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Muntlighet vid domstol i Norden

- En exposé

Eric Bylander

Bakgrund

I detta inledande kapitel lämnar jag en översiktlig framställning av 
antologins innehåll med övergripande kommentarer och reflektioner. De 
framförda synpunkterna är endast mina egna, men bygger i huvudsak på 
projektplanen och de följande antologibidragen. Därtill har jag främst 
beaktat projektledaren, professor Per Henrik Lindbloms artikel Civilpro-
cessens grundprinciper de lege ferenda - Synpunkter i anslutning till det aktu-
ella civilprocessuella reformarbetet i England, Danmark, Finland, Norge och 
Sverige.1

Inledning

Rättegångar och rättegångslika förfaranden förekommer i snart sagt alla 
mänskliga samhällsbildningar och tider. Rättegången är ett forum för 
mänskligt samröre och innehåller ett koncentrat av många olika företeel-
ser i det omgivande samhället. Rättegången är också en av de starkast 
symbolladdade och mest påpassade samhälleliga företeelserna i vår tid. 
Redan i allmänhet är rättegången därför ett studieobjekt man bör närma 
sig med utgångspunkt i flera olika geografiska, tidsmässiga och veten-
skapliga områden. I synnerhet gäller det sådana delfenomen som angår 
vad som med rätta kallats ”den för en processordning kanske viktigaste 

1 Svensk Juristtidning, 2000, s 105 ff, även återgiven i hans bok Progressiv process - Spridda 
uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen, Iustus Förlag 2000, s 237 ff. Dess-
utom har jag inspirerats av hans artikel ”Domstolarnas växande samhällsroll och proces-
sens förändrade funktioner - floskler eller fakta?” i Svensk Juristtidning, 2004, s 229 ff.
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frågan av alla, nämligen i vad mån handläggningen skall präglas av munt-
lighet eller skriftlighet” (svensk proposition 1986/87: 89 s 79). Det 
har vi gjort. Lägger man härtill allt det gemensamma som ligger i det 
nordiska som förenande perspektiv kan man konstatera att projektdel-
tagarnas förutsättningar för en givande gemensam forskningsfärd har 
varit mycket goda.

Det samnordiska intresset för processuella handläggningsformer har 
gamla anor. Dessa former var det första som avhandlades på det allra 
första Nordiska Juristmötet, vilket avhölls i Köpenhamn redan år 1872. 
Säkert kan någon uppfatta det som svagt av lagstiftningens och rätts-
vetenskapens nordiska utövare att, efter drygt 130 år, inte ha kommit 
längre än att gemensamma ansträngningar på området fortfarande kan 
anses meningsfulla. En sådan kritik ger emellertid uttryck för en syn på 
rättegången som något, vars utveckling är på väg mot en slutpunkt; men 
finns det alls en sådan punkt sammanfaller den sannolikt med historiens 
slut.

En tidssvarende Reform af den danske civile Procesmaade forudsætter som 
nødvendig Betingelse Overgang fra Skriftlighed til Mundtlighed, var den tes 
som lades fram av professor Johannes Nellemann till utgångspunkt för 
1872 års diskussion om lämplig handläggningsform. En tidssvarende, det 
vill säga tidsenlig eller modern, reform då behöver inte vara det nu (eller 
år 1984, då ämnet återkom som tema på det 30. Nordiska Juristmötet). 
I Danmark, Finland, Norge och Sverige sker i dag viktiga reformarbeten 
på processrättens område. Några av kärnfrågorna för dessa strävanden 
är krav på medborgarperspektiv, större flexibilitet och effektivitet samt 
utökad användning av den nya teknologin. Hur man skall träffa valet 
mellan muntliga, skriftliga (och andra) presentationsformer under dom-
stolsförfarandet är en central fråga utifrån alla dessa aspekter. Frågan 
hänger alltså med men förutsättningarna för dess besvarande har föränd-
rats över tiden. Utöver ny teknologi kan man här erinra sig sådana yttre 
påverkansfaktorer som skrivkunnighet och språkförståelse, tillgång till 
kompetenta ombud och de allmänna kommunikationernas utveckling.
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En viktig inspirationskälla för projektets samnordiska ansats har varit 
att de nordiska förändringarna på området uppvisar många gemensamma 
drag. Sällan eller aldrig har de gemensamma strömningarna varit så starka 
som i det just nu pågående eller avslutade reformarbetet. Till detta bidrar 
den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR), 
som anger en gemensam lägsta nivå vad gäller bland annat tillgång till 
domstolsprövning, korta handläggningstider och ett rättvist förfarande. 
Konventionens krav har i olika mån bidragit till förändringar i de nor-
diska ländernas processordningar. Bland andra skäl till den pågående 
omvälvningen kan nämnas de krav som följer av medlemskap i Euro-
peiska unionen respektive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ett 
ekonomiskt ansträngt statligt budgetläge och ökade krav på samhällelig 
effektivitet.

Projektets utgångspunkter

Presentationsformaten eller handläggningsformerna vid domstol har hit-
tills främst studerats inom processrätten. Följaktligen är det inom det 
ämnesområdet som de flesta av de förvisso begränsade tidigare insatserna 
har utförts. Som jag redan berört är ämnet emellertid sådant att det in-
bjuder till undersökningar från flera olika utgångspunkter. Mänsklig 
kommunikation i allmänhet studeras ju inom många fält och specifika 
insikter från flera håll behövs för att begripa den tillspetsade och kom-
plexa kommunikationssituation rättegången utgör. Människan och rätten 
(i olika betydelser) möts rent konkret i domstolen med följd att human-
vetenskapernas och samhällsvetenskapernas intressesfärer också möts där. 
Likväl är det endast sällan som en och samma studie av domstolar har 
inbegripit samarbetande företrädare från mer än en sådan sfär. I vårt fall 
har det varit en bärande metodologisk utgångspunkt.

Projektet har förvisso, men endast bland annat, avsett att rättsveten-
skapligt undersöka den gällande rätten om muntlighet och skriftlighet 
i förfarandet vid domstolar i Norden igår, idag och i framtiden. Redan 
en sådan jämförande studie, i ljuset av historisk utveckling, pågående 
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reformer och ny teknik, har ett nyhetsvärde. Som än viktigare skall dock 
framhållas att ämnet dessutom har studerats med utgångspunkt i socio-
logi, psykologi, etnologi, filosofi och retorik, allt med prefixet rätts-, om 
man så vill.

Projektet har haft som ambition att skapa en samnordisk teoretisk och 
empirisk bas för valet av handläggningsform allmänt och i enstaka fall. 
I arbetet för att förverkliga denna ambition har några centrala frågor varit 
följande:

•  Hur påverkas processens funktioner och verkningar av olika 
  presentationsformat?

•   Vilket samband har presentationsformaten och den moderna 
  processens ledstjärnor, säkerhet, snabbhet och kostnadseffektivi-
  tet? Vilka former bidrar optimalt till att man når dessa?

•   Hurdant systematiskt samband finns det mellan principerna res-
  pektive reglerna om presentationsformat och andra processrättsliga 
  principer och rättsregler?

