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Høring  -  forslag om pennanente regler om fiernmøte og fiernavhør i
straffesaker

Finansdepartementet viser til Justisdepartementets brev av 30. mars 2009, vedlagt
høringsnotat om forslag om permanente regler om fiernmøte og fiernavhør i
straffesaker.

I høringsnotatet viser Justisdepartementet til at det etter dagens regler er en viss
adgang til fiernavhør av vitner og sakkyndige i straffesaker. For noen få domstoler
gjelder det i tillegg en prøveordning om utvidet adgang til fiernavhør og adgang til å
avholde rettsmøter om fengslingsforlengelse og tilståelsesdom som fiernmøte med
bruk av videokonferanseutstyr. Prøveordningen trådte i kraft 1. januar 2006 og ble
evaluert i 2007.
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Justisdepartementet foreslår nå permanente og generelle regler om bruk av
fiernmøteteknologi ved avhør av vitner og sakkyndige (fiernavhør) og ved enkelte
rettsmøter (fiernmøter). Forslaget i høringsnotatet innebærer at reglene i
prøveordningen videreføres, men Justisdepartementet åpner for å oppheve vilkåret om
at siktede må samtykke i å bruke fiernmøte ved behandling av spørsmål om
fengslingsforlengelse. Justisdepartementet foreslår videre at adgangen til å benytte
fiernavhør og fiernmøte blir regulert i straffeprosessloven og ikke i forskrift som i dag. I
tillegg foreslår Justisdepartementet at spørsmål om forlengelse av fengslig forvaring
etter utlendingsloven kan behandles i fiernmøte.

Formålet med forslaget er ifølge Justisdepartementet å effektivisere
straffesaksbehandlingen og legge til rette for en fleksibel gjennomføring av vitneavhør
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og enkelte rettsmøter. Det er videre et formål å redusere kostnadene forbundet med
vitneavhør og avhør av sakkyndige og enkelte rettsmøter.

Finansdepartementets vurdering
Finansdepartementet har på nåværende tidspunkt ingen kommentarer til forslagene i
høringsnotatet.
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