
Bilag 3.

Høyesterettsdommer Erik Solem.

Om protokollasjon av vitnebevis.

(Emne ved de nordiske juristmøders forhandlinger i august 1948).

I.
Spørsmålet om vitneforklaringene bør protokolleres under den

muntlige hovdeforhandling er avhengig av den bruk en skal gjøre av
protokollatet:
a) Det kan være til støtte for dommeren ved domsavsigelsen.
b) Det kan være til kontroll av vitnet, dersom det senere vil avgi en

avvikende forklaring, og kan danne grunnlag for straffeansvar i
tilfelle av uriktig forklaring.

c) Protokollasjonen kan være nødvendig fordi det blir umulig å føre
vitnet i ankeinstansen — langvarig fravær, fare for at vitnet
skal dø.

d) Protokollatet kan brukes i ankeinstansen. Såfremt bevisførslen i
ankeinstansen er middelbar •— som i den norske Høyesterett —
må det enten foretas protokollasjon i den underordnende instans,
eller det må foretas bevisopptagelse til bruk for ankesaken.

Også når det er umiddelbar bevisførsel i ankeinstansen, kan en
protokollasjon i første instans være til nytte til forenkling av saken,
da en i noen utstrekning kan bruke protokollatet av forklaringer fra
vitner, som det etter innholdet og betydningen av deres forklaring er
mindre nødvendig å føre for den dømmende rett.

De under a og b nevnte hensyn skulle gjøre det like påkrevet å foreta
protokollasjon i ankeinstansen som i de underordnede instanser.

II.
Protokollasjonen kan gjennemføres på forsk jellig vis:

a) Dommeren kan diktere et ekstrakt av vitnets forklaring straks
avhøringen er ferdig.

b) Rettsskriveren kan etterhvert som forklaringen skrider fram lage
referat av forklaringen, som deretter leses opp for og vedtas av
vitnet.



c) Forklaringen kan opptas fullstendig stenografisk.
d) Forklaringen kan opptas på lydbånd. Den kan enten brukes di-

rekte i ankeinstansen, eller den kan skrives av etter lydbåndopp-
taket.

Den første fremgangsmåte virker sinkende på forhandlingen og
stiller store krav til dommeren, men har den fordel at den er en kon-
troll på at dommeren ikke har misforstått vitnet. Nr. 2 er mindre be-
tryggende, nr. 3 og 4 medfører store omkostninger og kan bare gjen-
nemføres ved de større retter og i de store sakene.

III.
De gjeldende lovbestemmelser: Danmark, Norge og Sverige.

IV.
Praksis i Norge er blitt den at det praktisk talt aldri foretas proto-

kollasjon i straffesaker og i meget begrenset grad i sivile saker.
Denne praksis har etter de erfaringer en har vunnet ikke ført til

vanskeligheter, men etter innlederens mening ville det være en fordel
om det i noe større grad ble brukt protokollasjon i sivile saker.
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