbot och strafföreläggande. Vi har också
föreslagit införande av en möjlighet att avgöra tvistemål, civila saker, efter en
rent skriftlig procedur, och det skulle inte vara obligatoriskt längre med en
muntlig förhandling. Vårt riktmärke har varit att muntligheten inte får bli ett
självändamål. Muntlighet skall man använda sig av om den tillför behand-
lingen av tvisten någonting av värde, men det får inte bli såsom man kanske
kan påstå, att rättegångsbalkens fäder gjorde gällande: muntligheten är alltid
bättre. Man kan därför säga, att vårt förslag innebär, i viss mån, ett återföran-
de av pendeln. Om den 1734 befann sig i ett ytterläge markerat av skriftlighet,
så hamnade den år 1948 i det andra ytterläget med muntlighet. Nu har vi
bringat pendeln ett litet stycke tillbaka ifrån detta ytterläge.

Några få ordningsregler i all korthet. När referenten och korreferenterna har
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kommit till tals, vilka jag hoppas skall klaras av på ca 45 minuter, kommer jag
att ge ordet fritt. Jag hoppas att jag då har en lång lista över talare. Anmälan
kan göras till sekreteraren eller någon utav medarbetarna här runt mitt bord,
som gärna tar upp namn och titel och land. Jag bestämmer själv talarordningen
suveränt, utan några demokratiska inslag och förbehåller mig att låta talarna få
ordet i den ordning jag själv finner lämplig, men jag kommer naturligtvis i
princip att följa den ordning i vilken anmälan sker. När ni får ordet, tala
tydligt, tänk på att vi trots allt har språkproblem även i Norden och tala inte
för länge; 10 minuter anses enligt reglerna vara maximum. Jag får se om jag
behöver påkalla någon inskränkning i den delen, beroende på talarmängden.
Jag har övervägt om det är lämpligt och möjligt att strukturera debatten, t.ex.
så, att vi i ett skede skulle tala om brottmål, i ett annat om tvistemål, i ett
skede om förberedelse och i ett annat om huvudförhandling, i ett skede om
muntlighet skriftlighet när det gäller bevisningen och i ett annat om rätte-
gången i övrigt, eller i ett skede om underrätter och i ett skede om överrätter.
Jag har kommit till den slutsatsen, att en sådan uppdelning visserligen är
möjlig, men inte lämplig. Det torde bli bara upprepningar och därför har jag
alltså utgått ifrån att vi inte har någon sådan strukturering.

Referent, professor, jur. dr. ULLA JACOBSSON, Sverige:

Som professor Carsten Smith sade i sitt hälsningsanförande, behandlade
man detta ämne redan i det första Nordiska juristmötet i 1872. Ämnet har
varit, och är fortfarande, en kär klassiker i processrätten. Ställningstagan-
den för och emot de båda processformerna har gjorts i mer eller mindre
magistrala uttalanden av stora män, i lagförarbeten, i läroböcker, vetenskap-
liga arbeten och i den allmänna debatten. Genom att ta del av sådana
deklarationer kan man följa den historiska utvecklingen, från muntlighet till
skriftlighet, från skriftlighet till muntlighet, och nu i Sverige åter från muntlig-
het till skriftlighet. Tack vara utvecklingens synlighet borde det vara utomor-
dentligt lätt att ta lärdom av den. Klassikerns fördelar, kunskaperna från det
förgångna, är serverade som på en bricka. Samtidigt är det uppenbart att själva
tanken att ett förfarande skall vara antingen muntligt eller skriftligt, har rotat
sig så fast i den juridiska debatten, att andra möjliga frågeställningar inte
kommit fram. Landvinningar inom teknik och samhällskunskaper ger faktiskt
anledning att inom vissa områden ersätta frågeställningen muntligt eller skrift-
ligt förfarande med en metoddiskussion av annat slag.

Låt mig först stanna vid den gamla frågan om muntlighet eller skriftlighet.
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Vid de stora processreformerna har man både på kontinenten och i de nordiska
länderna gjort ett val mellan skriftlig och muntligt förfarande och följt en
principiell linje. Detta innebär inte att allt förblivit oförändrat mellan de stora
processreformerna. Smygande förändringar har skett och sker på många sätt att
utvidga skriftligheten. Jag skall ge två konkreta exempel härpå.

Mitt första exempel är ändring av reglerna för anhängiggörande av talan.
Enligt svensk rätt skall vissa enklare frågor föras till domstol genom ansökan,
t.ex. förordnaden av förmyndare och äktenskapsskillnad när makarna är ense.
I sådana mål sker normalt en skriftlig handläggning. Ett tvistemål däremot
anhängiggörs normalt genom stämningsansökan och förfarandet är i huvudsak
muntligt. Om man nu i en speciell fråga föreskriver att denna inte längre skall
anhängiggöras genom stämningsansökan, utan genom ansökan, följer därav att
frågan inte längre skall handläggas vid muntlig förhandling. Automatiskt
träder reglerna in om skriftlig handläggning i stället. En sådan överföring från
muntlig till skriftlig handläggning skedde härom året i Sverige beträffande
frågor om vårdnad av barn (forældremyndighed) i det fall föräldrarna är eniga.
Min poäng här är, att en sådan lagändring framstod som en ändring av reglerna
om anhängiggörande och skedde utan någon egentlig debatt om muntligt eller
skriftligt förfarande.

Mitt andra exempel på en metod att få ner antalet muntliga förhandlingar är
att vidga domstolens möjligheter att avvisa stämningsansökan redan efter en
summarisk genomgång av handlingarna, alltså utan kommunicering med
motparten. En sådan ändring har skett i Sverige genom lag som trädde i kraft
1.7. i år. Om domstolen av stämningsansökan finner talan uppenbart ogrun-
dad, kan den avvisa den.

Den sittande svenska rättegångsutredningen har emellertid också öppet
förordat en ökad skriftlig handläggning. Detta har redan satt spår i lagstift-
ningen beträffande processformerna i hovrätt. Kriterierna för skriftlig hand-
läggning har från och med den 1.7. i år vidgats både vad gäller brottmål och
tvistemål. Nu kan en tilltalad som dömts i underrätt frikännas i hovrätt på
handlingarna, hur grovt brottet än är. Och i tvistemål räcker det för skriftlig
handläggning med, att antingen båda parterna begär sådan eller att hovrätten
finner det uppenbart att muntlig förhandling är obehövlig.

Det är ingen tvekan om att såsom det processuella systemet är uppbyggt
idag är valet mellan muntlig och skriftlig process av stor betydelse. Ett stort
antal andra processuella regler är knutna till processformen. Muntlig förhand-
ling är offentlig, skriftlig handläggning icke. Domstolen består i regel av flera
ledamöter vid muntlig förhandling än vid skriftlig förhandling. Bevismedlen
måste anpassas efter processformen.
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En allmän kritik av de senaste lagändringarna i Sverige kan basera sig på
kännedom om den historiska utvecklingen av processformerna. Punktvisa
lagändringar och en stegvis utveckling mot ökad skriftlighet har skett tidigare.
Så skedde på kontinenten före de stora processreformerna på 1800-talet. Vid
reformarbetena påtalade man att många missförhållanden vid domstolarna
aldrig kunnat bli lika besvärande om man haft muntligt förfarande. Vi har
alltså en bild av smygande stegvis utveckling mot skriftlighet, fram till starka
motreaktioner och fullständig omläggning till muntligt förfarande.

Den svenska rättegångsutredningen har föreslagit ökad skriftlighet på flera
punkter som ännu inte lagts i proposition. Men kanske skall man inte måla fan
på väggen i alltför grälla färger, när det gäller formerna med skriftligt
förfarande. Till förslagen har rättegångsutredningen knutit sanktioner för
parterna för obstruktion av olika slag. Kanske kan man med sanktionernas
hjälp undvika åtminstone vissa negativa effekter.

Och härmed är jag över på den fråga som för mig framstår som den
viktigaste då det gäller valet av processform. För att ta itu med den krävs en
renodling av frågeställningarna. Redan i förra århundradets debatt delade man
upp muntlighetsbegreppet i partsmuntlighet och bevismuntlighet och använde
just dessa två termer. Frågan om partsmuntlighet angår samspelet mellan
parterna inbördes och mellan domstol och parter. Huvudfrågan gäller möjlig-
heten för domstolen att få parterna att precisera sig på ett för motparten och
domstolen begripligt sätt, på ett så tidigt stadium som möjligt. Men också att
ge dem möjlighet att förlikas. Partsmuntligheten är i första hand en fråga för
civilmål, i vilket sakfrågan inte kräver större utredning eller på ett tidigt
stadium av processen, innan utredning aktualiserats. Partsmuntligheten hänger
nära samman med förhandlingsprincipen. Därmed har jag sagt vad jag vill
säga om den.

Bevismuntligheten har hittills i debatten gällt frågor om förebringande och
upptagande av bevisning. Man har framhållit värdet av att ett vittne hörs av
den domstol som skall döma i målet och vid huvudförhandling. Man har
diskuterat formerna för upptagning genom protokollering eller bandingspel-
ning, man har diskuterat parts rätt att läsa upp skriftlig inlaga. Vittnets rätt att
själv i sitt vittnesmål använda skriftliga inlagor har medgivits endast i vissa
fall. Bevismuntligheten hänger nära samman med omedelhetsprincipen. Det
angår både civilmål och brottmål, men främst jag kommer i fortättningen att
rikta in mig på brottmål.

Under senare år har polisens agerande och domstolarnas handläggning av
vissa brottmål kommit i rampljuset. Det är inte bara massmedia som nu allt
mera intresserar sig för hur domstolarna arbetar. Vad som händer vid domsto-
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larna har kommit att framstå som en fråga av intresse för alla medborgare som
presumtiva aktörer. Flera sektorer inom samhället har utvecklats dithän att
flera människor än tidigare, kan i fantasin föreställa sig själva som tilltalade,
eller själva som indragna i en civilrättslig konflikt.

Inom många vetenskapsgrenar inom våra universitet ställer man in det
vetenskapliga sökarljuset på rättsskipningen. Det gäller inte längre bara filoso-
fin och vittnespsykologin. Det gäller också pedagogiken, sociologin och
språkvetenskapen med viss inriktning. Läget är kort sagt det, att om vi inte
själva sätter igång en öppen juristdebatt om beslutsfattandet vid domstol, så
kommer andra grupper ändå att dra igång en sådan debatt.

Jag skall nu beröra två frågor som har betydelse för mina åtta teser, som
återfinns i den tryckta uppsatsen på sid. 221. De två frågor som jag skall
presentera här som bakgrundsfrågor är för det första: hur föreligger process-
materialet i beslutsfattandet vid domstol, och hur använder domstolen det
materialet?

