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Muntlighet vid domstol i Sverige

Eric Bylander

1 INLEDNING

Måttet av muntlighet i en rättegång är naturligtvis beroende av i vilken 
utsträckning andra än muntliga handläggningsformer tillämpas. Därför 
behandlar jag i detta antologibidrag, dess titel till trots, inte endast munt-
liga utan även skriftliga och ytterligare andra processuella handläggnings-
former enligt svensk rätt. Framställningen bygger till stor del på mitt 
pågående arbete med en doktorsavhandling i processrätt, vars preliminära 
titel är Muntlighetsprincipen - En rättsvetenskaplig studie av processuella 
handläggningsformer med särskild inriktning på svensk rätt.1

Under lång tid var de enda kända och därmed använda medlen för 
processuell, liksom annan, kommunikation det omedelbart talade och 
det skrivna ordet (inklusive bilder). Indelningen i muntlig och skriftlig 
process är också den klassiska, som ännu används för att karaktärisera 
olika processuella system. Introduktionen av ny domstols- och rättssals-
teknologi - innebärande fjärröverföring, bevarande och presentation 
av text, ljud och bild - har emellertid komplicerat indelningen. Flera 
pågående och kommande svenska processrättsliga reformer är inriktade på 
användning av sådan teknologi och behandlas särskilt under 10 nedan.

1  Det arbetet, som bedrivs vid Uppsala universitets juridiska fakultet, är till betydande del 
finansierat av NOS-S och utgör min huvudsakliga del i forskningsprojektet Muntlighet 
vid domstol i Norden. Avhandlingsarbetet presenteras ur retorisk synvinkel i Bylander 
(2004).



132

Eric Bylander

Den närmast följande beskrivningen av handläggningsformernas 
nuvarande reglering sätter jag in i ett tidsmässigt sammanhang genom 
att beskriva dels den historiska utvecklingen, dels aktuella reformplaner 
(främst de som nyligen presenterats av regeringen på grundval av främst 
det slutbetänkande, SOU 2001:103, som lagts fram av 1999 års rät-
tegångsutredning, nedan 1999 års RU).2 I anslutning till beskrivningen av 
regleringen behandlar jag även argumentationen kring de olika förekom-
mande formerna och vissa andra faktorer som påverkat reglernas utform-
ning.

Sveriges reglering av de processuella handläggningsformerna är inte 
enhetlig. Inslagen av de olika formerna skiljer sig i väsentliga avseenden åt 
mellan olika domstolsslag och inom dessa mellan olika måltyper, instan-
ser och stadier av processen. Särskilt för att andra än svenska läsare lättare 
skall kunna tillgodogöra sig den följande redogörelsen lämnar jag inled-
ningsvis en översikt över de svenska domstolarna och där förekommande 
indelningar av angivet slag.

2 DET SVENSKA DOMSTOLSSYSTEMET

Den mest centrala indelningen av det svenska domstolssystemet är den 
i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Dessa två domstolsslag 
rymmer inom sig varsin högsta instans och därunder, varandra sidoställda, 
överrätter med sina, varandra sidoställda, underrätter. Högsta domstolen 
och Regeringsrätten utgör högsta inhemska instans i respektive instansord-
ning och har under sig sex hovrätter respektive fyra kammarrätter. Var och 
en av dessa utgör överrätt i förhållande till ett antal underrätter: tingsrät-
ter (idag totalt knappt 70 under fortgående sammanslagning) respektive 
länsrätter (23). 

2 Proposition 2004/05:131 överlämnades av regeringen till riksdagen den 17 mars 2005. 
Det danska Retsplejerådet redovisar i sitt betänkande från år 2001 flera överväganden 
som liknar de aktuella svenska, se Smith s 66 ff ovan.
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Patentbesvärsrätten är numera den enda särskilda förvaltningsdom-
stolen,3 medan Regeringsrätten med underlydande domstolar utgör de 
allmänna förvaltningsdomstolarna.4 Övriga särskilda domstolar utgör mer 
eller mindre integrerade delar av de allmänna domstolarna: Fastighetsdom-
stolarna, hyres- och arrendenämnderna, sjörättsdomstolarna och de olika 
miljödomstolarna. Även kategorin specialdomstolar, som inte hör till 
någondera av de berörda typerna, har förminskats. Idag kan endast Arbets-
domstolen och Marknadsdomstolen räknas dit. 

De allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna 
handlägger både den principiellt mest betydelsefulla och den omfångsmäs-
sigt mest omfattande delen av den rättskipning och annan rättsvård som 
sker vid svenska domstolar. Regleringen av handläggningen där inrym-
mer också i stort sett hela det spektrum av processuella handläggnings-
former som förekommer i svensk rätt. För att utrymmesmässigt kunna 
koncentreras inriktas den följande framställningen därför främst på dessa 
domstolar.

3 HANDLÄGGNINGSLAGARNA

Förfarandet vid de allmänna domstolarnas samtliga instanser regleras 
huvudsakligen i rättegångsbalken (1942:740, härefter RB), som år 1948 
ersatte sin äldre motsvarighet (härefter ÄRB) från år 1734.5 I likhet med 
ÄRB omfattar RB både straff- och civilprocessen, även om mindre än 
hälften av dess 59 kapitel innehåller regler avseende båda processarterna. 
Inte minst när det gäller valet mellan olika handläggningsformer skiljer 

3 Dess avskaffande som självständig domstol och överföring till Svea hovrätt har emel-
lertid nyligen aviserats, se prop 2004/05:1 s 43.
4 Senast, den 1 juli 1995, upphörde Försäkringsöverdomstolen, tre år efter det att försäkrings-
rätterna hade upphört. Mellankommunala skatterätten upphörde den 1 juli 1988.
5 Formellt sett gäller ÄRB, förvisso materiellt starkt förändrad, fortfarande i Finland, se 
Ervo nedan, s 251 ff.
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sig regleringen åt. Utanför RB finns särskilda handläggningsregler för 
vissa av de måltyper som handläggs vid allmän domstol, främst olika 
typer av tvistemål. I det följande berörs vissa av dessa regler i den mån de 
påverkar rättegångens inslag av muntlighet.6

Den relativt nya lagen (1996:242) om domstolsärenden, härefter 
benämnd ärendelagen (ÄL) tillämpas parallellt med RB vid de allmänna 
domstolarna men har samtidigt en klart förvaltningsprocessuell prägel.7 

Till skillnad från föregående ÄL, från år 1946, reglerar den förfarandet i 
samtliga instanser. Den tidigare lagen innehöll endast ett fåtal självstän-
diga handläggningsregler för tingsrätterna och hänvisade i övrigt till det 
som var föreskrivet för tvistemål ”i den mån det [var] tillämpligt”.8

Handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna regleras inte i 
RB utan främst i förvaltningsprocesslagen (1971:291, härefter FPL), som 
trädde i kraft 1972. På flera punkter hänvisar den lagen till RB, men inte 
i fråga om handläggningsformerna. FPL utgjorde den första instansöver-
gripande förfarandeförfattningen för förvaltningsdomstolarna. Endast 
för kammarrätten fanns sedan tidigare vissa särskilda stadganden om 
förfarandet, vilka i fråga om handläggningsformerna dock i huvudsak 
hänvisade till hovrättsreglerna. Uttryckliga regler om förfarandet i Reger-
ingsrätten, vilken inrättades 1909, saknades fram till 1972 praktiskt taget 
helt.9 Länsrätterna inrättades först 1979 och förfarandet där har alltsedan 

6 Se för tvistemålens del bland andra äktenskapsbalken 14:5, 14:10, 14:12, (16 kap) 
och (18:2), föräldrabalken 11:16 och 20:1, sjölagen (1994:1009) 21:12 (jfr 342 § tredje 
stycket i 1891 års sjölag) samt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister 4:4, 4:8 
ff och 5:3. Såvitt gäller brottmål se främst 27 och 30 §§ lagen om unga lagöverträdare 
samt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefri-
hetsgrundlagens område 8 kap, 9:6-7 och 10-11 kap.
7 Se SOU 2001:103 s 136.
8 11 § lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden.
9 I FPL-motiven uttalades att Regeringsrätten ”i stor utsträckning [torde] analogiskt till-
lämpa bestämmelserna i rättegångsbalken. Förfarandet är nästan undantagslöst skriftligt.” 
Se prop 1971:30 B s 9; liknande a prop s 289.
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dess reglerats av FPL.10 För vissa kategorier av mål finns specialreglering 
med handläggningsregler som avviker från de i FPL (se om dessa Bull s 
195 ff nedan).

4 HANDLAGD MATERIA

Allmän domstol handlägger, som namnet antyder, alla saker som inte 
skall upptas av särskild domstol, varibland förvaltningsdomstol är den 
viktigaste typen.11 RB reglerar handläggningen av brottmål respektive 
tvistemål, varav sistnämnda måltyp innefattar både dispositiva och indis-
positiva mål. För brottmålens del finns i RB även bestämmelser om förfar-
andet vid polis- och åklagarmyndighet under förundersökning (23 kap) 
och om förenklade, skriftliga, förfaranden för beivrande av brott utom 
domstol (48 kap om strafföreläggande och föreläggande av ordnings-
bot), som kan ersätta åtal endast om brottet erkännes. En helt skriftlig 
civilprocessuell motsvarighet finns i systemet med betalningsföreläggande 
och handräckning avseende yrkanden om att någon skall åläggas att 
fullgöra en förpliktelse.12 Bestrids dessa överlämnas saken på sökandens 
begäran från kronofogdemyndigheten till tingsrätten för fortsatt hand-
läggning i vanlig tvistemålsordning.

De allmänna förvaltningsdomstolarna dömer främst i tvister rörande 
rättsförhållanden mellan enskilda och det allmänna. Sett till antalet är de 
främsta måltyperna skattemål, socialtjänstmål, socialförsäkringsmål, psyki-
atrimål, körkortsmål samt mål enligt lagarna (1988:870 och 1990:52) 
om vård av unga respektive missbrukare (LVU- och LVM-mål). I den 

10 I det följande bortser jag från de särskilda domstolar för skatte- och försäkringsmål 
som tidigare funnits, jfr not 4 ovan. Däri tillämpade handläggningsformer avvek inte 
på något anmärkningsvärt sätt från dem som redan tidigare tillämpades i de allmänna 
förvaltningsdomstolarna, vilka numera handlägger målen i fråga.
11  NRBK s 10:38. Annan uppfattning Wennergren (2001) s 11 f.
12  Se lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning och RH 1993:97.
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stora gruppen övriga mål kan nämnas mål angående djurskydd, alkohol-
serveringstillstånd, laglighetsprövning enligt kommunallagen och mål 
med EG-rättslig anknytning (exempelvis mål om offentlig upphandling 
eller mål om jordbruksstöd).13

Enligt sin 1 § reglerar ÄL handläggningen i de allmänna domstolar-
nas samtliga instanser av sådana rättsvårdsärenden som skall tas upp av 
tingsrätt och som inte skall handläggas enligt RB.14 Den rättsliga materia 
vars handläggning regleras av ÄL kan endast med svårighet avgränsas 
med ledning av något annat än sin formella klassifikation som tillhörande 
kategorin rättsvårdsärenden (frivillig rättsvård) och dylikt till åtskillnad 
från rättskipning (stridig rättsvård) och förvaltning.15 Några få exempel 
på sådant som omfattas av lagen är ärenden om förvaltar- och godman-
skap, registrering av äktenskapsförord, associationsrättsliga frågor och 
dödande av förkomna handlingar. Därtill omfattas åtskilliga ärenden som 
anhängiggörs vid tingsrätt genom överklagande av en förvaltningsmyndig-
hets beslut, exempelvis polismyndighetsbeslut i felparkeringsfrågor (vilka 
redan i sig innefattar viss överprövning) och kronofogdemyndighets 
beslut i utmätningsfrågor.

Annan domstolshandläggning än den som angår rättsvård av olika slag 
berörs inte i det följande. Dit hör domstolarnas administrativa förvalt-
ningsverksamhet, exempelvis vid handläggning av interna personalären-
den, på vilken förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas.16

13 Se Domstolsstatistik 2003 s 16 ff.
14 För vissa fall kan det vara förenat med svårigheter att ange om RB eller ÄL skall till-
lämpas, se bland annat NJA II 1947 s 87 och prop 1995/96:115 s 69, 77 och 141.
15 Se prop 1995/96:115 s 71 f och 319. Jfr Fitger (2004) s 23 ff och Bladh (1997) s 83.
16  Se prop 1971:30 B s 510 f. Jfr Regeringsformen 1:8 och 1 § förvaltningslagen.



137

Muntlighet vid domstol i Sverige

5 HUVUDPRINCIPERNA

Påståendet att förfarandet enligt RB karaktäriseras av muntlighet, koncen-
tration och omedelbarhet hör, uttryckt på olika sätt, till den svenska pro-
cessrättslärans elementa.17 Till samma grundläggande kunskapsnivå hör 
påståendet att förfarandet i förvaltningsprocessen är skriftligt, vilket också 
uttalas klart och tydligt som huvudregel i FPL 9 § första stycket. Para-
grafen, som i följande två stycken öppnar för inslag av muntlighet i vissa 
fall, är, som det heter i motiven, ”ett uttryck för grundsatsen att förfaran-
det hos förvaltningsdomstol normalt skall försiggå i skriftliga former.”18 
Tvärtemot vad som gäller enligt RB är det alltså en tillämpning av munt-
lig handläggning av olika slag som kräver särskilda skäl för att anses 
motiverad i förvaltningsprocessen. Föreligger inte sådana skäl är hand-
läggningen följaktligen i sin helhet skriftlig.