Mot denna bakgrund behandlas den rättsliga regleringen av muntligheten 
vid domstol i Danmark, Island, Norge och Sverige på varandra likartade 
rättsvetenskapliga sätt i delkapitlen av Eva Smith, Stefán Már Stefáns-
son, Ulf Stridbeck respektive mig själv. Laura Ervo behandlar på mot-
svarande sätt Finland och redogör därtill för den främst Jürgen Habermas-
influerade forskning om kommunikation i en rättvis rättegång, som utgör 
hennes snart avslutade doktorandprojekt. Under titeln Medborgare, makt 
och muntlighet utvärderar Thomas Bull den svenska förvaltningsproces-
suella regleringen mot bakgrund av de krav som Europarätten och sam-
hällsförändringarna ställer. Muntlighet vid domstol behandlas därefter ur 
ett rättspsykologiskt perspektiv av Pär Anders Granhag och Sara Land-
ström. Slutligen behandlas ämnet ur ett rättsetnologiskt perspektiv i ett 
bidrag om berättelser i vittnesbåset av Audun Kjus.
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Processuella presentationsformat

Vad avses med de traditionella huvudformerna muntlig respektive skrift-
lig process? I fokus för de flesta definitioner av de processuella pre-
sentationsformaten eller handläggningsformerna står hur domaren får 
kunskap om processmaterialet och vad som får beaktas vid avgörandet 
av huvudsaken. Rent skriftlig är processen då domaren, utan parternas 
muntliga förmedling, endast tar del av processmaterialet ur skrifter (som 
i och för sig ofta förmedlas muntligt vid domstolarnas interna före-
dragningar). Den processrättsliga muntlighetsprincipens kärna anses 
allmänt utgöras av grundsatsen att endast det som muntligen framförts inför 
rätten tilläggs självständig betydelse vid avgörandet av huvudsaken. Som en 
ganska given följd av principen skall huvudförhandlingen vara muntlig 
(vilket innebär partsmuntlighet). Som en mindre given men ofta stadgad 
följd skall framställningarna därvid bestå av fria muntliga framställningar 
och inte uppläsningar ur färdigskrivna manuskript.

Ett annat utflöde av muntlighetsprincipen är kravet på bevismuntlighet, 
som bland annat medför restriktioner mot skriftliga vittnesattester. Sär-
skilt i denna del har muntlighetsprincipen en stark koppling till omedel-
barhetsprincipen, det vill säga grundsatsen att allt processmaterial till 
grund för avgörandet skall framföras direkt inför just dem som skall 
döma i saken. Den del av principen som angår bevisomedelbarhet anses 
för sitt genomförande kräva att muntlighetsprincipen får starkt genom-
slag. I rättslig doktrin och praxis råder stor enighet om att en tillförlitlig 
bevisbedömning kräver omedelbar och därmed muntlig bevisföring och 
vikten därav betonas särskilt i den starkast sanningssträvande straff-
processen.

I vissa processkeden är handläggningsformerna förvisso alternativa, i 
betydelsen antingen rent skriftliga eller rent muntliga. Någon undantags-
löst skriftlig eller muntlig handläggningsordning tillämpas dock inte, 
även om en huvudinriktning vanligtvis stadgas. En renodlad ordning 
möter nämligen så många mothänsyn att olägenheterna överväger. I så 
gott som varje mål (sak) som handläggs av nordisk domstol krävs därmed 
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att rätten åtminstone på något stadium tar ställning till vilken hand-
läggningsform som skall tillämpas. Till de renodlade formerna kommer 
blandad process, där muntlighet eller skriftlighet kompletterar huvudin-
riktningen; i avgörandeskedet uttrycks detta ofta som att allt som förekom-
mit i målet skall beaktas. 

Som jag berör vidare nedan har indelningen i och valen mellan olika 
handläggningsformer komplicerats av nytillkommen teknik. Huruvida 
en viss teknologi skall kategoriseras som muntlig eller skriftlig är därvid 
inte i sig av någon avgörande betydelse. Det centrala är att tillgodose de 
olika underliggande värden respektive system anses ha, men för att kunna 
göra det krävs att man lyfter fram dessa i ljuset.

Vad som gällt och varför

Valet av handläggningsform är ett ofrånkomligt inslag vid tillkomsten 
och tillämpningen av varje processordning. Hur valet har träffats vid olika 
tider är väsentligt för vår förståelse av nuvarande ordning, eftersom dess 
utformning i många fall bygger på tidigare reglering eller tillämpning 
och de praktiska erfarenheterna därav. Vid en jämförelse uppvisar de 
olika nordiska ländernas reglering av idag många likheter. De historiska 
utvecklingslinjerna följer också varandra men med en påtaglig inbördes 
tidsförskjutning. En jämförelse vid olika tidigare tidpunkter skulle därför 
ge en mer splittrad bild än en motsvarande jämförelse idag.

Utvecklingslinjerna över tid går generellt från en ursprunglig, renodlad 
muntlighet mot en allt starkare skriftlighet och därifrån mot allt starkare 
inslag av muntlighet för att sedan återigen gå mot en större andel skriftliga 
inslag. I en tid när ytterst få var skrivkunniga föll sig en muntlig hand-
läggningsordning så naturlig att det är oegentligt att tala om detta som 
resultatet av ett val. Redan under medeltiden började slutresultatet av rätts-
liga förfaranden dokumenteras men handläggningen på vägen dit fort-
satte länge att vara uteslutande muntlig. Genom inspiration från övriga 
Europa kom inslagen av skriftlig dokumentation av den muntliga bevis-
ningen under 1600-talet att bli allt vanligare i de nordiska processord-
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ningarna. De stärkta möjligheterna till överprövning ställde, särskilt i 
en tid då kommunikationerna var dåliga, ökade krav på dokumenta-
tion. En alltmer professionaliserad rättskipning med minskade lekman-
nainslag både följde av och bidrog till ökad skriftlighet. Utvecklingen 
nådde småningom fram till ett renodlat muntligt-protokollariskt system, 
där innehållet i protokollen utgjorde det enda relevanta underlaget för 
bedömningen i alla instanser. 

Kritiken mot den skriftligt dominerade processen och de många olägen-
heter som den förknippades med - bland annat formalistisk bevisrätt, 
uppskov och hemlighetsmakeri - växte sig under 1800-talet allt starkare 
i hela Europa. Muntlighetsprincipen kom att stå som en symbol för allt 
gott - en snabbare, enklare, billigare och säkrare process än den tidigare. 
Denna reformatoriska idéströmning ledde till genomgripande process-
lagsreformer och tillämpningsförändringar, så även i Norden, men här 
under en tid som spände över mer än 100 år. Gemensamma drag i denna 
långvariga strömning var en instansövergripande, omedelbar muntlighet 
stödd av viss skriftlighet, avsedd att ge en snabb och säker process med 
möjlighet till stärkt offentlighet, effektiv processledning och fri bevis-
värdering.

Offentlighed og Mundtlighed skal saa snart og saa vidt muligt gennemføres 
ved hele Retsplejen stadgades i Danmarks liberala grundlag av 1849, som 
var en frukt av de politiska omvälvningarna runt om i Europa året innan. 
Det danska grundlagsstadgandet tillkom, liksom senare den norska straff-
processlagsreformen, i samband med att en juryordning skulle införas. En 
sådan ansågs med nödvändighet kräva muntlig och offentlig handlägg-
ning. Vad som redan förekom i den vägen, bland annat i Danmarks 
högsta instans, manade dessutom till efterföljd, inte minst genom att 
bidra till allmänhetens förtroende för rättskipningen. 

