
Anden mødedag

Fredag den 27. august 1948 kl. 14.
Sektion 1.

Under forsæde af mødets vicepræsident, professor, dr. jur. H. Ussing
behandledes i Universitetets festsal følgende emne:

Om protokollasjon av vitnebevis.
(Se referentens teser, bilag 3).

Referenten, høyesterettsdommer Solem (N):

Jeg har oppfattet styret slik at det med det emnet som er satt opp
vil ha belyst og diskutert avhøring og spesielt protokollasjon av for-
klaringer under den muntlige hovedforhandling. Jeg vil derfor ikke
befatte meg med avhøring av vitner ved bevisopptagelse eller under den
rettslige etterforskning.

Etter de danske og norske prosesslover er det forutsetningen at
vitneavhøringen prinsipalt overtas av partene eller deres prosessfull-
mektiger, men med adgang for dommeren til å stille suplerende spørs-
mål og i tilfelle vitneførselen ikke blir foretatt på riktig mate, selv
å överta den. Så vidt jeg har förstått den svenske rettergangsordning
er der det prinsipale at dommeren skal ha vitaneavhøringen, men med
rett til å la partene foreta den. Når partene møter uten prosessfull-
mektiger, er det naturlig at dommeren företar eksminasjonen. Det er
nemlig en kunst å avhøre vitner og man kan ikke vente at en alminne-
lig mann kan greie å avhøre vitnet på den riktige maten. Men i de
fleste saker, i all fall i Norge og jeg antar også i Danmark, er det
slik at partene møter med prosessfullmektiger. Og når det er tilfellet,
forekommer det meg at det eneste naturlige er at prostssfullmektigene,
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har vitneeksaminasjonen. De vet hva vitnene skal eksamineres om og
kan stille spørsmålene i den rette rekkefølge. Vitneavhøringen går jo
inn i advokatens strategiske og taktiske plan over hvordan han vil
gjennomføre søksmålet, og han vet i hvilken rekkefølge han vil ha
vitnet og i hvilken rekkefølge han vil stille spørsmålene. Derfor må
også advokaten få lov til å ha vitneavhøringen i sin hånd til han er
ferdig med sine spørsmål. Han må ha krav på å eksaminere vitnet
slik som han har planlagt det, uten inngripen fra dommer eller mot-
parten. Og det må man holde på for ellers glir det hele ut, og det kan
eventuelt gå over til munnhuggeri mellom de to advokater — og det
er alt annet enn hyggelig. Når den ene advokat er ferdig med vitnet,
så kommer den andre til med sine kontraspørsmål. Spörsmålet blir nu
hvilken stilling dommeren skal innta under vitneavhøringen. For det
første er det naturligvis hans plikt å sørge for at vitneavhøringen
foregår i lovlige og sømmelige former. Suggestive spørsmål skal til—
bakevises. Dette med suggestive spørsmål er i og for sig meget van-
skelig da praktisk talt ethvert spørsmål er suggestivt, men så grovt
suggestivt kan det være at det er dommerens plikt å skride inn. Videre
må dommeren passe på at vitnet blir gjort oppmerksom på den rett
det har til å be seg fritatt for å svare på enkelte spørsmål — ikke bare
på den maten at han ved vitneførselens begynnelse kommer med den
alminnelige bemerkning at »De kan be Dem fritatt for å svare på
spørsmål som kan utsette Dem selv eller Deres nærmeste for straff
eller tap av borgerlig aktelse«, som det heter etter norsk lov. En må
gå lenger: kommer der et spørsmål som dommeren er klar over at
vitnet ikke behøver å svare på, og vitnet selv ikke er klar over det,
mener jeg, at det er dommerens plikt å gjøre vitnet oppmerksom på
at dette behøver det ikke å svare på. Så langt er det vel ingen tvil.

Når en har vært dommer en tid, så vil man ha gjort den erfaring,
at man stundom sitter med den følelse at eksaminator og vitne ikke
kommer på samme bølgelengde. Det kan ha forskjellige grunner, bl. a.
den at det kommer en advokat fra en by ut på landet og derfor ikke
skjønner dialekten og derfor heller ikke får det til — han spør i øst
og vitnet svarer i vest. Det kan også hende at spørsmålene stilles så
juridisk kunstig at den alminnelige manti ikke skjønner dem. I slike
tilfelle vil dommeren ved et enkelt spørsmål eller en enkel forklaring
få den nødvendige kontakt i stand mellom eksaminator og vitnet. Det
er nemlig ikke meningen at dommeren skal være helt passiv, han skal
tvertimod gjøre sitt til at saken blir oppklaret.

Vi kommer også ut for vitner som enten ikke vil eller som ikke kan
svare ordentlig på et spørsmål. Man retter spørsmål til vitnet og man
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får til svar en ordflom om noe ganske annet enn det spörsmålet dreiet
seg om. Advokaten forsøker å lede vitnet inn på den rette vei, men det
går ikke. Der vil dommeren med sin autoritet ha en ganske annen
evne til å tvinge vitnet inn i et hjørne, så det må svare. Her mener
jeg, dommeren med sin prosessledelse bør skride inn og hjelpe advo-
katen, både for å spare tid og for å få saken på rett kjøl.

Det hender også efteråt spørsmål og motspørsmål har gått fram og
tilbake, og advokatene har halt i vitnet fra hver sin kant at det er
nokså tvilsomt hva vitnet egentlig har ment å si. I slike tilfelle er det
praktisk at dommeren til slutt, når vitneførselen er ferdig fra advoka-
tenes side, kort resymerer opp det han mener vitnet har sagt og får
klarlagt om det er dette vitnet mener og hvor han vet det fra. Derved
vil man unngå den kjedsommelige ting under prossedyren at hver
advokat tolker vitneprovet på sin mate.

Mer skal jeg ikke si om vitneavhøringen. Det viktigste spørsmål er
vel protokollas jonen av vitneforklaringene. Før man innlater seg på
det bør en gjøre seg opp en mening om, hva det er man vil oppnå ved
å protokollere vitneforklaringene under en hovedforhandlingen. Vi er
jo nemlig alle på det rene med at en protokollasjon alltid vil sinke den
muntlige hovedforhandling, den vil frata den dens friskhet, det liv som
vi gjerne vil det skal være over den. Det er altså en mangel ved å pro-
tokollere, hvis man da ikke bruker tekniske apparater eller har full-
endte stenografer som kan ta et fullgyldig vitneopptak uten at det er
nødvendig å lese det opp for vitnet.

Det første punkt man kan sette opp her er vel det at protokollasjonen
skal foretas for at domstolen selv skal bruke den når den skal treffe
sin avgjørelse. Muligens også bruke protokollasjonen ved den skrift-
lige utformning av dommen.

Den neste grunn til å protokollere kan være den at vitnet forklarer
seg åpenbart uriktig slik at dommeren mener det her er grunn til å
henlede påtalemyndighetenes oppmerksomhet på vitnet for å få reist
straffesak. Nå er det jo så at de fleste vitner taler mer eller mindre
objektivt usannt, men de ferreste er seg det bevisst. Da det bare er når
det foreligger bevisst usanin forklaring det kan gjøres ansvar, må det
her foretas en utskilling av de virkeilig løgnaktige forklaringer. Den er-
farne dommer vil imidlertid snart forstå hvordan det henger sammen,
han vil forstå når et vitne forklarer seg både objektivt og subjektivt
usant. Da er det riktig å foreta protokollasjonen og få den vedtatt. Vi-
dere vil det jo være rimelig og riktig at man företar protokollasjon når
vitnet er dødssyk, det er fare for at det går bort, eller det skal reise til
Antarktis, Nordpolen eller et annet sted slik at det er vanskelig å få det



88 SOLEM

tilbake igjen under hovedforhandlingen. Men hovedspørsmålet er vel om
det skal protokolleres i første instans til bruk for ankeinstansen, enten
av den grunn at forhandlingen i første instans er umiddelbar, men i
ankeinstansen middelbar, eller for å spare fornyet avhøring i ankein-
stansen.

Etter min erfaring kan dommeren både for den avgjørelse han skal
treffe og for utformingen av dommen greie seg utmerket godt med de
notater han gjør under forhandlingens gang uten at denne på noen
mate trenger å bli sinket.

Når det gjelder protokollasjon til bruk for ankedomstolen, må jeg
gjøre oppmerksom på at det i Norge er slik at de største straffesaker
blir behandlet ved lagmannsrett med jury og her blir skyldspørsmålet
endelig avgjort. De mindre straffesaker blir behandlet ved by- eller
herredsrett, og skyldspørsmålet kan i begrenset grad bringes inn for
lagmannsrett til fornyet behandling. Når en slik sak kommer for lag-
mannsretten, er det helt ny bevisføring. Følgen av dette er at det prak-
tisk talt ikke blir foretatt noen protokollasjon hverken av partsfor-
klaringer eller vitneforklaringer under hovedforhandlingen i straffe-
saker.