Muntlighet och skriftlighet enligt RB utgör i huvudsak alternativa, 
i betydelsen varandra uteslutande, handläggningsformer. Den muntliga 
handläggningsformen enligt FPL utgör inte ett sådant alternativ utan ett 
komplement till den primära skriftliga handläggningsformen.19 När en 
muntlig förhandling hålls enligt FPL skiljer den sig vanligtvis från den 
allmänna processens huvudförhandling genom att endast omfatta vissa 
avgränsade frågor, se 9 § andra stycket FPL. Utgångspunkten är alltså att 
behovet av muntlighet skall prövas fråga för fråga, i den mån ett förvalt-
ningsprocessuellt mål avser flera olika, från varandra utskiljbara, frågor.

Förhandling enligt FPL har inte heller som huvudförhandling enligt 
RB funktionen att i enlighet med omedelbarhetsprincipen utgöra ett 

17 Jfr NJA II 1943 s 1, SOU 1938:44 s 22 och RB-kommentaren (1949) s 565 liksom 
NRBK 4:e avd, I:1, Hassler (1963) s 217 och Lindell (2003) s 65. Regeringen har nu, i 
anslutning till 1999 års RU, förvisso föreslagit ”uppmjukningar” av de regler i RB som 
bygger på principerna, se prop 2004/05:131 passim och SOU 2001:103 passim.
18 Prop 1971:30 B s 531 (min kursivering); liknande a prop s 536.
19 Se till detta stycke prop 1971:30 B s 535 f. Angående nödvändigheten av att träffa ett 
val men också möjligheterna att kombinera jfr Smith ovan, s 49 f respektive 68 f.
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exklusivt underlag för avgörandet i målet (jfr RB 17:2 och 30:2).20 En 
förhandling kan förvisso hållas beträffande målet i dess helhet. För att tala 
med motiven kan en sådan ordning ”ibland vara det naturliga och rik-
tiga”. Även i sådana fall utgörs dock processmaterialet enligt 30 § första 
stycket FPL av både vad som då har förekommit och vad handlingarna 
innehåller, eftersom rättens avgörande alltid skall grunda sig på allt som 
förekommit i målet.21 

Den principiellt muntliga RB saknar till skillnad från FPL en övergri-
pande huvudregel, som gäller alla processteg, instanser och aktuella mål-
typer. För att göra sig en bild av tillämplig handläggningsform enligt RB 
krävs därför en genomgång av flera olika stadganden. Klart är dock att 
valet av handläggningsform i dessa två parallella processordningar regleras 
med ledning av två olika, varandra motsatta huvudprinciper.

Handläggningen enligt ÄL bygger, trots att den tillämpas i samma 
domstolar som RB, på samma grund som FPL. Enligt huvudregeln i 
13 § första stycket ÄL är förfarandet hos domstolen vid handläggning av 
ärenden skriftligt. 14 § öppnar för muntliga inslag på motsvarande sätt 
som FPL. Lagen har officiellt framhållits som ett allmängiltigt föredöme 
i fråga om bland annat handläggningsformernas flexibilitet.22

Fokuserar man på själva mediet kan man förvisso tänka sig att klassi-
ficera även de nytillkomna handläggningsformerna som huvudsakligen 
muntliga eller skriftliga.23 I en närmast papperslös domstol, där doku-
menten förmedlas elektroniskt, kan processen i aktuell del likväl anses 
vara skriftlig, så länge den inte innefattar uppläsning vid en förhandling. 
Och en förhandling där man använder video eller telefon kan fortfarande 

20 Se till detta stycke prop 1971:30 B s 535 f och Wennergren (2001) s 287 ff.
21 “Det är sålunda möjligt att lägga material som har kommit fram såväl före som efter en 
muntlig förhandling till grund för avgörandet”, prop 1971:30 B s 536; se även a prop s 
584.
22 Se till detta stycke Direktiv 1999:62 s 2 och 8 f samt SOU 2001:103 s 15 och 136. ÄL 
skulle enligt direktivet till stor del kunna lämnas utanför reformarbetet, eftersom hand-
läggningsfrågorna där redan är lösta enligt de skisserade, mer flexibla linjerna.
23 Jfr Smith ovan, s 72 ff.



139

Muntlighet vid domstol i Sverige

klassificeras som muntlig om man fokuserar på den mänskliga rösten som 
medium. Vad som i vart fall har förändrats i fråga om muntligheten är 
att den personliga, omedelbara närvaron har urvattnats av nya tekniker 
för mer eller mindre medelbart deltagande. Man kan nu också tala om 
olika grader av skriftlighet. Det krav på egenhändigt undertecknande som 
uppställs för vissa rättegångsskrifter utesluter nämligen i princip använd-
ning av telefax, e-post och liknande så kallade fjärrskriftsmeddelanden.24

Tvistemålsförfarandet enligt RB bygger på en tydlig uppdelning i för-
beredelse och huvudförhandling. Inom samtliga förfaranden enligt RB, 
FPL och ÄL kan man dock identifiera olika stadier, beroende på hur långt 
målets (eller ärendets) handläggning har hunnit. I det närmast följande 
beskriver jag de handläggningsformer som dessa lagar stadgar. Likheter 
och olikheter framgår tydligast om de olika förfarandena därvid beskrivs 
parallellt och av framställningsmässiga skäl uppdelade i olika över-
gripande handläggningsstadier. Uppdelade i anhängiggörande, beredning 
och avgörande beskriver jag dem därför på det viset.

6 ANHÄNGIGGÖRANDE

Svensk domstol får, med ytterst få undantag,25 inte självmant (ex officio) 
uppta några mål eller ärenden. Utomstående måste alltså vidta åtgärder 
för att åstadkomma ett anhängiggörande vid domstol, så att handlägg-
ningen där alls inleds. Åtgärder av detta slag går under många namn, 
beroende på sådant som domstolsslag, mål- eller ärendetyp och instans. 
3 § första stycket FPL om anhängiggörande i förvaltningsprocessen 
uppräknar endast exempelvis ansökan, besvär, anmälan och under-

24 Jfr prop 1993/94:190 s 108.
25 Se t ex föräldrabalken 10:18 1 st angående frågor om förmyndare och 11:15 3 st 
angående frågor om förvaltare och god man.
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ställning.26 Ordinärt anhängiggörande vid varje högre instans är dock 
avsett att numera generellt betecknas som överklagande.27

Inslagen av muntlighet i den handläggning som angår anhängiggörande 
i svensk domstol är ytterst begränsade. Kraven på den förekommande 
skriftlighetens karaktär skiljer sig åt men ett rent muntligt anhängig-
görande godtas inte. En frist för överklagande och liknande kan alltså 
endast iakttas genom att information förmedlas till domstolen med hjälp 
av skrivtecken. Det närmaste man kommer ett muntligt anhängiggörande 
är domstolens skriftliga upptecknande av muntligt lämnade uppgifter, 
som bör kunna användas i ”verkliga undantagsfall”, i vart fall inom för-
valtningsprocessen.28 Åtgärderna för anhängiggörande resulterar dock i 
alla fall i skriftlig dokumentation med den säkerhet det innebär.29

6.1 Tvistemål och brottmål

Anhängiggörande vid tingsrätt sker i både tvistemål (enligt RB 13:4) 
och brottmål (enligt RB 45:1 jämförd med 2 och 6) normalt genom 
stämningsansökan, som enligt RB 42:1 respektive 45:1 undantagslöst skall 
vara skriftlig.30 Detsamma gäller anhängiggörande genom överklagande i 
hovrätt och hos Högsta domstolen enligt RB 50:1 och 51:1 respektive 
55:1. En viktig skillnad mellan de olika instanserna och måltyperna är att 
stämningsansökan i tvistemål enligt RB 42:2 tredje stycket för att beaktas 

26 Se prop 1971:30 B s 515. Om anhängiggörande och dess innebörd se Wennergren 
(2001) s 95 ff.
27 Om den nya terminologin, som delvis införs successivt, se prop 1993/94:190, särskilt 
s 104 ff.
28 Wennergren (2001) s 98. Jfr dock RÅ [19]84 Ba 18. 
29 Jfr Smith, som gör en uppdelning mellan meddelandets autenticitet och dess integritet, 
ovan s 72.
30 Genkäromål skall vara skriftligt (RB 14:3 och 1). Däremot krävs inte skriftlig ansökan 
vid ändring av talan (RB 13:4 andra stycket), vid partssuccession (RB 13:7), vid yrkande 
eller invändning om kvittning (RB 14:3) eller vid intervention (14:10). Se vidare NJA 
1988 s 78.
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måste vara egenhändigt undertecknad av käranden eller dennes ombud. 
Främst som en anpassning till det ökade bruket av telefax gäller kravet 
på egenhändigt undertecknande sedan 1994 inte längre svaromål, över-
klaganden eller svar på överklaganden. Av RB 45:4 fjärde stycket framgår 
att åklagaren skall underteckna stämningsansökan i brottmål (jfr FPL 
nedan). Något krav på egenhändigt undertecknande anges dock inte heller 
här och inte heller avseende några andra handlingar.

Handlingar som inte behöver vara egenhändigt undertecknade kan 
ges in per telefax, e-post och liknande fjärrskriftsteknologi.31 Enligt RB 
33:3 tredje stycket får rätten emellertid ”om det behövs” begära att ett 
telefax eller annat meddelande som saknar avsändarens underskrift i ori-
ginal bekräftas av avsändaren genom en i original undertecknad handling. 
Det behov lagstiftaren har sett framför sig är att domstolen skall kunna 
bli säker på att meddelandet verkligen kommer från den angivna avsän-
daren. Har rätten begärt en sådan bekräftelse men inte fått någon, får 
rätten bortse från meddelandet med de effekter det i vissa fall kan få i 
form av avvisning och liknande.32

Enligt ÄRB kunde ansökan om stämning i tvistemål göras muntligen 
och anhängiggörande av brottmål omedelbart inför rätta (sedan åklaga-
ren utfärdat stämning).33 Det grundläggande kravet på skriftlighet vid 
anhängiggörande i tvistemål motiverades likväl endast kortfattat i sam-
band med tillkomsten av RB. I motiven uttalades: ”Med hänsyn till den 
betydelse, som stämningsansökan äger såsom grundval för rättegången, 
och då muntlig stämningsansökan numera endast sällan lär förekomma, 

31 Se prop 1993/94:190 s 106 ff och 121.
32 Se RB 42:3-4 om föreläggande att avhjälpa brister i och om avvisning av stämnings-
ansökan i tvistemål. I brottmål finns inte motsvarande reglering, men innan rätten vid 
behov kunnat verifiera att en stämningsansökan verkligen kommer från åklagaren skall 
den med stöd av RB 33:3 inte behöva föranleda någon handläggning.
33 Se NJA II 1943 s 518 och 563 f. Åklagare kan ännu få rättens uppdrag att utfärda 
stämning, men denna skall då i skriftlig form även ges in till rätten, RB 45:1 andra 
stycket. Jfr muntlig stämning, som avskaffades redan år 1830; om denna rent muntliga 
handläggning se Matz (1919) s 55 not 4.
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har stadgats, att ansökan om stämning alltid skall göras skriftligen.” En 
liknande motivering anfördes för det berörda bibehållande av kravet på 
egenhändigt undertecknande av just stämningsansökan i tvistemål.34 När 
det gällde andra handlingar under en rättegång än ”så viktiga handlin-
gar” ansåg regeringen däremot att man kunde anlägga ett annat synsätt 
och uttalade: ”Risken för att någon obehörig skulle okynnesöverklaga för 
någon annans räkning eller av okynne besvara ett överklagande får bedö-
mas vara mycket liten.” Antagandet lär ha goda skäl för sig.