Den ambition som kom till uttryck i den danska grundlagen genom-
fördes delvis år 1861 och helt år 1916. I Island, som fick självstyre 
under danska kronan från år 1918 och full självständighet år 1944, kom 
motsvarande reformer till uttryck i inhemsk lagstiftning år 1936. Norge 
byggde sin straffprocesslag av år 1887 och sin civilprocesslag av år 1915 
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på muntlighetsprincipen. I Sverige dröjde genomförandet av reformer 
som dessa, gällande både straff- och civilprocessen, till år 1948 och i 
Finland slutligen ända till år 1993 för civilprocessens och år 1997 för 
straffprocessens del - 110 år efter Norge. De östnordiska länderna håller 
sig dessutom med förvaltningsdomstolar, vars handläggningsformer inte 
bygger på muntlighetsprincipen. 

Trots de reformatoriska ansatserna framstår de grunder för val av hand-
läggningsform som idag föreligger i många fall som godtyckliga. Regler 
med, ur ändamålssynpunkt svårmotiverade verkningar, upprätthålls dess-
utom rigoröst. En viktig orsak till detta är att reformer sker och har 
skett styckevis och delt. En annan viktig orsak är vanans och traditionens 
makt över tanke och handling. Exempelvis är det skriftlighetsprincipens 
hävdvunna ställning som bidragit till att Sverige och Finland ännu har 
en skriftligt dominerad förvaltningsprocess. För att få till några egentliga 
förändringar i den praktiska tillämpningen av reglerna om de processuella 
handläggningsformerna har lagstiftaren i många fall fått tillspetsa lagänd-
ringarna. När vanan sedan långsamt lagts om har den bristande flexibili-
teten i allt högre utsträckning kommit att ifrågasättas. Som berörs vidare 
nedan går trenden nu generellt mot minskad muntlighet och mer blan-
dade former. Flexibilitet och pragmatisk frihet från principiella utgångs-
punkter är dagens melodi.

Vad som gäller

Hur ser läget idag ut i de olika länderna på olika stadier av processen 
och i olika instanser när det gäller val av handläggningsform, upplägg-
ning av muntliga förhandlingar respektive skriftlig handläggning samt 
användning av nya handläggningsformer? Frågor som dessa behandlas 
land för land i de sex inledande bidragen. När man översiktligt blickar ut 
över resultatet ser man mer som förenar än som skiljer lägesbeskrivnin-
garna åt. Desto intressantare blir det då att särskilt uppmärksamma de 
skillnader som ändå finns.

Alla de nordiska länderna är bundna av EKMR och underkastade 
Europadomstolens jurisdiktion. Eftersom verkan av Finlands reservation 
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angående rätten till muntlig förhandling (som gjordes vid landets kon-
ventionstillträde år 1990) i praktiken nästan helt har upphävts, är rätten 
till muntlig handläggning enligt konventionen i allt väsentligt densamma 
i alla länderna. Den närmare innebörden av denna rätt, som gäller vid 
prövning i sak av civila rättigheter och skyldigheter eller av anklagelse för 
brott, utvecklas i flera av de följande bidragen. 

Det är den specifika rätten till en offentlig förhandling enligt konven-
tionens artikel 6, inte det allmänna kravet på en rättvis rättegång, som 
enligt Europadomstolen innefattar en rätt till muntlig förhandling (annan 
mening finns förvisso företrädd i det följande). Av domstolens praxis 
framgår att denna rätt främst motiveras av att den möjliggör offentlig, 
tillitsskapande granskning. Likväl anses rätten till muntlig förhandling 
kräva partens begäran, vilket ju innebär att den enskilde inte endast råder 
över sitt eget utan delvis även över ett allmänt intresse. Dessutom anses 
rätten vara mer begränsad i fall då värdering av muntlig bevisning inte är 
av avgörande betydelse, något som ju inte med nödvändighet är kopp-
lat till behovet av offentlig granskning. Även hänsyn till motstående 
intressen, såsom konventionsrätten till domstolsprövning inom skälig 
tid, kan medföra att rätten till muntlig förhandling får vika, särskilt 
efter överklagande av annat än bevisbedömning. Principiellt sett är detta 
möjligen mindre betänkligt.

I varje nordiskt domstolssystem finns det under- och överrätter med 
en överordnad högsta instans (utom på Island där andra instans också 
är den högsta). I övrigt kan organisationen indelas i en väst- och en öst-
nordisk huvudgrupp, vars respektive medlemsländer har en rättshisto-
riskt gemensam grund. Den västliga (innefattande Danmark, Island och 
Norge) karaktäriseras av att ett sammanhållet domstolssystem hanterar 
de flesta förekommande mål, den östra (innefattade Finland och Sverige) 
av att ett särskilt, av skriftlighet dominerat, domstolssystem hanterar för-
valtningsrättsliga mål vid sidan om de allmänna domstolarna, i vilka 
muntligheten har en starkare ställning. 

Inom samtliga system finns specialdomstolar och domstolsliknande 
organ, som bör beaktas när man studerar handläggningsformerna i de 
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centrala eller egentliga domstolarna. Den skriftlighet som präglar många 
olika slags för- och utomprocessuella förfaranden kan tala för större inslag 
av muntlighet vid domstol, i den mån muntlig handläggning anses vara 
av värde. Omvänt kan man exempelvis notera att ungefär 97 % av Islands 
alla civilmål avgörs vid utevarohandläggning, men så har man inte heller, 
som övriga nordiska länder, någon för- eller utomprocessuell avsilning av 
otvistiga civilrättsliga krav. Den funktionen är där förlagd till domstol. 

Överlag domineras inledningsskedet i de nordiska domstolarna av skrift-
lig handläggning. Processens ram i civilmål, som den formas av stäm-
ningsansökning och svaromål, byggs alltså i regel upp skriftligen. Normalt 
fortsätter sedan förberedelsen vid ett, i allt väsentligt, muntligt sam-
manträde. I brottmål minskar den skriftligt dokumenterade förunder-
sökningen behovet av koncentrationsbefrämjande förberedelse och där 
avges vanligtvis muntligt svaromål först vid huvudförhandlingen. 

Oavsett i vilket skede och hur processens ram byggs upp är tanken 
att dess innehåll senare både skall anföras och utvecklas muntligen. De 
muntliga inslagen vid en följande huvudförhandling skall sålunda inte 
endast innebära en ren upprepning. I fall då en exakt ordalydelse är sär-
skilt viktig eller förståelsen främjas finns generellt vissa möjligheter att vid 
den muntliga förhandlingen stödja sig på ett skriftligt underlag. I övrigt 
gäller full partsmuntlighet.

I vilken utsträckning det som framkommit under förberedelsen utan 
återupprepning vid huvudförhandlingen kan läggas till grund för rät-
tens avgörande skiljer sig åt mellan olika länder och förfaranden. I den 
östnordiska förvaltningsprocessen, som inte gör någon egentlig uppdel-
ning mellan olika processuella stadier, och i den isländska processen 
generellt, får allt som förekommit i processen, oavsett i vilket skede det 
har framförts, beaktas. I övriga underrättsförfaranden är en uppdelning 
i förberedelse- och avgörandeskede däremot det normala, dock med viss 
möjlighet att avgöra målet redan i samband med ett sammanträde för 
muntlig förberedelse. I Finland, Island och Sverige finns därtill möjlighet 
att redan i första instans i sak avgöra civilmål, men inte brottmål, ”på 
handlingarna”, det vill säga utan något muntligt inslag av något slag. 
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Bortsett från utevarodomar finns inte den möjligheten i Danmark eller 
Norge. I brottmål finns den möjligheten ännu endast i Island.

