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Høringssvar til forslag om permanente regler om fjernmøte og fjernavhør i straffesaker

Statsadvokatene i Nordland viser til Justisdepartementets høringsbrev av 3. april 2009, der vi inviteres
til å inngi høringsuttalelse om "forslag om permanente regler om fjemmøte og fjernavhør i
straffesaker".

Statsadvokatene i Nordland er i all hovedsak meget positiv til de lovendringer departementet foreslår.
Endringene vil legge til rette for at aktørene i strafferettspleien i større grad kan ta del i de gevinster
fjernmøteteknologi gir. Videre vil straffeprosesseloven på mange måter bli harmonisert med
tilsvarende regler i tvisteloven.

Departementet foreslår at tilståelsessaker skal kunne gjennomføres som fjernmøte, jf. forslaget til nytt
siste ledd i § 248. Statsadvokatene i Nordland er enig i dette forslaget. Det er videre foreslått en
henvisning fra nye § 248 siste ledd til nye § 185 tredje ledd tredje til niende punktum som blant annet
omhandler vilkår/skranker for å gjennomføre et rettsmøte som fjernmøte. Vi er noe usikker på hvor
treffende denne henvisning er. For eksempel omhandler nye § 185 tredje ledd syvende punktum
forlengelse av isolasjon etter § 186a, og det er lite aktuelt ved tilståelsessaker. For øvrig antar vi at det
generelle vilkåret i § 248 for pådømmelse i tilståelsessak "retten ikke finner det betenkelig" også vil
legge begrensinger i adgangen til å gjennomføre et rettsmøte som fjemmøte.

Vi er enig i forslagene til endringer i straffeprosessloven § 272. I forlengelsen av dette kunne det vært
vurdert om det i bestemmelsen også bør fremgå at det saksforberende møte kan gjennomføres som
fjernmøte. Tilsvarende regel for saksforberende møte i sivilesaker er inntatt i tvisteloven § 9-4 tredje
ledd.
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