6.2 Förvaltningsprocess

Enligt 3 § första stycket FPL skall en åtgärd för anhängiggörande (vilket 
även innefattar överklaganden till högre domstol) i förvaltningsprocessen, 
oavsett vem som vidtar den och även i övrigt undantagslöst ske skriftli-
gen. Risken att någon obehörig skulle ”okynnesöverklaga” förvaltnings-
domstolarnas beslut lär inte vara större än risken att så sker avseende de 
allmänna domstolarnas beslut. Alla ansöknings- eller besvärshandlingar 
från en enskild skall inte desto mindre enligt andra stycket i nämnda 
paragraf vara egenhändigt undertecknad av honom eller hans ombud och 
kan ju därmed inte ges in med hjälp av fjärrskriftsteknologi.35 I motiven 
uttalades att det var tillräckligt att bestämmelsen avsåg enskilda. Genom 
att kravet också omfattar överklagandehandlingar,36 går det längre än 
kravet på egenhändigt undertecknande enligt RB, som ju numera endast 
omfattar stämningsansökan i tvistemål. Kravet i FPL uppställdes med en 
mycket knapphändig motivering men har upprätthållits tämligen rigo-
röst, även i fall där det inte behövt råda tvekan om från vem ett över-
klagande kommit.37

34 Jfr prop 1993/94:190 s 108.
35 Se till detta stycke prop 1971:30 B s 516 f och Wennergren (2001) s 98 ff.
36 Om den nya terminologin, som alltså inte avsatt spår i den aktuella paragrafen men väl i 
4 § FPL se prop 1993/94:190, särskilt s 105 f, där det uttalas att den får införas i samband 
med att FPL reformeras. Som synes sker detta successivt, vilket är ägnat att orsaka viss 
oklarhet.
37 Se prop 1971:30 B s 516 f samt plenimålen RÅ 1992 not 571 och RÅ 1992 not 572; 
jfr NJA 1991 s 407 och NJA 1991 s 595 samt Wennergren (2001) s 99.
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Att några egentliga skäl att kräva egenhändigt undertecknande inte 
anfördes i FPL-motiven får ses mot bakgrund av dels den koppling som 
gjordes till då existerande RB-krav, dels att det praktiska behovet av att 
frångå en sådan metod för verifiering var litet i beaktande av dåvarande 
teknikanvändning.38 Som redan berörts avskaffades emellertid kravet på 
egenhändigt undertecknande av överklaganden enligt RB 1994, vilket 
skedde som en anpassning till utökad teknikanvändning. Det är svårt 
att se några bärande skäl för den därmed uppkomna skillnaden i detta 
avseende mellan RB och FPL. Den viktiga skillnaden mellan process-
arterna att en enskild klagande som regel får föra sin talan i förvaltnings-
processen på egen hand utan någon extern juridisk hjälp kan i vart fall 
svårligen motivera en så beskaffad åtskillnad i formalism.39

Till skillnad från kravet på egenhändigt undertecknande kan ju det 
grundläggande skriftlighetskravet, utan krav på komplettering, uppfyllas 
genom ingivande av telefax eller annat fjärrskriftsmeddelande. Att annat 
icke underskrivet meddelande till domstolen än en skrift för anhängig-
görande eller överklagande skall bekräftas av avsändaren genom egenhänd-
igt undertecknad handling endast om rätten begär det stadgas fakultativt 
i 44 § tredje stycket FPL (jämfört med det nyss behandlade andra stycket 
i 3 §). Den regeln utgjorde en förebild för RB 33:3 tredje stycket, som 
det utformades 1994.40

6.3 Domstolsärenden

I likhet med vad som följer av RB och FPL skall ärenden enligt huvud-
regeln i 4 § ÄL inledas skriftligen. Regeringen får emellertid enligt samma 
stadgande för vissa slags ärenden bestämma att de får inledas i annan 
form. Enligt ÄL-propositionen kan ett förfarande endast med stöd av 

38 Se prop 1971:30 B s 515. 
39 Jfr RÅ 2002 ref 29.
40 Se prop 1993/94:190 s 109.
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ett sådant beslut inledas muntligen.41 Som andra exempel på inledande-
former, som inte godtas utan särskilt beslut, nämndes ansökan och dylikt 
”genom en diskett eller genom en elektronisk överföring från datamaskin 
till datamaskin”. Enligt detta uttalande torde e-post inte kunna användas 
utan särskilt regeringsförordnande.

Däremot uttalades att kravet på skriftlighet vid inledande av ett för-
farande enligt den nya ÄL inte utesluter användning av telefax.42 Lagen 
rymmer nämligen ingen motsvarighet till kravet på egenhändigt under-
tecknande av inledande skrifter som fanns i 2 § tredje stycket gamla ÄL 
(1946:807) och som ännu gäller i RB 42:2 tredje stycket respektive 3 § 
andra stycket FPL. Enligt ÄL-propositionen skulle det ”föra för långt att 
förbjuda telefax för sådana skrivelser genom vilka ett ärende enligt den 
nya ÄL inleds”. Vad som avsågs med detta uttalande är oklart, men i fråga 
om ärenden där tingsrätten fungerar som andra instans håller den kop-
pling som gjordes till RB: ”överklaganden till hovrätt enligt rättegångs-
balken kan ju ges in genom telefax”.

Det framstår som svårmotiverat att de olika formerna av elektronisk 
överföring av text - telefax och e-post - inte har varit avsedda att lika-
behandlas. Förarbetsuttalandena är förvisso förståeliga med tanke på att 
det ännu 1995 var svårt att förutse utvecklingen i användning av bland 
annat e-post som därefter följt.43 En ändamålstolkning talar starkt för att 
likställa åtminstone dessa former och acceptera att ärenden enligt ÄL, 

41 Av 21 § lagen (1988:688) om besöksförbud framgår att en begäran om rättens prövning 
av ett åklagarbeslut om besöksförbud skall behandlas som en ansökan enligt ÄL. Genom 
en lagändring i 14 § förstnämnda lag har, med hänvisning till undantagsregeln i 4 § ÄL, 
tydliggjorts att begäran även fortsättningsvis kan vara muntlig, i enlighet med vad som 
gällde enligt tidigare ÄL, se prop 2002/03:70 s 76 och strax nedan. I 33 § förordningen 
(1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol stadgas med stöd av 4 § ÄL att ett 
ärende som enbart gäller en fråga om registrering av en handling får inledas muntligen, 
se därom Fitger (2004) s 60.
42 Se till detta stycke prop 1995/96:115 s 147 f (mina kursiveringar).
43 Se om elektronisk kommunikation, formkrav etc prop 2001/02:70 s 20 f och Ds 
2003:29 passim. 
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även utan särskilt beslut, kan inledas genom en e-skrift men den typen av 
tolkning blir nu inte alltid avgörande.44

Som redan framgått kunde en ansökan enligt 2 § 1 stycket gamla ÄL 
göras muntligen eller skriftligen hos rätten. Hade en ansökan gjorts munt-
ligen skulle den enligt tredje stycket ”upptecknas, om det behövs”.45 Ett 
strängare krav på viss form - ett skriftlighetskrav - råder alltså som huvud-
regel enligt nya ÄL. Samtidigt har kraven inom det skriftliga området 
alltså blivit mindre rigorösa. Oavsett system är eller blir emellertid det 
material som inleder handläggningen av ett ärende i regel skriftligt och 
erbjuder därmed den eftersträvade säkerheten. 

Vem som ytterst skall ansvara för skriftställandet är sedan en annan 
fråga. Man kan tänka sig att det är mindre angeläget att domstolarna 
agerar skrivhjälp åt allmänheten i vår tid än förr, men säkert är det inte.46 
I stället för en utbredd analfabetism har genom invandringen trätt många 
personer med dåliga kunskaper i svenska språket. Att ansökan är skriftlig 
kan möjligen minska risken för missförstånd, men för att sätta upp en 
skrift kan den enskilde med språkproblem vara i behov av hjälp från ett 
ombud eller av en god service från domstolens sida. Parterna skall dock, 
åtminstone i ärenden som handläggs enligt ÄL, klara att uppträda utan 
ombud.47 Ett anhängiggörande genom domstolens skriftliga uppteck-
nande av muntligt lämnade uppgifter, borde kunna komma i fråga i 
åtminstone samma utsträckning som enligt FPL och är det förfarande 
som ligger närmast till hands.

44 Jfr Fitger (2004) s 61 f och 314 med hänvisningar.
45 Jfr prop 1987/88:137 s 48, där det bl a angavs att åklagaren vid en muntlig begäran 
om rättens prövning av ett åklagarbeslut om besöksförbud skall teckna ned behövliga 
uppgifter om denna och sedan överlämna ärendet till domstol.
46 Jfr övervägandena vid anpassningen av inskrivningsärendehandläggningen till bestäm-
melserna i ÄL i prop 1999/2000:39 s 113.
47 Se bl a prop 1995/96:115 s 103.
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7 BEREDNING

Som vi sett är den inledande handläggningen mycket likartad i olika för-
faranden. Likheten fortsätter så till vida att motparten i regel tillställs 
anhängiggörandeskriften (se RB 42:5 andra stycket, 45:9 andra stycket, 
50:8, 51:8 och 55:8, 10 § FPL samt 15 § första stycket ÄL). Berednin-
gen efter anhängiggörande inleds alltså med få undantag skriftligen (jfr 
RB 52:7 och 56:7 samt 15 § andra stycket ÄL). Respektive reglering av 
målets därnäst följande handläggning skiljer sig desto mer åt i de avse-
enden som står i fokus här.

7.1 Tvistemål i första instans

Mest säregen är beredningen av tvistemål i första instans, som infördes 
genom RB för att komma till rätta med de många uppskov som hade 
kännetecknat processen enligt ÄRB. Inställelse inför rätten hade tidigare 
vanligtvis bestått i ett utväxlande och åberopande av skrifter och följande 
slentrianmässiga och upprepade beslut om uppskov.48 

Utfärdas stämning skall förberedelse i målet obligatoriskt äga rum enligt 
RB 42:6, i vilket stadgande dess syften anges. Processmaterialet är då inte 
avsett att förebringas för målets avgörande, utan parternas ståndpunkter 
skall klargöras, så att parterna med ledning därav kan utföra sin talan och 
skaffa den ytterligare bevisning de anser nödvändig.49 Bevisningen skall, 
liksom sakframställning och eventuell argumentation, efter avslutad för-
beredelse förebringas vid den koncentrerade huvudförhandlingen, och 
endast på grund av vad som därvid förekommer skall målet avgöras (RB 
17:2, som berörs vidare nedan). Enligt RB 42:6 syftar förberedelsen dess-

48 Se den motsvarande beskrivningen av förfarandet särskilt vid stadsdomstolarna i början 
av 1880-talet i NLB-bet II, s 209. Det egentliga ombudet, som hade författat inlagorna, 
sände ofta en oinsatt ”pappersdragare” i form av en biträdande jurist eller annan, vilket 
ytterligare isolerade domstolen från parterna och försvårade domstolens processledning, 
se Matz (1919) s 102.
49 Se NJA II 1943 s 521 ff. Jfr prop 2004/05:131, främst s 150 ff, och SOU 2001:103, 
bland annat s 212 ff.
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utom till att klargöra om det finns förutsättningar för förlikning. Valet av 
handläggningsform för förberedelsen regleras i RB 42:9, som sedan 1988 
lyder:50

Förberedelsen sker vid sammanträde eller genom skriftväxling eller annan 
handläggning. Om det är lämpligt, får olika former av förberedelse förenas.

Svaromål enligt 7 § skall avges skriftligen, om det inte med hänsyn till 
målets beskaffenhet är lämpligare att svaromålet avges vid ett sammanträde.

När ett skriftligt svaromål har kommit in till rätten, skall sammanträde 
hållas så snart som möjligt, om det inte med hänsyn till målets beskaffenhet 
är lämpligare med fortsatt skriftväxling.

Om sammanträde hålls, skall förberedelsen om möjligt avslutas vid detta. 
Om så inte kan ske, skall förberedelsen fortsätta genom skriftväxling eller vid 
ett nytt sammanträde.

Sammanträde innebär ju vanligtvis en sammankomst med parterna ome-
delbart inför rätten, men innefattar här även en telefonkonferens där rätten 
och parterna deltar.51 Oavsett vilket skall sammanträdet i huvudsak ägnas 
åt ett omedelbart muntligt åsiktsutbyte. Enligt RB 42:13 får parterna vid 
sammanträde ge in eller läsa upp skriftliga inlagor eller andra skriftliga 
anföranden endast om rätten finner att det skulle underlätta förståelsen av 
ett anförande eller i övrigt vara till fördel för handläggningen; till skälen 
bakom denna bestämmelse återkommer jag under 8 nedan. Dock till-
lämpas inte omedelbarhetsprincipen, varför rena hänvisningar till redan 
ingivet material är tillåtna.52

”Annan handläggning” är sådan som varken sker genom sammanträde 
eller genom skriftväxling (vilken kan ske genom fjärröverföring). Dit 
hör bland annat att företrädare för domstolen har telefonkontakt med 
eller sammanträffar med endast ena parten.53 Uttrycklig reglering av 

50 Ändringarna genom prop 1986/87:89 innebar bl a att förutsättningarna för muntlighet 
respektive skriftlighet under olika skeden av förberedelsen preciserades.
51 Se RB 42:10 och prop 1986/87:89 s 196.
52 Se prop 2004/05:131 s 300 samt SOU 2001:103 s 165 ff och 182 ff.
53 Jfr SOU 2001:103 s 120 ff om gränsdragningen mellan annan handläggning och sam-
manträden.
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sådan handläggning finns endast för tvistemålens del men bör kunna 
förekomma även i andra förberedande förfaranden.

För normalfallen presumeras att skriftligt avgivande av svaromål är 
det lämpligaste och att sammanträde - hållet mot bakgrund av de skrift-
liga uppgifterna i käro- och svaromål - är det lämpligaste för därefter 
följande förberedelse. Finner rätten vid sin fortlöpande prövning av till-
lämplig handläggningsform under förberedelsens olika stadier att det är 
lämpligare kan avsteg från dessa presumtioner göras. Blandformer, där 
olika delar av målet handläggs i olika ordning, kan alltså förekomma, 
liksom svaromål avgivet vid sammanträde eller avhållande av sådant 
först efter ytterligare skriftväxling.54 Lämpligheten av att en viss form 
eller kombination av former används skall prövas i förhållande till för-
beredelsens syften, som de anges i RB 42:6 och med beaktande av det 
specifika målets beskaffenhet. I motiven uttalades härtill bland annat:

Om ett mål innehåller omfattande och komplicerade sakförhållanden, som är 
stridiga mellan parterna, är det i allmänhet inte lämpligt med en rent skriftlig 
förberedelse. Det finns då en risk att skriftväxlingen sväller ut och att parterna 
”skriver förbi varandra”. I ett sådant mål kan rätten lättare utöva sin materi-
ella processledning och klarlägga tvistefrågorna vid ett sammanträde.