Muntlig bevisning gör i de flesta länder och förfaranden att muntlig 
förhandling med omedelbar bevisupptagning måste äga rum. Skriftliga 
parts- och vittnesutsagor är dock tillåtna i den östnordiska förvaltnings-
processen liksom, i vart fall vid enighet mellan parterna, i dansk process. 
Utökade möjligheter att använda sådana utsagor (och andra skrifter) 
ingår dessutom, som framgår nedan, i flera av de aktuella reformför-
slagen. I de fall en muntlig förhandling hålls är det domstolen som beslu-
tar över dess omfattning, men särskilt i ljuset av EKMR har parternas 
synpunkter kommit att beaktas alltmer, särskilt i fråga om någon muntlig 
förhandling alls skall hållas.

Även rättegångens slutskede domineras generellt av skriftlighet genom 
att avgörandet dokumenteras i skrift. I viss utsträckning skall avgörandet 
dessutom avkunnas, det vill säga läsas upp vid en offentlig förhandling, 
men det sker vid sidan om den skriftliga dokumentationen, inte som 
ersättning för denna. I de västnordiska länderna skall åtminstone brott-
målsdomar undantagslöst kungöras på det sättet.

Inslagen av muntlighet minskar generellt sett i överinstanserna jäm-
fört med underinstanserna. När ett mål når dit är det oftast så klargjort 
att behovet av muntlig förberedelse är mindre än i underinstansen. När 
endast rättsfrågor prövas och bevisbedömningen (särskilt avseende till-
tro) inte ifrågasätts hålls sällan någon ny förhandling, utan målet avgörs 
av överinstansen på handlingarna. Tendensen att så sker är, föga överras-
kande, starkast i de östnordiska förvaltningsdomstolarna följda av de öst-
nordiska allmänna domstolarna. I Norge hålls däremot en helt förnyad 
muntlig förhandling i de allra flesta mål även i högre instans och både i 
straff- och civilprocessen; detsamma gäller i den danska straffprocessen. 
I Island hålls som huvudregel muntlig förhandling för avgörande i över-
instansen, men vanligtvis inte förhör (om inte tilltron till bevisningen 
ifrågasätts). Huvudsakligen handlar det alltså om muntliga redogörelser 
från advokaternas sida, redogörelser vars längd kan begränsas; liknande 
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begränsade slutförhandlingar kan även hållas enligt norsk civilprocess-
rätt.

I högsta instans är skillnaderna mellan de olika nordiska ländernas 
reglering och tillämpning av handläggningsformerna som störst. Islands 
system har redan berörts strax ovan. Norge, där muntlig förhandling hålls 
i så gott som alla mål i högsta instans, är bevisföringen medelbar och både 
förhandlingarnas frekvens och utformning liknar därmed Islands. Dessa 
länder utgör skalans ena ytterlighet, där svenska Regeringsrätten utgör 
den andra med ytterst få och begränsade muntliga förhandlingar. Inte 
heller i den finländska Högsta förvaltningsdomstolen eller de allmänna 
högsta instanserna i Danmark, Sverige och Finland förekommer särskilt 
många muntliga förhandlingar och de ligger alla långt från den norsk-
isländska muntlighetspositionen.

Argumentation kring processuella 
handläggningsformer

Det förekommer och har förekommit många, inte sällan motstridiga, 
föreställningar om för- och nackdelar med olika handläggningsformer. 
I de följande bidragen möter oss många argument, främst för och mot 
muntlighet respektive skriftlighet, som kommit till uttryck i olika tider 
och processordningar. Här är inte platsen att på djupet utveckla sådant 
som dessa arguments närmare innebörd, samband och inbördes av-
vägning - en sådan plats är däremot min kommande doktorsavhandling 
avsedd att vara. Som en introduktion och närmast för att illustrera ämnets 
komplexitet redovisar jag här, tematiskt och i korthet, några av argu-
menten och sätter dem i relation till ett antal motargument. 

Processens samhällsfunktioner

För att kunna välja mellan olika alternativa utformningar och tillämpnin-
gar av en processordning i stort och smått är det av central betydelse att 
göra klart för sig 1) vad denna ordning (på olika plan) skall tjäna för sam-
hälleliga syften och 2) hur man skall prioritera vid eventuella konflikter 
mellan dessa. Det närmare sambandet mellan processens syften, ändamål 



31

Muntlighet vid domstol i Norden - En exposé

eller funktioner å ena sidan och valet av olika handläggningsformer å 
den andra utvecklar jag i nyssnämnda avhandling. Här lämnas endast en 
översikt, som är inspirerad av Per Henrik Lindbloms artiklar (anförda i 
och vid not 1 ovan).

Processens samhällsfunktioner skiljer sig något åt mellan olika process-
former när det gäller dels vilka funktioner de alls aktualiserar, dels olika 
funktioners relativa betydelse inom respektive processform. I många fall 
interagerar funktionerna med varandra, men i vissa lägen måste någon 
tillgodoses på bekostnad av en annan.

Civilprocessens övergripande funktion är att bidra till ett optimalt 
genomslag för ändamålen bakom den materiella lagstiftningen. På det 
allmänna planet sker detta i form av handlingsdirigering (prevention) inrik-
tad på framtiden och medborgarna i gemen. På det enskilda planet sker 
genomslaget genom konfliktlösning (eller, som jag föredrar att beteckna 
den, konflikthantering, innebärande reparation eller kompensation) inrik-
tad på det förflutna och parterna. Därtill framhålls ofta domstolarnas 
kontrollfunktion, i civilprocessen främst avseende normkontroll, och 
deras rättsskapande funktion.

Straffprocessens funktioner överensstämmer till stor del med civil-
processens. Handlingsdirigeringen är här inriktad på att förebygga att 
kriminaliserade handlingar företas. Denna brottsbekämpande effektivi-
tetsfunktion balanseras av en rättssäkerhetsfunktion. Båda dessa funk-
tioner är inriktade på att minimera förekomsten av oriktiga domar, i 
det ena fallet de friande, i det andra de fällande. Straffrättens legalitets-
princip gör domstolarnas rättsskapande funktion mindre framträdande 
än i civilprocessen. Deras kontrollfunktion avser här både normerna och 
de verkställande organen. Något diskutabelt, inte minst sett i relation till 
valet av handläggningsform, uppfattas konflikthantering i allmänhet inte 
som en straffprocessuell funktion.

Förvaltningsprocessen påminner i funktionshänseende i flera avseen-
den om straffprocessen. Här är det ändamålen bakom den materiella för-
valtningsrätten som skall få ett optimalt genomslag i förhållande till både 
enskilda och myndigheter. En effektivitetsfunktion balanseras även här av 
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en rättssäkerhetsfunktion. Förvaltningsdomstolarnas kontrollfunktioner 
är dock mer framträdande än de allmänna domstolarnas. Regelmässigt 
är förvaltningsmyndigheter parter och lag- och laglighetsprövningen är 
frekvent förekommande. Liknande överväganden angående rättsskapande 
och konflikthantering gör sig gällande som i fråga om straffprocessen.

Utöver traditionellt betonade funktioner som de nämnda kan man 
identifiera ett antal mer eller mindre självständiga andra syften eller 
värden, som inte minst bör beaktas vid överväganden angående proces-
suella handläggningsformer. Domstolarna har i ökande grad kommit att 
utgöra rättspolitiska reformarenor och fora för moralisk diskurs. Proces-
sen fyller därmed en kommunikativ funktion även bortom de enskilda 
rättegångarna, i vilka denna funktion innebär tillgodoseende av enskil-
das upplevelsemässiga och demokratiska behov av att kunna deltaga och 
påverka i förfaranden som rör dem själva.