I stora mål träffar domstolen inte avgörande omedelbart efter förhandlingar-
na, utan det kan gå flera veckor innan ett beslut utkristalliserats. Även mindre
mål kan avgöras med viss tidsförskjutning. Det är då av vikt, hur processma-
terialet presenterar sig för analys vid beslutsfattandet. Jag använder i fortsätt-
ningen termen analysmaterial. Består analysmaterialet av bandinspelningar,
utskrifter av stenografiska anteckningar, domarens egna handskrivna anteck-
ningar, domarens minnesbild från handläggningen? Hur arbetar domaren med
analysmaterialet? Lyssnar han på bandet, läser han utskrifter från dem, läser
han igenom stenografiska anteckningar, är hans egna anteckningar tydbara
efteråt, finns minnesbilden verkligen bevarad intakt? Kanhända var flertalet
processer under tidigare århundraden så okomplicerade, att det mänskliga
psyket hos en domare räckte till med enbart minneslagringar som analysmate-
rial. Att tro att så är fallet idag, är att bevara en fiktion av domaren som
övermänniska.

För det andra: hur skall man vid rättegång i domstol kunna beakta en
utsägas förhistoria, förhörshistoria? Det är inte så enkelt att svart är och förbli
svart och att vitt är och förblir vitt. En människa som hämtas in i rättsmaski-
neriet och förhörs om och om igen, påverkas och förändras. Och därmed
ändras utsagan.

Det finns en färsk dom från Skånska hovrätten, som väckt berättigat
uppseende, det gäller grova brottmål, de s.k. raggarmålen. I den utomordent-
ligt välskrivna domen från Skånska hovrätten finns citat från polisens för-
hörsprotokoll, som visar hur subtilt vittnen kan påverkas av förhörsledaren.
Jag tror att min framställning här visat hur frågeställningen muntlighet eller
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skriftlighet i bevisrätten inte leder till en fruktbar diskussion idag. Det är i
stället, i första hand, frågan om vilka tekniska hjälpmedel och vilka kunskaper
i psykologi som bör användas vid utarbetandet av metoder för förebringande
upptagning och analys av bevismaterialet, som är av intresse.

I andra hand blir det en fråga om hur det processuella systemet skall
anpassas. Mina åtta teser på sid. 221 i min artikel skall ses som ett underlag
för en diskussion om hur det processuella systemet skall kunna anpassas till
dagens verklighet.

Korreferent, justitierådet PER LINDHOLM, Finland:

Vårt debattämne här idag är av allra största intresse för Finlands del. Saken
är nämligen den att det i Finland aldrig har genomförts någon enhetlig
processreform av det slag som förvekligats i de övriga nordiska länderna under
innevarande århundrade. Utvecklingen har naturligtvis inte stått stilla. Attity-
derna har förändrats och rättegångsordningen har också lagstiftningsvägen
utvecklats bit för bit. Ifråga om det problemkomplex som avses i dagens
debattämne vill jag helt kort konstatera, att rättegången vid våra underrätter
fortfarande kan sägas vara en art av det muntligt-prot okollar i ska systemet. I
det reformarbete som pågår för närvarande strävar man till en accentuering av
muntlighet och koncentration.

I Sverige, såsom vi fått höra här idag, är det snarast fråga om en
modifikation av muntlighetsprincipen, som genomfördes i renodlad form 1948.
Dagsläget på reformfronten i de övriga nordiska länderna undandrar sig min
bedömning.

Situationen i Finland och Sverige visar att diskussionens utgångspunkter för
de olika länderna kan vara helt olika. Dette behöver i och för sig inte betyda
att man inte kan föra en diskussion och uppställa gemensamma målsättningar.
Men de medel man sedan får ty sig till i praktiken blir kanske nog så olika. I
Finland blir man antagligen tvungen att skriva rätt strama regler för att bryta
igenom rådande attityder och för att «jaga in» muntlighet och koncentration i
systemet. Trots attitydförskjutningar hos domare och advokater, påminner
situationen på den punkten om situationen i Sverige vid genomförandet av den
nya rättegångsbalken år 1948.

För den kommande diskussionen tror jag att det är av vikt att hålla de olika
utgångspunkterna i minnet, men att mera i detalj ge sig in på nu gällande
system i de olika länderna tror jag inte är meningsfullt. På den punkten delar
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jag helt referentens uppfattning. Trots att referenten har förankrat sin uppfatt-
ning i den svenska rättegångsbalken och i det reformarbete som pågår i
Sverige, är ju hennes syfte att här initiera en principdebatt kring de frågor som
framgår av hennes teser med kommentarer.

Jag skall i det följande anlägga mina synpunkter på referentens teser och
dessutom ta upp några frågor, som kanske blivit något styvmoderligt behand-
lade i hennes framställning. I vartdera fallet skall jag hålla mig uteslutande till
processen i första instans.

Ett av de bärande motiven för en koncentrerad och muntlig huvudförhand-
ling har ju varit, att denna skapar de bästa förutsättningarna för att få fram det
bästa bevismaterialet och för den fria bevisvärderingen. Domstolens bevisbe-
dömning skall primärt ske på basen av vad som förekommit vid den muntliga
förhandlingen. Protokollet, där det muntligen framförda bevismaterialet fixe-
rats antingen manuellt eller fonetiskt, skall snarast uttnyttjas bara som ett stöd
för minnet vid överläggning till dom, samt vid en diskursiv analys av
bevismaterialet och avfattandet av domskäl i mera invecklade mål.

Det är denna del av muntlighetsprincipen, som referenten finner otillfredss-
tällande, som hon anser inte längre vara värd att diskutera och som hon vill
bygga ut och komplettera. Hon anser, att man med andra metoder kan uppnå
säkrare resultat, en säkrare och bättre bevisbedömning såvitt angår brottmålen.
För att uppnå denna målsättning borde de jurister som är involverade i
straffrättsjustisen, främst då åklagarna och domarna, tillägna sig vittnespsy-
kologins arbetsmetoder. Som arbetsmaterial skall utnyttjas bandinspelniningar,
med eventuella utskrifter, från de olika stadierna av brottmålsprocessen,
börjande med polisförhören.

Referentens målsättning är förstås i och för sig värd allt understöd. Att
fastställa skeenden i det förflutna på basen av muntliga utsagor har ju alltid
varit en knepig uppgift. I Frans G. Bengtssons magnum opus «Röde Orm»,
som nämndes också vid inledningsmötet igår, ingår det en livfull skildring av
tinget vid Kraka-sten. Där fäller en av domarna, Ugge den Stammande,
följande tänkvärda yttrande.: «Ty att leta efter sanningen hos en man kan vara
som att leta efter göken i djupa skogen. Men att leta efter sanningen hos en
kvinna är som att leta efter ekot av gökens rop.» Att Ugge företer vissa drag
av mansgris förringar väl knappast värdet av hans utsaga.

Referenten tar på sidan 218 i sitt tryckta referat som utgångspunkt ett
uttalande av Kallenberg och anför sedan själv följande: «Tanken att uppteck-
ningar/protokoll kan ha en självständig betydelse i domstolens arbete, har
såvitt jag vet, inte dryftats seriöst i processuellt utredningsarbete. Däremot har
den spelat stor roll i de arbetsmetoder, som utarbetats inom en gren av
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vittnepsykologin, nämligen den som sorterar under professor Arne Trankell
vid pedagogiska institutionen i Stockholm.»

Det här stycket utgör inledningen och inkörsporten till referentens argu-
mentation och teser.

Protokollets ställning och betydelse har, såvitt jag förstår, dryftats seriöst i
många olika sammanhang. En stor del av diskussionen om det muntligt
protokollariska systemet kan ju hänföras hit, låt vara, att diskussionen då har
gällt protokoll som inte uppgjorts med hjälp av sofistikerad modern teknik,
utan som var av kallenbergiansk art. Och senaste gång det Nordiska juristmö-
tet hölls här i Oslo, år 1969, diskuterade man polisrapportens betydelse i
brottmålsprocessen med professor P. O. Bolding som referent. Den gången
ställde man sig tämligen avvisande till att domaren skulle ta del av polisför-
hören på förhand. En av dem som dock inte ville utesluta, att förhandskunskap
om polisförhören kunde vara till nytta, var professor Ekelöf. I sitt inlägg
redogjorde han i korthet för Trankells och Börjessons uppfattning, m.a.o. den
som dagens referent gör sig till tolk för.

Vid en samlad bedömning av referentens teser får jag till en början bekänna,
att jag saknar tillräcklig kunskap om vittnespsykologins metoder och möjlig-
heter för att kunna uttala mig om den ökning av rättssäkerheten som står att
vinna genom den metod som referenten rekommenderar. Jag tror gärna att
någonting står att vinna, men låt mig ändå lufta en god portion skepsis. Då det
gäller att bedöma utsagor, tror jag inte att man ens med subtila metoder
kommer så förfärligt mycket närmare «sanningen». Då problemet ställs på sin
spets är de osäkra länkarna och möjligheterna till felslut ändå skrämmande
många. Det är heller inget okänt fenomen att s.k. experter vid analys och
bedömning av ett och samma material kommer till olika resultat, det må sedan
vara fråga om psykologi eller psykiatri, ja t.o.m. om områden, där man kunde
förmoda att naturlagarna skall gälla. Men låt oss nu anta, att min skepsis är
helt obefogad och att den av referenten rekommenderade metoden verkligen
skulle leda till ett kännbart säkrare underlag för bevisbedömningen. Ja, då
kommer vi in på en kinkig fråga, nämligen resursprobelmet. Utan att försöka
mig på närmare kalkyler vågar jag påstå, att referentens förslag (teserna 1-3)
skulle kräva kraftiga resursförstärkningar hos polisen, åklagarväsendet och -
framför allt - domstolarna. Enligt min mening har referenten, som visserligen
pekat på en ökad arbetsbelastning för åklagarna, tagit tämligen lätt på denna
sida av saken.

Man kan naturligtvis tycka, speciellt för straffprocessens del, att det låter
nästan absurdt att mot varandra, ställa upp rättssäkerhet och pengar. Men det
är man beklagligtvis tvungen att göra. I alla våra länder torde finansministern
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sitta och snegla också på rättsväsendet med rödpennan i högsta hugg. Rättsvä-
sendet får rätta munnen efter matsäcken; direktiven till den svenska rätte-
gångsutredningen är ett färskt exempel på detta. Rättsväsendet är tvunget att
arbeta med bra mycket grövre instrument än vad modern teknik och sofistike-
rade expertmetoder kan bjuda på. Vi kan inte t.ex. i varje tvistigt trafikmål
anlita en panel av experter i teknik och kemi och ADB-behandling av deras
rön, för att reda ut hur de i kollisionen inblandade bilarna hade rört sig, med
vilken hastighet osv. Där är en fullständigt orealistisk målsättning att ropa på
likhetstecken mellan ett i naturvetenskaplig mening «riktigt» resultat i sakfrå-
gan och rättssäkerhet. Man är helt enkelt tvungen, liksom hittills, att acceptera
felaktiga resultat. Men man får se till att man minimerar riskerna för oönskade
felaktiga resultat. I det syftet blir det för brottmålsprocessens del fråga om att
ställa höga beviskrav, d.v.s. att hålla tillräckligt breda riskmarginaler till
förmån för den tilltalade, och för civilprocessens del att i sista hand i laborera
med sådana bevisbörderegler som harmonierar med det civilrättsliga institut
som det i varje enskilt fall är fråga om.

