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Høring - endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker
fremmet

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrevav 13. mai 2009 om ovennevnte.

Politidirektoratet har forelagt høringen for utvalgte politidistrikt. Vi har innen fristen
mottatt tilbakemelding fra Oslo politidistrikt og Troms politidistrikt, hvorav sistnevnte ikke
har merknader til høringen. Høringssvaret fra Oslo politidistrikt er i noen sammenhenger
innarbeidet i direktoratets uttalelse. Svarene fra underliggende instanser følger vedlagt i
kopi.

Høringen omhandler i stor grad spørsmål som hører inn under påtalemyndighetens
ansvarsområde. Politidirektoratet vil gi merknader til følgende:

Etter kjennelse fra Høyesterett i storkammer19.desember2008 gjelder det allerede et krav
om at lagmannsrettens beslutninger om å nekte anke fremmet etter straffeprosesslovens321
andre ledd første punktum skal begrunnes. Høyesterett har i sin praksis etter
storkammerkjennelsen lagt til grunn at også Høyesteretts ankeutvalg skal begrunne sine
beslutninger om å nekte anke fra domfelte fremmet i tilfeller hvor den domfelte er frifunnet i
tingretten. Politidirektoratet støtter forslaget om å endre straffeprosessloven slik at
begrunnelsesplikten fremgår direkte av loven.

Når det gjelder de administrative og økonomiske konsekvensene uttaler Oslo politidistrikt:
Konsekvensen av lovendringen har vært at politiet har mottatt flere anker fra domfelte....
Ved at flere saker ankes innebærer dette at påtalemyndigheten må bruke mer tid på å
begrunne hvorfor en anke bør avvises/nektet fremmet. Påtalemyndigheten har også det klare
inntrykk at flere anker nå slipper gjennom silingsprosessen med den konsekvens at
påtalemyndigheten må bruke mer tid på å prosedere ankesaker... .
Den umiddelbare virkningen av endringen merkes ved at det kommer krav fra høyere
påtalemyndighet om begrunnelser i flere saker. I tillegg må påtaIejuristene i politiet aktorere flere
saker i lagmannsretten. Det vises blant annet til sakene der aktor for Oslo Tingrett blir
oppnevnt av Oslo Statsadvokatembeter i henhold til gjeldende regler til å ta ankesaken for
lagmannsretten... . Det synes helt nødvendig med en styrking av ressursene for å følge opp
denne lovendringen.
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Det fremkommer av høringsnotatet at for politi- og lensmannsetaten er de økonomiske
konsekvensene av storkammerkjennelsene anslått til 8,2 mill, kr per år.
Politidirektoratet, i likhet med Oslo politidistrikt, vil bemerke at det således synes nødvendig
med en styrking av ressursene for å følge opp lovendringen.

Med hilsen

ngelinKillengre

Saksbehandler:
Bente Storruste
Tlf: +47 23364223

Vedlegg: 02

Bente Storruste
politiinspektør

2



POLITIET

Derex

Os o poti dis

är,r/erance
2009/03993-2 008

Horing endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å
nekte anker fremmet

Anke til siktedes gunst
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Generelt om begrunnelse av ankeavslag
At en ankeavvisning nå Skal begrunnes har fordeler og ulemper. Av umiddelbare fordeler
patalemyndigheten kunne få en bedre rettiedning i forhold til når piitalemyndigheten selv
bor anke og når påtalemyndigheten bor avstå fra å anke. Den mest åpenbare ulempen er at
dette vil kreve mer ressurser fra påtalemyndigheten.

Det fremgar av horingsbrevet at den samiede belastning for alle forslag er beregnet til en
årlig stnad for Politi- og lensmannsetaten pa kr 8,4 milboner.

Begrunnelsen for endringen er vernet som oppstilles SP, Denne uttalelsen vil ikke berore
de hensyn som ligger i konvensjonen og vurderinger knyttet til om de foreslåtte endringer
difredsstiller våre konvensjonsforpliktelser.

Konsekvensen av lovend.ringen har vært at

gjennomfort ved Hoyeste.retts avgjørelser
Begrunnelsesplikten blir nå foreslått innarbeidet

‘t. hat mottatt flere anker fra domfe
Patalemyndigheten er regelmessig -ornove mcd de dommer som angripes. Ved at flere saker
ankes innebærer dette at påtalemyndigheten må bruke mer tid på å begrunne hvorfor en
anke bor avvises/nektet fremmet.

Påtalemyndigheten har ogsa det klare inntrykk at flere anke : nå slipper giennom
,sprosessen med den konsekvens at påtalemyndigheten må bruke mer tid pa å

prosedete ankesaker.
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hvidelse av begrunne sesplikten for ogsa a gjelde der påtalemyndigheten anker til gu .

n direkte betydning for resutssiwasjonen i ptalemvndgheten. Når
digheten anker til gunst vil en slik anke i dag ogsa være vel. egrunnet, En

begru nelsesplikt vil heller ikke umiddelbart føre til at pataletnyndigheten vil anke flere
saker.