I sivile saker er forholdet nå det at alle saker begynner i by- eller
herredsrett. Herfra kan det ankes til lagmannsrett, og lagmannsrettens
avgjørelse kan ankes til Høyesterett. I herreds- og byrettene og i lag-
mannsrettene er det muntlig forhandling og umiddelbar bevisføring.
I Høyesterett er det muntlig forhandling, men middelbar bevisføring.
Kjæremålsutvalget kan nekte at en sak fremmes til Høyesterett, når
det har grunn til å tro at den underordnede domstols avgjørelse er
bygget på umiddelbar avhøring av vitner eller på åstedsbefaring. Dette
er jo i stor utstrekning et skjønnsspørsmål, og følgen er at det nok
kommer inn for Høyesterett en del saker hvor avgjørelsen avhenger
av vurderingen av vitneforklaringer.

I tiden fra 1927 til 1936 hadde vi en midlertidig ankeordning. De
største sakene ble da brakt inn for Høyesterett direkte fra herreds-
eller byrettene, og de mindre saker ble behandlet ved de gamle over-
retter, hvor behandlingen var skriftlig med middelbar bevisføring. Da
var spørsmålet om protokollasjon særlig aktuelt. Dersom det ikke ble
foretatt protokollasjon i første instans, ble det nødvendig med vidtløf-
tige bevisopptagelser til bruk for ankeinstansene.

I denne tid praktiserte jeg det slik at jeg i de sakene hvor jeg mente
det kunne bli spørsmål om anke, etter hvert vitnes forklaring dikterte
et resyme av forklaringen til rettsboken. I Norsk Retstidende for 1934
s. 289 fl. har jeg gitt en nøyere fremstilling av den fremgangsmåten
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jeg brukte. En annen dommer — justitiarus Eid i Bergens byrett —
har i Retstidende 1933 s. 721 gitt en fremstilling av hvordan han inn-
rettet seg med protokollasjon. Det var noen få dommere som gikk fram
enten slik som jeg gjorde det eller etter Eids metode, men det fleste pro-
tokollerte ikke. Under den ankeordning vi har nå foretas det i Norge
omtrent like lite av protokollasjon i si vile saker som i straffesaker.
Følgen er at alle vitnene må føres på ny i lagmannsretten, når saken
blir anket dit, og det må foretas bevisopptagelse til bruk for Høyeste-
rett, dersom det ikke er tatt stenografiske referater.

Etter min mening ville det være heldig om det i sivile saker ble fore-
tatt noen protokollasjon.

Forholdet er jo det at vitneførslen gjennomgående ikke spiller den
rolle i sivile saker som i straffesaker. Her er ofte deit vesentlige bevis
dokumenter — og vitnetallet er heller ikke så stort som i straffesaker.
Ofte er de spørsmål som skal opplyses ved vitneførslen forholdsvis
enkle kjensgjerninger, og vitnene er regelmessig ikke så sterkt enga-
sjert i sakens utfall som tilfellet ofte er i straffesaker. Med andre ord
bevisumiiddelbarheten er ikke av så vesentlig betydning. Vi bør vokte oss
for å gjøre bevisumiddelbarten til et hellig juridisk dyr som må dyrkes
og pleies for sin egen skyld. Der den ikke har noen betydning, kan en
greie seg like godt med en protokollert vitneforklaring og spare vitnet
og retten for ny avhøring. Og i virkeligheten er ankedomstolen vel så
godt tjent med et slikt resymé som jeg nevnte som med et langtrekkelig
stenografisk referat. Jeg mener derfor at en fornuftig anvendelse av
protokollasjoni i første instans vil kunne føre til en rasjonalisering i
rettergangen.

Nå blir da spörsmålet hvilken fremgangsmåte en skal bruke, dersom
en ønsker å få forklaringen oppbevart til senere bruk.

Dette med diktafon som vi eksperimenterer med her under Jurist-
møtet er kanskje bra. Det får vi se senere. Jeg ser i forarbeidene til
den svenske rettergangsreform at de der setter sin lit til disse dikta-
fonene. I Norge har vi, så vidt jeg vet, ikke eksperimentert med dem,
men Niirnbergsaken ble jo tatt opp på lydbånd og deretter spilt inn på
gramofonplater slik at man når som helst kunne rekvirere det man
ville høre av de tidligere forhandlinger. Dette er jo naturligvis utmer-
ket og kan vi se framtiden i møte med at rettskontorene i stedet for å
bestå av protokoller består av små bunter med lydbånd som kan settes
i et apparat og høres, ja, så er jo det nokså enkelt. Men dette er fram-
tidsmusikk, det er kostbart, det kan ikke gjennomføres ut over hele
landet, høyst i de store byer. Hvordan da disse rullene i tilfelle skal
brukes i ankeinstansen, er jeg ikke riktig klar over: skal man spille det
12



90 SOLEM

hele opp igjen eller skal man spille det for en avskriver som skriver
det av slik at det kommer til å virke som et stenografisk referat?

Dette med fullstedige stenografiske referater er også, slik er det i
alle fall i Norge, helt umulig å gjennomføre over hele landet. Saken
er nemlig den at for å kunne oppta virkelig fullstendig stenografisk
referat kreves det uhyre meget av stenografen. Det er meget vanskelig
å gjennomføre en ordning med fullstendige stenografiske referater
fordi vi ikke har de tilstrekkelige krefter, de sagkyndige stenografer,
og det blir meningsløst kostbart. Da kan jeg ikke forstå annet enn at
hvis man vil ha opptatt forklaringene, må man gjøre det enten på den
maten at man har flinke protokollførere, det har vi forresten heller ikke
over alt, som kan stenografi og som greier å ta et resyme eller man får
gjøre det på den maten som jeg praktiserte, at dommeren selv dikterer
et resyme ned. Nå vil man kanskje si at det er et dårlig surrogat for
gjengivølse av hva vitnet har sagt. Ja, det er det selvfølgelig også. Man
får nemlig ikke vite noe annet enn hovedinnholdet av hva vitnet har
sagt, og man får ikke vite hvordan det er sagt og på hvilken mate svaret
er kommet fram. Men i virkeligheten er det jo det samme om man bru-
ger stenogram, lydbånd eller andre ting, for det fulle inntrykk av vitnet
lår man ikke. Ja, det kunne da være om vi kommer så langt at vi tar
hele retsforhandlingen opp på kolorert lydfilm og spiller den opp igjen
i ankedomstolen. Men det tror jeg blir for dyrt, og jeg er ikke sikker på
at det ville være praktisk. Som jeg har nevnt før er et slikt resyme av vel
så stor verd som et stenografisk referat av alt det utenomsnakk som
hører med ved enhver vitneforklaring før man kommer til saken. Skal
et stenografisk referat ha virkelig verdi i ankeinstansen bør det bear-
beides — beskjeres — av advokatene før det refereres. Ellers er det
etter den erfaring, jeg har, en ulykke med alt det snakk man får.

Jeg må da resymere dette med at i Norge har vi greidd oss både i
sivile og straffesaker uten protokollasjon, men jeg tror nok de norske
dommere kunne oppfordres til ikke å være så alt for dovne til å pro-
tokollere. De burde f. eks. i enkelte tilfelle da de finner vitneforklarin-
gen om ikke straffbar så dog meget tvivlsom, protokollere for at vitnet
skal få en liten påminnelse om at nå er alvoret der og for å gjøre det
vanskelig for vitnet å lure seg fra sin forklaring etterpå når det blir
avhørt ved bevissopptagelse eller på nytt i lagmaiinsret.

Og så har jeg et hjertesukk til slutt, og det er om vi ikke bør ta under
overveieilse om ikke vitneførselen i mange tilfelle blir misbrukt. Etter
min mening er vitnebeviset det slettes te bevis vi har. Kan en ting be-
vises på en annen mate, så bør man ikke bruke vitneforklaring. Og har
man ført en del vitner om et faktum, er det ikke nødvendig å legge i vei
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med ytterligere 50 pct. og mase opp igjen det samme og det samme, men
det er unektelig mange sakførere som tror, påvirket av sine parter, at
vitner må det til. Jeg har tenkt på om dette henger sammen med den
gamle mededsinstitusjon at når man kom på tinget så skulle man ha
frender til å sverge med seg. Ofte hører man, ikke bare på landet, men
også i byen: »Ja, nå fører de 10 vitner fra den ene siden og så
må jo vi ha minst det samme antall.«

Det bør rasjoneres i rettsvesenet og vi kan rasjonere ved å spare på
vitnene. Unødig vitneføring koster tid for vitnet, det koster tid for retten
og tiden er nå for tiden penger.

Presidenten i Göta hovrätt Joel Laurin (S):

När jag blivit ombedd att säga några ord i denna diskussion, tänker
jag begagna tillfället till att slå ett slag för en radikal förenkling och
nedskärning av protokolleringen i Sverige inom lagens råmärken, slå
ett slag mot protokolleringsraseriet. Jag kommer också att begränsa
mig till detta och inte ingå på sättet för avhörande av vittnen.

Jag vågar hoppas, att resonansen för ett sådant slag skall vara
särskilt god vid ett nordiskt juristmöte här i Danmark efter ett inled-
ningsanförande av en ledande norsk jurist, eftersom man inom båda
dessa länder under senare tid på ett så lyckligt sätt har genomfört en
rättegångsreform efter samma principer som vår, och eftersom detta,
åtminstone i de domstolar där dessa principer verkligen slagit igenom,
skett med ett minimum av protokollering, jag tror vida mindre än
man från början trodde. Højesteretsdommer Solems anförande här
har fullt motsvarat mina förväntningar om en sådan resonans och vad
han sagt är i stor utsträckning tillämpligt på svenska förhållanden.
Min uppgift blir nu närmast att mera direkt försöka anknyta till dessa.