Min konklusion blir, att jag hyser starka dubier beträffande referentens
bärande teser 1-3. De efterföljande teserna är snarast accesoriska frågor av
mindre bärvidd och jag överlämnar dem därför till diskussion utan kommen-
tarer.

Jag vill i alla fall ta fasta på ett element i referentens teser som jag tror är av
största vikt, nämligen frågan om fonetisk upptagning av polisförhören. Den
här frågan har dryftats ingående i den norska Straffeprosesslovkommitéens
innstilling av år 1969 (s. 123-124). Jag kan för min del i det väsentliga ansluta
mig till kommitténs synpunkter och jag skall inte upprepa dem här. Tanken är
inte, som hos referenten, att låta direktinspelningar ersätta det sammanfattande
protokollet. Direktinspelningens funktion är att man i efterhand, så gott det nu
går, skall kunna kontrollera vad som blev sagt vid polisförhöret och under
vilka betingelser. Sådana inspelningar och bandens uppbevarande är varken
arbetsdrygt eller kostsamt. Jag vill därför rekommendera att man i vidaste mån
gör dylika inspelningar.

Jag har här ställt mig skeptisk till referentens teser, som ju bara gäller
straffprocessen. Vad gäller så i fråga om tvistemålen och civilprocessen, som
kan innehålla minst lika intrikata bevisfrågor som brottmålen? Det är ju en
gammal tes att sakfrågan är den viktiga och komplicerade i brottmålen,
däremot rättsfrågan i tvistemålen. Jag vågar vara, på basen av min egen
erfarenhet, av en litet annan mening. Det är inte så sällan som bevisfrågan är
mycket invecklad också i tvistemål. Och i tvistemålen finns det ju ingen
förhörshistoria att tillgå. I dem får vi då uppenbarligen traska på såsom förr,
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men kanske - såsom Kallenberg ansåg eller förutsåg och som, om jag förstått
rätt, också referenten anser - i större utsträckning än vad de ivrigaste
förespråkarna för muntlighet gjort gällande, göra bruk av teknikens vinningar,
d.v.s. med hjälp av magnetofon eller video tillkommet sakprotokoll från själva
huvudförhandlingen. Ett sådant protokoll är naturligtvis vida överlägset de
privata anteckningar som gjorts av rättens ledamöter under förhandlingens
gång.

Jag skall så till slut ta upp ett par frågor som torde falla under vår rubrik
idag, och som jag anser vara värda att föra in i diskussionen. I och för sig
skulle det finnas en massa detaljfrågor som man kunde diskutera, men jag tror
att de är av sådan art att det knappast lönar sig att föra en diskussion länder
emellan; jag tänker då närmast på i vilken mån man t.ex. skall acceptera
skriftliga moment i en i övrigt muntlig process.

Däremot tror jag att det på ett forum av detta slag finns förutsättningar att
diskutera ett vidgat utrymme för rent skriftliga eller huvudsakligen skriftliga
processformer, både inom civil- och straffprocessen. Detta antyddes ju också
av vår ordförande i hans introduktion.

Jag skall helt kort anlägga några synpunkter som underlag för debatten. Låt
mig börja med straffprocessen. I alla våra länder har vi någon form av rent
skriftligt, summariskt förfarande, som kommit till huvudsakligen i syfte att
hushålla med samhällets resurser. Förutsättningen för en sådan processform är
i regel antingen godkännande eller passivitet från den tilltalades sida och att
påföljden stannar vid böter, eventuellt jämte konfiskation. Men, för att nu vara
litet provokatorisk, varför stanna vid detta? Varför inte acceptera ådömande
också av andra eller strängare påföljder, t.ex. indragning av körkort, villkorligt
straff (= betinget dom) eller t.o.m. ett kortvarigt ovillkorligt frihetsstraff om,

1) saken synes prima facie klar,
2) den tilltalade erkänt inför polisen,
3) den tilltalade, eventuellt efter tilläggsutredning per telefon, skriftligen

svarat och godkänt yrkad påföljd?
Då man beaktar, att man särskilt vid brottslighet av lindrigare art praktiskt

taget helt och hållet har frångått individuellt bestämda påföljder och övergått
till schablonmässiga straff, frågar man sig vilka hänsyn som ändå talar för en
muntlig handläggning i de fall jag nyss nämde. Ja, det finns säkert motargu-
ment, men den bollen skall jag spela över till publiken.

Så har vi då tvistemålen. I Finland och Sverige har vi för närvarande rent
skriftliga, summariska processformer för indrivning av fordringar; lagsökning,
betalningsorder, betalningsföreläggande. I vad mån dessa processformer, som
används i mycket stor utsträckning, är i takt med tiden eller i behov av reform,
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skall jag här lämna åt sidan.
Inom den grupp av mål som går till domstol i egentlig mening, finns det

säkert utrymme för en rent skriftlig process, eventuellt kompletterad med
telefonkonferens, t.ex. i fall där endast skriftlig bevisning åberopas eller där
parterna lämnar varandras sakuppgifter utan erinran. Detta ligger på linje med
förslagen av den svenska rättegångsutredningen. Såsom i dem anförts bör
naturligtvis parts önskemål i fråga om handläggningsformen tillmätas största
betydelse. Men var man i övrigt skall dra gränserna för den rent eller
huvudsakligen skriftliga processen blir en ändamålsenlighetsfråga och kan
knappast anges på ett allmängiltigt sätt. Man får, så gott det går, segla mellan
sparsamhetens Scylla och fullständighetens Karybdis. Jag tror i alla fall, att
man för underrättsprocessens vidkommande, både ifråga om brottmål och
tvistemål, skall visa stor återhållsamhet med att frånta part rätten att få sin sak
muntligen handlagd (telefonen inte att forglömma). Men å andra sidan, såsom
ordföranden här påpekade, skall man heller inte för muntlighetens egen skull
pracka mera muntlighet på parterna än vad de själva önskar och vad sakens art
skäligen kräver.

Vi kan väl alla vara ense om att de allmänna domstolarna, i underrätt helst
besatta med både fackdomare och lekmän, skall vara kärnan i vårt rättsväsen-
de och att processen vid dem skall vara ett mönster för rättssäkerheten,
rättsstatens adelsmärke. Men då får vi också se till att akta oss för dogmer och
principer som kommit i otakt med tiden och tekniken. Vi måste utrusta de
allmänna domstolarna med den sakkunskap som samhällsutvecklingen kräver,
och skapa eller upprätthålla flexibilitet i förfarandet, om vi vill att de också i
fortsättningen skall fylla sin uppgift som den tredje statsmakten - att skipa och
att skapa rätt. Annars löper vi risken att de blir stående som stumma statyer
över idealer och principer ur det förgångna, medan medborgarnas mellanha-
vande görs upp inom ett kaleidoskopiskt splittrat system av specialorgan och
nämnder, som knappast kännetecknas av enkelthet och folkförankring, fasthet
och levande rättstradition med lyhördhet för morgondagens utmaningar.

Korreferent, høyesterettsjustitiarius ROLV RYSSDAL, Norge:

Jeg er enig med referenten og første korreferent i at det ikke er grunn til å gå
inn på detaljer i gjeldende lovregler om prosessformene i de forskjellige
nordiske land. Men ettersom referenten i ho vedsak har basert seg på stillingen
i Sverige, må jeg likevel kort nevne litt om stillingen i Norge.
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Prosessformen i Norge er i utpreget grad muntlig både etter straffeprosess-
loven av 1887 (§ 307 jfr § 366 og § 389, 2. p.) og etter tvistemålsloven av
1915 (§ 329 jfr § 377 med begrenset unntak § 380 første ledd). Tvistemålslo-
ven har for øvrig bestemmelser som direkte forbyr skriftlig prosedyre (§ 122
annet ledd jfr § 300 annet ledd og § 365 annet ledd).

Bestemmelsene om at hovedforhandlingen er muntlig har nær sammenheng
med at det er lovens ordning at bevisførselen (i herreds- og byrett og i
lagmannsrett) skal foregå umiddelbart for den dømmende rett, og at retten på
dette grunnlag skal foreta en fri bevisvurdering (strprl § 349 jfr § 366, om
vitner § 332, tvml § 195 jfr § 183, om vitner § 220).

Disse forskriftene om muntlighet og bevisumiddelbarhet er hos oss ikke bare
noe som står i loven. Norske advokater og dommere våget i sin tid spranget fra
skriftlighet til muntlighet, og de grunnleggende rettspleiereformer med over-
gang til en prosessordning bygget på muntlighet og bevisumiddelbarhet ble i
praksis gjennomført i løpet av kort tid.

Det kan videre være grunn til å nevne at vi i Norge ikke har egne
forvaltningsdomstoler eller andre egentlige domstoler hvor prosessformen er
skriftlig. Bortsett fra tvister som går til jordskifterettene og til arbeidsretten,
hvor for øvrig også prinsippene om muntlighet og bevisumiddelbarhet blir
fulgt, behandler de alminnelige domstoler ikke bare straffesakene - der har de
alminnelige domstoler monopol i alle våre land - men også alle sivile saker.
En annen ting er at det også hos oss er slik at mange viktige sivile tvister blir
avgjort ved voldgift.

Som referenten sa, nevnte Carsten Smith under åpningsmøtet i går at
spørsmålet om skriftlige eller muntlige prosessformer også var forhandlings-
emne på det første nordiske juristmøte i 1872. Jeg har ikke lest referatet fra
forhandlingene, men den gang var det nok spørsmålet om overgang fra
skriftlighet til muntlighet som stod på dagsordenen. Når emnet igjen er tatt opp
på årets juristmøte, er det ikke med sikte på om man bør gå videre på denne
vei, men fordi det tvert om reises spørsmål om i større eller mindre utstrekning
å gå tilbake til skriftlighet.

Referenten uttaler i den aller første setning i det skriftlige referat: «Histo-
riens pendelslag från muntlighet till skriftligt, från skriftligt til muntligt och nu
för Sveriges del åter från muntligt till skriftligt, är klart märkbara».