Vidare uttalades att ”även annat än sådant som direkt har med process-
materialet att göra” får beaktas, t ex huruvida parterna processar med eller 
utan ombud. Att endast ett sammanträde för förberedelse normalt skall 
vara tillräckligt bör enligt min mening också kunna tjäna till ledning. 
Enligt motiven bör man för övrigt inte hålla något sammanträde - även 
om detta i och för sig skulle medföra fördelar framför ett skriftligt för-
farande - om kostnaderna och olägenheterna med ett sammanträde inte 
står i rimlig proportion till vad målet gäller. I sådana fall kan emellertid 
telefonsammanträde enligt 42:10 vara ett alternativ till skriftlig förbere-

54 Någon specifik begränsning av antalet inlagor finns inte som i hovrätt (enligt RB 50:, 
51: resp 55:10 andra stycket 3 p). Jfr däremot den tidigare ordningen enligt bland andra 
ÄRB 14:1 samt den nutida finländska regleringen beskriven av Ervo nedan, s 248 ff.
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delse. Vid bedömningen bör parternas synpunkter beaktas,55 men de har 
inget avgörande inflytande på valet av handläggningsform. Rätten bär 
självständigt ansvaret för att målet handläggs på ett ändamålsenligt sätt. 

7.2 Brottmål i första instans

Förberedelsen i brottmål där åklagare för talan har i form av förunder-
sökningen placerats i ett förprocessuellt skede.56 Denna undersökning 
skall enligt RB 23:2 främst ge ett underlag för ett beslut i åtalsfrågan 
men, i likhet med förberedelsen i tvistemål, även bidra till att koncentrera 
huvudförhandlingen i fall då åtal väcks. 

I stämningen skall rätten enligt RB 45:10 första stycket förelägga
den tilltalade att muntligen eller skriftligen uppge vilken bevisning han 
åberopar och vad han vill styrka med varje bevis. Detta gäller dock inte, 
om det kan antas att uppgift om bevisning inte behövs, t ex om den till-
talade redan erkänt. Om bevisuppgift lämnas muntligen skall anteckning 
därom göras i akten. När den tilltalade lämnar en bevisuppgift skall åkla-
garen få del av denna. Trots att regler saknas om ”annan handläggning” 
skall detta kunna ske ”formlöst”, till exempel per telefon.57

Den tilltalade behöver som huvudregel inte ange sin inställning till 
åtalet och skälen för denna före huvudförhandlingen. Om det behövs 
”för att huvudförhandlingen skall kunna genomföras på ett ändamålsen-
ligt sätt” får dock rätten enligt RB 45:10 förelägga den tilltalade att skrift-
ligen redovisa dessa uppgifter.58 Endast i ett fåtal brottmål anses ett sådant 
föreläggande behövas för en effektiv handläggning vid huvudförhandlin-
gen och för att minska risken för uppskov. Saknar den tilltalade försvarare 
är det sällan aktuellt att förelägga honom att komma in med ett skriftligt 

55 Se prop 1986/87:89 s 197. Jfr RB 42:2 andra stycket.
56 Vid de sällan förekommande enskilda åtalen enligt RB 47 kap anordnas förberedelse 
huvudsakligen i överensstämmelse med vad som gäller för tvistemål. 
57 NJA II 1943 s 571 f. Jfr RB 42:9 första stycket behandlat under 7.1 ovan.
58 Möjligheten infördes 1987, se prop 1986/87:89 s 231 f; jfr s 94. Föreläggandet sank-
tioneras endast genom möjligheten att ålägga kostnadsansvar för försumlig processföring 
med stöd av RB 31:4.
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yttrande. Förutsättningarna för att förordna en offentlig försvarare (enligt 
RB 21:3 a) och för att utfärda ett sådant svaromålsföreläggande lär dock 
i hög grad överensstämma.

Redan skriftlig förberedelse är alltså något som avviker från det avsedda 
normalförfarandet i brottmål. RB 45:13 ger likväl en generell möjlighet 
att hålla förberedelsesammanträde även i brottmål om ”särskilda skäl” 
föreligger.59 En förutsättning är att den totala resursåtgången för målets 
avgörande kan antas minska genom sammanträdet. Det kan exempelvis 
gälla att identifiera målets kontroversiella punkter för att kunna begränsa 
argumentering och bevisning vid huvudförhandlingen eller att ta ställning 
till behovet av att komplettera förundersökningen (enligt RB 45:11-12). 
Ett sammanträde kan också behövas för att diskutera mer formella frågor 
som uppläggningen av en omfattande huvudförhandling. Hålls ett för-
beredelsesammanträde kan det ske per telefon enligt samma förutsättnin-
gar som i tvistemål. Endast ”berörda” behöver kallas, men en tilltalad 
kan inte fråntas rätten att infinna sig personligen vid ett förberedelse-
sammanträde.60

7.3 Tvistemål och brottmål i högre instanser

Förberedelsearbetet är vanligtvis enklare i högre instanser än vid tingsrät-
ten, eftersom ståndpunkter och bevisning redovisas i föregående dom(ar) 
och partsinlagor. Förberedelseskedet i hovrätt och hos Högsta domstolen 
enligt RB är mot den bakgrunden i regel helt skriftligt. Det gäller även 
prövningen av frågan huruvida prövningstillstånd skall meddelas i fall 
när sådant krävs. Enligt RB 50:11, 51:11, 52:10, 55:7 och 56:10 skall 
domstolen sedan skriftväxlingen avslutats besluta därom. Enligt samma 
bestämmelser får frågan tas upp utan att skriftväxling har skett när ”det 

59 Se prop 1986/87:89 s 232 f och NJA II 1943 s 572 f. Regeringen har nu, i anslutning 
till 1999 års RU, föreslagit att kravet på särskilda skäl skall tas bort, se prop 2004/05:131, 
främst s 134 ff och SOU 2001:103, särskilt s 153 ff.
60 Se JO 1995/96 s 35. Om processuell närvaro som mänsklig rättighet i allmänhet se 
Marauhn (1998) passim.
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finns skäl för det”. I praktiken anses sådana skäl föreligga i de flesta 
mål, så att skriftväxling sker först i mål där prövningstillstånd har med-
delats.61

Under förberedelsen får emellertid sammanträde undantagsvis hållas i 
både tvistemål och brottmål, ”om det behövs för en ändamålsenlig hand-
läggning av målet”, enligt RB 50:10 tredje stycket respektive RB 51:10 
tredje stycket i deras utformning sedan 1989 (jfr 55:15).62 Vid överklag-
ande av beslut enligt 52 och 56 kap finns inte någon motsvarande möj-
lighet att hålla förberedelsesammanträde. Ett sammanträde av aktuellt 
slag avser endast att utgöra en del av förberedelsen till den senare huvud-
förhandlingen och är alltså inte avsett att ersätta denna.63 I motiven utta-
lades bland annat:

Vid en muntlig förberedelse kan parternas ståndpunkter [- - -] klarläggas 
bättre, vilket är av värde både för rätten och för motparten. Härtill kommer att 
målets handläggning kan påskyndas på samma sätt som vid tingsrätten genom 
att hovrätten i främst omfattande och komplicerade mål gemensamt med 
parterna kan fastställa en plan för den fortsatta handläggningen. Även möj-
ligheterna till förlikning underlättas ofta av ett förberedelsesammanträde.

Trots det sistnämnda bör domstolen enligt motiven inte kalla till ett sam-
manträde enbart för att undersöka möjligheterna till förlikning. För att 
avhållas skall ett sammanträde vara till klar fördel för handläggningen. 
Vid bedömningen skall domstolen beakta de kostnader för samhället och 
för parterna som en extra inställelse kan föranleda. 

61 Se angående HD Bråthénius (1984) s 81 f och angående hovrätt SOU 1995:124 s 443 
f.
62 Se till detta och det följande prop 1988/89:95 s 46 f, 78 och 81. En tidigare bestäm-
melse innebar endast att domstolen för målets beredande kunde besluta om någons 
hörande, se NJA II 1943 s 634 och jfr RB 52:11 som behandlas nedan. 
63 Jfr NRBK s 50:60.
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7.4 Förvaltningsprocess och domstolsärenden

Enligt huvudregeln i 9 § första stycket FPL respektive 13 § första stycket 
ÄL är förfarandet hos domstolen vid handläggning av mål respektive 
ärenden, alltså även sedan de inletts och i följande stadier, skriftligt (jfr 
6.2 och 6.3 ovan). Vi har redan kunnat konstatera att valet av handlägg-
ningsform enligt RB reglerats med ledning av en rakt motsatt huvudprin-
cip grundad på muntlighet.

En annan mycket betydelsefull skillnad mellan å ena sidan RB samt 
å andra sidan FPL och den likartade ÄL är att de två senare lagarna 
inte bygger på någon egentlig uppdelning mellan förberedelse- och 
avgörandeskede. Om en muntlig förhandling enligt FPL hålls för att 
reda ut parternas ståndpunkter i målet och eventuellt undanröja onödiga 
eller betydelselösa tvistefrågor är dess syfte förvisso närmast förberedande, 
men med omedelbar inriktning på själva avgörandet.64 Det som förekom-
mit då får nämligen därvid beaktas. Se 30 § första stycket FPL, som har 
sin exakta motsvarighet i 27 § ÄL.

Ett sammanträde för muntlig förberedelse i tvistemålsprocessen tjänar 
däremot främst det förberedande syftet att hela beslutsunderlaget senare, 
ofta delvis på nytt, koncentrerat skall kunna läggas fram vid en huvud-
förhandling (jfr bland annat RB 42:6 och 42:19), vars innehåll utgör det 
enda tillåtna underlaget för avgörandet (se främst RB 17:2).65 En sådan 
uppdelning i olika rättegångsstadier är alltså inte avsedd för förvaltnings-
processens del.66 Motsvarande gäller den nya ÄL.67 Inte desto mindre 
innehåller rättskällorna flera exempel på att lagstiftaren sett för sig att 

64 Jfr prop 1971:30 B s 532 och 535 angående muntlig förhandling ”av förberedande 
natur”. Se även prop 1982/83:134 s 34. 
65 Regeringen har nu, i viss anslutning till 1999 års RU, föreslagit en mindre strikt upp-
delning mellan rättegångsstadierna med större möjligheter till bevisupptagning i flera 
skeden, se prop 2004/05:131, särskilt s 149 ff, och SOU 2001:103 passim.
66 Någon särskild bestämmelse om muntlig förberedelse, som hade föreslagits i den 
departementspromemoria som låg till grund för FPL-propositionen, ansågs inte behövlig, 
se prop 1971:30 B s 663 respektive 536.
67 Se prop 1995/96:115 s 103 och 168. 
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delar av handläggningen även enligt FPL och ÄL skall kunna innehålla 
rent förberedande stadier. 

I samband med reformer av FPL år 1983 framhölls en kraftfullare 
processledning som ett viktigt medel för att förkorta förvaltningsdom-
stolarnas handläggningstider, framför allt i mål där sakförhållandena är 
komplicerade. I fokus stod särskilt det förberedande skriftliga förfarandets 
tröghet, som ansågs bero på en ofta utdragen skriftväxling med generöst 
tilltagna frister, vilka dessutom inte alltid respekterades. Muntlig förhand-
ling blev det anvisade botemedlet. Om detta uttalades i propositionen i 
fråga bland annat:68 

När det gäller de allmänna domstolarna är det en vanlig erfarenhet att för-
beredelseverksamheten i många - t o m de flesta - fall sker enklast vid ett 
sammanträde. Vid ett sådant direkt sammanträffande mellan domstolen och 
parterna kan ofullständigheter och oklarheter i parternas ståndpunkter i 
allmänhet snabbt klaras ut. Domaren har helt andra möjligheter att inskrida 
mot otydligheter och ofullständigheter än vid skriftlig förberedelse. Parterna 
kan i många fall direkt lämna besked om sin inställning till motpartens yrkan-
den i skilda hänseenden. 

Det klargörande som en förhandling av ”förberedande natur” kan bidra 
till är också en av de aspekter som skall beaktas vid prövningen enligt 
FPL av om det kan antas att muntlig förhandling beträffande viss fråga 
är till fördel för utredningen.69 Vi återkommer till denna bedömning strax 
nedan.

Ett sammanträde kan enligt 13 § tredje stycket ÄL begränsas till att 
utreda parternas ståndpunkter i ärendet eller till att ta upp muntlig bevis-
ning eller annars avgränsas på det sätt som domstolen anser lämpligt. 
”Domstolens möjligheter att begränsa sammanträdet efter vad omständig-
heterna kräver blir därmed lika flexibla som de är enligt [FPL]” uttalades 

68 Prop 1982/83:134 s 33 f (mina kursiveringar). Även telefonkonferens anvisades som en 
möjlighet, trots den dåvarande avsaknaden av lagstöd i FPL, se a st.
69 Se prop 1971:30 B s 535.
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i ÄL-propositionen.70 Om domstolen avser att begränsa sammanträdet 
bör parterna upplysas om detta så att de kan förbereda sig på bästa sätt. 
Enligt 16 § ÄL skall den motpart som fått tillfälle att svara göra det skrift-
ligen, om inte domstolen bestämmer att svaret får lämnas muntligen. 