De processuella ledstjärnorna

De följande processrättsliga framställningarna fokuserar på sambandet 
mellan handläggningsformerna och den moderna processens ledstjärnor: 
säkerhet, snabbhet och kostnadseffektivitet. Här behandlar jag därför särskilt 
frågan hur väl man följer dessa stjärnor om man följer muntlighetens res-
pektive skriftlighetens väg. Emellertid är det viktigt att uppmärksamma 
att det inte är ett självändamål att följa dessa ledstjärnor. Att följa dem 
skall bidra till att processen kan fullgöra sina olika samhällsfunktioner, 
varav de mest centrala har avhandlats ovan.

Utredningen i målet har traditionellt stått i fokus vid valet av handlägg-
ningsform och framstår fortfarande som den enskilt viktigaste av de aspe-
kter som vanligtvis beaktas. Inslagen av muntlighet är generellt störst 
när ett mål slutligt skall avgöras i huvudsaken i första instans och munt-
lig utredning ingår i bedömningsunderlaget. Möjligheterna att begränsa 
den rätt till muntlig förhandling som kan följa av EKMR är också som 
mest begränsade i sådana fall; må vara att den rätten (som berörts ovan) 
grundar sig på fler aspekter än de rent utredningsmässiga. Muntlighet-
ens starka koppling till bevisomedelbarheten har redan berörts. Därvid 
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berördes också den stora enighet som råder om att en säker bevisbedömn-
ing kräver omedelbar och därmed muntlig bevisföring. I det följande 
framhålls dessutom att muntlig handläggning - genom att utgöra kom-
munikation i dess rikaste form, för att tala med Laura Ervo - möjliggör 
större klarhet och underlättad processledning genom omedelbar sam-
verkan och anpassning. 

Sammantagna anses de anförda omständigheterna främja materiellt 
riktiga avgöranden. Samtidigt framhålls säkerhet, överblick och precision 
som fördelar med skriftlig handläggning, vilket inte hindrar att det finns 
förespråkare för att just komplicerade och omfattande saker bör behand-
las muntligt. Skriftväxling kompliceras ofta av en ovilja eller oförmåga hos 
parterna att tydliggöra sin talan; särskilt hos ombud kan detta ofta handla 
om taktiska överväganden Mot muntligheten anförs dock att den inte, 
som skriftligheten, ger tid för eftertanke och att den dessutom ställer stora 
krav på särskilt domarnas minneskapacitet. Vidare anförs att föreställning-
arna om hur presentationsformatet påverkar bedömningen av process-
materialet vilar på osäker grund. Bland annat är påverkan när det gäller 
att bedöma och främja sanningsenlighet högst diskutabel. Mothänsyn 
som dessa får vi tillfälle att återkomma till.

Så långt säkerheten. Vilka uppfattningar möter oss när det gäller frågan 
om vilken handläggningsform som starkast främjar processens snabbhet?

Kravet på en snabb process talar för att man i huvudsak använder sig av 
skriftligt förfarande. Detta är en uppfattning som har legat till grund för 
i vart fall den svenska förvaltningsprocessens dominerande skriftlighet. I 
såväl svenskt som övrigt nordiskt lagstiftningsarbete framhålls likväl att 
snabbhet, effektivitet och koncentration främjas av muntlig handlägg-
ning. Skall ett specifikt budskap framföras av en part till domstolen eller 
omvänt kan det väl äga sin riktighet att det går snabbare att översända 
en skrift som innehåller detta än att kalla till förhandling. Beaktar man 
kravet på kontradiktion blir dock denna synpunkt mindre intressant. Ett 
muntligt förfarande medger direkt respons från olika aktörer. Man slip-
per därmed att sända budskap fram och tillbaka för att åstadkomma ett 
meningsutbyte, som kan handla om klargöranden i enstaka frågor. Det 
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behövs inte många sådana skriftliga vändor för att förfarandet skall ha 
dragit ut på tiden (och processmaterialet, som berörts ovan, blivit onö-
digt tillkrånglat och svåröverskådligt). Tempot ökar dessutom genom den 
muntliga förhandlingens fokusering till få avgörande tillfällen, vilka för-
visso kan vara svåra att boka in så att de kan hållas inom kort tid (allra 
helst i mål med många inblandade personer).

Kravet på en billig process talar för att man i huvudsak använder sig av 
skriftligt förfarande. Även detta är en uppfattning som har legat till grund 
för i vart fall den östnordiska förvaltningsprocessens dominerande skrift-
lighet. Thomas Bulls ”statistiska mellanspel” ger visst stöd åt uppfattnin-
gens riktighet, men det krävs en mer ingående studie för att veta i vilken 
mån just handläggningsformen påverkar en viss processordnings kost-
nader. Sådant som sakens komplexitet, prövningens omfattning (bland 
annat vid överklagande) och processmaterialets kvalitet bör också beaktas, 
för att man skall kunna veta vad man får för slags process för nedlagda 
pengar. Den snabbhet, effektivitet och koncentration muntligt förfar-
ande, enligt vad vi nyss varit inne på, ansetts kunna innebära bör ju kunna 
bidra till lägre kostnader. Ett problem med ekonomi som argument är 
att det i diskussionen sällan klargörs vems kostnader eller vilka slags kost-
nader som står i fokus. Exempelvis kan man tänka sig att statens omedel-
bara kostnader är högre för muntlig än skriftlig handläggning medan 
vissa parters kostnader då däremot är lägre och vice versa. Värdet av 
domstolsbehandlingens genomslag eller effektivitet och liknande aspek-
ter låter sig dessutom svårligen fångas i ekonomiska jämförelsetal.

Som synes är sambanden mellan den moderna processens ledstjärnor 
och valet av handläggningsform komplicerade. När det gäller två andra 
aspekter av argumentationen, offentlighet och deltagande, är sambanden 
möjligen något klarare. 

Muntlighet och offentlighet är nära besläktade processuella fenomen. 
Bland det som talar för att processen skall vara offentlig (något som stad-
gas i EKMR och de flesta av de nordiska ländernas grundlagar) finns 
att detta medger demokratisk kontroll, att den omedelbara kontrollen 
stärker medborgarnas tilltro till domstolarna och att offentligheten spor-
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rar rättsväsendet att göra sitt bästa. Till viss del kan dessa aspekter till-
godoses genom handlingsoffentlighet. Vid konsekvent tillämpning av 
muntlighetsprincipen är emellertid offentlighet i form av allmänt tillträde 
till den muntliga förhandlingen en förutsättning för en offentlighet värd 
namnet, eftersom det är vad som därvid förekommer som beaktas vid 
rättens avgörande.

Det är lätt att se den offentliga rättegången som något entydigt positivt, 
en motsats till gamla tiders eller moderna diktaturstaters hemliga proces-
ser. Men även om det kan vara förtroendeingivande att se saken behand-
las kan det också utgöra en obehaglig upplevelse att tvingas förklara sig 
muntligt i offentligheten. Offentligheten kan alltså både vara ett värn 
och en börda för parterna. När möjligheten till utevarohandläggning år 
1997 infördes i den finländska straffprocessen var det bland annat för att 
minimera den tilltalades olägenheter. I brottmål kan just offentligheten 
uppfattas som något av ett extrastraff. I den danska civilprocessen har 
möjligheterna att undvika offentlighet vidgats, eftersom detta framhållits 
som ett viktigt skäl att välja bort allmän domstol till förmån för skiljeför-
farande (voldgift).