Frågan om protokolleringen är i Sverige ytterst brännande och yt-
terst praktisk. I själva verket kan man utan större överdrift säga att
det är protokollet, som vållar de svenska domarna nästan de enda be-
kymren när det gäller att tilllämpa nya rättegångsbalken. Tyvärr
tycker jag att man i Sverige blivit alltför benägen att avlasta dessa
bekymmer genom att övergå till metoder, som innebär fullständiga
fotografiska avbildningar av förhandlingarna genom stenografi eller
ljudupptagningsapparater i stället för att försöka radikala förenklin-
gar. Denna tendens, som om jag icke är fel underrättad var densamma
i Danmark närmast efter Retsplejelovens ikraftträdande, beror såvitt
jag förstår på en naturlig svårighet att lösgöra sig från de gamla
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föreställningarna om protokollets betydelse. Man fylles liksom av någon
slags svindel över att icke längre ha något att hålla sig till och man
griper efter räddningsplankor. Men jag tror att utvecklingen är mycket
farlig och jag har under detta senare år gärna brukat citera en leda-
mot av den svenska processlagberedningen, alltså en av dem som lagen
gjorde, som på en diskussion på ett domarmöte i Stockholm för ett par
år sedan yttrade, att han blev mörkrädd när han hörde allt detta tal
om protokollen och kunde skönja utveckligen.

Jag vill inom parentes nämna, att när jag nu här talar om förenk-
ling av protokollet, så söker jag hålla mig inom ämnet genom att endast
hänföra mig till protokollering av bevisutsagorna, som ju i Sverige är
i princip påbjuden. Men givetvis avser jag att samma tendens bör
gälla och kanske i många avseenden har ännu större betydelse när det
gäller protokolleringen i övrigt, särskilt sakframställningarna, där ju
lyckligtvis vår svenska lag medger att helt utesluta protokolleringen.

Jag vill vidare först här nämna, att jag tillvidare endast åsyftar
underrätternas protokollering och senare skall säga ett ord om över-
rätternas.

Man frågar sig, om det icke är den nya rättegångsbalkens fel, att vi
fått alla dessa bekymmer, genom att lagen i princip stadgar protokol-
lering av alla dessa bevisutsagor. Det är det kanske till en del och
kanske skall det visa sig också, att en uppmjukning av dessa stad-
ganden blir nödvändig — för att få samvetsgranna svenska domare
att bli litet lättsinnigare — men dels har den svenske lagstiftaren
onekligen haft skäl för sin ståndpunkt och dels har han i själva ver-
ker inte menat så illa som man i allmänhet tror. Jag återkommer
till detta.

Nya rättegångsbalken stadgar ju inte bara protokollering av bevis-
utsagor utan också, och enligt min mening med fog, deras slutliga av-
fattning under förhandlingen och vidare — kanske också med fog men
därvid sätter jag dock ett litet frågetecken — granskning under för-
handlingen genom uppläsning eller på annat sätt (jag bortser då tills-
vidare från ljudupptagningsmetoden). Man kan nog då fråga sig, om
det icke nära nog är en olöslig uppgift att förena våra moderna grund-
principer, muntlighet och omedelbarhet, med både protokollering, slut-
lig avfattning och uppläsning av alla utsagor.

Jag tror också, att erfarenheten och försök med allehanda metoder
lär, att man måste pruta av på något av detta. Och för mig ter det sig
då ytterst angeläget att inte pruta av på muntligheten eller omedelbar-
heten och därmed komma in på fel spår och bringa nya rättegångs-
balken i vanrykte, utan att vi, om en förening av alla kraven är omöj-
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lig, i stället måste pruta av så mycket som möjligt på protokolleringen,
såsom man efter hand gjort i Danmark och Norge.

Det är ju riktigt, tyvärr, att vi i Sverige härvidlag är bundna inom
de gränser, som angives av lagens bud, att man skall anteckna bevis-
utsaga »i den omfattning den kan antagas vara av betydelse i målet,«
men gäller det att se hur mycket detta förpliktar och göra det på
grundval av de skäl för detta lagbud, som har anförts, så menar jag
att man finner för det första, att det egentligen är i mycket få fall som
protokollering på dessa skäl alls är erforderlig, och för det andra —
och det är särskilt det som jag här vill trycka på — att kraven i de
allra flesta av dessa få fall kan uppfyllas genom en mycket mera kort-
fattad anteckning än man i allmänhet tänker sig. Att sådana kort-
fattade anteckningar är tillåtliga och avsedda och att det härvidlag
föreligger en hög grad av tänjbarhet, framgår av processlagberednin-
gens ord, att det »ej åsyftas någon ordagrann uppteckning, ej heller att
utsagans innehåll antecknas fullständigt«; detta ställt i motsats till
stadgandet om fullständig protokollering ordagrant i vissa undan-
tagsfall (6:9).

Innan jag går vidare i min plädering för sådana korta antecknin-
gar, borde jag väl försöka bevisa min utgångspunkt att alla fullstän-
diga protokoll tynger förhandlingarna eller på annat sätt motverkar
muntligheten och omedelbarheten. Tyvärr medhinner man icke på 20
minuter att göra det genom att genomgå alla de skiftande metodernas
för- och nackdelar. Emellertid är det min uppfattning att sådana
olägenheter är förenade med egentligen alla metoder, om man efter-
strävar fullständighet. Alltså både metoden protokollföring direkt av
en protokollförare plus uppläsning och metoden diktamen av ordfö-
randen, i synnerhet om man dessutom även i det fallet skall fordra en
ny uppläsning, och metoden stenografering, vare sig det sker sam-
manfattningsvis men dock jämförelsevis fullständigt enligt 6:8 eller
det sker 'ordagrant i stället för protokoll enligt 6:9; och detta menar
jag gäller'icke minst stenograferingen främst av den grund att man
även där har kravet på uppläsning eller granskning. Jag menar slut-
ligen att olägenheter ur dessa synpunkter är förenade även med den
fjärde metoden, direkt ljudupptagning. I fråga om denna metod må
det medgivas, att den icke behöver bli lika tyngande som andra och
detta egentligen därför att en upprepning icke är föreskriven, men
den går för det första inte att ha överallt, det blir ett mördande stort
material att renskriva på maskin och kräver mycket folk och person-
ligen tror jag också att systemet i många fall inte lämpar sig. Man
har nog inför detta system i allmänhet ofta en känsla av uttrycket:
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»Tant de bruit pour unei omelette.« Men jag vill gärna göra den reser-
vationen att utvecklas tekniken och avskaffas helst också kravet på
utskrift av dessa upptagningar, så finnes här kanske en metod för
fullständig protokollering utan att tynga förhandlingarna. Och då
kan man ju erkänna, att det inte gärna kan vara något fel att ha ett
fotografi av förhandlingarna, men jag tror aldrig att det kan bli
allmänt.

Beträffande de skäl, som kan finnas för en protokollering av ut-
sagor, och frågan huru långt de skälen väger ifråga om protokollens
fullständighet, så vill jag sammanfatta min uppfattning i följande
punkter.

För det första menar jag, att underrätten själv numera i de allra
flesta mål har mycket litet glädje av protokollet för sitt dömande. Det
är en ganska ovidkommande ointressant bilaga i akten, som man
egentligen bara har besvär med.

För det andra: Det må vara riktigt som det är sagt, att det ur rätts-
säkerhetens synpunkt är önskvärt att de anteckningar, som under alla
förhållanden måste göras för domen, göres i auktoritativ form under
parternas kontroll, men detta skäl kan icke motivera annat än mycket
kortfattade anteckningar. Skälen gäller ju f. ö. minst lika mycket an-
nat än bevisutsagor, d.v.s. främst sakframställningarna, och därvidlag
är ju protokollering icke föreskriven.

För det tredje: Det är riktigt, att vi inte ens vid underrätterna har
någon fullständig bevisomedelbarhet, eftersom vid både fortsatt och
ny huvudförhandling bevis ibland kan föredragas ur handlingarna
utan att upptagas på nytt. Och detta är naturligtvis ett klart skäl för
nya rättegångsbalkens ståndpunkt beträffande protokollering av be-
visutsaga. Men detta förekommer så sällan, att vi inte får inrätta för-
farandet över lag därefter, och man måste enligt min mening i sådana
fall nöjas med kortfattade anteckningar.

För det fjärde vill jag säga, att den omständigheten, att protokol-
lering kan vara bra för att grunda straffansvar för oriktig förklaring
naturligtvis kan vara riktig men omöjligt kan vara tillräckligt skäl för
fullständig protokollering över lag.

Så kommer vi nu slutligen för det femte till hänsynen till fullföljds-
förfarandet och det är väl det, som i Sverige ger bäst näring åt proto-
kolleringsspöket. »Hovrätten måste väl ha protokoll«, säger man. Skä-
len härför skulle då vara, för det första att vi i hovrätten än mindre
än i underrätterna ha fullständig bevisomedelbarhet, Det är i Sverige
i icke ringa utsträckning tillåtet att i hovrätten förebringa vittnesbe-
visning genom föredragning ur handlingarna, och mål kan också av-
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göras i hovrätten efter endast föredragning av handlingarna. Vidare
är det ju så, att även om ett vittne egentligen skulle höras om i hov-
rätten, så kan det vara omöjligt på grund av hinder, och slutligen kan
det vara av betydelse för hovrätten, även om ett vittne höres på nytt,
att veta vad det har sagt förut.