8 AVGÖRANDE

8.1 Avgörandet och dess underlag

Slutresultatet i alla svenska processuella förfaranden är ett skriftligt doku-
menterat avgörande (se bland annat RB 17:7 och 30:5, 31 § FPL samt 29 
§ ÄL).71 Att avgörandet i vissa fall skall avkunnas, det vill säga helt eller 
delvis läsas upp (exempelvis enligt 30:7 andra stycket), gör ingen skillnad 
därvidlag.

Att endast det som muntligen framförts inför rätten tilläggs självstän-
dig betydelse vid avgörandet av huvudsaken har av många ansetts utgöra 
muntlighetsprincipens kärna.72 Ett sådant krav som att materialet skall 
läggas fram vid en sammanhållen huvudförhandling anses inte med 
nödvändighet följa av muntlighetsprincipen. Dock utgör detta utflöde 
av koncentrationsprincipen en viktig förutsättning för muntlighetsprin-
cipens genomförande.73

Huvudförhandlingen enligt RB utgör det enda konsekventa genom-
förandet av muntlighetsprincipen i svensk rätt. Om huvudförhandling 
har hållits, skall domen enligt RB 17:2 första stycket respektive 30:2 
första stycket grundas på vad som därvid förekommit. Som utgångspunkt 
utgörs det materialet i samtliga instanser endast av sådant som framförts 

70 Se till detta stycke prop 1995/96:115 s 108 f och 156 f samt Fitger (2004) s 145-148 
och 169.
71 Angående domskälens betydelsefulla roll i allmänhet se Ervo nedan, s 246.
72 Se bland andra Kallenberg (1927) s 103 med hänvisningar i not 4 och Ekelöf (1984) s 
425 f med hänvisningar i not 4. Se även Smith ovan, avsnitt 1.2 och 2.2.
73 Se Ekelöf (1984) s 428 och Wrede (1953) s 91. Se även Smith ovan, avsnitt 2.1.
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muntligt, vilket väcker frågor angående de dömandes möjligheter att ta 
till sig och minnas detta.74

I RB 36:16 första stycket stadgas än så länge:75 ”Ett vittne skall avge 
sin berättelse muntligen. Skriftliga vittnesberättelser får inte åberopas. 
Vittnet får dock med rättens medgivande använda sig av anteckningar till 
stöd för minnet.” Motsvarande så kallade bevismuntlighet gäller (enligt 
RB 37:3 första stycket) förhör med part eller målsägande som inte för 
talan. Enligt de likalydande RB 43:8 tredje stycket och 46:7 första stycket 
får rätten förordna att skriftliga bevis skall anses upptagna vid huvud-
förhandlingen utan att de läses upp vid denna.76 Detta får dock ske endast 
om parterna medger det, rättens ledamöter har tagit del av bevisen och 
det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna.

Enligt de likaledes likalydande stadgandena RB 43:5 och 46:5, som 
även de är tillämpliga i alla instanser,77 skall huvudförhandlingen i tvistemål 
respektive brottmål som huvudregel vara muntlig. För tvistemålens del 
stadgas i RB 42:9 att även förberedelsen på motsvarande sätt skall vara 
muntlig. Kravet i RB på denna så kallade partsmuntlighet uppställdes 
inledningsvis så gott som undantagslöst, men har senare mjukats upp. 
Lagstiftarens syfte var ”att få muntlighetsprincipen att slå igenom radi-
kalt och bryta med det gamla i väsentliga delar protokollariska systemet; 
respektlöst uttryckt [...] att lära gamla hundar att sitta.”78

74 Se om sådana frågor Granhag/Landström nedan, s 277 f, och Smith ovan, avsnitt 2.3 
och 3.
75 Se även RB 35:14. Regeringen öppnar nu, i anslutning till 1999 års RU, för möj-
ligheten att åberopa skriftliga vittnesberättelser i tvistemål, se prop 2004/05:131, särskilt 
s 165 ff samt SOU 2001:103 främst s 41 f, 239 ff och 330 ff.
76 Genom hänvisning i RB 50:17 och 51:17 respektive 55:15 gäller de även i hovrätt 
och hos HD. Regeringen föreslår nu, i anslutning till 1999 års RU, att tillgången till 
ett sådant förfarande skall vidgas, se prop 2004/05:131, särskilt s 145 ff samt SOU 
2001:103 främst s 182 ff.
77 Genom hänvisning i RB 50:17 och 51:17 respektive 55:15 gäller de även i hovrätt och 
hos HD.
78 Lagrådet i prop 1988/89:78 s 105, som med de gamla hundarna syftar på domare vana 
vid det gamla systemet. Liknande överväganden har förekommit när det gällt 1990-talets 
finländska processreform, se Hirvonen (1990) s 226 och Möller (1999), särskilt s 452, 
samt Ervo nedan, s 260. Jfr Bomgren (1955) s 3.
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Parterna får efter ändringar av RB 43:5 och 46:5 år 1987 ge in eller 
läsa upp skriftliga inlagor eller andra skriftliga anföranden vid huvud-
förhandlingen, dock endast om rätten finner att det skulle underlätta 
förståelsen av ett anförande eller i övrigt vara till fördel för handlägg-
ningen.79 Undantag från förbudet mot uppläsning skall enligt motiven 
främst kunna göras avseende processmaterial där det är av vikt att mycket 
preciserade ordalag används. Vidare bör användning av stödanteckningar 
kunna tillåtas. I de allra flesta fall bör man däremot inte tillåta att hela 
anföranden av sakframställnings- eller pläderingskaraktär ges in. Mot-
svarande regler finns inte i FPL eller ÄL med undantag för vad som 
gäller förhör (genom hänvisning till RB i 25 § FPL respektive 24 § första 
stycket ÄL). Vid förhandlingar enligt FPL och sammanträden enligt ÄL 
kan parterna därmed, jämförelsevis fritt, ägna sig åt uppläsning och ingi-
vande av inlagor. 

När ett mål enligt RB, med avsteg från balkens ännu gällande pre-
sumtion för muntlighet,80 avgörs utan huvudförhandling (främst enligt 
42:18, 50:13, 51:13 och 55:11) skall avgörandet grundas på vad hand-
lingarna innehåller och vad som i övrigt förekommit i målet. Motsvarande 
gäller enligt 30 § första stycket FPL respektive 27 § ÄL, men där även 
i fall då sammanträde avhållits. Jämfört med gamla ÄL innebär detta 
en ändring i de fall där domstolen hållit ett sammanträde genom att 
omedelbarhetsprincipen (jfr främst RB 17:2 och 30:2) inte behöver till-
lämpas vid handläggning enligt nya ÄL.81 Enligt ÄL-propositionen kan 
förvisso rätten och parterna i dispositiva ärenden, vilka är relativt fåtaliga, 

79 Se till detta stycke prop 1986/87:89 s 217. Enligt stadgandenas ursprungliga lydelse 
fick endast yrkande uppläsas ur skrift.
80 1999 års RU föreslog ganska radikalt att presumtionen för muntlighet skulle frångås 
i tvistemål, se SOU 2001:103, bland annat s 156 ff. Regeringen har däremot i sitt 
därpå grundade förslag valt att bibehålla huvudförhandlingens centrala roll, se prop 
2004/05:131, särskilt s 136 ff.
81 Se prop 1995/96:115 s 103 och 168. Jfr 5 § andra stycket gamla ÄL: ”Om förhand-
ling inför rätten gälle i tillämpliga delar vad i RB är stadgat om huvudförhandling i 
tvistemål.”
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bestämma att endast det som förekommit vid sammanträde skall läggas 
till grund för avgörandet, det vill säga att ett sammanträde av huvud-
förhandlingstyp skall hållas.

Muntlighetsprincipen inklusive omedelbarhetsprincipen, som den 
kommer till uttryck vid huvudförhandling enligt RB, gör sig alltså i regel 
inte heller gällande vid handläggning enligt ÄL.82 Hålls ett sammanträde 
är förvisso den underförstådda huvudregeln, till skillnad från vad som 
gäller enligt FPL, att domstolen skall behandla ärendet i dess helhet.83 Den 
eftersträvade flexibiliteten ligger främst i möjligheterna att i fråga om 
underlaget för avgörandet blanda muntliga och skriftliga inslag, medan 
valet att hålla förhandling enligt RB i huvudsak innebär ett avgörande 
uteslutande på grundval av det muntligt framförda.

8.2 Val av handläggningsform till grund för avgörandet

I varje mål eller ärende som handläggs av svensk domstol krävs att rätten 
tar ställning till vilken handläggningsform som skall tillämpas. Någon 
undantagslöst muntlig eller skriftlig handläggningsordning finns nämli-
gen inte - det närmaste man kommer är brottmål i första instans. Det må 
sedan vara hänt att valet många gånger ter sig självklart; det måste likväl 
träffas. Här redogör jag översiktligt för vilka kriterier som i enskilda fall 
är bestämmande för valet av handläggningsform med omedelbar betydelse 
för domstolens avgörande av mål eller ärenden. Det som avses är alltså 
avgöranden av saken. När mål och ärenden avgörs utan sakprövning kan 
de generellt avgöras helt skriftligt.

Sedan 1984 finns i RB en generell, instansgenomgående tillgång till ett 
snabbt, uteslutande skriftligt förfarande utan krav på föregående kommu-
nikation med motparten om det är uppenbart att käromålet, det enskilda 
åtalet eller överklagandet i dess helhet är ogrundat. Rätten får i sådana 
fall genast meddela dom i målet enligt RB 42:5 första stycket, 47:5 första 

82 Se härtill Fitger (2004) s 142 f.
83 Även vid ett sammanträde som hålls i förberedande syfte kan muntlig bevisupptagning 
ske, men det förordas inte, se vidare prop 1995/96:115 s 156 f.
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stycket, 50:8 andra stycket och 50:13 andra stycket, 51:8 andra stycket 
och 51:13 första stycket samt 53 kap och 57 kap.84 Syftet är att domsto-
larna inte skall behöva vidta åtgärder som objektivt sett inte fyller någon 
funktion. Bestämmelserna skall dock tillämpas restriktivt, allra helst i fall 
då Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) är tillämp-
lig.85

8.2.1 Tvistemål i första instans

Tingsrätt skall enligt huvudregeln i RB 42:18 första stycket första menin-
gen avgöra tvistemål efter huvudförhandling. Utan huvudförhandling får 
dock rätten enligt andra meningen avgöra ett mål på annat sätt än dom, 
meddela tredskodom, meddela dom i anledning av talan som medgivits 
eller eftergivits, stadfästa förlikning och även i annat fall meddela dom 
om huvudförhandling inte behövs med hänsyn till utredningen i målet och 
inte heller begärs av någon av parterna. Det är bara i sistnämnda fall (5 
mom) som rätten gör en egentlig prövning av målet i sak och det därmed 
kan bli aktuellt att göra någon mer kvalificerad form av bevisvärdering.

Om muntlig bevisning förekommer är 5 mom normalt inte tillämp-
ligt. Åberopar en part muntlig bevisning måste det till speciella omstän-
digheter för att rätten skall anse att huvudförhandling inte behövs (jfr 
8.2.4 nedan). Reglerna om bevisupptagning utom huvudförhandling är 
inte avsedda att användas för att ta upp bevisning som inte är avsedd 
att senare läggas fram vid en huvudförhandling. Hålls ett vittnesförhör 
enligt reglerna om bevisupptagning utom huvudförhandling torde dock 

84 Se prop 1983/84:78 s 41 ff. I brottmål där åklagaren väcker allmänt åtal finns inte 
någon motsvarande möjlighet, jfr RB 45:9 och NJA 1981 s 392. Med hänsyn till de 
allmänna åklagarnas ämbetsansvar lär det heller knappast behövas, jfr RB 23:2 och 15 
kap 5 § brottsbalken om obefogat åtal.
85 Se bland många andra fall NJA 1989 s 754 med hänvisningar, NJA 1994 s 42 (res-
ningsgrund), NJA 1995 s 217, NJA 1995 C 23, NJA 1996 s 724, NJA 1998 A 1, NJA 
1998 s 278, NJA 2002 A 4 och NJA 2003 s 527.
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den bevisningen kunna läggas till grund för avgörandet även om målet 
sedan av någon anledning avgörs utan förhandling.86

I RB 42:20 finns bestämmelser om huvudförhandling i förenklad form. 
Med parternas samtycke får sådan huvudförhandling hållas, om målet är 
berett och alla som skall vara närvarande vid en ordinär huvudförhandling 
finns på plats. Sådan huvudförhandling kan hållas i omedelbart samband 
med sammanträde för muntlig förberedelse eller, under förutsättning 
att samma domare sitter i rätten, inom 15 dagar från den dag då den 
muntliga förberedelsen avslutades. Är saken uppenbar krävs inte par-
ternas samtycke. Vid huvudförhandling i förenklad form skall det som 
ägt rum under det föregående sammanträdet anses ha förekommit även 
vid huvudförhandlingen utan att det behöver upprepas vid denna för 
att kunna beaktas. Rörande sättet för själva genomförande av en huvud-
förhandling i förenklad form är i princip vanliga regler tillämpliga.