Under lagjubileumssymposiet i Uppsala i juni 1984 - man feiret der
tilkomsten av 1734 års lag - hadde jeg anledning til å høre professor Per
Henrik Lindbloms interessante forelesning over emnet: «Tes, antites och
syntes - perspektiv på processrätten». Lindblom innledet med å si at alt går
igjen i prosessretten, og at utviklingen skjer i bølgegang frem og tilbake. Han
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nevnte at äldre rättegångsbalken (ÄRB) var sterkt påvirket av oppfatningen om
fordelene ved den skriftlige prosess, at nya rättegångsbalken (RB) her utgjorde
den fullstendige antitese med muntlighet som helt dominerende prosessform,
men at trenden i Sverige nå går i retning av mer skriftlighet. Dette siste er
riktignok hittil skjedd uten vesentlige endringer i RB - det er gjort ved
prosessuelle bestemmelser i andre lover. Lindblom nevnte at en rekke spesial-
domstoler og forksjeilige nemnder tar hånd om stadig flere rettsområder. Hvis
jeg forstod Lindblom rett, mente han at blant annet de strenge krav til
muntlighet og bevisumiddelbarhet i RB har ledet til eller iallfall kan lede til at
de alminnelige domstoler - og dermed også Högsta Domstolen - kan miste sin
innflytelse på rettsutviklingen på viktige områder.

Først vil jeg si at vi ikke har grunn til å være tilfreds med tingenes tilstand.
Særlig volder det bekymring at saksbehandlingen ved domstolene tar for lang
tid. Domstolene har ikke den bemanning og det utstyr som er nødvendig, og
moderne tekniske hjelpemidler er ikke utnyttet på tilstrekkelig måte. Både Den
norske dommerforening og Den norske advokatforening har slått alarm, og
senest i går kom det i Lov og Rett (nr 6/1984 side 305) en artikkel fra
byrettsdommer Tore Stenhamar med den talende overskrift: «Skaff dommerne
skikkelig arbeidsredskap!»

Men denne debatten om rettspleiens utilstrekkelighet og de berettigede krav
som i den forbindelse er reist, gjelder ikke prosessformen. Det er nok behov
for vesentlig større bevilgninger og andre tiltak for at norske domstoler skal bli
i stand til å makte sine oppgåver, men så vidt jeg har sett, er det hos oss ikke
klart merkbare pendelslag fra muntlighet tilbake til skriftlighet.

Når det gjelder straffesaker, er prinsippene om muntlighet og bevisumiddel-
barhet opprettholdt i den nye straffeprosesslov av 1981, som trer i kraft 1. juli
1985 (§ 278 og § 305 jfr § 313 og 352 annet ledd).

Når det gjelder sivile saker, har vi fått en utredning med forslag til
småkravsprosess, NOU 1983:48, som vel i stor utstrekning bygger på de
erfaringer som er gjort ved praktiseringen av den svenske småmålslag av 1974.
Forslaget om småkravsprosess bygger på den forutsetning at det er nødvendig
å finne frem til en rask og billig form for konfliktløsning i saker som gjelder
begrensede økonomiske verdier. Man vil ikke gi slipp på vanlige rettssikker-
hetsgarantier, men det blir en balansegang: Hvis domstolsbehandlingen i
småsaker blir for dyr, for sen og komplisert, vil sakene overhodet ikke bli
brakt inn for domstolene. Rettssikkerhetsspørsmålet må vurderes i lys av dette.
Utredningen gjelder prosessformen i små dispositive saker som behandles i
herreds- og byrett, og så vidt jeg kan se, er det ikke foreslått overgang fra
muntlighet til skriftlighet. Behandlingen skal etter forslaget være både muntlig
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og uformell, dommeren skal drive aktiv prosessledelse, gjerne med sikte på å
megle til forlik, og normalt skal partene ikke bistås av prosessfullmektig. En
del av de saker som vil falle inn under den foreslåtte ordning, kommer i dag
overhodet ikke til behandling for domstolene, men behandles nå på rent
skriftlig grunnlag i Forbrukertvistutvalget. Disse sakene kan ifølge utredningen
behandles både billigere og raskere av domstolene etter de foreslåtte regler om
småkravsprosess. Når det gjelder mindre økonomiske saker som allerede i dag
behandles av domstolene, mener lovutvalget at det også her vil være fordelak-
tig å få en enklere og så vidt jeg kan se mer muntlig prosessform enn den som
brukes i dag. Etter tvistemålsloven kan saksforberedelsen være enten skriftlig
eller muntlig, men den er i praksis oftest skriftlig og like omstendig i små som
i store saker. Ideen med forslaget i NOU 1983:48 er altså at partene i små og
relativt enkle saker så å si skal tvinges til å benytte en mer muntlig prosess-
form.

Referentens åtte teser gjelder i det vesentlige straffesaker. Tiden tillåter ikke
at jeg går nærmere inn på dem alle, men jeg vil si litt om referentens første
tese om lydbandopptak ved politiavhør.

Referentens understrekning av vitnepsykologiens betydning av forskningsre-
sultatene på dette område kan nok begrunne at man søker å sette juristene -
også dommerne - bedre i stand til å utnytte resultatene av denne forskning.
Men etter min mening er det neppe grunnlag for et krav om en så vidtgående
innspilling av lydbandopptak som referenten går inn for i sin tese nr 1. Jeg er
her i den heldige stilling at jeg på samme måte som første korreferent Per
Lindholm kan vise til og i det vesentlige tiltre det som er uttalt i den norske
straffeprosesslovkomites innstilling av 1969 side 123-124. Som der nevnt vil
lydbandopptak kunne ha langt større verdi enn gjengivelsen av forklaringer i
en politirapport, og som fremhevet av Lindholm vil lydbandopptak kunne være
av vesentlig betydning ved kontrollen av hva som virkelig ble sagt under et
avhør. Men etter min mening ville det føre for langt å foreskrive at lydban-
dopptak skulle erstatte rapportskrivning. I tillegg til det som er uttalt i
innstillingen av 1969, vil jeg nevne at en forskrift om at bandopptak skal
foregå uten avbrudd også - skulle jeg tro - vil kunne skape psykologiske
sperrer mot at mistenkte og vitner vil uttale seg under politiavhør.

Referentens teser nr 3 og 4 berører spørsmålet om hvor godt dommeren bør
kjenne saken før hovedforhandlingen. Jeg hadde tenkt å komme med noen
bemerkninger i tilknytning til hvordan dette spørsmål er regulert i den nye
norske straffeprosesslov av 1981 (§ 262 som er forskjellig fra reglene i den nå
gjeldende lovs § 292 siste ledd og § 367), men jeg ser av klokken at jeg ikke
har tid til dette.



Prosessformer i Norden: muntlige eller skriftlige? 391

Til første korreferent Lindblom vil jeg si meg enig i at det vel i alle nordiske
land er et stort praktisk behov for at bøter for mindre overtredelser kan
forelegges og vedtas på skriftlig grunnlag. Det er også grunn til å forenkle
rettergangen i bagatellsaker selv om siktede ikke vedtar forelegg.

Derimot kan jeg ikke slutte meg til Lindholms antydning om at det også bør
åpnes adgang til å ilegge fengselsstraff, endog ubetinget fengselsstraff, på
skriftlig grunnlag i mindre alvorlige straffesaker hvor siktede erkjenner straffe-
skyld. For vår del har vi i tilståelsessaker adgang til forenklet behandling og
pådømmelse i forhørsrett hvor siktede må møte og avgi forklaring (gjeldende
lov § 283, ny lov § 248), og så vidt jeg kan se, vil det i forhold til denne
ordning ikke være noen vinning å gå over til en slik skriftlig behandling som
Lindholm har antydet.

Etter min mening har den muntlige prosessform så store fordeler at den både
i straffesaker og i sivile saker bør beholdes i den utstrekning det på noen måte
er mulig.

Bestemmelsene i gjeldende lovgivning om at hovedforhandlingen er muntlig
har som jeg nevnte nær sammenheng med at det er lovens ordning at
bevisførelsen skal foregå umiddelbart for den dømmende rett, og at retten på
dette grunnlag skal foreta en fri bevisvurdering.

I den utstrekning det skal foregå umiddelbar bevisførsel for den dømmende
rett - og det skjer hos oss både i straffesaker og i sivile saker som behandles i
herreds- og byrett og i lagmannsrett - bør også prosedyren være muntlig fordi
den bør skje i direkte tilknytning til den umiddelbare bevisførsel, mens
inntrykkene fra denne bevisførsel ennå er helt ferske.

Etter min mening er det imidlertid av vesentlig betydning at det holdes
muntlig hovedforhandling selv om bevisførselen er middelbar, slik som for-
holdet er i den norske Høyesterett (strprl § 389, 2.p., ny strprl § 352 annet
ledd, tvml § 377). Det vil naturligvis kunne bli tale om at det også i Norge
åpnes en viss adgang til å føre parter og vitner direkte for Høyesterett. Slik er
det ikke nå. Vi hører bare advokatene og i visse tilfelle sakkyndige. Men
ankeforhandlingen og prosedyren er muntlig. Dette har lang tradisjon, den går
meget lenger tilbake enn til ikrattredelsen av straffeprosessloven av 1887 og
tvistemålsloven av 1915. Tradisjonen har vi fra den felles dansk-norske
Høyesterett helt fra 1661. Den norske Høyesterett overtok denne tradisjon i
1815. Etter gjeldende rett er ordningen hos oss den at ankeforhandlingen er
muntlig i alle straffesaker som henvises til behandling i Høyesterett. Det
samme gjelder så å si alle sivile saker. Det er bare et eneste unntak i
tvistemålslovens § 380 første ledd som gir rettens formann adgang til å
bestemme at en sivil sak skal gå over til skriftlig behandling når dette begjæres
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av begge parter, og anken bare gjelder saksbehandlingen eller rettsanvendel-
sen. Det er sjelden at denne unntaksbestemmelse blir brukt, det skjer ikke
engang i en sak hvert år. I alle andre saker er altså ankeforhandlingen muntlig
i saker som behandles og avgjøres i den norske Høyesterett.

Selv om det i loven er foreskrevet at retten av eget tiltak skal undersøke og
anvende rettssetninger, er det hos oss fast praksis at advokatene under
prosedyren også går inn på de rettsspørsmål som må løses. God prosedyre er
også her av vesentlig betydning for rettspleien.

Den muntlige forhandlingsform i Høyesterett fører til at advokatene selv har
herredømme over hvordan de vil legge prosedyren an. Rettsledelsen volder
sjelden problemer, og stort sett bestemmer advokatene selv hvor lang tid de vil
bruke. Etter min mening er det en god ordning at prosedyren også i Høyeste-
rett helt ut er muntlig, og at dommerne kommer til ankeforhandlingen med
åpent sinn, alltid innstilt på at det er nødvendig å høre advokatenes prosedyre
før de tar standpunkt. Selvsagt forekommer det at advokatene bruker for lang
tid. Men det er en ulempe som har direkte sammenheng med betydningen av
den muntlige prosedyre, og som vi til denne tid har kunnet leve med. Vi kan
trygt si at den muntlige prosedyre etter vår prosessordning har meget stor -
ofte avgjørende - betydning for sakens utfall.