En aspekt av muntlig handläggning, som ganska sällan behandlas men 
som uppmärksammas i det följande, är det deltagande i form av person-
lig närvaro sådan, till skillnad från skriftlig handläggning, innebär. För-
visso överlappar fördelarna med offentlighet delvis fördelarna med sådant 
deltagande, men även när förfarandet endast står öppet för de närmast 
berörda aktörerna får just deras deltagande viktiga konsekvenser (något 
som också uppmärksammats av Europadomstolen). Att få närvara gör 
det lättare att följa med, att få ett korrekt intryck och att kunna agera. 
Det stärker tilliten till förfarandet, inte minst genom att parterna därmed 
har sett att domarna verkligen tagit del av det som lagts fram och att detta 
utgjort vad parten velat framföra. Deltagandet skapar därtill en upp-
levelse av att bli tagen på allvar och att vara delaktig i det som berör 
en. Mot denna bakgrund är det knappast förvånande att förliknings-
möjligheterna främjas av muntlig handläggning.
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Som berörts, bland annat i samband med tidigare juryöverväganden, 
har inslagen av personlig närvaro även betydelse för i vilken utsträck-
ning lekmän kan spela någon roll i rättegången. Att parterna skall kunna 
klara sig utan juridiskt skolade ombud anses tala för muntlighet; det-
samma gäller lekmäns deltagande i dömandet. Å andra sidan framgår 
av de (norska) advokatsynpunkter som redovisas av Ulf Stridbeck bland 
annat att många ombud önskar fler skriftliga inslag och mer dokumenta-
tion i rättegångarna. 

Deltagandets inverkan kan beskrivas som att det personliga och levande 
vid muntlig handläggning träder i stället för den juridiska formalism som 
präglar skriftlig handläggning. Inverkan kan dock även beskrivas som 
att den neutrala och åskådliga presentationen vid skriftlig handläggning 
ersätts av den muntliga handläggningens osakliga och förledande advoka-
tyr. Mellan dessa motsatta synsätt går en mycket betydelsefull skiljelinje, 
som har att göra med så grundläggande utgångspunkter för den dömande 
verksamheten som kunskaps- och språksyn.

Som särskilt Thomas Bull framhåller har domstolarnas roll förändrats. 
De har blivit fora för konflikter som förr löstes på andra sätt. Att med-
borgaren via rättsliga kanaler skyddar sina intressen kan sägas förstärka 
demokratins funktioner genom att medborgarna aktivt deltar i kontrol-
len av offentligt fattade beslut. Domstolsprocessen kan på så sätt också 
ha en legitimerande verkan för det politiska systemet. När medborgarna 
i övrigt ofta känner att de inte kan påverka sin egen situation genom 
politiken erbjuder domstolsprocessen en sådan kanal. Domstolarna kan 
komplettera den kollektiva politikens anonymitet med det individuella 
deltagandet.

Andra aspekter

Som synes tvingas man bedöma lämpligheten av olika handläggnings-
former, både allmänt och i enskilda fall, med utgångspunkt i starkt mot-
stridiga antaganden om de olika alternativens för- och nackdelar. Förvisso 
talar mycket till den muntliga handläggningens fördel, men för mycket 
skämmer allt. Även om det vore möjligt att erbjuda en fullt ut muntlig 
handläggning skulle denna knappast vara ägnad att optimalt fylla de krav 
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som kan ställas på en modern processordning. En sådan, där man har 
funnit den rätta blandningen, skall, dessutom på ett okomplicerat sätt, 
möjliggöra muntliga inslag där de bäst behövs och i vissa andra fall rentav 
undvika dem. Det är viktigt att skapa större klarhet kring grunderna för 
dessa överväganden. Kopplingarna mellan sådana aspekter som upplev-
elser, det uttryckta, mediet, mottagandet och förmedlingen är kompli-
cerade och kräver även andra perspektiv än de traditionella processrättsliga 
för att kunna bedömas. I detta sammanhang är Pär Anders Granhags och 
Sara Landströms samt Audun Kjus’ och delar av Laura Ervos bidrag av 
särskilt intresse.

Rättspsykologiska aspekter

Pär Anders Granhag och Sara Landström inleder sitt antologibidrag med 
en allmän presentation av rättspsykologin och dess delområde lögnens 
psykologi. Ur detta perspektiv har de sedan närmare belyst hur upp-
levelse, bedömning och minne av vittnen påverkas av det sätt på vilket ett 
vittnesmål presenteras. 

En experimentell jämförelse mellan de olika presentationsformaten 
videoinspelning, ljudupptagning och utskrift av ett och samma förhör visar 
bland annat att försökspersonerna, som väntat, i samma ordningsföljd 
bedömde återgivningarnas detaljrikedom i fallande skala. Det kan anmär-
kas att den intuitiva insikten om detta i praktiken föranleder domare 
att kommentera vissa åtbörder så att dessa skall registreras vid ljud-
upptagning av ett förhör. Mindre väntat bedömdes de bild- och ljud-
överförande formaten dessutom mer välvilligt än det skriftliga vad gällde 
bland annat logisk struktur. 

I en annan studie jämfördes upplevelsen av att ta del av ett videoin-
spelat förhör med upplevelsen av att ta del av samma förhör - som oftast 
i nordisk domstol av idag - med förhörspersonen personligen närvarande 
inför bedömaren. I allmänhet bedömdes förhörspersonen som mer tro-
värdig, sympatisk och sanningssägande, ja kort sagt övertygande, av de 
bedömare som hade tagit del av förhöret omedelbart än av dem som hade 
tagit del av det i videoformat. Den upplevda närheten vid det person-
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liga mötet kan förklara dessa resultat, vilka osökt får mig att tänka på 
Areopagen i det antika Aten. Denna stadsstatens högsta domstol skall, 
åtminstone enligt myten, ha hållit sina sessioner i nattens mörker, för att 
hindra domarna att se de tilltalades jämmerfulla miner och åtbörder, som 
skulle kunna väcka medlidande eller på annat sätt inverka på domarnas 
känslor (för att fritt citera Nordisk Familjebok, 1876).

Av åter andra studier framgår att många av de professionella rättsliga 
aktörerna (faktiskt till skillnad från grova brottslingar) håller sig med ste-
reotypa uppfattningar om vad som utmärker en lögnare, särskilt med 
koppling till kroppsspråket och utsagornas karaktär, och är direkt dåliga 
på att avslöja lögn, inte minst i relation till synen på den egna förmågan. 

När det gäller korrektheten i bedömningen av förhörspersonens tro-
värdighet har det framkommit att det inte är någon skillnad mellan ome-
delbar närvaro och videoinspelning. Allmänföreställningen är annars att 
bedömningen underlättas av personlig närvaro. Som framgått antas det 
generellt inom processrättslig teori att det är nödvändigt med förhör 
omedelbart och muntligt inför domarna för att förhörspersonernas tro-
värdighet och utsagornas tillförlitlighet skall kunna bedömas (så även 
enligt Europadomstolen). Att det kan vara lättare att bedöma en förhörs-
persons trovärdighet om man inte själv är den som håller förhöret, utan 
iakttar passivt, stämmer nog däremot med allmänna föreställningar och 
erfarenheter, men kan inte fullt ut förklara de mer utmanande fynden.

Hur väl minns rättens aktörer i allmänhet det som förmedlas till dem? 
Vid den pionjärstudie som utförts har man inte funnit någon egentlig 
skillnad beroende på presentationsformatet. Däremot visade det sig vara 
svårare att minnas lögnaktiga än sanningsenliga utsagor, även om ingen 
av bedömargrupperna lyckades särskilt väl med att skilja lögnarna från 
sanningssägarna. 