Jag menar trots allt, att det är oriktigt att härav draga sådana slut-
satser, att hela underrättsprocessen förryckes och försämras. Och var-
för? Jo, för det första är det ju endast ett fåtal mål, som går vidare,
det är icke rimligt att allt för mycket inrikta förfarandet i underrätten
på dem, och för det andra är det endast ett fåtal av dessa fullföljda
mål, som avgöres i hovrätten utan huvudförhandling, kanske 20 pct.
efter den erfarenhet man hittills har, och i stor utsträckning är det just
i dessa mål det inte förekommer någon vittnesbevisning. För det
tredje får man väl säga, att i mål med huvudförhandling i hovrätten
visar sig vittnenas hörande i största utsträckning önskvärt, det blir
egentligen endast mera perifera vittnesmål, som föredrages ur hand-
lingarna, och då har det ingen betydelse om det är så fullständigt. Jag
tror att denna praxis är rätt tydligt skönjbar och den sammanhänger
naturligtvis med de begränsade möjligheterna för hovrätten att ändra
på bevisvärderingen utan vittnenas hörande. Överhuvud gäller enligt
min mening, att i de fall då det verkligen blir fråga om antecknings
användande i hovrätt — det är ju icke så förfärligt många — så
räcker det i allmänhet med en kort anteckning.

Ja, jag vågar således för egen del hävda, fastän jag numera är
hovrättsdomare, att hänsynen till fullföljdsförfarandet inte får väga
för tungt och inte får rubba grundvalarna och principerna för under-
rättsförfarandet.

Jag framhåller, att jag icke har mycken erfarenhet från hovrätts-
förfarandet att bygga på och att jag naturligtvis icke gör anspråk på
att säga detta på hovrätternas vägnar på något sätt. Det är möjligt att
även här i dag finns hovrättsdomare med mera erfarenhet än jag, som
vill opponera sig.

Huru menar jag då, att man skall åstadkomma dessa kortfattade
anteckningar, som jag här har talat om?

Ja, om rättesnöret skall vara, att det skall vara minsta möjliga vä-
sen för protokollet, så är det ju på sätt och vis det naturligaste att
låta protokollföraren själv under förhöret skriva ned ett kort sam-
mandrag och så läsa upp det. Det kan gå mycket bra med vana proto-
kollförare, det kan gå märkvärdigt bra. Tyvärr har man emellertid
ofta inte tillgång till sådana i Sverige. Systemet har också brister
kanske just när man vill inrikta sig på ett koncentrerat referat.
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Om jag understryker att det bör vara kortfattat, så kan jag egent-
igen icke säga att det är något så dåligt sätt att i stället uppfylla lagens
bud på anteckning, om ordföranden efter förhörets slut gör en kort,
men ordagrann diktamen i koncentrat, eventuellt till protokollföraren,
men bättre till en stenograf eller ännu bättre till en diktafon.

Jag skäms icke nämnvärt för att säga att jag själv mest har tilläm-
pat detta nu i 12 år i underrätt både under gamla och nya rättegångs-
balken, även när jag haft tillgång till utmärkta protokollförare, och
vi vet ju att det tillämpas mycket i Danmark och Norge, och det gläder
mig att ha hört vad Højesteretsdommer Solem har sagt om det här.
Invändningarna mot systemet är ju å andra sidan klara. Det kan
binda och engagera ordföranden onödigt. Men det har också som sagt
fördelar framför andra system, just när man vill eftersträva en kon-
centrerad anteckning.

Hur man skall göra det koncentrerat och vad man skall taga med och
inte taga med är naturligtvis omöjligt att här utveckla, men jag skulle
ändå vilja göra en liten belysning av vad jag menar.

I ett trafikmål är det icke nödvändigt att vi i varje vittnesberättelse
— det kan kanske vara många — antecknar, att vittnet satt så och
så i bilen och körde där och där före olyckan och när vittnet steg upp
om morgonen, man kan gå direkt på sak och bara anteckna, att vittnet
berättat t. ex. så här: »Då bilen körde ut på huvudleden höll den till
vänster. Vid kollisionen hade den redan stannat med framändan om-
kring 1 meter över Drottninggatans körbanelinje. Den andra bilen
körde ovanligt fort«. Ofta kan en sådan anteckning på 3 rader vara
fullt tillräckligt resultat av ett ganska långt och tjatigt förhör med
åtskilligt prat fram och tillbaka, som skulle verka rätt löjligt både på
stenogram, vaxrulle och stålband.

Jag vill härefter gärna framhålla, att skall man kunna följa den
linje som jag velat förorda: »hellre för litet än för mycket«, så är det
naturligtvis en förutsättning att även advokaterna förstår detta, förstår
att det sker för att skydda principerna, förstår att det gör detsamma
vad som står i protokollet.

Jag gör icke detta påpekande för att göra någon anmärkning mot
advokaterna, som enligt min erfarenhet ofta har full förståelse för
detta, men om advokaterna skall, såsom förut ofta skett, fortfarande
processa mera för protokollet än för domstolen, så går det inte, ty det
är aldrig roligt för en ordförande att avvisa en framställning om att
få något till protokollet.

Som jag ser det, så har en advokat anledning att vara alldeles
ointresserad av, vad som kommer till protokollet, men kan däremot
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gärna i sitt slutanförande få framhålla, att ett vittne sa en del, som
inte råkade bli antecknat i protokollet och som han därför kanske
misstänker att rätten icke tillbörligen har beaktat.

För att det inte ska bli missförstånd, så vill jag efter detta göra en
reservation. Jag menar naturligtvis också, att det kan finnas mål, där
det verkligen kan vara av intresse att kosta på sig ett fotografi av
förhandlingarna. Utan att vilja begränsa undantagen till mål, som är
unika i världshistorien, så kan jag ju antyda vad jag menar genom
att nämna Quislingprocessen. Vad jag här har sagt, syftar ju på dom-
stolarnas rutinarbete.

Vad jag här hittills har sagt har vidare, som jag nämnde, avsett
protokollering i underrätt.

Det sagda gäller emellertid i stort sett även protokollering i hov-
rätten. Skillnaden består väl främst däri, att om ett mål fullföljes till
H.D. och prövningstillstånd erhålles, så skall tidigare bevis upptagas
på nytt, endast om synnerliga skäl äro därtill, väl i praktiken nästan
aldrig. Härvidlag måste man emellertid starkt beakta, att ifråga om
högsta domstolen blir frångående av lägre instans' bevisprövning än
mera sällsynt än beträffande hovrätten. Såvitt jag förstår, är det där-
för icke påkallat för högsta domstolens skull att vidhålla en fullstän-
digare protokollering över lag av vittnesmål i hovrätt än jag anser
erforderligt i underrätt. Jag vet, att det finnes auktoritativt stöd för
denna uppfattning. Jag tror, att det skulle vara av stort värde, om den
kom fram i dagens diskussion, därför att jag tror att inte minst be-
träffande hovrätterna är det skäl att stryka under vikten av dessa
förenklingar av protokolleringen.

Jag vill endast antyda, att det dessutom i lagen finns en möjlighet
för hovrätten att helt underlåta protokollering av utsagor: anteckning
av utsaga vare ej nödig med mindre anteckningen kan antagas bli av
betydelse vid fullföljd till högsta domstolen. Jag hinner inte gå in på
när det kan tillämpas men denna chans bör givetvis med den utgångs-
punkt jag har icke förspillas.

Ja, fastän detta har blivit rätt långt, så är det ju mycket i detta
oerhört stora och centrala frågekomplex, som jag bara har hunnit
snudda vid helt ytligt, och i stor utsträckning har jag ju fått nöja mig
med obevisade påståenden. Även om jag bättre hade kunnat motivera
vad jag sagt, så förstår jag, att många skulle stannat kvar i en helt
annan uppfattning. Jag respekterar också i hög grad andras mot-
satta uppfattning i denna fråga och blir ofta betänksam av att höra
den framföras av erfarna män. Och är det så, att andra lyckas efter
andra linjer, så ha de min högaktning och välsignelse, men min be-
J3
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stämda åsikt har jag här sökt ange: »hellre för litet än för mycket
av protokoll, hellre rubba på protokollet än på principerna«.

Häradshövding Ernst Leche (S):

Det är ingen tillfällighet att inläggen från svensk sida i detta ämne
kommer slag i slag. När vårt rättegångssystem trädde i kraft den
1 januari i år, blev frågan hur protokollföringen skulle ordnas
brännande. Jag tror att åtskilliga svenska jurister — både domare,
åklagare och advokater — äro eniga med mig, att vi ännu inte funnit
vår stil. — Jag tillåter mig att här göra några randanmärkninger till
den ärade inledarens anförande, givetvis med utgångspunkt från
svenska förhållanden.

Under punkt 1 c og d talar Højesteretsdommer Solem om att den
bevisupptagning, som har gjorts vid underrätten, kan användas i
överrätten. Jag tillåter mig då att uttala den meningen, att den vid
underrätten gjorda protokolleringen av en vittnesutsaga bör vara oan-
tastbar i överrätten. Det betyder att vid föredragningen och prövnin-
gen av målet i överrätten får vittnesberättelsein inte kompletteras från
några handlingar som åtföljer underrättens akt till överrätten, t. ex.
polisrapporterna från förundersökningen. Föredraganden och leda-
möterna i överrätten får inte en gång snegla åt de hos polisen upptagna
berättelserna. Man har endast att följa underrättens protokollering av
vittnessagan.