Etter min erfaring er det meget verdifullt at dommerne i Høyesterett i
fellesskap under den muntlige prosedyre sitter konsentrert om en enkelt sak.
Det er vel med andre dommere som med meg at jeg under den muntlige
prosedyre ofte kommer til at saken har aspekter som jeg før hovedforhand-
lingen ikke har vært oppmerksom på, og som jeg neppe heller ville ha blitt
oppmerksom på hvis jeg bare var henvist til å lese skriftlige innlegg. Det er
videre en fordel at dommerne under den muntlige hovedforhandling kan rette
spørsmål til advokatene, også spørsmål som gjelder rettsanvendeisen. Jeg
nevner her at referenten på side 216 har gjengitt en uttalelse fra professor
Ekelöf - en uttalelse som riktignok ikke gjelder prosedyren i Høyesterett -
hvor Ekelöf fremhever risikoen for at viktige synspunkter fra partene ikke
kommer frem i skriftlige innlegg, og at «forhandlingar inför domstolen ger
långt battre möjligheter att komma till rätta med otydligheter och att klara upp
misförstånd».

Tradisjonene med hensyn til muntlig forhandling i den øverste domstol er
meget forskjellige i de nordiske land. I Sverige ble det først i 1948 adgang til
slik forhandling i Högsta Domstolen, og så vidt jeg har forstått, blir det selv i
dag bare holdt muntlig hovedforhandling i et mindre antall saker. I Finland ble
muntlig forhandling i Högsta Domstolen første gang holdt i 1983, og slik
forhandling kan vel bare bli holdt i et ganske lite antall saker i årene som
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kommer. På den annen side har man altså den dansk-norske og islandske
tradisjon. Danmarks Højesteret har riktignok i de aller siste år gått over til
skriftlig behandling av en del ankesaker, for tiden er visstnok 30-40 saker
gjenstand for skriftlig behandling. Jeg har oppfattet det slik at dette har vært en
nødløsning, og det ville være interessant å høre hvilke erfaringer man har gjort
i Danmark med hensyn til den skriftlige behandling. Den norske Høyesterett
har som nevnt muntlig forhandling i alle ankesaker, og våre erfaringer er gode.
Vi har små restanser, og vi må vel kunne si at sakene i Høyesterett behandles
forholdsvis hurtig. Straffesakene blir stort sett pådømt innen 3 måneder etter at
de er henvist til behandling i Høyesterett. Sivile saker tar lengre tid, gjennom-
snittlig ca 12 måneder etter at de er henvist. Men hvis det er nødvendig, kan
også sivile saker behandles hurtigere. Det er etter min mening ikke slik at
viktige rettsspørsmål må avgjøres ved voldgift fordi saksbehandlingen i Høy-
esterett tar for lang tid. En annen ting er at den samlede tid for domstolene kan
bli for lang. (Dette kan imidlertid i noen grad avhjelpes ved at det etter
tvistemålslovens § 6 kan gis samtykke til at anke over en herreds- eller
byrettsdom bringes direkte inn for Høyesterett).

Min konklusjon blir etter dette:
Seiv om det nok er behov for reformer med sikte på å sette norske domstoler

bedre i stand til å makte sine oppgåver, er det etter min mening hos oss ikke
grunn til å la pendelen slå tilbake fra muntlige til skriftlige prosessformer.

Referent, professor jur. dr. ULLA JACOBSSON, Sverige:

Justitierådet Per Lindholm sade en sak angående min artikel, som var direkt
felaktig och sådana felaktigheter måste man ju rätta till, desto snabbare, desto
bättre. Det gällde sid. 219, min kommentar till ett citat av Kallenberg där
justitierådet Lindholm menade att jag hade påstått att man inte tidigare hade
diskuterat en fråga, och framhöll att detta sades av Ekelöf nu och av Bolding
då och i många andra sammanhang. Detta är ett missförstånd från justitierådet s
sida, därför att jag har talat om två olika saker. Kallenberg har yttrat sig
angående ett protokolls värde vid beslutsfattandet. I första hand menar han det
traditionella i sättet att se på saken, nämligen att ett protokoll kan vara stöd för
minnet av vad som förekommit vid en huvudförhandling. Och det är den
uppgiften hos ett protokoll som man har diskuterat i alla möjliga sammanhang.
Vad jag viljat framföra här, det är att Kallenberg insåg att protokollet
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dessutom kunde ha en annan betydelse. Nämligen ett noggrant gjort protokoll,
noggrant gjord uppteckning under en förhandling kan ta fasta på saker som
icke domaren märker. Det kan vara frågan om ny information för domstolarna
vid beslutsfattandet. Det är så med bandinspelningar, att när man sitter med ett
stort mål, och sedan blir litet tveksam på en punkt, då tar man till banden och
lyssnar och spelar upp dem, kanske en, kanske två gånger, kanske tre gånger.
Så slås man plötsligt av detta, aha, sade han verkligen så. Den meningen, den
gick mig förbi då, jag satt och lyssnade vid forhandlingen. Man får alltså en
helt ny upplysning, en ny information, från bandet som den mänskliga
oförmågan att uppfatta allt direkt icke har noterat. Det är den poängen som jag
menar, att man inte tidigare har diskuterat allvarsamt.

Kammarrättspresident NILS O. WENTZ, Sverige:

När det gäller muntlighet kontra skriftlighet, så tycker jag att man först och
främst skall skilja mellan partsmuntlighet och bevismuntlighet. Bevismuntlig-
heten är enligt min mening inget problem. När det gäller utsagor om iakttagel-
ser av händelser och liknande, då har muntligheten sitt givna företräde och här
är inte mycket att diskutera. När det däremot gäller parternas ståndpunkter i
processen, deras olika versioner av saken, så tycker jag att diskussionen ofta
förs i alltför enkla termer. Skall vi ha muntlighet eller skall vi ha skriftlighet?
Som om det var fråga om antingen-eller. Och på juristers vis skådar man gärna
bakåt i tiden och filosoferar över de ståndpunkter som tidigare har intagits.

Skriftligt förfarande var inte mycket att räkna med när skrivkonsten till stor
del utövades på stenar och endast ett fåtal kunde läsa de inhuggna tecknen.
Men i dag är ju läget ett annat. I vår kulturkrets är analfabetismen utrotad.
Naturligtvis finns det ändå många som har svårt för att utforma ett skriftligt
budskap, och kanske också för att tillgodogöra sig ett sådant budskap. Å andra
siden finns det ju i våra länder i allmänhet rätt så goda möjligheter att få hjälp
både med utformandet och med tillgodogörandet av ett skriftligt budskap. För
övrigt är det inte heller så enkelt att utforma och ta emot ett muntligt budskap.

Enligt min mening är valet mallan skriftlighet och muntlighet, som så
mycket annat inom juridiken, en fråga om kommunikation: att på ett så
effektivt sätt som möjligt få förmedlat det som man vill ha sagt, till domstolen
och till motparten. Här kan man, enligt min mening, inte generellt säga att
muntligheten är överlägsen skriftligheten. Är det frågan om ett omfattande,
komplext material, så är i många fall den skriftliga metoden att föredra. Det
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uttalande av Kallenberg som Ulla Jacobsson återger i inledningsskriften
illustrerar på ett mycket bra sätt de svagheter som muntligheten kan ha i vissa
sammanhang och de företräden skriftligheten har där.

En av muntlighetens stora fördelar är att den ofta ger möjlighet att snabbt
klara av missförstånd, såväl missförstånd mellan parterna som missförstånd
mellan part och domstol. Muntligheten innehåller också överlägsna resurser
när det gäller att göra ett budskap förståligt: betoning, gester, minspel osv.

Men muntligheten har också sina givna svagheter. Någon vetenskapsman,
antagligen i USA, har sagt ungefär så här, tror jag: Ett budskaps möjligheter
att gå in beror till 40 procent på hur den ser ut som framför budskapet, till 40
procent på hur han framför det och till 20 procent på innehållet i budskapet. Vi
är också olika när det gäller att ta emot budskap. En del, såsom jag, vill helst
ha dem genom öronen, andra läser hellre.

Vad skall man då dra för slutsatser av allt det här? Enligt min mening bör vi
söka oss fram mot sådana system som tillåter en blandning av muntlighet och
skriftlighet. Och då menar jag inte att det för varje mål skall gälla antingen-
eller, utan att man i varje mål skall ha en möjlighet till både-och. De delar av
budskapen som är mest ägnade för skriftlig kommunikation, bör sålunda gå
den skriftliga vägen och budskap som ägnar sig bäst åt muntlighet, den
muntliga vägen.

I någon mån så har vi ju det här i våra rättegångssystem. Själva den
handling som inleder rättegången, stämningen, är ju skriftlig, även om man
talar om ett muntligt förfarande. Annars är den svenska rättegångsbalken och
även rättegångsutredningens förslag, enligt min mening, alldeles för stelbenta.
Det finns i en del fall möjlighet att välja mellan skriftlighet och muntlighet,
men valet gäller då hela rättegången och inte olika delar av ett mål.

Vi har sedan drygt tio år en nyetablerad processform i Sverige på förvalt-
ningsprocessens område. Där har man skriftligheten som princip, men det
skriftliga förfarandet kan kompletteras med muntlig förhandling. Det betyder
att man ej är bunden av den fullständighetsprincip som finns i rättegångsbal-
ken: att allt underlag som skall ligga till grund för domen måste läggas fram
mündigen. Såvitt jag har mig bekant, är erfarenheterna av den nya process-
formen klart positiva, även om det kan dröja länge än innan den kan anses
ordentligt intrimmad. Jag är övertygad om att den har möjligheterna och
framtiden för sig. Att muntligheten har sina givna fördelar har visat sig också
på förvaltningsprocessens område. Från att aldrig ha använt muntlig process i
princip så använder nu förvaltningsdomstolarna muntliga inslag i ganska
betydande omfattning. Min egen domstol, som är en överrätt, avgör nu ca 5
procent av målen efter muntlig inslag i förfarandet.
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Landsretspræsident OLE AGERSNAP, Danmark:

Som det blev nævnt i oplægget, var der også i Danmark på 1800-tallet og
indtil retsplejeloven trådte i kraft i 1919 i væsentligt omfang skriftlig proce-
dure ved domstolene. Det gjaldt særligt i ankesager, men dog ikke i Højeste-
ret, som det allerede er nævnt af justitiarius Rolv Ryssdal. I Højesteret og i
Sø- og Handelsretten havde man mundtlig procedure også før retsplejeloven.
Men blandt andet i Viborg overret, som er Vestre landsrets umiddelbare
forgænger, kendte man kun den skriftlige procedureform. Det fortælles, at da
retsplejeloven trådte i kraft og de hidtidige overretsassessorer skulle til at virke
som landsdommere under en mundtlig procesform, var der nærmest rædsel
iblandt dem ved tanken om, at de nu skulle have sluppet - ikke alene
advokater - men måske også parter ind i retten. Det har man jo nu formået at
vænne sig til, og jeg tror nok, at jeg kan sige, at den danske opfattelse i dag
svarer nøje til den som justitiarius Ryssdal har gjort rede for for Norges
vedkommende: At man vil holde fast ved den mundtlige procedure som den
altovervejende hovedregel.

