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Høring - NOU 2011: 13 "Når sant skal skrives" - høringssvar fra Kripos

Det visestil Justisdepartementetsbrev av 30.08.2011hvor JuiyutvalgetsutredningNOU
2011:13"Når sant skal skrives"er sendt på høring med frist til 01.03.2012.Frist til POD er
17.02.2012.
Utvalgetsmandat følgerav NOUen kapittel2. Hovedspørsmåleter om det fortsatt skal
være en juryordningog i tilfellei hvilkenform, ellerom juryenbør erstattesav
meddomsrett.Utvalgetble ogsåbedt om å ta stillingtil dommersammensetningen
i øvrige
saker som behandlesi lagmannsretten,samt om det i ankeforhandlingenbør væreadgangtil
avspillingav videoopptakav forklaringeravgitti tingretten.
Med hensyntil hovedspørsmålethar utvalgetdelt seg i to fraksjoner,der den ene går inn for
å videreførejury/lagrettordningen,(lagrettsfraksjonen)
mens den andre går inn for å erstatte
lagrettenmed meddomsrett,(meddomsrettsfraksjonen).
Uavhengigav løsninger samtlige
av utvalgetsmedlemmerenigeom at avgjørelsenav skyldspørsmåletskalbegrunnesi alle
saker.
Tema for utredningener mer en rettspolitiskenn en juridiskdiskusjon.Kripos erfaring
byggerpå aktoreringav egne saker,medaktorsammenmed statsadvokatved Det nasjonale
statsadvokatembetet,samt erfaringfra bistandssaker.
Kripos er enig med utvalgeti at avgjørelsenav skyldspørsmåletmå begrunnesog
kommentererikke dette ytterligere.Kripos slutterseg for øvrigtil meddomsrettsfmksjonens
synspunkterog vurderingerog vil i det følgendeunder punkt I kommenærmereinn på
juryspørsmålet.Under punkt II kommenteresdommersammensetningen
i øvrigesakersom
behandlesi lagmannsretten,mens det under punkt III kommenteresadgangentil avspilling
av lyd og bilde i ankeinstansen.Avslutningsvisgjøresen vurderingbasert på Kripos egne
erfaringer.
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I. Juryordningen
Det viktigstehensynetnår man skalvurdereprosessformer hvilkenløsningsom er best
egnettil å sikreriktigeavgjørelser.Kriposer i likhetmed meddomsrettsfraksjonen
av den
oppfatningat meddomsretter den best egnedeprosessform.Meddomsretter en etablertog
velfungerendeordning.Prosessregleneer kjentog vil kun måtteværegjenstandfor mindre
endringer.Meddomsretter videreen prosessordningsom ikkehar værtgjenstandfor den
kritikkog debatt som har vært rundt juryordningen.Lekdommerinnslaget
videreføresmed
den sammensetningensom meddomsretts-fraksjonen
foreslår.
Etter å ha gjennomgåttlagrettsfraksjonens
begrunnelsefor å beholdejuryordningenkan det
synessom om den egentligeårsakentil at juryordningenønskesvidereført(medendringer),
er at man flimerholdepunkterfor at lekdommerei egenskapav jurymedlemmer
er mer
tilbøyeligetil å frifinneenn lekdommeresom opptrersom meddommere.
Kripospekerpå at det ikkenødvendigviser slikat frifinnelsevil si det sammesom best
muligrettsikkerhetelleren riktigdom. Det er grunntil å sette spørsmålstegnved
rettssikkerhetfor hvem,for siktedeellerfor fornærmede.
Etterforskningav Kripossineegnesakerhar økt i kompleksitetog omfang.Sakenes
intemasjonalekarakter,omfattendebevismateriale,
samtnye og relativtuWente
rettsområdersom for eksempeli krigsforbrytersakene,
gjørdet betenkeligmed en
videreføringav juryordningensliklagrettsfraksjonen
går inn for.
Kriposvisertil den begrunnelsemeddomsrettsfraksjonen
gir i punkt 10.3 og tiltrerdenne i
sin helhet.
II. Dommersammensetningeni øvrigesakersom behandlesi lagmannsretten.
Kripostiltrermeddomsrettsfraksjonens
vurderingog har intet særskiltå bemerkeutover
dette.
III. Adgangtil avspillingav lyd og bilde i ankeinstansen.
Hovedregeleni norsk straffeprosesser at forhandlingeneskalværemuntligeog at bevisene
skalføres direktefor retten.Samtidighar retten en plikttil å få sakenbest muligopplyst.
Et samletutvalghar foreslåttat lyd- og bildeopptakav forklaringfra vitneri tingrettenskal
kunne spillesav før et vitne forklarerseg i ankeinstansendersomny forklaringvil innebære
en uforholdsmessigtung byrdeog det er forsvarligav hensyntil sakensopplysning.Det er
særlighensynettil fornærmedeog sårbarevitnersom tilsieren sliktforslag.
Kripostiltrerforslagetmen er samtidigav den oppfatningat enkeltesakstyperi seg selvbør
kunnetilsiavspillingav lydog bilde.Det visessærligtil sakermot krigsforbryterehvor
Kriposhar et særskiltetterforskningsansvar.
I tilleggtil at det kan innebæreen
uforholdsmessigtung byrdeå vitne i dennetype saker,er det et momentat det er kostbartå
fremstillevitnenegjentatteganger,for eksempelfra SriLankaellerRwanda.Det er videre
en reellfare for at vitnenevil "hoppe av" og søkeasyl.I dissesakenebør hovedregelenvære
at lydog bildespillesav i ankeinstansen,forutsattat kontradiksjoner ivaretatti første
instans.Hensynettil kontradiksjonvil som oftestværeivaretattved at vitnetmøter og
forklarerseg i første instansog at alleparterhar fått anledningtil å stillespørsmåltil vitnet.
Supplerendespørsmålkan gjennomføresvia fjernavhør.
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IV: Egne erfaringer

Med hensyntil lyd og bildeer det Kripos' edaring at tekniskopptaksutstyri tingretten/e
sjeldenelleraldrifungerer.Av denne grunn ber Kripos rutinemessigretten om tillatelsetil
eget opptak Inntil utstyr er på plassi retten bør politiettilbybistandtil opptak og la det
følge sakensdokumenter.
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