Denna vittnesberättelse skall vara ett odelbart helt. Den får således
inte beskäras av föredraganden. Nu kommer man genast att göra den
invändningen, att om dette skall iakttagas, kommer det att verka tyn-
gande på arbetet i överrätten. Där skall man enligt gammal praxis ha
rätt både att extrahera och att göra beskärningar. På detta svarar jag
och många med mig, att det får man numera inte göra. Genom den
stränga justeringsregel, som finnes i vår nya rättegångsbalk i 6 kap. 8 §
och som antyddes av Presidenten Laurin, har vittnet och framför
allt parterna fått en garanti för att vittnesutsagan fått en slutgiltig
avfattning. Det är att märka, att denna avfattning kanske inte utan
vidare varit given, den har kanske föregåtts utav en diskussion mellan
rättens ordförande, vittnet och parterna om vad vittnet sagt. För-
undersökningsprotokollen har vidare kanske aldrig en gång varit på
tal i underrätten utan legat orörda på rättens bord under hela huvud-
förhandlingen.

Domaren i överrätten — och under inga förhållanden föredraganden
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där — har inte samma dispositionsrätt över vittnesutsagan som ord-
föranden i underrätten. Där har man enligt 6 kap. 6 § första stycket
R.B. rätt att utesluta ur protokolleringen det man inte finner vara av
betydelse i målet. Men märk väl — denna uteslutning har både vittnet
och parterna varit i tillfälle att taga ståndpunkt till.

Den uppfattning åt vilken jag här givit uttryck har allt mera börjat
delas av åklagare och framför allt av advokater.

Under 2 a talar den ärade inledaren om att rättens ordförande gör
en sammanfattning av vittnesutsagan. Jag tillåter mig uttala den me-
ningen att domaren — varmed jag då förstår samtliga ledamöter i
underrätten — skall såvitt möjligt inte taga någon befattning med
den så att säga officiella protokollföringen. Detta hindrar naturligtvis
inte att ledamöter få gör egna minnesanteckningar. Det framgick ju
förresten av den ärade inledarens föredrag att så bör ske.

Varför skall inte domaren taga befattning med protokollföringen?
För det första är det en syssla, som distraherar honom vid bedöm-
mandet av de bevismedel, som han för ögonblicket har framför sig
och som han skall taga ståndpunkt till. Det inverkar menligt då han
går att bedöma vittnesmålets värde och minnas de särskilda detaljerna.
Det finnes också en annan synpunkt, som kanske mera ligger på det
psykologiska planet. Hur det är i främmande länder vet jag inte, men
åtminstone i Sverige har det visat sig, att det är under utövningen
av denna funktion, som det lätt kan bli kontroverser mellan rättens
ordförande, å ena, samt vittnet och parterna, å den andra sidan. En
»ömtålig« domare — tyvärr äro kanske åtskilliga av oss litet käns-
liga — sätter inte värde på att bliva minnad om att ha gjort en
missuppfattning. Vad man framför allt inte uppskattar är att få
anmärkningar mot själva formuleringen. Detta har sagts i facklittera-
turen och det har omnämnts även i skönlitteraturen. Den domare,
som skriver så bra protokoll, är han inte ibland något utav en diktare?
Men det är en skönlitterär verksamhet som uppskattas mycket litet.
Framför allt inte av våra ärade kollegor på andra sidan dombordet.

Protokollföringen bör vara en uppgift, som ankommer på en befatt-
ningshavare vid domstolen, inte i domstolen, och uppgiften skall vara
självständig. Ett annat önskemål är att protokolleringen inte får verka
störande på handläggningen. Få saker kan så fördärva en handlägg-
ning eller upptagningen av ett vittnesmål och förrycka hela procederet
som en tekniskt ofullkomlig protokollföring. Den kan rent av äventyra
omedelbarhetsprincipen i hela förfarandet. Vad menas då med teknik
i det här sammanhanget? Det är inte bara tillgång till en skicklig
manuell protokollering eller rent av till maskiner, utan det betyder
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också det kunnande, som ligger både inom ramen för domarens pro-
cessledning och hans och inte minst parternas förmåga att leda ett-
förhör.

Om en protokollföring blir besvärlig eller besvärande, kan detta
såsom den ärade inledaren antydde många gånger härledas till en
dålig förhörsteknik från förhörsledarens sida. Vi har dessa oklara
och omtuggade frågor, denna oförmåga att komma i kontakt med vitt-
net och framför allt denna bristande stringens i hela förhörsplanen.
Det är sådant som gör att protokolleringen blir dålig och besvärande.

Ett annat önskemål är att domstolen skall ha möjlighet att välja
mellan olika protokolleringsmetoder, beroende på sakens beskaffenhet,
vittnets förmåga att lämna en utsaga och vittnesmålets längd.

Ur egen erfarenhet kan jag försäkra, att det har varit synnerligen
lyckligt och förmånligt både från de av mig nyss angivna utgångs-
punkterna och med hänsyn till protokollföringspersonalens både fysi-
ska och psykiska vigör, om man kan välja mellan olika metoder. Så
har skett upprepade gånger vid min handläggning av stora mål. Vi
har övergått från maskinell upptagning till stenografering eller direkt
nedskrivning med klartext. En sådan anordning kostar dock pengar.
Det är en invändning, som bara till en viss grad numera kan god-
kännas av yrkesmännen, som arbetar vid och i de svenska under-
rätterna. De menar alltså, att har statsmakterna beslutat, att rätte-
gångsförfarandet skall vila på muntlighet och omedelbarhet, då måste
vi också ha de tekniskt-ekonomiska resurserna — naturligtvis inom
rimliga gränser — för att ett sådant förfarande skall kunna fungera.

Av de olika upptagningsmetoderna intager stenografien fortfarande
en förstarangsplats vid en underrätt, Erfarenheten från den domkrets,
som jag har äran att förestå, visar att ett kvinnligt domstolsbiträde
med god, t.o.m. medelmåttig, begåvning och ingen annan juridisk
barlast än hon under några månader eller år förvärvat under det
löpande kansliarbetet eller vid närvaro av rättens överläggningar, kan
ganska snart träna upp sig till en rutinerad protokollförare med steno-
grafien såsom upptagningsmetod. Jag tror säkert, att ifall en sådan
skicklig domstolsstenograf skulle placeras såsom riksdagsstenograf
skulle hon stå sig slätt. Varje stenograf behärskar väl endast sitt eget
verksamhetsfält. Jag delar icke Höjesterettsdommer Solems uppfatt-
ning att stenografimetoden är dyr och därför bara bör förbehållas de
större underrätterna.

Det är ju inte frågan om att här med höga löner locka över skick-
liga stenografikunniga sekreterare från handel och industri till dom-
stolarna. Det är ett utbildningsspörsmål, som med litet företagsamhet
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från domstolens sida i regel låter sig lösa ganska enkelt. Men steno-
grafimetoden kräver en mycket långtgående teknik från förhörsleda-
rens sida.

Så återstår den fjärde metoden, upptagning med maskiner. Det är
en metod, som har tillvunnit sig ett mycket stort intresse i Sverige
under den sista tiden. Apparater enligt olika system har anskaffats
vid olika domstolar. Tre olika system har jag haft tillfälle att pröva,
nämligen upptagning på stålband, på magnetiserade pappersremsor
och på vaxrulle. Efter ingående försök bestämde vi oss enhälligt för
ett av dessa tre system.

Vilka synpunkter kan man då lägga på denna protokolleringsform?
För det första att det f. n. icke finnes i marknaden apparater och
system, som i alla hänseenden äro överlägsna den protokollföring som
sker med stenograf. Det finnes sålunda störningskällor, åtminstone i
vissa situationer, som inte kan avlägsnas eller helt hävas. Dessa stör-
ningskällor sammanhänger ofta med lokala förhållandena, akustiken
i domsalen o.s.v. Men lika ofta kunna de hänföras till individen. Här
har vi alltså det suddiga talet eller oförmågan hos förhörsledaren att
vara tyst tills vittnet har talat slut, vilket medför att ljudet löper ihop
på bandet eller rullen.

Bestämmelsen att rullen och bandet skall vara kvar tills domen
vunnit laga kraft vilar på en fiktion. Man tror nämligen att man på
det här sättet kan ersätta utskriften av det som har tagits upp på
apparaten. Jag har svårt att tro, att det är möjligt i andra fall än
då upptagningen skett under synnerligen gynnsamma förhållanden.
Många gånger har det nämligen varit svårt för en skriverska, som
inte varit närvarande i rättslokalen, att i sekreterareapparaten upp-
fatta vad som sagts. Hon känner inte igen de olika rösterna, hon
väjer för konstiga ord, som hon inte har varit i tillfälle att höra
uttalas, och det är barnsligt att tro, att man kan bedöma t. ex. ett
vittnes trovärdighet eller dylikt, bara med ledning av vad apparaten
återger. Det vore synnerligen lyckligt, om bestämmelsen fortast möj-
ligt försvann ur den svenska författning, där den finnes upptagen.
Den kostar underrätterna oerhört mycket pengar genom lagring av
stålband och rullar.