Ud over de bemærkninger, som er nævnt til støtte herfor af Ryssdal, vil jeg
gerne også for mit eget vedkommende fremhæve, at den skriftlige procesform
jo umuliggør eller i hvert fald vanskeliggør offentlighedens deltagelse i
retsplejen.

Først nogle ord specielt om civile sager. I retsplejeloven af 1919 var der en
adgang til skriftlig behandling i visse sager, men bestemmelsen blev meget lidt
anvendt. Mærkeligt nok er den først begyndt at blive anvendt i de aller seneste
år, efter at vi i 1979 fik en retsplejereform, som væsentligt indskrækende
adgangen til skriftlig behandling. Men begrundelsen for, at man er gået over
til i stigende grad at bruge skriftlig behandling - dog stadig ikke større
omfang, er ressource hensyn: Vanskeligheden ved at klare et stigende antal
sager under de barske forhold, at det er umuligt at opnå bevilling til en
udvidelse af dommerpersonalet.

Jeg kan selvsagt ikke sige noget om erfaringerne med hensyn til skriftlig
behandling ved Højesteret. Ved Vestre landsret, hvor jeg hører til, har man i
den seneste tid også af nød, og naturligvis også fordi man har skønnet, at de
sager, det drejede sig om, var egnede dertil, anvendt skriftlig behandling.

I Retsplejerådet, som jeg er formand for, overvejes for tiden, efter anmod-
ning fra Højesteret, en ændring af reglerne, der skal udvide adgangen til
skriftlig behandling. Man kan sige, at det svarer til den praksis som Højesteret
for så vidt har indledt. Det bør vel heller ikke være udelukket at lade pendulet
svinge beskedent i retning af videregående, skriftlig procedure. Men efter min
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opfattelse kun ud fra ressourcehensyn, i hvert fald i alt væsentligt. Vi har jo i
det store antal kære-sager, som behandles, en skriftlig procedureform, og det
er vel ikke udelukket, at der kan være sager, som i øjeblikket behandles under
ankeform, altså med mundtlig forhandling, men som udmærket kan behandles
skriftligt. Og så er der den mulighed eventuelt at udvide kæreinstituttet til at
omfatte et større antal sager. Men, det er min opfattelse, foreløbig i hvert fald,
at skriftlig behandling ikke bør komme på tale, når der er væsentlige bevis-
spørgsmål, og det ikke udelukkende drejer sig om dokumentbeviser.

Så vil jeg gerne sige lidt om straffesager. Det er nævnt i oplægget, i teserne
1 - 3, at bånd, optaget af forklaringer ved politiets afhøringer, skulle
overgives til anklageren og videregives til dommeren, og formodentlig herefter
anvendes ved afhøringene i retten. Det er en ordning, som efter min mening er
meget betænkelig. Det kommer jo i strid med bevisumiddelbarhedsprincippet,
som det allerede er nævnt af Ryssdal, og det spiller en særlig rolle i de mange
sager, hvor der medvirker lægdommere. Lægdommerne vil jo ikke få mulig-
hed for at få kendskab til dette afhøringsmateriale. Dvs. at dommeren skulle
sidde i retten med kendskab til politiafhøringsmateriale, som muligvis kunne
have givet ham en forudfattet mening, men at materiale, som lægdommerne
ikke ville være i besiddelse af. I Danmark har vi i øvrigt haft dårlige erfaringer
med båndoptagelser i den udstrækning, de er anvendt i retten. De har jo den
store ulempe, at det tager ligeså lang tid at høre dem, som det har taget at
indspille dem. Og jeg tror, at de fleste vil have gjort samme erfaring som jeg,
at det jo ikke er værdifuldt, alt det, der står på disse bånd på baggrund af
afhøringerne.

I øvrigt synes jeg også, at mange af de forslag, som er nævnt i oplægget, (at
de) i nogen grad trækker i modsat retning, hvad angår hensynet til ressourcer-
ne. Brug af båndoptagelser og anvendelse af vidnepsykologien i den videre
udstrækning, som er antydet, vil uvægerlig forlænge behandlingen af sagerne,
vil jeg tro. Men i øvrigt er jeg da enig i, at det er nyttigt, at jurister får noget
kendskab til vidnespsykologiens forskningsresultater. I Danmark er der ud-
kommet en bog om emnet for nogle år side, af professor von Eyben og
psykolog Berl Kutschinsky, som der i øvrigt undervises i ved Århus universi-
tet, i håb om at gøre de kommende jurister bedre egnede til at foretage
afhøringer i retten på en rimelig måde.

Jeg vil også lige nævne her til sidst et spørgsmål, som blev fremhævet af
justitieråd Lindholm, om muligheden for at afgøre straffesager på skriftligt
grundlag. Også her deler jeg de betænkeligheder, som justitiarius Ryssdal har
fremsat mod at lade frihedsstraf - tilmed af længere varighed - blive idømt
alene på baggrund af en skriftlig procedure. Jeg kan nævne, at vi i Danmark
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har en ordning, hvorefter der kan ske udenretlig bødevedtagelse, og efter en
lovændring, som er kommet fornylig, og som er trådt i kraft her i sommer, kan
der også ske vedtagelse af frakendelse af førerret til motorkøretøj, men det
sker altså udenretligt uden domsstolens mellemkomst.

Presidenten i Högsta Domstolen CURT OLSSON, Finland:

Vårt diskussionsämne har genom de tidigare talarna blivit väl peneterat, och
jag har bara några maginella anmärkningar att komma med, anmärkningar som
inte är av polemiska utan av kompletterande art.

Justitierådet Lindholm påpekade med rätta, att man vid valet av processform
måste beakta realiteterna, bl.a. de statsfinansiella realiteterna, som gör att vi
inte kan ha obegränsade resurser i domstolarna. Men det är otaktiskt av oss
domare att för mycket peka på den realiteten. Jag brukar hellre peka på en
annan realitet, nämligen att kostnaderna för rättsväsendet är minimala jämför-
da med övriga kostnader i samhället och att man inte av ekonomiska skäl får
minska på rättssäkerheten. Finansministrar är i allmänhet hårdhjärtade männi-
skor, och det är ju därför som de är finansministrar. Men det finns även hos
dem innerst inne någonting av mänsklighet, och om man förklarar behoven på
rätt sätt och går i närkamp med dem, så kan man nog stundom ha framgång.

De realiteter som begränsar möjligheterna till t.ex. muntlig förhandling
består emellertid inte bara i ekonomiska omständigheter, utan de består också
däri, att processer inte får dra ut alltför länge i tiden. En 100-procentligt
grundlig process kunde teoretiskt dra ut hur länge som helst. Något sådant kan
inte accepteras. Det är ett allmänt intresse att rättssaker blir avgjorda inom
skälig tid.

Under årens lopp, då justitiarius Ryssdal och jag har varit kolleger, har vi
fortgående diskuterat grundläggande frågor rörande de högsta domstolarna och
deras verksamhet. Vi har ofta varit inne på bl.a. frågan om muntlighet kontra
skriftlighet. Jag har haft stor behållning av våra diskussioner.

I samband med den stora reformen år 1979 rörande ändringssökande i
Högsta domstolen fick vi i Finland första gången möjlighet att anordna muntlig
process i ordinära besvärsmål, som börjat i underrätt. Målen föredras emellertid
alltid skriftligt och först därefter kan domstolen bestämma, om det skall vara
muntlig förhandling eller inte. Då vi tar ståndpunkt till, hurudan proceduren
skall vara, tar vi naturligtvis i beaktande vad parterna önskar, om det kommit
begäran om muntlig förhandling eller inte. Men i de få fall då vi hittills har
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haft muntlig förhandling, då har det alltid varit mål där parterna inte har
framställt någon begäran, utan vi har fattat beslutet ex officio.

Vilka är då erfarenheterna hos oss? Svaret är, att de är positiva. Vi har den
känslan, att vi som domare får ett säkrare grepp om målet då vi själva hört
parterna och särskilt deras advokater. Det som kanske har varit det allra
viktigaste, har varit att kunna ställa frågor till advokaterna och på det viset få
en större klarhet än den som endast skriftliga inlagor givit. När jag har rest i
olika länder, t.ex. i USA, för att studera domstolsväsendet, har jag också fått
bekräftelse på detta.

Efter att ha följt med muntlig förhandling i Norges Høyesterett är jag
visserligen fullt övertygad om att Rolv Ryssdal, såsom alltid, har rätt då han
starkt framhåller värdet av den muntliga förhandlingen i Norge. Men detta
betyder inte med nödvändighet att vi i länder som Finland, där utgångspunkten
är skriftlighet, skall gå lika långt i muntlighet som man gör i Norge.

Jag tror inte att jag skulle våga förorda något sådant för vår del, i varje fall
inte i dag, och det finns inte heller hos oss något allmänt önskemål om det.
Det är ju också många andra länder där skriftligheten är dominerande i högsta
instans. I USA är det för det mesta på det viset. Man har t.ex. i Supreme
Court i Washington i allmänhet inte möjlighet att tala mera än en halv timme,
och när dessa trettio minuter har gått avbryts advokaten om han är oförståndig
nog att försöka fortsätta. I Österrike har man veterligen inte på decennier haft
muntlig förhandling i civilmål och det finner man där vara bra.

Man kan finna vägen till sanning och rättvisa på olika väger. I varje land
bör man beakta de traditioner och föreställningar om rätten och dess förverkli-
gande som råder. Vi kan väl därför knappast nå gemensamma regler i Norden i
det avseende vi diskuterar, åtminstone inte tills vidare. Men vi bör försätta att
diskutera och att intränga i grannländernas system och tankegångar och ta vara
på det goda man där finner.