8.2.2 Brottmål i första instans

Kravet på att tingsrätten skall hålla huvudförhandling gäller i än högre 
grad för brottmål än för tvistemål. Den möjlighet som finns för rätten 
att avgöra ett mål i sak på handlingarna utan att kalla till huvudförhand-
ling saknar motsvarighet för brottmålens del. Det närmaste man idag 
kommer är möjligheten att döma in contumaciam.87 Uteblir den tilltalade 
från huvudförhandlingen (eller inställer han sig endast genom ombud) 
och kan saken utredas tillfredsställande får målet, enligt RB 46:15 a, 
under vissa närmare angivna villkor, ändå avgöras.88 Även om något abso-

86 NRBK s 17:8 och 42:55. I prop 2004/05:131 föreslår regeringen att de nuvarande 
möjligheterna skall vidgas, men utan att gå så långt som 1999 års RU. Se a prop, främst 
s 150 ff och SOU 2001:103, främst s 212 ff. Jfr Stefánsson och Smith ovan, avsnitt 5 
respektive 6.1.2.
87 Jfr Europadomstolens dom i Colozza mot Italien (1985) om utevarohandläggning i 
brottmål.
88 Bestämmelserna om utevarohandläggning tydliggjordes genom lagstiftning som 
trädde i kraft den 1 juli 2001, se prop 2000/01:108 s 18 ff och s 43. Jfr Ervo nedan, 
s 242 f.
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lut hinder inte finns, är dock utrymmet för att i sådana fall ta upp munt-
lig bevisning och avgöra målet om den tilltalade inte har erkänt, relativt 
begränsat.

Regeringen har nu emellertid, i anslutning till 1999 års rättegångs-
utredning, föreslagit att huvudförhandling inte skall behöva hållas vid 
tingsrätten i sådana brottmål där det inte finns anledning att döma någon 
till annan påföljd än böter, om förhandling varken begärs av någon av 
parterna eller är påkallad med hänsyn till utredningen i målet eller av 
något annat skäl.89

8.2.3 Tvistemål och brottmål i högre instanser

Mål i vilka hovrätten är överinstans avgörs enligt de implicita huvud-
reglerna i RB 50:13 och 51:13 genom huvudförhandling. Möjligheterna 
att avgöra ett mål utan huvudförhandling framgår av dessa regler och 
är de inte tillämpliga skall huvudförhandling således hållas. Enligt RB 
50:13 får hovrätt alltid avgöra ett tvistemål utan huvudförhandling om 
klagandens ändringsyrkande har medgetts eller om det är uppenbart att 
en huvudförhandling inte behövs. Kan saken utredas tillfredsställande 
får hovrätten även avgöra mål utan huvudförhandling om parterna har 
begärt det eller om ingen av parterna haft någon invändning mot det 
sedan frågan tagits upp. För prövning som inte avser själva saken behöver 
huvudförhandling inte hållas.

Av särskilt stor betydelse för frågan om saken kan utredas tillfreds-
ställande är huruvida det har förekommit muntlig bevisning i tings-
rätten och i så fall om denna behöver tas upp på nytt i hovrätten. Enligt 
RB 35:13 andra stycket behöver hovrätten ta upp sådant bevis på nytt 
endast om hovrätten finner detta vara av betydelse för utredningen. Även 
bestämmelserna om så kallad tilltrosbevisning har betydelse för frågan om 

89 Se prop 2004/05:131, främst s 141 ff (där mål med unga lagöverträdare uttryckligen 
undantas), och SOU 2001:103, främst s 159 ff. Se angående ett tidigare förslag av detta 
slag, som inte kom att genomföras SOU 1982:26 s 97 och prop 1986/87:89 s 95 f. Jfr 
strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, som berörts under 4 ovan.
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huvudförhandling måste hållas. Enligt RB 50:23 och 51:23 får hovrätten 
normalt inte ändra en tingsrätts dom om avgörandet beror av tilltron till 
under huvudförhandlingen vid tingsrätten upptagen muntlig bevisning 
utan att denna bevisning tagits upp på nytt i hovrätten. Om rättens tilltro 
till den muntliga bevisningen inte har någon betydelse eller om det finns 
synnerliga skäl för att bevisets värde är ett annat än tingsrätten antagit får 
hovrätten dock ändra tingsrättsdomen utan att hålla omförhör. I brott-
mål får så ske även i fall då ändringen är till förmån för den tilltalade.

Dessutom får brottmål avgöras utan huvudförhandling om åklagaren 
har överklagat endast till den tilltalades förmån, om endast den tillta-
lade har överklagat och hans ändringsyrkande godtas av motparten, om 
det inte finns anledning att döma den tilltalade till ansvar eller ådöma 
honom påföljd eller döma honom till annan påföljd än böter och villkor-
lig dom eller sådana påföljder i förening, om parterna har begärt att målet 
skall avgöras utan huvudförhandling eller om ingen av parterna, sedan 
fråga väckts om avgörande utan huvudförhandling, haft någon invänd-
ning mot detta.

Mål där tingsrättens beslut överklagats avgörs inte genom huvud-
förhandling i hovrätten utan normalt efter ett rent skriftligt förfarande. 
Om det är nödvändigt för utredningen i målet att en part eller någon annan 
hörs muntligen, får hovrätten emellertid med stöd av RB 52:11 besluta 
om detta på lämpligt sätt. I likhet med förhandling enligt FPL utgör en 
sådan förhandling endast ett komplement till underlaget i övrigt.

Hos Högsta domstolen är möjligheterna att avgöra både tviste- och 
brottmål utan huvudförhandling ännu större än i hovrätt, se RB 55:11-12. 
Liksom i hovrätt är förvisso den implicita huvudregeln att huvudförhand-
ling skall hållas i det fallet att HD efter meddelande av prövningstillstånd 
tar upp ett överklagande av en hovrättsdom till prövning (RB 55:11 
andra stycket hänvisar till RB 50:13 och 51:13). Till de särskilda undan-
tagen enligt 55:11 första stycket hör att HD skall avgöra en prejudikat-
fråga (jfr 54:11-12). I samband med att reglerna ändrades 1989 uttryckte 
lagrådet den uppfattningen att det i alla händelser ”inte torde bli ovan-
ligt att HD vill hålla huvudförhandling för att ge parterna tillfälle att 
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plädera muntligen i uppkommen prejudikatfråga” och fortsatte: ”Inom 
HD torde råda en allmän uppfattning att muntliga pläderingar av skick-
liga partsföreträdare är av synnerligt värde för den rättsliga bedöm-
ningen.”90 Med paragrafens fakultativa konstruktion är det ju inte heller 
något som förhindrar HD att hålla en huvudförhandling. 

Till undantagen enligt RB 55:11 hör också att HD skall avgöra ett 
mål i vilket domstolen, med stöd av bestämmelserna i RB 55:12, i allt 
väsentligt grundar avgörandet i övrigt på hovrättens bedömning. Enligt 
motiven föreligger det inte något hinder mot ett avgörande på handlin-
garna i det fallet att HD nödgas göra en egen prövning av någon fråga 
som är av underordnad betydelse i sammanhanget.91

8.2.4 Förvaltningsprocess

I 9 § FPL andra stycket stadgas undantag från den redan behandlade 
huvudregeln om skriftlighet enligt första stycket: ”I handläggningen får 
ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga, när det kan antas vara 
till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet.” 
Det sistnämnda alternativa rekvisitet lades till 1983; i övrigt är paragrafen 
i sak oförändrad sedan sin tillkomst.92 I tredje stycket stadgas vilket infly-
tande den enskilde skall ha på de två lägre instansernas val av handlägg-
ningsform: ”I kammarrätt och länsrätt skall muntlig förhandling hållas, 
om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obe-
hövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det.”

Trots den jämförelsevis enhetliga regleringen i FPL anses det vara när-
mast självklart att behovet av muntlig förhandling växlar i olika instanser 
och olika typer av mål.93 Regeringsrätten omfattas ju inte heller av hela 
9 § FPL. Där tilläggs inte en enskilds begäran om muntlig förhandling 
den stora, om än inte avgörande, betydelse som följer av tredje stycket. 
För att en tillämpning av uteslutande skriftlig handläggning skall anses 

90 Prop 1988/89:78 s 97. Jfr begreppet prejudikatsplädering, Ervo nedan, s 255.
91 Se prop 1988/89:78 s 112 f.
92 Just denna paragraf har påverkats varje gång domstolsfloran har förändrats, se 2 ovan.
93 Se till detta och det närmast följande prop 1971:30 B s 531 och 537.
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motiverad när det stycket är tillämpligt krävs särskilda skäl mot muntlig 
förhandling, varav förhandlingens obehövlighet enligt min mening kan 
betraktas som en specifikation. Till detta kommer att begäran aktualiserar 
kraven på muntlighet enligt främst EKMR.94

Vid prövningen av om det kan antas att muntlig förhandling beträf-
fande viss fråga är till fördel för utredningen framhåller motiven två, eller 
snarare tre, olika aspekter.95 Som en sådan framhålls det klargörande som 
en förhandling av ”förberedande natur” kan bidra till enligt vad jag redan 
har berört (under 7.4 ovan). Som en annan aspekt framhålls att muntlig 
förhandling ”kan [...] behövas för förhör med vittne, sakkunnig eller 
part”. Med bevisomedelbarheten enligt RB för ögonen framstår det som 
en kraftig underdrift att säga att en muntlig förhandling för sådan bevis-
upptagning kan behövas och kan antas vara till fördel för utredningen - 
förutsatt att bevisningen inte är överflödig och därför kan avvisas med 
stöd av 8 § andra stycket FPL. Dock kan rättspsykologiska rön, som de 
vilka presenteras av Granhag/Landström nedan, ge anledning att ifråga-
sätta i vart fall det utredningsmässiga värdet av bevisomedelbarhet.

Skriftliga vittnesattester är emellertid generellt tillåtna.96 FPL saknar 
såväl ett självständigt förbud mot sådana som hänvisning till förbudet i 
RB 35:14. Huruvida erbjudna bevis i form av förhör vid muntlig förhand-
ling (med såväl parter som vittnen) skall godtas synes av förvaltnings-
domstolarna bedömas med tillämpning inte av reglerna om avvisning av 
överflödig utredning i 8 § utan med tillämpning av reglerna om valet av 
handläggningsform i 9 § FPL.97 Har domstolen avslagit endast yrkandet 

94 Jfr Lundevall-domen § 35, Salomonsson-domen § 35, Döry-domen § 38 respektive 
Miller-domen § 31, samtliga i mål mot Sverige vid Europadomstolen. Se vidare Smith 
ovan och Bull nedan; den sistnämnde berör även inverkan av EG-rätten, se s 190 ff.
95 Se till detta och det närmast följande prop 1971:30 B s 535. 
96 Se prop 1995/96:115 s 78 f; liknande Leidhammar (1995) s 46 f med där gjorda hän-
visningar.
97 Se bland andra RÅ 2002 not 201 och RÅ 2002 not 220, där det ansågs fel av domsto-
larna att avslå ett yrkande om muntlig förhandling, som hade framställts för att kunna 
förebringa åberopad, som det får förstås, relevant vittnesbevisning. Jfr RÅ 1996 not 51, 
målet Miller mot Sverige som nyligen avjorts av Europadomstolen och ordningen enligt 
RB (se 8.2.1 ff ovan).
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om muntlig förhandling bör det därmed stå klaganden fritt att, avseende 
de omständigheter förhören skulle styrka, ge in skriftlig dokumentation, 
som även kan utgöras av undertecknade utsagor och dylikt.98

Utredningen i målet står i fokus även vid bedömningen av huruvida 
en begärd muntlig förhandling är obehövlig eller ej.99 Enligt motiven kan 
dessutom andra än utredningsmässiga faktorer vara sådana att de bör 
tillmätas betydelse vid denna prövning. Som exempel nämns ”att målet 
är mycket viktigt för parten och att han genom förhandlingen kan få 
en bättre förståelse för innebörden av det blivande avgörandet i målet.” 
Häremot kontrasterar uttalandet om vad som kan utgöra ett särskilt 
skäl mot att anordna muntlig förhandling: ”målets bagatellartade karak-
tär eller att kostnaderna för förhandlingen är stora i förhållande till 
tvisteföremålets värde.” Som Wennergren (med min kursivering) uttalat i 
anslutning till detta kan ”[n]ågon fördel för utredningen [...] i regel antas 
vara att vinna med en muntlig förhandling men fördelen bör stå i propor-
tion till den extra insats det innebär för rätten och parterna att engageras i 
en muntlig förhandling.”100 

8.2.5 Domstolsärenden

Sammanträde av olika slag kan på olika grunder ingå i handläggningen 
enligt ÄL.101 Domstolen skall enligt 14 § ÄL som huvudregel hålla sam-
manträde, om det begärs av enskild part.102 Sammanträde behöver dock 
enligt bestämmelsen inte hållas om ärendet inte skall prövas i sak, om 
avgörandet inte går parten emot eller om ett sammanträde på grund av 

98 Att domstolen uttryckligen måste ta ställning till det som kan uppfattas som en begäran 
om muntlig förhandling och vid avslag bereda klaganden tillfälle att inom viss tid skrift-
ligen slutföra sin talan belyses av bl a RÅ 2003 ref 31, RÅ 2002 not 200 och RÅ 1995 
not 340, där sådan underlåtenhet ledde till återförvisning. Jfr RÅ 1986 not 350.
99 Se till detta stycke prop 1971:30 B s 537.
100 Wennergren (2001) s 161. Se därtill RÅ 1987 not 246 och jfr Bull nedan, särskilt s 
214 f.
101 Om termen sammanträde i ÄL se bland annat prop 1995/96:115 s 156.
102 Högsta domstolen går rentav ett steg längre i sin uttolkning i NJA 2003 s 523; jfr NJA 
1999 s 602.
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någon annan särskild omständighet inte behövs. Enligt 13 § första stycket 
ÄL, som är tillämplig då någon begäran från enskild part inte framställts, 
bör det i förfarandet ingå sammanträde när detta kan antas vara till fördel 
för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av ärendet.103