Dessa pessimistiska påpekanden till trots måste jag till slut dock
erkänna, att vi använder i niycket stor utsträckning våra apparater
och det beror på att de är synnerligen populära både bland nämnde-
männen och framför allt bland åklagarna och advokaterna. De menar,
att handläggningen blir så mycket smidigare, den går fortare och för-
ryckes inte genom någon justering. Principen om omedelbarheten
kommer på detta sätt bättre till sin rätt.
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Jag vill sluta med att upprepa vad som nyss sades, att en utsträckt
användning av denna sista protokolleringsmetod måhända har fram-
tiden för sig. Den kan vara ett medel att hindra återfall i den gamla
skriftligheten. Men det är en fråga, som ännu inte är löst; det är en
fråga, som skall lösas ur tekniska och ekonomiska synpunkter.

Højesteretssagfører Poul Jacobsen (D):

Man kan jo som den højtærede Indleder mene, og mange er vel
enige med ham, at de dårligste bevismidler er vidneforklaringer og
partsafhøringer, men man kommer jo ikke bort fra, at et meget stort
antal af vore retssager afgøres væsentligt på grundlag af netop parts-
og vidneafhøringer, fordi man ikke i sådanne sager har andet bevis-
middel, og derfor er det spørgsmål om protokollation, som vi drøfter
her idag, af så stor betydning. Efter at have hørt de foregående talere,
tror jeg, at jeg kan sige, at det er således, at i Sverige har man fået
en lov, hvorefter man skal protokollere i vidt omfang, ja, i meget vidt
omfang, hvis man skal følge loven, og i Norge er retstilstanden den,
at man protokollerer i ringe omfang, men dog noget. I Danmark er
Tilstanden den, at når man kan blive fri for protokollering, så pro-
tokollerer man slet intet. Dette fører mig til at sige, at sandheden,
som det så ofte er tilfældet her i verden, ligger i midten. Naturligvis
skal man ikke overdrive protokollation, men det er mindst ligeså galt
og farligt, hvis man kommer ind på, som man gør her i landet, slet
ikke at protokollere. Der, hvor det har størst betydning, er naturligvis,
som indlederen fremhævede, i sager, hvor her i landet Landsretterne
eller Sø- og Handelsretten er første instans med umiddelbarhed og
umiddelbar bevisførelse, medens der ved appel til Højesteret i Høje-
steret ikke er umiddelbarhed og ikke er vidneafhøring.

Nå man så følger det princip, som man gør her i landet, selv i
sager hvor der er stærk sandsynlighed for appel, overhovedet ikke at
protokollere noget, og man derefter får en dom, hvor der — hvilket
ofte er tilfældet — ikke står andet om parts- og vidneafhøringerne,
end at de og de er afhørt, uden at der er nævnt et ord om, hvad de
har sagt, så er det jo meget vanskeligt at afgøre, om en sådan sag
overhovedet egner sig til appel, og hvis man appellerer den, kommer
man altså i den situation at måtte afhøre vidner og parter for anden
gang, og en andengangsafhøring har ikke den betydning, som af-
høringen har i første omgang, fordi såvel vidner som parter kender
dommen; de ved, hvor brændpunkterne ligger, og deres forklaringer
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kan derfor ikke tillægges den samme vægt som i første instans. Da
er det, jeg mener, at det bør være sådan, at parterne må kunne kræve
protokollation i et vist omfang; det må ikke være sådan, at protokol-
lation afvises af dommerne. I mange tilfælde må protokollation til-
lades. Hvis protokollationen fandt sted på den måde, som højesterets-
dommer Solem sagde, at han og andre norske dommere havde anvendt,
nemlig dikteret et kort resumé til en dame, der skrev på maskine,
hvorefter man fik udleveret forklaringen, som den var dikteret af
dommeren, så synes jeg, at det som regel vil være en udmærket måde.
Men i danske domstole er vi ikke kommet så vidt endnu, at vi har
skrivemaskiner og damer, der skriver på maskine.

Jeg mener, at i visse sager må et stenografisk referat eller et
referat optaget på diktafon eller stålbånd kunne forlanges af par-
terne. Jeg er enig i, at stenografiske referatet i mange tilfælde
virker dårligt, fordi de tager rub og stub med, men jeg vil på
den anden side sige, at jeg i Højesteret har procederet retssager,
hvor det stenografiske referat af det, der er sket i landsretten var af
afgørende betydning for sagen, og hvor jeg tør sige, at sagen muligvis
vilde have fået et andet udfald, dersom man ikke havde haft stenogra-
fisk referat. Et referat optaget på diktafon eller på stålbånd, kan der
faktisk ikke indvendes andet imod, end at det er for kostbart, og det
er også det eneste, jeg har hørt derom. Nu tror jeg jo, at man i nogen
grad tager fejl. Stenografisk referat er kostbart, når man skal have
rigsdagsstenografer, og parterne skal betale disse referater, men hvis
der til retten var knyttet damer eller herrer, der kunde stenografere,
så vilde det ikke blive nær så kostbart. Jeg kan ikke rigtig forstå, at
anskaffelse af en diktafon eller stålbåndoptager skulde være så for-
færdeligt; jeg har forhørt mig herom; et apparat koister 2.700 kr., og
valserne koster 6.50 kr. pr. stk., og der kan tales på dem i 20 minutter,
og de kan bruges 100 gange hver. Er det afskrækkende? Kunne man
ikke roligt lade vore domstole anskaffe sådanne diktafoner, og vilde
det ikke spare megen tid og så mange penge på anden måde, at det
vilde være absolut at foretrække? Jeg tror, at vi er altfor gammeldags,
og jeg tror, at det går altfor langsomt med at anskaffe de tekniske
hjælpemidler, som virkelig bruges i mange andre lande. Jeg ved, at
det er rigtigt, at man i Sverige benytter disse apparater i høj grad,
jeg har selv flere gange overværet, hvorledes det går til, bl. a. i det
svenske patentverk, hvor man anvender diktafoner, og det virkede
aldeles fortræffeligt; man kan jo høre på dem, hvad der er sagt nogen
tid i forvejen, og man kan gengive visse perioder, som man er uklar
over. Jeg synes, at det er aldeles udmærket.
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I hvert fald mener jeg, at det er mindst lige så farligt at protokollere
for lidt, som man siger, at det er at protokollere i vidt omfang, fordi
dette tager tid og derved afbryder retsforhandlingen. Og når højeste-
retsdommer Solem sagde, at der i Norge var visse bestemte undtagelser
og bl. a. nævnte dette, at man måtte jo protokollere, når vidnet talte
usandhed, for så havde man bagefter beviset og kunne altså eventuelt
få ham anklaget, ja, så er det jo ikke engang muligt her i landet at
få protokolleret den slags vidnesbyrd. Jeg tror derfor, som jeg før
sagde, at sandheden ligger i'midten. Vi er gået altfor langt i retning
af at lade være at protokollere, vi har glædet os over den glidende
hurtige retsforhandling, også fordi tiden har været så kostbar for
danske domstole. Jeg tør sige, at det hele navnlig i de senere år, går
alt for hurtigt, der er altfor meget jageri. Jeg mener, at der må komme
en reaktion, og ligesåvel som man i Sverige skal være varsom med at
gå for vidt, ligeså vel skal vi være varsomme med på vor måde at gå
for vidt. Det var den højtærede indleders mening, at der må en reak-
tion til i Norge, hvor man, så vidt jeg forstod, ikke er gået så vidt
som i Danmark, men hvor indlederen dog mente, at der måtte en
reaktion til; man måtte gå til at protokollere i videre omfang.

Dette kan siges med endnu større føje her i landet.

Lagdommer Sverre Dæhli (N):

Jeg er i det vesentlige enig i de bemerkninger som den siste ærede
taler kom med, og som i det vesentlige slutter seg til innlederens,
høyesterettsdommer Solems, oppfatning.

Jeg er enig i å framheve skrøpeligheten av vitnebeviset, og under-
streker skrøpeligheten av særlig annen og tredje utgave av vitnebevi-
set, Det beste ville være å få fastslått, ikke bare partsforklaringene,
men også vitnebeviset så tidlig som mulig.

En ser det best i straffesaker og i saker om trafikulykker, hvor
politiforklaringer er opptatt like etter hendeisen. De kan være opptatt
på en klosset mate, men i alminnelighet kommer sannheten ganske
godt fram. Hvis politiet kunne oppta forklaringene med fonetiske
apparater, ville man nærme seg dot ideelle. Slike apparater er ikke
meget kostbare, og de vil i hvert fall kunne brukes i alle byer av noen
betydning.

Meget bevisførsel og meget diskusjon om vitnebeviset kunne unngås,
om man alt i underrettene kunne ha slike fonetiske opptagelser å
bygge på.
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Man ville kunne unngå mange änkesaker i tvistemålene om man
i første instans kunne få opptatt de viktigste deler av vitneprovene
(og partsforklaringene) på en hurtig mate uten vesentlig å forstyrre
rettsforhandlingenes gang.

Dette har man kunnet gjøre i stor utstrekning i Amerika. Jeg stu-
derte i sommer hvordan de gikk fram i De Federale Domstoler, i
staten New York's domstoler og i byen New York's Magistrates' Courts
ved referering av parters, vitners og sakkyndiges forklaringer.