Højesteretsdommer JØRGEN GERSING, Danmark:

Anden korreferent, justitiarius Ryssdal, efterlyste erfaringerne fra den dans-
ke højesteret om den skriftlige behandling. Jeg må sige, at det har sat mig lidt
i et dilemma, for jeg har det også sådan, at jeg helst vil have det ind igennem
ørene. Men jeg har nu forsøgt at sætte denne fordom lidt til side og skal så
redegøre for de erfaringer, som jeg personligt har, idet jeg ikke tør være sikker
på, at de deles af et flertal i retten, men dog nok af ganske mange kolleger.
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Jeg kan begynde med konklusionen. Efter min mening er erfaringerne ikke
gode i almindelighed. Vi har haft ordningen nu i lidt over et år, og retspræsi-
dent Agersnap har jo gjort rede for, hvorfor den kom, og også for at Højesteret
måske her har været lidt forud for udviklingen. Det er nu for så vidt en
bebrejdelse, som man sjældent hører, men det er nok sådan, at den hjemmel vi
har brugt, er forholdsvis snæver. Årsagen var, at den tid, der gik fra en sag var
moden fra parternes side og til hovedforhandlingen kunne finde sted, efterhån-
den var kommet op på mere end et år. Man havde så den mulighed at kunne
ekspedere et større antal sager, hvis man kunne få nogle af dem ud til skriftlig
behandling, for så blev de ekspederet sideløbende med de normale domsfor-
handlinger. Den dommer, der tilrettelægger forhandlingerne, fik da til opgave
at diskutere med parterne, hvilke sager der egnede sig til skriftlig behandling,
og i princippet skulle parterne samtykke heri.

Man kan nok sige, at man har taget sager, som udelukkende angik juridiske
problemer og helst enkle juridiske problemer. Jeg er ganske enig med Ryssdal
i, at hvis sagen blot bliver noget kompliceret, hvis der er flere problemstil-
linger, så er det vanskeligere at være sikker på, at man har fået øje på alle
aspekter i sagen, når man kun har de skriftlige indlæg. Jeg mener, som
Ryssdal nævnte, at det er en almindelig erfaring hos os, at man ofte under den
mundtlige forhandling - advokaterne kender trods alt sagerne langt bedre, end
dommeren har mulighed for - bliver opmærksom på en problemstilling, som
man ikke havde set, da man læste sagens akter. Jeg mener derfor at den
mundtlige forhandling bedre sikrer, at alle problemerne kommer frem.

For det andet tror jeg, at advokaterne, hvis sagerne skal forhandles mundt-
ligt, i højere grad - og det er set fra en domsstols synspunkt af væsentlig
interesse - forliger de sager, som burde være forligt, før de nåede frem til
Højesteret. Jeg tror, det kan forholde sig sådan, at den advokat, der kan nøjes
med at skrive et skriftligt indlæg til brug for Højesteret, lettere får det gjort,
end den advokat, der skal forberede en mundtlig procedure og stå ansigt til
ansigt med dommerne i en sag, som muligvis ikke burde være nået så langt.
Han vil på det tidspunkt være tilskyndet til, hvis det er rimeligt, at få sagen
forligt. Vi har ganske mange sager, der forliges på det tidspunkt. Og jeg kan
her understrege, at vi som justitiarius Olsson påpegede, ikke har tradition for
under den mundtlige forhandling at udspørge parterne. Det sker kun ganske
undtagelsesvis.

Det tredie problem, jeg vil påpege, er, at man har lokket advokaterne med,
at de fik en hurtigere afgørelse, hvis de lod sagen gå ud til skriftlig
behandling. Det har vist sig at være en illusion, for da sagerne skal behandles
sideløbende med de almindelige, mundtlige forhandlinger, går der ganske lang
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tid, inden de kolleger, der skal deltage i den enkelte skriftlige sag, får
mulighed for at gennemarbejde den. Og da man skal igennem det en gang til,
når dommen skal skrives, er det tvivlsomt, om den skriftlige behandling har
været af kortere varighed end mundtlig forhandling ville være. Så jeg vil
konkludere, at den skriftlige behandling er et nødvendigt onde, som vi må leve
med, indtil forholdene normaliserer sig. Hvis de gør det. Vi har i øjeblikket 20
- 30 sager, det svarer ca. til 10% af det normale antal mundtlige hovedfor-
handlinger om året.

Rådman KARL ERIK ROSÉN, Sverige:

Det här problemet har ju ventilerats ganska ingående. Jag vill bara komma
med en liten praktisk aspekt på det, från min tjänstgöring som underrättsdo-
mare under många år. Ulla Jacobssons system har givetvis vissa fördelar, men
jag vill i huvudsak ansluta mig till Per Lindholms ståndpunkt, utom beträffan-
de frihetsstraff.

Om man skulle använda det av Ulla Jacobsson föreslagna systemet i ett
större antal mål så är det ju så att det finns inte resurser för det. Skulle det
användas skulle det kunna ske endast när det är fråga om misstanke om ett
allvarligt brott, alltså typ raggarmålet. I Sverige brukar alla vittnesförhör och
förhör med målsägande i anledning av åklagarens talan tas upp på band,
fonetiskt. I Stockholms tingsrätt, som är Sveriges största domstol, gjorde vi
förr utskrifter av alla förhören, och domaren använde dessa utskrifter vid
domskrivning. Det förekom även ibland i större mål att man tog upp sakfram-
ställningar på band och skrev ut dem. Men det visade sig, att det inte fanns
resurser att få banden utskrivna. Det tog åtskilliga veckor innan utskrifterna
var klara, det började ta månader. Det fanns inte personal tillräckligt. Och vad
har följden blivit? Jo, numera skrivs förhören ut endast i de fall domen
överklagats och hovrätten begär utskrifter. I stället gör domarna privata
minnesanteckningar och dessa användes som stöd vid domskrivning. I tvek-
samma fall tar vi fram banden och lyssnar av vad som har sagts. Det
föreslagna principen om att banden skall lämnas in till domstolen strider också
mot de moderna tankarna om att domaren inte skall ha tillgång till förunder-
sökningsprotokoll. Underdomstolarna kan säkerligen inte få tillräckliga resur-
ser för de föreslagna systemet och det skulle därför kunna användas endast i ett
mycket litet antal fall då det gäller allvarliga brott.

Jurist - 26
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Advokat TORSTEN LUNDIUS, Sverige:

Eftersom ingen advokat har uttalat sig, vill jag kanske påtala något. Jag
finner att det är nödvändigt att balansera den skriftliga och muntliga informa-
tionen på ett riktig sätt och vill då framföra en sak som för oss advokater är
väldigt viktig och som inte har kommit fram. Det är ofta så att advokaten i
civilmål behöver möjlighet att kommunicera med domaren. Han vill kontrol-
lera att domaren har fått besked om allt som förekommit och är viktigt i målet,
så att det inte finns någon möjlighet till misstag från domarens sida. Det har
hänt vid ett par tillfällen att jag såsom advokat i civilmål har kunnat konstatera
att domaren inte haft helt klart för sig sammanhanget i väsentliga hänseenden.
Det kan ha berott på bristande pedagogiska insikter från advokaternas sida
eller också att dessa försummat att lämna fullständiga uppgifter. Därför anser
jag att i varje fall i civilmål är av mycket stor vikt att advokaterna har
möjlighet att muntligen kommunicera med domaren och med varandra.

Vid muntlig huvudförhandling i svenska Högsta Domstolen, där jag delta-
git, gick man i korthet igenom rättsfrågorna samt summerade doktrin och
praxis på ett effektivt sätt, varefter domstolen delade ut en uppställning över
yrkanden och grunder för dessa som förelåg i målet. Efter denna kontroll ville
domstolen ha reda på hur man i allmänhet betedde sig i olika praktiska
sammanhang. Det visade sig att advokaterna genom att lämna besked härom
kunde ytterligare medverka till fullständigare utredning.

Professor jur. dr. LARS HEUMAN, Sverige:

När man diskuterar frågan om skriftlig eller muntlig process i ett historiskt
perspektiv använder man ofta en bild. Utvecklingen beskrivs ofta som om det
är en pendel som svänger. Många menar att drastiska svängningar inte är
önskvärda och de är kritiska till att man inte lärt något av det förgångna. I
äldre tider då processen var skriftlig i Sverige märkte man nackdelarna med
denna processform och krävde övergång till muntligt förfarande. När vi nu har
muntlighet framträder vissa olägenheter med denna handläggningsform och
vissa debattörer vill införa skriftlig process. Häremot invänder många att
historien borde ha lärt oss att den skriftliga processen har många nackdelar och
att vi bör hålla fast vid muntligheten.

Många är kritiska till att pendeln får svänga på det här sättet och till att vi
inte lärt någonting av det förflutna. Jag skulle vilja säga på motsatt sätt:



Prosessformer i Norden: mündige eller skriftlige? 403

pendeln skall svänga fram och tillbaka. Vi bör fråga oss, varför pendeln bör
svänga fram och tillbaka mellan muntlighet och skriftlighet. Då skall vi
naturligtvis se på dagens situation och fråga oss, vad som idag är annorlunda i
förhållande till förfluten tid och som gör att pendeln bör svänga.

Denna angreppsvinkel finns representerad i professor Ulla Jacobssons in-
lägg. Hon har tagit fasta på vilka nya kunskapsteoretiska framsteg man har
gjort inom en av juridikens hjälpvetenskaper; vittnespsykologin. Om man nu
väljer en sådan utgångspunkt när man skall undersöka om det skall införas
ytterligare skriftlighet, så tror jag att det är viktigt att man vidgar synfältet och
söker klarlägga vilka framsteg som har gjorts inom olika hjälpvetenskaper.
Man bör inte begränsa sig till vittnespsykologin och en gren inom denna
vetenskap.

Låt mig ta ett exempel, och jag håller mig fortfarande inom psykologin,
men utgår inte från den utsageorienterade vittnespsykologin utan en viss gren
inom experimentalpsykologin. Juristerna utgår från att vi får de bästa garan-
tierna för att sanningen kommer fram vid vittnesförhör genom att utfrågningen
sker inför domare och genom att de kan iaktta vittnets uppträdande. Enligt
experimentalpsykologerna kan vi antagligen få än bättre betingelser genom att
utfrågningen får ske exakt i den miljö där vittnet gjorde sina iakttagelser.
Vittnet får då minnesstöd genom att se olika saker, t ex på den plats ett brott
begåtts. Vittnet kan då komma ihåg mera och ge en riktigare berättelse och
korrigera minnesfel. Vilka slutsatser bör vi då dra av dessa experimentalpsy-
kologiska erfarenheter när det gäller institutet syn? Skall vi kombinera syn och
upptagning av vittnesbevisning i större utsträckning i de mera komplicerade
målen?