Anke til siktedes ugunst
Det er i forslaget til lovendring ikke
pa udemyndigheten anker til ugunst for domfr,

Påtalemyndigh anker i dag i svært liten grad og oftest når resultatet har vært av en art
som man vanskelig kan la sta, av allmennprevcntive årsaker eller fordi avgjørelsen vil kunne
danne presedens for en rettstilstand påtalemyndigheten ikke ønsker. Slike anker er i dag
velbegrunnet fra patalemyndighetens side og de slippes gjennom i de fleste tilfeller.
Unntaksvis blir patalemyndighetens anker avvist. Det ville da være svært nyttig a få frem
hvorfor tre dommere enstemmig er av en annen oppfataing enn den patalemyndigheten
oppgir som grunn(er) for at dommen ankes,

En begrunnelse vil ha betydning for å vurdere anke over avvisningsbeslui:ningen, men ikke
minst som bakgrunn for senere anker fra påtalemyndigheten. Det vil da være mulig å se
hvordan ankeinstansen vurderer momentene som danner grunnlag for påtalemyndighetens
vurdering.

At bare anke til gunst for domfelte skal begrunnes vil også kunne skape apning for spesielle
pussigheter; Hva dersom hovedanken kommer fra påtalem n.digheten og domfelte inngir
motanke? Etter forslaget vil da patakmyndighetens anke kunne avvises uten begrunnelse og
motanken avvises kun ved henvisning til at den er å betrakte som en motanke.

har sett at andre lovr gler er tilpasset pedagogiske behov, slik som endring av reglene for
kjæremål. At kjæremål nå heter tnke blir leuere å forstå for lekfolk. Det må antas at iekfoik
vil ha lettere å forsta at alle avvisninger av anke over dom på fengsel m begrunnes.

vslag nar

Patalemyndigheten er således av den oppfitning at det også bor kreves begrut
avslag når påtalemyndigheten anker til ugunst for domfelte.

Anke av dom uten fengselsstraff
Det er i forslaget til lovendring bare lagt opp til begrunnelse for avs

rosessloven § 321, forste ledd når "særlige grunner" tilsier det. Forslaget gjengir
eksempler på slike "særlige grunner", men ut fra sammenhengen synes det åpenbart at

nsynet til domfeltes rett til å få provet en sak to ganger.

melsen vil omfatte mengde-sakene" i politiet, særlig trafikksakene. Det er et
rekke saker der det i dag inndras forerkort. Forerkort-inndragaing var tidligere en
administrativ avgjorelse, men er nå overlatt til domstolene. Det er viktig med en enhetlig
praksis. Da disse sakene var gjenstand for forvaltningsavgjorelser ble alle avslag begrunnet
og enkelttilfeller dannet grunnlag for senere avgjorelser. Påtalemyndigheten er av den
oppfatning at de samme hensyn fortsatt er ftemtredende. På denne bakgrunn er det
onskelig med begrunnekesplikt også i disse sakene.



Fn utvidelse av begrunnelsesplikten etter straffeprosessloven 321, forste ledd vil ikke føre
til at påtalemyndigheten vil anke flere saker. Det antas at en begrunnelse i disse sakene
kunne avskjære anker både fra domfelte og fra påtalemyndigheten.

økonomiske konsekvenser
Som nevnt innledningsvis fremgår det av horingsbrevet at den samlede belastning for alle
forslag er beregnet til en adig kos nad for Politi og lensmannsetat.cn på kr 8,4 millioner.

Den umiddelbare virkningen av endr ngen merkes ved at det kommer krav fra høyere
-yndighet om begrunnelser i flere saker. I tillegg må påtalejuristenei politiet aktorere

saker i lagmannsreuen. Det vises blant annet til sakene der aktor for Oslo T ngrett
oppnevnt av Oslo Statsadvokatembeter i henhold til gjeldende regler til å ta ankesaken for i
lagmannstetten.

Oslo politidistrikt er desidert den storste leveranclor av straffesaker til det norske
rettsvesenet. Videre kan det synes som at det Forholdsvis er et større antall saker som ankes

Oslo enn ellers i landet. Hvorvidt det er fiere domfelte som ot sker å anke saker eller om
det er forsvarer som anbefaler anke, har patalemyndigheten ikke noe synspunkt

Sa ksbehandler
Frank GrimsNd Jeasen
Tlf: 22 66 92 56

Det synes helt lødvendig med en styrking av ressursene for å fo ge opp denne
idringen.
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