I alle domstolene hadde de faste rettsstenografer. Disse brukte ste-
nograph- eller stenotypemaskiner istedenfor å stenografere med hån-
den, og de kunne uten anstrengelse og i lange tider ad gangen ta 300
ord i minuttet. Rettsstenografene (Courts reporters) refererte på egen-
hånd ordrett spørsmål og svar og dessuten bemerkninger under bevis-
førselen fra prosessfullmektigene, partene og dommerne. Dommerne
var således helt usjenert av tanken på protokollasjon, og de gjorde
i alminnelighet ikke notater selv, da stenogrammene ble maskinskrevet
innen kort tid samme dag og endog etter hvert som forhandlingene
på gikk.

De amerikanske domstolene har ikke bevisumiddelbarhet i anke-
instansen og det ansees derfor av stor betydning å få resultatet av
bevisførselen i første instans fastslått på en fullstendig mate. I de
ordinære domstolene kreves det i alminnelighet at rettsreferatene fra
første instans (records) i tilfelle av anke trykkes på partenes bekost-
ning. Dette blir meget kostbart, og det er i virkeligheten en effektiv,
men uheldig mate å begrense adgangen til anke på.

I Amerika, hvor teknikken har nådd lenger enn annetsteds i verden,
bruker domstolene ikke fonetiske apparater for opptak av rettsfor-
handlingene. Grunnen er at intet apparat (de fonetiske apparater er
wire recorder (stålbånd), magnetofon (magnetiserte papirbånd), ap-
parater med valser eller med grammofonplater) anses pålitelig nok,
og det dessuten ikke lar seg gjøre å få angitt hvem som taler til enhver
tid, hvis lydopptaket skal skje flytende og fullstendig og uten noen
som helst forstyrrelse av rettsforhandlingene.

Det er naturligvis en stor fordel å få fullstendige referater av parts-,
vitne-, og sakkyndiges forklaringer under hovedforhandlingen. I til-
felle av anke ville en dog i skandinaviske domstoler kunne nøye seg
med å ta med i utdraget de deler av referatene som er av betydning.
Men slike fullstendige referater vil i alminnelighet bli for kostbare,
bortsett fra at en neppe i noe av de skandinaviske land i overskuelig
framtid vil råde over tilstrekkelig mange dyktige debattstenografer
for arbeidet.
14
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Det skal ha vært innført stenografmaskiner i Danmark. Men de
skal ikke ha funnet større anvendelse, da ikke et tilstrekkelig stort
antall stenografer har villet bruke den tid og det arbeide som opp-
læringen til betjening av disse fortreffelige apparater forutsetter. —
Ved siden av den store hurtighet som stenograferingen med stenograf-
eller stenotypeapparater byr på, medfører bruken av dem den viktige
fordel at stenogrammet (i motsetning til det håndskrevne) kan leses
uten vanskelighet av andre enn den som selv har tatt stenogrammet.

Når en ikke har tilstrekkelig og dyktig stenografhjelp bør en ty til
bruk av fonetiske apparater for å få opptatt forklaringene under
hovedforhandlingen på en tilstrekkelig hurtig mate (enten direkte eller
ved resyme gitt av rettsformannen). I Sverige har de alt innført mag-
netiserte stålbåndapparater (wire recorders) bl. a. i rådhusrettene i
Gøteborg og Stockholm. Etter det jeg forsto ved et besøk i Gøteborg
finner man behandlingen av disse apparater vanskelig. I Amerika og
i Norge har jeg fra uinteressert og teknisk sakkyndig hold fått opp-
lyst at stålbåndapparatene ér vanskeligere å behandle og mindre på-
litelige enn andre fonetiske apparater. De har også den mangel at det
er for kostbart å arkivere stålbåndene p.g.a. den høye prisen som må
betales for disse. Det tar også tid å finne igjen det sted på stålbåndet
hvor den del av en forklaring som har interesse, er gjengitt (et stål-
bånd er beregnet på et opptak som varer i minst en time). Og så vidt
jeg vet, er alle stålbåndapparater nå innrettet slik, at deres gjen-
givelse av opptaket skjer i samme tempo som opptaket fant sted. Skriv-
ning av opptaket direkte på skrivemaskin blir derfor vanskelig eller
umulig.

Den ingeniør som har overtilsynet med lydopptakene i De forente
Nas joner, frarådet bruk av stålbåndapparater i domstolene, hvis det
ikke skulle skje med hjelp av tekniske fagfolk (f. eks. Kringkastnin-
gens, Radiotjenestens eksperter). — Han tilrådet bruk av fonografer
med grammofonplater. Disse platene framstilles nå av plastic, er
ubrekkelige og meget lett bøyelige, er bare en brøkdel av en milli-
meter tykke, og kan ta opptak som varer i 10, 15, 20 eller 30 minutter.
De er ikke kostbare og kan lett arkiveres med påført etikett med pre-
sisering av de forklaringer som er opptatt på hver enkelt plate. Disse
platene er så tynne, at det etter foretatt beregning bare skulle trenges
et lite skap for ca. 5000 plater. Et slikt antall skal svare til alle pro-
tokollas jonerne i Rådhusrätten i Stockholm i et år. Slike apparater
produseres også i Danmark.

Det er bare en liten brøkdel av underrettssakene som blir gjenstand
for anke, og i alminnelighet vil det bare være i tilfelle av anke at det
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er nødvendig å maskinskrive de forklaringer som er tätt opp av det
fonetiske apparatet.

Underretten, som alt har hørt forklaringene, skulle kunne nøye seg
med å få disse gjengitt på maskinen, om den ønsker å høre enkelte
av dem en gang til før dommen.

Etter 4—5 års arkivering burde platene kunne makuleres.
Som det ble framholdt av innlederen og andre, er det i alminne-

lighet bare for enkelte fakta i et sakforhold at vitnebeviset har betyd-
ning. Det vil derfor bare bli spørsmål om å protokollere eller oppta
fonetisk enkelte deler av enkelte vitners forklaringer. Kan man få
disse virkelig betydningsfulle delene av forklaringene fastslått i under-
retten uten vesentlig å hindre den flytende gang av rettsforhandlingene
der, vil en ha oppnådd det som er ønskelig for ankebehandlingen.
Partene vil da lettere kunne begrunne sin kritikk av underrettens be-
visbedømmelse, og de vil ikke la innkalle for ankedomstolen andre
vitner enn dem som er av betydning og som er ønskelige for å mulig-
gjøre en umiddelbar bevisbedømmelse, hvor denne er hensiktsmessig.

Det vesentlige ved rettergangen er forøvrig ikke å få størst mulig
liv over forhandlingene i underretten, men å oppnå de riktige av-
gjørelser både der og i ankeinstansen.

Højesteretssagfører C. B. Henriques (D):

Jeg vil gerne have Lav til som dansk Jurist at slutte mig til Ind-
lederen og Hr. Præsident Laurin.

Det har naturligvis stor Interesse at høre om de udmærkede Maader,
hvorpaa man kan fange Vidnernes Ord, og at høre om de mange
Maskiner, som er nævnt, og om Stenogrammer etc. Men det forekom-
mer mig dog af en vis Betydning at spørge om, hvorfor man skal
bruge disse Maskiner, og hvorfor man skal have disse Stenogrammer.
De fleste af Talerne er jo enige om, at man ikke skal tillægge Vidnerne
en for stor Betydning. Indlederen sagde ganske rigtigt, at Vidner
aldrig taler sandt, ikke forsætlig usandt, men de taler ikke sandt, og
en gammel Advokat som jeg kan sige det samme. Men hvad der er
meget, meget vigtigere: Retsplejen gaar jo ud fra, at de ikke taler
Sandheden. Der er nemlig nok Forhør af et Vidne, men der er ogsaa
et Krydsforhør, og naar vi har dette Krydsforhør, er det, fordi vi ved,
at dette maa til, da vi gaar ud fra, at det Vidnet siger, ikke er, hvad
man kalder sandt. Derfor har det, man hører Vidnet sige gennem
maaske 100 Maskiner, maaske endog i Biografteatre, egentlig ingen
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Betydning, men det, der har Betydning, er, hvordan han taler, og paa
hvilken Maade han siger det, naar man ser ham. Derfor er Vidne-
førsel, som mange af d'Herrer har sagt, ikke egentlig værdifuld, men
gennem et Krydsforhør af Vidner kan man naa hen til en saadan
Virkning paa Dommeren, at han siger: ja, nu er der fra begge Sider
arbejdet hen til, at jeg kan se, at det, Vidnet siger objektivt set er
rigtigt eller urigtigt, eller værdifuldt. Derefter dømmer en Dommer;
han dømmer ikke efter Vidnets Ord. Det er Dommeren ganske lige-
gyldigt, om Vidnet har sagt det, som Maskinen eller Stenografen for-
tæller. Jeg tror ikke, man vilde læse Stenogrammet i vor Højesteret;
hvis man vilde gøre det, tror jeg, man vilde falde i Søvn. Men det
Indtryk, Vidnet gør paa Dommeren, er det, Dommeren dømmer efter,
og det er i Virkeligheden ogsaa det, som skal have Interesse i Anke-
instansen. Det har ingen Interesse i Ankeinstansen at faa et stort
Referat paa Maskine eller i Stenogram. Det, Ankeinstansen vil inter-
essere sig for, er det Indtryk, Videt har gjort paa Dommeren, som har
hørt ham. Det kan kun gøres paa den Maade, at Dommeren i sin Dom
siger: »Jeg har ikke haft nogen Interesse af det Vidne« eller lignende.
Han vælger ikke, som den engelske Dommer gjorde: at fornærme
ham, men Vidnet var uden Interesse, og hans Udsagn skal derfor slet
ikke protokolleres; der er ingen Grund til at protokollere noget, man
selv mener ikke er sandt. Hvis Advokaterne mener, at Dommeren ser
forkert paa Vidnet — hvad der er sjældent, men kan ske — kan de
forlange Vidnet ført for Ankeinstansen. Det er vanskeligt for Advo-
katerne at gøre et upaalideligt Vidne paalideligt, selv om de gør sig
den største Anstrengelse. Dommeren bliver ikke let overbevist derom,
men hører man ham i Stenogram eller nok saa mange Maskiner, kan
Vidnet se godt nok ud.