Barns upplevelse och upplevelsen av barn när de vittnar via videolänk 
har också studerats. Att få vittna på det sättet, i stället för omedelbart 
inför rätta, anses leda till minskad stress. Samtidigt kan de svagare reak-
tionerna göra att barnet framstår som mindre trovärdigt, vilket onekligen 
skapar något av ett dilemma.
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Ett videoförhör är inte en entydig företeelse. Det sätt på vilket 
ett videoförhör filmas påverkar också hur förhöret bedöms. Bedömare 
som enbart fått se den misstänkte upplever en avgiven bekännelse som 
mer frivillig och tillförlitlig än bedömare som dessutom sett förhörsle-
daren. Fenomenet kvarstår även om bedömarna görs medvetna om dessa 
fenomen. Att veta är inte detsamma som att (kunna) göra något av och 
med sin kunskap.

Granhag och Landström uttalar att den rättspsykologiska kunskap 
som hittills framkommit bör ingå i underlaget för det processrättsliga 
reformarbete som rör muntlighet. Det är lätt att instämma i detta, även 
om kunskapen inom området ännu är i sin linda. Man kan dock fråga 
sig vad som skall gälla i avvaktan på att insikterna fördjupas - hur skall 
man från juridiskt håll bäst hantera sin bristande kunskap? Att väl stora 
växlar i några fall har dragits på enstaka studier av vissa isolerade företeel-
ser manar till varsamhet.

Berättelsens betydelse

Förhör med vittnen, tilltalade, andra parter och övriga förhörspersoner 
är ett av de viktigaste bevismedlen inför rätta. Audun Kjus presenterar 
i sitt rättsetnologiska bidrag ett antal återgivna förhör med fokus på for-
muleringen av höjdpunkten i respektive framställning. Han framhåller 
särskilt betydelsen av övergången mellan den muntliga huvudförhandlin-
gen, som syftar till att få fram mångfald, flertydigheter och nyanser, och 
den skriftliga domen, som är bestående och ger uttryck för en auktorita-
tivt fastslagen verklighet. De exemplifierande förhören konfronteras just 
med hur de refereras och (främst integrerat) värderas i respektive dom.

Domstolen försöker i sin verksamhet få fram precisa muntliga rekon-
struktioner av det händelseförlopp som skall bedömas. Det kräver kun-
skap om hur berättelsen om en händelse förhåller sig till själva händelsen. 
Det som står domstolen till buds är ju förhörspersonens upplevelse av 
verkligheten så som den framställs i rättegången - med Kjus’ märgfulla 
metafor nedsaltad i berättande - med åtföljande värdering och tolkning. 
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Han uppmärksammar att helt naturliga drag hos en berättelse riskerar att 
tolkas i en felaktig riktning.

Den som hörs inför rätta vill bli trodd och förstådd. Berättelsen inför 
rätta följer därför berättelsens allmänna konventioner för en övertygande 
framställning. Berättelser om egna upplevelser orienterar sig vanligtvis 
kring en höjdpunkt och innehåller en utvärdering av det återgivna förlop-
pet. Rättssalen kan tänkas inbjuda till en så kallad internaliserad utvärder-
ing från förhörspersonens sida. Det dramatiskt återgivna i sig bidrar då till 
personens egen syn på förloppet. Kjus framhåller just det starka bandet 
mellan berättelsens yttre skeende och berättarens inre perspektiv som 
något kännetecknande för berättelsens höjdpunkt och som något viktigt 
att känna till för att rätt kunna bedöma en berättelse.

Förhörssituationen skiljer sig förvisso på flera sätt starkt från det van-
liga samtalet. Bland annat är vardagens tolerans för att upprätthålla så 
kallad kommunikationsfred här utbytt mot systematiskt ifrågasättande; 
mycket kan ju stå på spel. Advokaterna och andra professionella domstols-
aktörer känner till domstolens intresseinriktning och stora detaljintresse; 
bland annat därför kan de agera strategiskt i en helt annan utsträckning 
än lekmännen.

Kjus behandlar även berättelsens betydelse för vad man minns och 
därmed ger uttryck för i förhörssituationen. Hur det mänskliga minnet 
fungerar är ännu till stora delar okänt men mycket tycks orientera sig kring 
inlärda, standardiserade och generaliserade episoder, så kallade scripts. 
Det man främst minns är avvikelser från sådana episoder och minnes-
brister fylls ut av det typiska. Berättelsen inför rätta handlar ofta om 
något som är dramatiskt och den har därför, som bearbetning, påbörjats 
långt innan den framställs inför domstolen. En persons upprepade berät-
tande har en tendens att snabbt anta en tämligen stabil form. Minnet 
gynnas av att man har format sig en berättelse om den händelse man skall 
återberätta, men påverkas också av att ha tagit sådan form och beroende 
på i vilket sammanhang det har skett. Berättarens publik, berättarens 
person och berättelsens typ är sådana faktorer som påverkar berättelsens 
innehåll. 
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Den ideala samtalssituationen

Rättegången kan betraktas som en institutionaliserad diskussion eller dis-
kurs, där information kommuniceras mellan olika aktörer. Laura Ervo 
studerar, främst ur ett partsperspektiv, de diskursiva elementen i en rättvis 
rättegång (enligt EKMR och Finlands konstitution). Hon jämför därvid 
den konkreta rättegångens normativa grund med den ideala samtals-
situationen enligt främst Jürgen Habermas’ diskursetik. Denna tänkta 
situation förutsätter att konsensus uppnås mellan jämlika parter utan 
tvång och endast med hjälp av de starkaste argumenten. På liknande sätt 
skall en rättvis rättegång möjliggöra öppnast möjliga diskussion mellan 
deltagarna för att rättegångsmaterialet skall bli det bästa möjliga. I rätte-
gången försöker parten med hjälp av bevis övertyga domaren om att 
parten har rätten på sin sida och de starkaste argumenten i diskussionen, 
så att konsensus måste uppnås i enlighet med hans åsikt. 

Den kontradiktoriska principen anses spela en mycket viktig rättsstatlig 
roll för att garantera rättegångens processuella rättfärdighet. Av den kontra-
diktoriska principen i modern tappning följer enligt Ervo krav på en fak-
tisk möjlighet för parterna att delta aktivt. Hon framhåller att domarens 
materiella processledning har en viktig kontroll- och kompletteringsfunk-
tion såväl ur den diskursetiska som ur den kontradiktoriska synvinkeln. 
I anslutning till Eva Smiths bidrag gör hon gällande att muntligheten spelar 
en mycket viktig roll när det gäller den kontradiktoriska principen. Jäm-
förd med en skriftlig diskussion möjliggör ju den muntliga diskussionen 
en omedelbar samverkan mellan domaren och parterna. Dels ger det 
domaren en bättre belysning av alla aktuella aspekter, dels gör det domaren 
till en deltagare i stället för en utomstående beslutsfattare. Som även 
Thomas Bull tar fasta på betonas dessutom individens ställning gente-
mot den offentliga makten starkare vid muntlig än vid skriftlig hand-
läggning.