Jag skall inte fördjupa mig i vilka möjligheter det finns att utnyttja andra
hjälpvetenskaper för att få fram ett bättre material vid skriftlig och muntlig
handläggning, utan övergå till en annan fråga. I vad mån avser processerna i
vårt moderna samhälle sådana nya förhållanden att vi bör övergå till ökad
skriftlighet? De stora mammutprocesserna avser ofta komplicerade förhållan-
den med betydande inslag av siffermaterial. Dessa rättegångar vållar stora
svårigheter. I sådana mål är muntligheten direkt olämplig. Låt mig ta ett
exempel. I Sverige gäller förbud att läsa innantill ur inlagor, och vid pläde-
ringen måste advokaterna hålla muntliga anföranden, t ex med stöd av enkla
minnesanteckningar. Detta är naturligtvis ingen lämplig form för kommunika-
tion mellan advokat och domare, när målet berör ett oerhört komplicerat
siffermaterial. Advokaten har kanske förberett sin plädering under flera dagar.
Är det då tänkbart att han med en så komplicerad muntlig plädering kan få
domarna att förstå allt han säger? Vore det då inte lämpligare att här införa
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skriftlighet eller vissa moment av skriftlighet. Jag har sett exempel på att man
från domstolens sida accepterar uppläsning av inlagor i komplicerade mål.

När vi studerar samhällssituationen idag, så skall vi finna att vi behöver
muntlighet i vissa avseenden och skriftlighet i andra. Vi måste införa en
differentierad process med en blandning av muntlighet och skriftlighet. Låt
mig ta ett exempel, och jag håller mig då till partsoffentligheten. Bör parterna
uttrycka sig skriftligen eller muntligen? Jag ställde en gång som examinator
frågan om fördelar och nackdelar med skriftligt och muntligt förfarande. En
student svarade då, att det är mycket lättare att uttrycka sig krångligt i skrift än
i tal. Det där låter ju riktigt, men det skulle stå i strid med vad Kallenberg
uttalat. Hur kan det gå ihop? Jo, antagligen är det så att lekmän har svårare att
uttrycka sig i skrift och krånglar till vissa saker. Det gäller troligen då de skall
beskriva relativt svåra saker. För dem är skriftligheten kanske inte alltid bäst,
men för jurister som är vana att läsa igenom inlagor och se motsägelser i sina
egna skrifter kan nog skriftligheten i komplicerade mål bidra till en ökad
klarhet i uttryckssättet.

Slutsatsen av denna min argumentering är, att vi behöver regler, som på ett
mera exakt sätt anger behoven av skriftlighet och muntlighet. Hur skall då
detta ske? Det föreligger risk för att lagstiftaren tillgriper vaga uttryckssätt,
t ex att handläggningen skall vara muntlig när det behövs. Det låter sig lätt
sägas att man skall använda en processform när den är bäst. Överger man
legalitetsprincipens krav på att för utsättningar för muntlighet och skriftlighet
skall vara mera exakt angivna, finns det risk för att rättssäkerheten försämras.
Domaren kan tillgripa den handläggningsform han finner snabbast och bekvä-
mast, utan hänsyn till parternas krav på rättssaker och noggrann prövning av
tvisten.

Korreferent, høyesterettsjustitiarius ROLV RYSSDAL, Norge:

Det kan være grunn til en kort bemerkning fordi jeg uttrykte meg litt
unøyaktig når det gjaldt bruken av muntlig prosedyre i Norges Høyesterett.
Det er ikke slik at vi alltid har hatt muntlig forhandling i alle ankesaker. Det
var like inntil utgangen av 1940 adgang til å overføre sivile saker til skriftlig
behandling, og det ble til dels gjort i ganske stor utstrekning. Men man fant ut
at dette ikke var så heldig, og etter 1940 har det ikke vært noen annen adgang
enn den jeg nevnte som følger av tvistemålslovens § 380, og som altså bare
leder til skriftlig behandling av en sak pr. år og knapt nok det. Det er ut fra en
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erfaring om at den muntlige prosessform er den beste man er blitt stående ved
den nåværende ordning, at så å si alle saker som behandles av den norske
Høyesterett prosederes muntlig.

Jeg kan også føye til noe annet. Det ble nevnt at kjæremålssaker behandles
skriftlig. Slik er også ordningen hos oss. Så vidt jeg kan huske, er det i
Danmark slik at kjæremålssaker kan henvises til muntlig behandling. Adgang
til dette ble gjennomført også hos oss i 1970-årene. Det var nettopp ut fra den
erfaring eller den antakelse at selv om skriftlig behandling passer i kjæremåls-
saker, som jo i alminnelighet gjelder enklere avgjørelser, så reiser enkelte
saker så vanskelige spørsmål at saken bør kunne behandles muntlig. Den
adgang har vi benyttet oss av bare i noen ganske få og vanskelige saker. Men
vi kan si at adgangen til å la saken gå over til muntlig behandling anser vi nå
for å være meget verdifull, fordi det etter omstendighetene kan være slik at
også en kjæremålssak kan reise så vanskelige spørsmål at vi finner det riktigst
først å avgjøre saken etter å ha hørt advokatenes muntlige prosedyre.

Korreferent, justitierådet PER LINDHOLM, Finland:

Det är inte mycket jag har att komma med här i slutet av debatten. Jag är
helt ense med referenten om att det är viktigt att missförstånd blir uppklarade
så fort som möjligt. Det är också viktigt att man så fort som möjligt blir i
tillfälle att förfäkta att man ändå hade förstått rätt. Och där är naturligtvis den
muntliga processformen långt överlägsen den skriftliga! Jag är ledsen om jag
har uttryckt mig oklart och klumpigt på något sätt. Jag tror mig dock ha
förstått referenten rätt på den punkt hon påtalade d.v.s. att protokollet har en
vidare och större uppgift än att bara vara ett stöd för minnet. Jag är helt
övertygad om att redan herrar Kallenberg och Wrede insås detta, så jag vill
fortfarande hålla fast vid att frågan har ventilerats i diskussionen om det
muntligt-protokollariska systemet.

Så vill jag i korthet kommentera en punkt som kom upp i presidenten
Agarsnaps inlägg. Han poängterade önskvärdheten och nödvändigheten av att
domarna har insikter i vittnespsykologi. Jag är helt ense på den punkten. Det
kravet är ju i och för sig ingenting nytt. Det har ställts sedan länge och i
varierande form på olika håll i världen, t.ex. i USA av Jerome Frank, den
främsta företrädaren för de s.k. fact-sceptics, och i Förbundsrepubliken Tysk-
land av processualisten Karl Peters. Men detta är väl någonting helt annat än
vad referenten har haft i tankarna då hon utformat sina teser.
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Referent, professor, jur. dr. ULLA JACOBSSON, Sverige:

Kunskap är inte farlig. Det kan vara farligt hur man hanterar sin kunskap.
Detta sagt som ett kort inlägg i debatten om användadet av förhörsprotokoll
vid domstol. Känner man till vad som står i förhörsprotokoll beror det på hur
man använder sin kunskap, hur man använder materialet för analys, hur farligt
det är.

Vad sedan gäller den merökning som man utgår ifrån skulle bli av genom-
förande av en annan metod, så delar jag inte den uppfattningen att det
överhuvudtaget skulle behöva bli någon kostnadsökning. Vi har färska exem-
pel i Sverige från resningsmål som är alltför långa för att jag skall kunna dra
dem här. Jag kan försäkra er att hade man bandat förhören från begynnelsen
hos polisen, tror jag statsverket hade gjort betydande besparingar i de s.k.
raggarmålen i Skånska hovrätten. Det kanske helt enkelt kan vara the other way
around. Det kan vara så att statsverket har betydande besparingar att göra på
införa en annan metod. Detta kan vara föremål för lång debatt, och jag kan
inte gå närmare in på det här.

Til rådmannen Karl Erik Rosén skulle jeg bara vilja ge ett Goethe-citat: Wer
immer streben sich bemüht, den können wir erlösen. Man skall alltså inte ge
upp. Det finns ingen anledning att ge upp för att man tycker att en sak är
besvärlig. Att alldeles avskriva en diskussion i begynnelsen, finns ingen
anledning till.

Sedan har jag funderat på en sak när jag suttit här och hört på debatten idag.
Klart är att jag inte fått igång den debatt jag hade hoppasts på och velat. Vi har
i stort sett rört oss i de gamla banorna om och om igen. Jag undrar just hur
många år för tidigt jag är ute. Är jag ute tio år för tidigt eller tjugo år för
tidigt? Jag skulle gärna vilja se, och jag har en vision framför mig, att om tio
år, så skulle vi som sitter och står här idag kunna mötas igen. Då skulle jag
vilja lyssna till den debatt som skulle komma.

Debattleder, landshövdning INGVAR GULLNÄS, Sverige:

Reglerna för de Nordiska juristmötena säger ingenting om debattledarens
möjligheter att framföra en egen uppfattning. Jag har naturligtvis en uppfatt-
ning, inte minst i min egenskap ordförande i rättegångsutredningen. Kanske är
det just därför man har placerat mig här, för att så att säga beta mig
möjligheten. Men just därför kan jag naturligtvis inte tiga helt.
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Låt mig bara säga sammanfattningsvis att jag anser att muntligheten är
mycket värdefull. Vi må naturligtvis låta pendeln fortfarande röra sig inom,
åtminstone en del av muntlighetens fält. Men vi skall inte driva muntligheten
in absurdum. Det finns fall där muntligheten inte fyller något ändamål, där
skriftligheten är lika bra, eller överlägsen. Vi har, åtminstone i Sverige, en
tendens att i tid och otid skjuta fram rättssäkerhetsaspekter och säga t.ex. att
muntligheten garanterar rättssäkerheten, skriftligheten inte. Jag vill inte för-
ringa det argumentet men framhålla att vi i Sverige har en ordning där vi inom
förvaltningen och inom förvaltningsdomstolarna avgör ett mycket stort antal
mål av olika slag, mål som väldigt ofta är av största betydelse och ofta är
komplicerade, utan någon som helst muntlighet och ändå klagar man inte. I
varje fall inte särskilt högljutt över bristande rättssäkerhet på det området.

Jag anser också, som Nils Wentz, att man inte nödvändigtvis behöver stå
fast vid ett antingen eller. Man kan blanda principer och man kan vara
flexibel. Vi har slagit in på den vägen i rättegångsutredningens förslag. Jag
tyckte också att Lars Heuman ställde sig positiv till en viss flexibilitet.

Enligt anvisningarna för debatten skall debattledaren, i varje fall är det en
fördel säges det om så sker, göra en sammanfattning av huvudlinjerna i
diskussionen. Jag tror att ni emellertid med tanke på tiden ursäktar, kanske
tom. uppskattar om jag avstår. Det behöver inte råda någon tvekan om att det
här ämnet återkommer på de nordiska juristmötenas dagordning och var
pendeln då befinner sig och varåt den är på väg, återstår att se. Kanske får
även Ulla Jacobsson så småningom svar på sina frågor.