Som framgår redan av lagrummets ordalydelse är utrymmet för att 
underlåta att hålla sammanträde på parts begäran mycket begränsat.104 

Angivna undantag från huvudregeln enligt 14 § ÄL, som exemplifierar 
de särskilda omständigheter som krävs, avser t ex att ärendet gäller en 
dispensprövning eller prövning av rättegångshinder. Om domstolens 
avgörande är beroende av en bedömning av om en förhörspersons upp-
gifter är trovärdiga och denne inte tidigare har hörts av domstolen bör 
en begäran om sammanträde bifallas.105 Enligt motiven bör, omvänt, en 
enskilds uppgifter, i den mån de är relevanta för domstolens avgörande, 
tas för goda om domstolen avslår dennes begäran om sammanträde. Till 
exemplifieringen av de särskilda omständigheter som krävs för att avslå 
en begäran läggs i motiven vad som kanske kan kallas plädering mot bättre 
vetande, eller som det uttrycks där, att en enskild begär ett sammanträde 
endast för att ”få tillfälle att kritisera en antagen rättsnorm.” Emellertid 
är det snarare själva tvistens grad av seriositet än de enskilda argumentens 
karaktär som skall beaktas vid bedömningen av om en begäran om munt-
lig förhandling förtjänar bifall.106

Bestämmelsen i 13 § första stycket utgör en stark men icke ovillkorlig 
rekommendation till domstolen att hålla sammanträde i fall då ingen av 
parterna har begärt att så skall ske.107 Det räcker med en så svag grund 
som ett antagande att de angivna fördelarna kan uppnås genom ett sam-

103 Ett snabbare avgörande kan t ex uppnås i fall där behovet av materiell processledning 
i ärendet är stort, se Fitger (2004) s 144-46.
104 Se till detta stycke prop 1995/96:115 s 157 f. I fallen NJA 1998 s 860 (tvistigt ärende 
angående säkerhet för legat) och NJA 1999 s 602 (ärende angående skuldsanering, där 
klargörande behövdes) ansåg HD att hovrätten borde ha hållit respektive varit skyldig att 
hålla sammanträde. I båda fallen hänvisade HD till muntlighetskraven enligt EKMR.
105 Se senast HD:s bedömning i NJA 2003 s 523; liknande NJA 1986 s 646.
106 Jfr HD:s respektive hovrättens resonemang i NJA 2000 s 161.
107 Se prop 1995/96:115 s 156. 
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manträde för att rekommendationen skall bli tillämplig, men varje avsteg 
från rekommendationen utgör inte ett rättegångsfel. Utrymmet för fritt 
domarskön är stort, kanske väl stort med hänsyn till det stora antalet 
ärenden, som för normalfallet skulle kunna behöva enkla och handfasta 
rutiner.108

Det kan dock förekomma att ett ärende avser en rättighet som kan 
falla under artikel 6 i EKMR.109 Behovet av sammanträde måste då, 
främst i fall av en klar begäran om muntlig förhandling, bedömas uti-
från konventionens krav, vilket ju förvisso inte innebär att det finns en 
ovillkorlig rätt till sammanträde.110 Således behöver en begäran om sam-
manträde inte bifallas om domstolen bara prövar en interimistisk fråga 
eller om en underinstans har hållit förhandling i saken och det inte 
finns någon oklarhet beträffande sakfrågorna. Om ett överklagande gäller 
endast ett processuellt beslut behöver sammanträde inte hållas. 

9 ARGUMENTATIONEN

Vilka överväganden om muntlighetens respektive skriftlighetens för- och 
nackdelar har dikterat utformningen av de normer om val av handlägg-
ningsform som kommer till uttryck i de handläggningsregler vi nu när-
mare har studerat? Den frågan skall jag översiktligt behandla i det närmast 
följande. 

108 Se de remissvarsvis uttryckta önskemålen om preciseringar från bl a Svea hovrätt i ÄL-
prop 1995/96:115 s 106 och liknande önskemål hos Bladh (1997) s 84 f; jfr a prop s 72.
109 Se prop 1995/96:115 s 107 och 158 samt Fitger (2004) s 149 ff.
110 I bland andra följande rättsfall har muntlighetskraven enligt EKMR tillmätts stor 
betydelse: NJA 1991 s 188, NJA 1992 s 513 och NJA 2000 s 161 (angående tvångsauk-
tioner, vilka fall liknade EKMR-fallet Håkansson och Sturesson mot Sverige), NJA 1992 
s 363 I-III, NJA 1993 s 109 (i vilket fall muntlig förhandling enligt HD skulle hållas i 
ett tvistigt ärende om god man redan utan beaktande av EKMR), NJA 1993 s 111 samt 
NJA 1998 s 232. Jfr Bull nedan.
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Sveriges anslutning till och senare inkorporering av Europakonven-
tionen om mänskliga rättigheter (EKMR) har, i successivt tilltagande 
grad, inneburit att den svenska lagstiftarens handlingsfrihet ifråga om 
processens inslag av muntlighet har beskurits och att muntligheten vunnit 
terräng. Risken för konventionskränkningar har blivit ett argument, 
bortom vilket ytterligare ändamålsöverväganden i stort sett anses prak-
tiskt obehövliga.111 Respekten för åtagandena enligt EKMR stadgas i 
den svenska grundlagen regeringsformen (RF) 2:23, men något självstän-
digt stadgande angående de processuella handläggningsformerna finns 
inte.112

9.1 Rättegångsbalken

Den utformning RB kom att få 1942 utgjorde ett svar på kritiken mot 
den ÄRB-reglerade rättskipningens långsamhet, kännetecknad som den 
var av så kallat uppskovsväsen, och dess formalism, särskilt ifråga om bevis-
rätten.113 Vid sidan om att påskynda rättegångarnas förlopp var alltså ett 
huvudsyfte med reformerna att anpassa handläggningsformerna till den 
fria bevisföring och bevisprövning, som under lång tid hade växt fram i 
praxis.114 Det skriftliga förfarandet ansågs inte kunna ”fylla de krav, som 
med hänsyn till bevisningsresultatets tillförlitlighet måste ställas på en fri 
bevisprövning”.115 Redan i förstärkta lagberedningens betänkande med 
förslag till lag angående bevisning inför rätta, framlagt 1890, hette det 
att fri bevisprövning kräver ”en uttömmande belysning av alla på frågan 
inverkande omständigheter och en kritisk prövning av varje, även sken-

111  Se t ex hovrättsprocessutredningens överväganden om betydelsen av EKMR vad gäller 
inskränkningar av de muntliga inslagen i hovrätt, SOU 1995:124 s 252 ff. Se vidare Bull 
nedan.
112 I RF 2:11 andra stycket stadgas dock att förhandling vid domstol skall vara offentlig, 
vilket förvisso kan kopplas till handläggningsformen. Jfr Smith ovan, s 47 f, Stefánsson 
ovan, s 77, samt Bull nedan, s 212 i och vid not 81.
113 Jfr Ervo nedan, s 251.
114 Om denna utveckling se Inger (1990) passim.
115 Prop 1931:80 s 95 (min kursivering); se i anslutning därtill och om sambandet mellan 
bevisteori och förhandlingsform generellt Gärde (1940).
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bart obetydlig detalj”;116 vidare att ”en sådan belysning och skärskådan 
kan med vårt nuvarande rättegångsförfarande svårligen ernås.” Bered-
ningen framhöll särskilt överrättsförfarandets skriftliga karaktär som ett 
hinder för en omedelbar bevisprövning.117 Avsikten med RB:s utform-
ning var alltså främst att muntligheten, tillsammans med omedelbarhet och 
koncentration, skulle medverka till att skapa bästa möjliga förutsättnin-
gar för den fria bevisföringen och bevisvärderingen.118

9.2 Förvaltningsprocesslagen

Under det arbete som ledde fram till tillkomsten av FPL övervägdes 
aldrig på allvar en muntlighet av RB-typ som ett egentligt alternativ 
till den hävdvunna förvaltningsrättsliga skriftlighetsprincipen.119 Vilket 
kvantum kompletterande muntlighet med fokus på utredningssynpunk-
ter skall tillföras var frågan som skulle besvaras. Eftersom detta snarare 
var en utgångspunkt än en slutpunkt finner man inte mycket annat än 
detaljöverväganden bland förarbetsuttalandena. Det mest centrala utta-
landet var följande:120

Kraven på att förvaltningsdomstolsprocessen skall vara snabb, billig och 
förhållandevis enkel för de rättssökande talar för att man i huvudsak använder 
sig av skriftligt förfarande. Å andra sidan kan muntligheten vara ett värdefullt 
komplement till det skriftliga förfarandet.

Även i ljuset av senare förändringar har jag svårt att instämma i Wenner-
grens åsikt att ”FPL ådagalägger en öppen och positiv attityd till munt-
ligheten och uppmuntrar till användning av muntlighet.”121 Utgångs-

116 NLB-förslaget s 42. Jfr nuvarande RB 35:1 om samvetsgrann prövning av allt som 
förekommit; se därtill Boman (1964) s 46 f.
117 Se NJA II 1901 nr 5 s 2 resp prop 1931:80, bl a s 114, och Gärde (1934) s 402.
118 Se bl a SOU 1926:33 s 20. Jfr 1999 års RU i SOU 2001:103, t ex s 16. Jfr Ervo nedan, 
särskilt s 259 f, och Granhag/Landström nedan.
119 Jfr Petrén (1965) s 100 och Leidhammar (1995) s 124 not 15.
120 Prop 1971:30 s 535.
121 Wennergren (2001) s 158 f. Liknande Bull nedan, s 194 f; jfr dock densamme 
s 213 f.
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punkten är snarare att minsta möjliga muntlighet skall tillämpas i förvalt-
ningsprocessen.122 Det ter sig i många fall svårmotiverat, särskilt i jäm-
förelse med övervägandena till grund för RB.

9.3 Ärendelagen

En tydlig strävan vid tillkomsten av nya ÄL var att regleringen skulle 
fjärmas från sitt tidigare beroende av RB. I ÄL-propositionen hette det 
att man vid en fortsatt koppling till RB måste ”övervinna inte bara de 
svårigheter som är förenade med att balkens krav på muntlighet, omedel-
barhet och koncentration i allmänhet är obehövliga när det gäller ären-
denas hantering”.123 Vidare uttalades att man i så fall ”måste övervinna 
också de svårigheter som följer av att balken inte alls är anpassad för att 
det skall kunna ske ett överklagande till tingsrätt”, vilken typ av ärenden 
hade kommit att bli allt vanligare. En separat ny ÄL byggd på från RB 
självständiga men till FPL starkare knutna överväganden blev alltså resul-
tatet.

Att EKMR i många fall kräver muntlighet på parts begäran har, som 
redan framgått, i hög grad väglett utformningen av den nya ÄL. I 4 § 
andra stycket gamla ÄL föreskrevs att rätten skulle hålla sammanträde 
om ”för ärendets prövning sökanden eller annan som ärendet angår 
[finnes] böra höras muntligen”. Det handlade alltså om en, förvisso 
mycket öppet formulerad men domstolsorienterad, bedömning grun-
dad på främst utredningsbehovet. Vid övervägandena om reformbehoven 
ansågs denna reglering, med rätta, vara otillräckligt anpassad till ”de 
krav på muntlighet som följer av våra åtaganden enligt [EKMR]”.124 

I fråga om behovet av muntlighet i hovrätterna var övervägandena när-
mast helt inriktade på ren konventionsuppfyllelse, även om man inte 
uttryckligen gick så långt som vid övervägandena angående ÄL-handlägg-

122 Jfr prop 1982/83:134 s 41. Jfr angående förhållandena i Danmark Smith ovan, särskilt 
s 70 f.
123 Se prop 1995/96:115 s 75; så även till det strax följande.
124 Prop 1995/96:115 s 71 f och 107 f; jfr dock prop 1992/93:216 s 77.
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ning av utsökningsmål några år tidigare. Då uttalade departementschefen 
bland annat:125

Om man låter en sådan [på grund av EKMR-kraven] skärpt regel omfatta 
endast mål som överklagats från kronofogdemyndighet, riskerar man omo-
tiverade motsatsslut om att muntlig förhandling inte är påkallad i samma 
utsträckning i övriga sorters ärenden som handläggs enligt ärendelagen.

Om man å andra sidan skärper regeln mera generellt riskerar man att träffa 
ärendegrupper som inte omfattas av rätten enligt konventionen till muntlig 
förhandling vid domstolsprövningen. 