Enligt Ervos mening är straffprocessen särskilt intressant ur diskurs-
etisk synpunkt. Strävan att uppfylla den ideala samtalssituationen syftar 
där till att nå materiell sanning, så att straffansvaret skall riktas rätt. Straff-
processen är emellertid diskursetiskt svårhanterlig, bland annat genom de 
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starka inslagen av tvång, de ojämlika parterna och den tilltalades respe-
ktive målsägandens rätt att förhålla sig passiv. Enligt Ervo har den diskur-
siva inverkan av 1997 års finländska straffprocessreform dessutom varit 
negativ. Samhället och staten har i ökad utsträckning övertagit konflikten 
från parterna för att hantera och avgöra den utan deras närvaro och aktiva 
medverkan. Enligt hennes mening är rättegången som förfarande därmed 
inte längre så kommunikativ som tidigare.

Som Ervo framhåller har Habermas endast uppställt den ideala sam-
talssituationen som en regulativ princip, vilken kan vägleda institution-
aliseringen av verkliga diskussioner. Med hjälp av detta kritiska begrepp 
kan man alltså ifrågasätta legitimiteten hos olika institutioner i samhället 
liksom den konsensus som man har uppnått i deras kontext. Processens 
utformning kan därmed på ett belysande sätt prövas mot idealet för att 
optimera kommunikationen i rättegången.

Man kan förvisso ha olika uppfattning om hur väl anpassat Habermas’ 
kommunikativa ideal i sina enskildheter är till rättegångens realiteter. Till 
skillnad från Ervo anser jag för min del att rättegångens strategiska aspek-
ter är så kännetecknande och ofrånkomliga att det fulla uppfyllandet av 
Habermas’ ideal knappast sammanfaller med den idealiska rättegången. 
Det är emellertid välkommet med en regulativ standard som, likt denna, 
når bortom de minimikrav som uppställs i EKMR. Som jag framhåller 
i mitt bidrag har risken för konventionskränkningar blivit ett argument, 
bortom vilket ytterligare ändamålsöverväganden i stort sett anses obe-
hövliga. Detta gynnar knappast ett rationellt och nyanserat förhållnings-
sätt till valet av processuell handläggningsform på olika nivåer.

Ny teknik

Spektrat av handläggningsformer att välja bland har de senaste åren 
vidgats genom tilltagande utveckling och användning av kommunika-
tionsteknologi av olika slag. Med hjälp av exempelvis telefon, video och 
datorteknik möjliggörs bland annat fjärröverföring, lätthanterlig lagring 
och pedagogisk presentation av ljud, bild och text. Visst kan man med 
Granhag och Landström välja att kalla de nytillkomna tillämpningarna 



43

Muntlighet vid domstol i Norden - En exposé

för olika former av muntlighet (eller skriftlighet), men tvingar man in 
de nya företeelserna i en sådan gammal indelning riskerar det att dölja 
att något mer grundläggande nytt kan ha hänt. Det tekniskt möjliga risk-
erar då att bli bestämmande för vad som även anses lämpligt. Exempelvis 
uttunnas den omedelbarhet som med nödvändighet följer med traditio-
nell muntlighet vid tillämpning av fjärröverföring. I vissa fall kan det i 
och för sig vara eftersträvansvärt, även av andra skäl än att underlätta 
inställelsen, såsom av säkerhetsskäl, men valet bör ske upplyst.

Som framgår av de närmast följande bidragen har tillämpningen av 
ny teknik kommit olika långt i de olika nordiska länderna. Telefonförhör 
med vittnen, men endast undantagsvis med parter, är ett vardagligt inslag 
i svenska rättegångar av idag, både i civil- och straffprocessen. Finland 
är endast något mer restriktivt i användningen. I Island tillåts uteslu-
tande fjärrförhör och det endast i civilmål. I Norge används ännu inte 
någon slags fjärrkommunikation i rättegångar, medan det under infor-
mella former används i Danmark, som dock i likhet med Norge saknar 
reglering av företeelsen. 

Pågående reformarbete

Utökad reglering och användning av ny teknologi ingår även som delar 
i det pågående reformarbete som bedrivs i Danmark, Finland, Norge 
och Sverige. Under åren kring millennieskiftet har det parallellt bedrivits 
statliga utredningar i Danmark, Norge och Sverige av stor betydelse för 
den framtida utformningen av de processuella handläggningsformerna. 
Samtidigt har Finland ägnat sig åt uppföljning och utvärdering av 
den serie reformer under 1990-talet som gjort att landets processlag-
stiftning närmat sig den svenska. Under år 2001 avgav alla de tre först-
nämnda statliga utredningarna betänkanden. Det danska Retsplejerådet 
avgav delbetänkandet 1401/2001 Reform af den civile retspleje I [om 
bland annat] almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans och 
det norska Tvistemålsutvalget avgav slutbetänkandet NOU 2001: 32 Rett 
på sak - Lov om tvisteløsning (tvisteloven). I Sverige avgav 1999 års rätte-
gångsutredning sitt slutbetänkande SOU 2001:103 En modernare rätte-
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gång, som till skillnad från de andra inte endast avser civilprocessen utan 
även straffprocessen. Det betänkandet ligger till grund för en proposition 
(2004/05:131) som avgavs av regeringen i mars 2005, det vill säga under 
sättningen av denna bok. I Finland avgav regeringen i slutet av år 2004 
en proposition (RP 271/2004) angående främst behandling av brottmål 
i tingsrätten. Den behandlas nu i riksdagens lagutskott.

Som jag redan berört uppvisar det nordiska förändringsarbetet många 
gemensamma drag. Ett grundläggande sådant är betoningen av att det 
nuvarande systemet endast justeras för att fungera bättre - några radikala 
förändringar är inte avsedda. Det man vill uppnå är en modern, odogma-
tisk hållning som skall resultera i en försvarlig, ändamålsenlig, anpassad, 
rättvis och enkel processordning. På slagordsstadiet är det svårt att inte 
hålla med.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att man i samtliga fyra länder 
bland annat har för avsikt att öka processens flexibilitet genom att 
inskränka eller ”mjuka upp” de krav som följer av grundläggande princi-
per om muntlighet, omedelbarhet och koncentration. Till detta kommer 
en strävan efter ökad valfrihet för både domaren och parterna rörande 
gestaltningen av förfarandet i det enskilda fallet. Utökade möjligheter 
att blanda olika handläggningsformer och att använda skriftliga inslag 
ingår i flera av reformförslagen. Längst går man i Finland och Sverige, där 
skriftlig handläggning i brottmål har föreslagits.

Effektivitetskrav ligger som en mer eller mindre uttalad drivkraft 
bakom reformförslagen. Bland annat skall de kostnader och olägenheter 
som personlig inställelse inför rätta kan innebära begränsas. Tydligast 
framhålls dock en medborgartillvänd modernisering. Den norska utred-
ningen beskriver det rentav som en förtroendefråga att domstolarna inte 
teknologiskt skall hamna på efterkälken jämfört med det omgivande sam-
hället.
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Det som följer på det följande

Vårt projekt närmar sig sitt formella slut. Det som här närmast följer är 
en följd av det som förevarit inom detsamma. Men vad skall hända sedan? 
Jo, en hel del, varibland följande: Laura Ervo försvarar sin rättsveten-
skapliga doktorsavhandling En rättvis rättegång innan denna antologi 
kommer från trycket, jag min Muntlighetsprincipen - En rättsvetenskaplig 
studie av processuella handläggningsformer med särskild inriktning på svensk 
rätt under år 2006 och Audun Kjus sin rättsetnologiska avhandling år 
2007. En unik kompetens, forskningsmiljö och kontaktyta har byggts 
upp genom projektet. Denna projektavslutande antologi skall därför 
rimligen betraktas som slutet av början, snarare än början på slutet. 
Men nu är antologins inledning slut och professor Eva Smith får ordet 
- skriftligen...
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