Min Mening er, og det har jeg ogsaa gjort gældende i Hovrätten,
da jeg fik Lejlighed til at tale dér om vor Retspleje, at baade Norge
og Danmark har den Lykke at indskrænke al Protokollation saa meget
som muligt. Derfor kan jeg godt være enig med Indlederen i, at det
kan være rigtigt, at Dommeren tager et Resumé af hans Vidnesbyrd;
det tager ikke Tiden op, og det er i hvert Fald det mest positive, idet
det er Dommerens Opfattelse af Vidnet, der netop bliver det afgørende
for hans Dom.

I Sverige vil det sikkert gaa paa samme Maade som i Norge og
Danmark, at man vil indskrænke og atter indskrænke Protokollation,
Maskiner og Stenografi; det kan være meget morsomt, men det har
ingen Værdi. Det glædede mig derfor i høj Grad at høre Præsident
Laurin's Udtalelse, fordi jeg meget vel husker, at man i Sverige var
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meget betænkelig, men det var man ogsaa i Danmark, da man be-
gyndte. Man kunde slet ikke tænke sig, at man ikke skulde sidde i
timevis og protokollere alt det Vrøvl, et Vidne kan komme med. Men
nu er det gaaet derhen — hvad jeg tror er det bedste. Saa lidt som
muligt Protokollation, kun ganske kort det, der virkelig har Betyd-
ning; efter at Vidnet er prøvet fra begge Sider at notere det, der giver
Vidneudsagnet sin Betydning.

Byretsdommer Theodor Petersen (D):

De vil af de indlæg, som de har hørt fra højesteretssagfører Henri-
ques og højesteretssagfører Poul Jacobsen have fået forståelsen af, at
der her i Danmark gør sig to forskellige opfattelser gældende med
hensyn til protokollation. Efter den ene, repræsenteret ved højeste-
retssagfører Henriques, ønskes så lidt protokollation som mulig, en
opfattelse der deles af landsrettens dommere, i alt fald i praksis. Den
anden opfattelse, som højesteretssagfører Poul Jacobsen har plæderet
for, hvorefter mere protokollation er ønskelig, deles af mange sagførere
og adskillige dommere udenfor landsretterne.

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg hælder til den sidste opfattelse.
Jeg har særlig grund til at sige det her, fordi jeg har fået det indtryk,
at svenskerne efter retsbesøg i København mener, at danske dom-
mere 'overhovedet ikke »tycker om« protokollation, hvilket ikke er
rigtigt. Højesteretssagfører Poul Jacobsen sagde, at man måtte
jo dog kunne kræve, at der protokolleres i et vist omfang. Ja, det kan
man. Jeg tror, at det er em misforståelse at udlede af vor retsplejelov
(§ 185), at den giver diskretionær adgang til helt at undlade proto-
kollation under domsforhandlingen, således som det nu er praksis. Be-
føjelsen angår vist kun protokollationens længde.

Højesteretssagfører Henriques efterspurgte grunden til, at man
krævede protokollation, når vidner, som højesteretsdommer Solem
sagde, ikke var til at lide på. Jeg vil her gerne fremhæve et moment,
som jeg ikke synes er fremdraget tilstrækkeligt. Jeg tror, at protokol-
lation i et vist omfang højner retsforhandlingen. Afhøringen af vid-
nerne bliver ikke så udflydende og former sig ikke så meget som en
diskussion, hvis man ved, at forklaringerne skal føres til protokol. Det
ansporer vidnerne til større agtpågivenhed. Jeg har flere gange været
ude for den situation, at et vidne efter at have afgivet forklaring, og
protokollationen begynder, tager reservation og siger, at så skarpt skal
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det sagte nu ikke forstås; det fremmer med andre ord sandheden, at
vidnerne ved, at det væsentligste af, hvad de siger, bliver ført til pro-
tokols, og de punkter, hvor de ved protokollationen tager reservation,
viser sig ofte at være de afgørende for sagen.

Landsretterne siger, at de ikke har tid til at protokollere, og så for-
udsætter de, at underretterne har bedre tid hertil, når sagen skal ap-
peleres til højesteret. I de tilfælde, hvor man skønner, at der er
ringe sandsynlighed for, at sagen kommer videre, er der måske ikke
noget at sige til, at landsretterne springer protokollationen over,
men meget ofte er det jo sådan, at landsretten må regne med, at en
sag kommer videre til Højesteret, og i så fald er det ganske urimeligt,
at alle parter og vidner skal føres om igen, fordi der ikke er blevet
protokolleret. Det er jo nemlig givet, at den tid, en landsretssag med
protokollation tager ved landsretten, er ringere end den tid, sagen ta-
ger uden protokollation, når den i tilfælde af anke efterfølges af en
omfattende vidneførsel ved underretten, der ellers ikke har noget med
sagen at gøre.

Jeg vil gerne gøre mig til talsmand for stenografisk referat i et
videre omfang, end det sker nu. Vi har efter retsplejeloven adgang til
at anvende stenografer, som er autoriseret af justitsministeriet iblandt
en vis kreds af personer. Det er naturligvis meget dyrt, og det er
grunden til, at stenografisk referat så at sige ikke er blevet benyttet
i Danmark. Jeg er enig med dem, der mener, at der bør knyttes faste
retsstenografer til retterne, som kunne udføre en fuldmægtigs almin-
delige arbejde udenfor den tid, de stenograferer. Under forberedelsen
af en sag bør det diskuteres med dommeren, om der er anledning til
at anvende stenografi, og hvis det er tilfældet, bør en af de fuldmæg-
tige, som har stenografisk uddannelse, tilkaldes under domsforhand-
lingen i den pågældende landsretsafdeling.

Det her fremsatte forslag er en modifikation af det system, som
engang i trediverne blev indført i High Court i London. Til hver afde-
ling er knyttet retsstenograf, der sidder ved siden af fuldmægtigen,
men det forekommer mig, at man kan lade stenografen erstatte fuld-
mægtigen, fordi jeg ikke finder, at der kræves særlige juridiske
kvalifikationer for at sidde som fuldmægtig i en landsretsafdeling.

Til slut et lille hjertesuk. Med højesteretsdommer Victor Hansen og
højesteretssagfører Poul Jacobsen er jeg enig i, at domstolene er for-
færdelig konservative. I den henseende står Københavns Byret ikke
tilbage for Højesteret. Vi har kun een stenografdame til 22 dommere!
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Landsdommer F. Lucas (D):

Når det siges, at der ikke finder protokollation sted her i landet,
gælder dette kun civile sager, ikke straffesager, og i civile landsrets-
sager erstattes protokollationen i vidt omfang af en gengivelse i dom-
men af parters og vidners forklaringer på grundlag af dommernes
notater. Jeg tør ikke sige, at alle landsretsafdelinger følger denne
fremgangsmåde, men i de afdelinger, hvor jeg har arbejdet, har man
altid gjort det, og man har bestræbt sig for at gøre gengivelsen af for-
klaringerne i dommene så udførlige, at de kan bruges også ved sagens
forelæggelse for Højesteret, uden at det bliver nødvendigt at foretage
yderligere afhøringer ved underret.

Jeg er enig med indlederen i, at man ikke kan regne med, at det en-
kelte vidne og den enkelte part taler sandhed, men parterne og vid-
nerne tilsammen siger sædvanlig sandheden. Ved bedømmelsen af be-
viset i en sag giver samtlige forklaringer taget under eet som oftest et
sandfærdigt billede af, hvad der er sket.

Når højesteretsdommer Solem mener, at det ikke er nødvendigt at
fiksere parts- og vidneforklaringerne i første instans, hvis der er
umiddelbar bevisførelse i anden instans, er jeg ikke enig heri. Beviset
i en sag har nemlig ikke sjældent en tendens til at forskyde sig, efter-
hånden som sagen skrider frem. Dette gælder ikke mindst i straffe-
sager. man ser her, hvordan forklaringerne ændres fra rapporter til
forundersøgelse, fra forundersøgelse til domsforhandling i første in-
stans og fra denne til domsforhandling i anden instans. Den skriftlige
fiksering af forklaringerne har derfor den betydning, at den dels mod-
virker taktiske ændringer i forklaringerne, dels giver retten et billede
af stedfundne forskydninger i disse, som kan være til nytte ved bevis-
bedømmelsen.