Generellt förhåller det sig så, att de upplevda riskerna med en alltför 
omfattande regel, eller mothänsyn till intresset av muntlighet om man så vill, 
sällan artikuleras särskilt tydligt.126 I ÄL-propositionen redovisades för-
visso Riksrevisionsverkets remissyttrade vilja att ”av kostnadsskäl begränsa 
muntligheten till det som är nödvändigt på grund av Sveriges internatio-
nella åtaganden.” Något uttryckligt ställningstagande till kostnadernas 
betydelse finner man däremot inte från departementschefens sida (utöver 
vad som allmänt sägs om resursförluster nedan). Fitger gör dock det plau-
sibla antagandet, grundat på en jämförelse med förarbetena till FPL, att 
man när det gäller ÄL ”nog” endast i undantagsfall som särskilda skäl 
mot att efterkomma en parts begäran om sammanträde kan beakta ären-
dets bagatellartade karaktär eller att kostnaderna för ett samman-
träde är stora i förhållande till tvisteföremålets värde.127

När det gällde frågan om behovet av muntlighet vid tingsrätterna 
var övervägandena mer självständiga från EKMR än motsvarande i hov-
rätterna, även om resonemangen känns igen från Europadomstolens 
argumentation. Särskilt omfattande var de likväl inte. I huvudsak rymdes 
de i ett enda stycke, som alltså låg till grund för utformningen av de ovan 
redovisade lösningarna:128

125 Prop 1992/93:216 s 77 (min kursivering).
126 Jfr angående EKMR Bull nedan, s 183 ff och 213. 
127 Fitger (2004) s 152 med hänvisning till prop 1971:30 B s 537.
128 Prop 1995/96:115 s 107 (mina kursiveringar).
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När det gäller tingsrätterna medför ett sammanträde i ett domstolsärende inte 
sällan att utredningsunderlaget förbättras och att handläggningen effektiviseras. 
Att parter ges en relativt omfattande rätt att lägga fram sin sak muntligt inför 
tingsrätten i de fall de önskar detta har också stor betydelse för tilltron till rätts-
väsendet. Många enskilda kan ha lättare att godta domstolens avgörande om 
de fått komma till tals vid ett sammanträde. Det är därför viktigt att tingsrät-
ten såvitt möjligt söker tillgodose en enskild rättssökandes önskemål om att få 
tillfälle att presentera sin sak muntligt inför domstolen. Det finns emellertid 
även ett stort antal fall där ett sammanträde inte tjänar något syfte utan endast 
försenar ett avgörande och/eller leder till resursförluster. 

10 NYA HANDLÄGGNINGSFORMER

Spektrat av tillämpliga handläggningsformer har vidgats genom tillta-
gande utveckling och användning av kommunikationsteknologi av olika 
slag. Domstolssammanträden per telefon har varit en reguljär del av den 
svenska processen sedan 1988, efter en försöksverksamhet inledd 1979.129 
Regler angående telefonanvändning finns nu inarbetade i RB, FPL och 
ÄL. Ett villkor för att använda telefon i stället för personlig inställelse är 
enligt bestämmelsen i RB 42:10 (till vilken 14 § andra stycket FPL hän-
visar och med vilken 19 § ÄL överensstämmer) att ”det är lämpligt med 
hänsyn till sammanträdets ändamål och övriga omständigheter eller om 
ett sammanträde inför rätten skulle medföra kostnader eller olägenheter 
som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att sammanträde hålls 
inför rätten”. 

Parter kan inte närvara per telefon vid huvudförhandling i andra fall 
än om muntlig förberedelse som hålls per telefon övergår till att vara en 
huvudförhandling i förenklad form i omedelbart samband med förbere-
delsen, se RB 42:20 tredje stycket. Annan bevisning än partsförhör får 
däremot tas upp per telefon vid huvudförhandling, ”om det är lämpligt 

129 Se till detta och det närmast följande prop 1986/87:89, främst s 127 ff och 219 ff. 
Angående internationella hänsyn jfr Smith ovan, s 73 ff.
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med hänsyn till bevisningens art och övriga omständigheter eller om bevis-
upptagning enligt vanliga regler skulle medföra kostnader eller olägen-
heter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att bevisningen 
tas upp på sådant sätt”, RB 43:8 fjärde stycket och 46:7 andra stycket.130

Tydligen anses telefonnärvaro vara av mindre värde än personlig när-
varo. Inte desto mindre har domstolarna funnit telefonnärvaro vara lämp-
lig i sådan utsträckning att den nu utgör ett vardagligt inslag i svenska 
rättegångar. Få problem har rapporterats - en anledning kan vara att 
parternas synpunkter tillmäts stor betydelse då man avgör om telefon-
närvaro är lämplig. Faktiskt rapporterade problem har främst varit av 
teknisk natur, som klagomål på dålig ljudkvalitet, särskilt vid hovrät-
ternas uppspelning av tingsrätternas inspelade förhör i hovrätterna. Här 
skall noteras att det, eftersom förhörspersonen inte är personligen när-
varande i något skede, är svårt att veta om telefonnärvaron verkligen är 
tillfyllest och de psykologiska aspekterna är hittills otillräckligt utredda 
och beaktade.131

Vad som pågår nu är en försöksordning med domstolssammanträden 
per video, som inleddes i de allmänna domstolarna år 2000 och de 
allmänna förvaltningsdomstolarna år 2001.132 Detta kan ses som en 
naturlig utveckling av telefonanvändning, med den onekligen förbät-
trande skillnaden att man här erhåller både ljud och bild och därmed 
en situation som är betydligt mer lik personlig närvaro. Försöksordnin-
gen innefattar även parters deltagande vid huvudförhandling. De hittills 
redovisade, förvisso högst begränsade, erfarenheterna har i huvudsak varit 
positiva.133 Även här är dock de psykologiska aspekterna tämligen outfor-

130 Genom hänvisning i RB 50:17 och 51:17 respektive 55:15 gäller de även i hovrätt och 
hos HD.
131 Jfr Granhag/Landström nedan.
132 Lagarna (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång (enligt 
dess 1 § i allmän domstol) och (2001:25) om detsamma i allmän förvaltningsdomstol 
skall enligt lagarna 2004:1209-1210 fortsätta att gälla till och med den 31 december 
2006. Om permanentning se vidare strax nedan.
133 Se Domstolsverkets rapport 2001:3, vilken finns som bilaga till SOU 2001:103.
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skade och det finns risk att det tekniskt möjliga och praktiskt smidiga blir 
styrande även för vad som anses vara lämpligt.

1999 års rättegångsutredning har i sitt slutbetänkande (SOU 2001:103) 
med den stilenliga titeln En modernare rättegång föreslagit att lagstiftnin-
gen om videokonferens i sina huvuddrag skall permanentas och utsträckas 
till att gälla alla allmänna domstolar. I sin nyligen avgivna proposition har 
regeringen i denna del till fullo instämt i utredningens förslag.134 Huvud-
regeln skall förvisso fortfarande vara att den som skall delta i ett sam-
manträde inför domstol inställer sig där sammanträdet skall hållas. Parter 
skall alltid ha rätt att infinna sig där sammanträdet hålls, alltså normalt 
i rättssalen.135 Andra, främst personer som skall höras i bevissyfte, skall 
dock inte kunna räkna med full ersättning om de infinner sig i rätts-
salen, ifall de kallats att delta genom videokonferens. Villkoren för när 
det skall vara tillåtet att närvara vid ett sammanträde på telefon skall 
enligt utredningens förslag ändras så att de överensstämmer med reglerna 
för videokonferens. Undantag skall dock göras för åklagare, målsägande 
som för enskilt åtal, misstänkta och offentliga försvarare vid häktnings-
förhandling och huvudförhandling i brottmål. Dessa skall aldrig kunna 
delta endast per telefon i sådana förhandlingar, men däremot per video. 

Enligt utredningsförslaget skall rätten vid bedömningen av lämplig-
heten att använda videokonferens - utöver parternas uppfattning i 
frågan - särskilt beakta de kostnader eller olägenheter som annars skulle 
uppkomma samt om exempelvis en målsägande känner stark rädsla för 
att vara närvarande.136 Videotekniken skall vidare kunna användas för att 
någon som under ett förhör inte tillåts att vistas i rättssalen eller för att de 
som under en mycket omfattande rättegång inte får plats i rättssalen skall 

134 Se till det närmast följande SOU 2001:103, främst s 83 ff, och den därpå grundade 
prop 2004/05:131, främst s 82 ff. Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regerin-
gen bestämmer.
135 Jfr Smith ovan, s 67 ff.
136 Se angående skillnader i förutsättningar mellan professionella och andra aktörer samt 
mellan olika professionella aktörer Granhag/Landström nedan, s 276 respektive 281. Om 
barn som aktörer se desamma s 279 ff.
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kunna följa densamma från en så kallad sidosal. Detta utgör en anpass-
ning till vad som redan förekommit i praktiken.

Utredningen föreslår vidare att termen ljud- och bildöverföring används 
som ett samlande begrepp för videoteknik och liknande tekniska system. 
Lagstiftningen blir därmed mindre bunden till dagens teknik och termi-
nologi. Av samma skäl föreslår utredningen att ordet telefon i lagtexten 
byts mot ordet ljudöverföring.

Inte endast ljud- och bildöverföring utan även dokumentation genom 
videoinspelning har nyligen varit föremål för utredning. För att minska 
antalet omförhör och därmed antalet huvudförhandlingar i hovrätten 
har justitiedepartementet i sin promemoria Ds 2001:36, Hovrättsproces-
sen i framtiden, föreslagit att berättelser som vid tingsrätt lämnas i bevis-
syfte skall spelas in på video. En hovrätt som får ta del av en sådan 
inspelning anses ”i stort sett [ha] lika goda möjligheter som tingsrätten 
att bedöma tilltrosfrågor.”137 I proposition 2004/05:131 har regeringen 
mot denna bakgrund föreslagit att ett förhör skall kunna inledas med en 
uppspelning av vad förhörspersonen har berättat tidigare inför rätta. Har 
den tidigare bevisupptagningen skett i lägre rätt, skall förhöret inledas på 
sådant sätt, om det inte är olämpligt.138 Parterna och rätten skall därefter 
få ställa frågor till vederbörande. Den föreslagna bestämmelsen innebär 
alltså att förhöret inte skall behöva hållas på nytt i sin helhet, utan skall 
kunna hållas som så kallat tilläggsförhör.

137 Ds 2001:36 s 9 med en tämligen okritisk hänvisning till den undersökning som refe-
reras av Granhag/Landström nedan, s 273 ff; jfr desamma s 283 ff. 
138 Se prop 2004/05:131, främst s 105 ff, 162 ff och 235 ff. 1999 års RU gick längre 
och föreslog att även annan återgivning än uppspelning av videoinspelade förhör skulle 
tillåtas, se SOU 2001:103, främst s 234 ff. Jfr ett liknande danskt förslag med blandad 
skriftlighet och muntlighet redovisat av Smith ovan, s 66 ff. Se även Granhag/Landström 
nedan, s 272 och 278, om inverkan av att flera gånger ta del av samma budskap på samma 
eller olika sätt.
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11 FORTSATT FORSKNING

Valet av handläggningsform är ett ofrånkomligt inslag i utvecklingen av 
varje processordning. Hur valet har träffats vid olika tider är väsentligt 
för vår förståelse av nuvarande ordning genom att utgöra dess idéhisto-
riska bakgrund.139 Tidigare reglering eller tillämpning och de praktiska 
erfarenheterna av dessa sedda i relation till önskade effekter kan antas ha 
påverkat utvecklingen i flera fall. Pågående reformplaner och den tekniska 
utvecklingen gör det dessutom angeläget att inventera, strukturera och 
värdera det hittills kända, bland annat för att kunna relatera det till nya, 
kanske ännu oanade, tekniska och andra omständigheter, som påverkar 
hanteringen av ofta gamla, välkända problem på den rättsliga kommuni-
kationens område.

Mot denna bakgrund spelar ett jämförande, delvis rättshistoriskt, 
tillvägagångssätt inriktat på argument, idéer och föreställningar kring 
processuella handläggningsformer en metodologisk huvudroll i mitt 
avhandlingsprojekt (se 1 ovan). Härvid anknyter jag till sådan retorisk 
analys som består i inventering av gångbara argumentkällor (topoi).140 

Argumenten för en viss ordning bör beaktas, om vi skall kunna förstå 
och tillgodogöra oss en regelutvecklings beståndsdelar. Bland annat kan 
vissa honnörsord eller företeelser få en sådan inneboende retorisk kraft 
att de inte bara utgör motiveringar, utan självständigt kan stå som motiv 
för sitt eget befrämjande. Just muntlighet synes tidvis ha haft en sådan 
övertygande kraft på den processrättsliga utvecklingens område.141

Min övergripande frågeställning är vilka för- respektive nackdelar olika 
handläggningsformer har och anses ha. Den inrymmer exempelvis föl-
jande delfrågor. Vilken inverkan har rättegångens form på dess innehåll? 
Varför anses muntligheten innebära sådana rättssäkerhetsgarantier att 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter tillförsäkrar muntliga 

139 Jfr Olivecrona (1960) s 150 och 343. 
140 Se Bylander (2004) passim med hänvisning till bl a Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958) 
s 83 ff.
141 Se bl a Cappelletti (1971) s 106 och (1989) s 62.
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inslag i processen? Och hur kommer det sig att skriftlig rättegång ännu 
förekommer i så hög utsträckning fastän muntligheten har tillskrivits så 
många goda egenskaper? Vad har dikterat valen av olika huvudprinciper, 
vad har man avsett att uppnå med respektive system och hur ser den fak-
tiska tillämpningen ut?142 Vilka faktorer bör vid en prioritering mellan 
olika processuella områden tilläggas störst vikt? Svaren på frågor som 
dessa skall bilda utgångspunkter för en inventering av och diskussion om 
de föreställningar och val som ligger till grund för dagens reglering, res-
pektive vilka överväganden som lämpligen kan läggas till grund för fram-
tida förändringar.
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