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Høring - Forslag om permanente regler om fjernmøte og fjernavhør i straffesaker

Det vises til høringsbrev av 30. mars 2009, vedlagt høringsnotat med forslag til
permanente regler om fjernavhør og fjernmøte i straffesaker.

Domstoladministrasjonen er enig i at det bør legges til rette for økt bruk av fjernmøter og
fjernavhør i straffesaker. Som departementet viser til er erfaringene gode fra
prøveordningen med bruk av videokonferanseutstyr. Det virker hensiktsmessig at reglene
om fjernavhør og fjernmøter reguleres i straffeprosessloven, men slik at nærmere regler
følger av forskrift.

Vi støtter forslaget om å fjerne kravet om samtykke til videokonferanse ved
fengslingsforlengelser og ved fengslig forvaring etter utlendingsloven. Vi anser at siktedes
rettssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt ved retten og plikten til oppmøte i det første
fengslingsmøtet, og ved de vilkårene som Justisdepartementet foreslår for å gjennomføre
fjernmøte uten siktedes samtykke.

Vi er enige i at det bør gjelde krav om at retten anser fjernmøte uten samtykke som
ubetenkelig. Vi er videre enig i at det settes en grense på maksimalt 90 dagers
varetektsperiode hvor fengslingen kan forlenges med fjernmøte uten siktedes samtykke, og
at det er utelukket med fastsetting av fullstendig isolasjon i fjernmøte uten siktedes
samtykke. Det virker hensiktsmessig å ikke ta inn i lovteksten et vilkår om forholdet
mellom kostnader ved fysisk fremmøte og kostnader ved fjernmøte. Dette vil være et
relevant vurderingskriterium i forhold til om fjernmøte er betenkelig, men lovfesting av
dette vilkåret kan oppfattes som å legge for store effektivitetsføringer på dommeren.

Vi er enige i at det bør åpnes adgang til å kunne bestemme at siktede skal avhøres ved
fjernmøte i tilståelsessaker etter straffeprosessloven § 248 uten samtykke. Vi nevner i
denne sammenheng at samtykke er et vilkår for tilståelsespådømmelse. Dersom siktede
ikke ønsker fjernmøte, kan han velge å ikke samtykke til tilståelsespådømmelse.

Vi har ingen merknader til den foreslåtte utforming av reglene om fjernavhør av vitner og
sakkyndige, og heller ikke til forslaget til regler om fjernavhør ved bevisopptak og om
mulighet for å behandle spørsmålet om fjernavhør i rettsmøte under saksforberedelsen.
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Vi kan ikke se at det er regulert i lovforslaget eller kommentert i høringsbrevet om det bør
være ankemulighet over rettens beslutning om å gjennomføre fjernmøte og fjernavhør. Vi
ber departementet vurdere om dette bør reguleres i lovteksten.
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I brev av 17. februar 2009 til Justisdepartementet anbefalte Domstoladministrasjonen at det
i forskrift om dommeravhør og observasjon avklares hvorvidt dommeravhør i barnehus
kan gjennomføres ved bruk av videokonferanseutstyr, og at det i tilfelle gis nærmere
retningslinjer for fremgangsmåten. Vi viser på dette punkt for øvrig til vårt brev av 17.
februar 2009.
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