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1. Generelle bemerkninger
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20100427-3 008

Horing forslag til lovendring for gjenn av avtale 19. desember 2003
mellom Island og Norge, samt  annen  t,';'; :.);gsprotokoll til den europeiske
konvensjonen om gjensidig bjelp i straffesaker

Innledningsvis vil Kripos uttrykke tilfredsbet nwd at det tas et initiativ til å ratifisere dette
avtaleverket Det av stor betvdning for arbeidet mot grenseoverskridende og organisert
kriminalitet at det Nlige samarbeider med rtd skjet på eneffektiv måte, uten
unodiAe faktisk:: hinder.

Likeledes finner  vi  det positivt og at det gis ert ny forskrift om gjensidig
hjelp i straffesaker og at det fotets over det som strengt tatt er påkrevd for
å skape et rner helbetlig og lettere tdg i k på området.

Når d sagt, yi i boringsnotar er. reiser fkre cli kompliserte sporsmål av juridisk,
prtkiL:k okonorr'N;k. art. Nti bar i. miten nt.,tbgh,.'.e.r for å gå nærmete inn i dette og

titerknader om som syltes å ba mest relevans for Kripos.
De ,;porsrnål om avtalene inneholder jmidkrtid noen
problem11-in av rettspohnsk karakror, som '

2. Forslag til forskrift og lovendringet

I utkastei. forsk.rift §§ 4 og 10 tanhandL,- aemsendelse av
tettsanmodinger til og fra Norge. Be:Åenin-iels(.1w de'KI toMsk fremsendelse kan
skje "i drn utstrekning det folger av overenskett. traLd stat,.."

17.08.2010

Sporsmålet antas ikke i være regulert per i dag (dvs at det ikke er gitt særskilte tegler om
mjten en anmodning settes frem). Det antas ikke å være noen direkte rettstig begrensning
per dag bruk av elektroni. ko-J.:nunikatjon ved oversendelse. Praktiske
bensyn tilsier at -Itk kommunikasjon må være krav OM

(uavbengig av oversendelsesmåten) at i til å fastslå ekteheten.

Kripos vil stille sporsmål om hensiktmessigheten av en slik regulering i forskriften.
Avsender av informasjon vil alltid ha ansvaret for å sikre at informasjon sendes på en
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betrygg,:: dr måte. 1Y
vurde.H. j.; ensIn

om opplysngen CaDer inn und-
avtaler orn informasjonsbeskyttelse. De tt.
beskytte forsendelsen med kryptering og lignend Regn .
kunne shape uldarhet dersom det ikke skjer i hatmont me
0

besten:ii
endelsesn

re spesielt krevende r dold
•t det er ent‹.'

s mener derfor
en denne forskriften.

tkastets 7 og Il regeleler
anmode om rctrsanmodmnger. horin-
horingsinstansenes syn pa om det er be
kompetansefordelingen i patalemyndigi

Ininger, samt på hviiket
ikke uenig i at det

lenne type beslutningc t: “>nt
avgjor 'orst :dder anmodn
den a.rning at dem ikke b,,t tujetes
dett. ,anseres ynerligere f
utvki, pk inrådet internasjonalt
raskt ka endres ved behov. Det kan

m raske ubyråkratiske losainger på de
Det er f eks liten tvil om at det okte
at samme saker, uten koordinering,
sammen. Etter Kripos oppfatnin,
patalemyrtdigheten mest hensiktsnte:

fors i ukastets S 9 annet ledd

fri

ns konfid ensiali
låtakmynclig11,;

§ 210e, siste ledd

utkaste - 24 gjelder anmodme
tre irks jo ner, men nevner ikke det krav

otokollemi. Departementet synes å
guleringer for at forpliktelsen skJ

reguk a:es gjennom bankenes interne regkment.

interne
behandling av
aeslumingsmyndighcten skal
med en hovedregel om at

okatnivå, men at politimesteren
- ordiske land. Vi er likevel av-

T.),etkan v.æte grunn t. l å vurdere om
hold. Videre er det en rask

et syste
dilemma f eks i avvei ingen av onsket

e siden, og onsket om kontroll på den andre.
onale samarbeid også medforer flere tilfeller av

• vi får etterforskinger som stoter
den interne kompetansefordeing i

rnndskriv.

mer på en konkter
delsen. Herunder må det

)eskyt telsesinstruksen eller
s opp mot mulighetene for å
g av dette i forskriften

bestemmelser, og vi
skrift som inneholder

hjemmel for den enkelte
.ndig med egne regler om

bankkonto og
es forutsatt i artikkel 4

n at artikkelen ikke foranlediger noen
ettedeves og at sporsmålet best kan

fo pliktet til å
praksts vil

edhold av
serte bank er

(01). tc,ttet
'inelse Sotri pålegger de

tin i.kt ove. rfor nistenkte om alt som har med udeveringspålegget å g
kjennelse om utsati underretnin.g er tidsbegr og det ikke være anledning til å tre
kjennelse om at udeveringspilegget aldri skal nieddeles til berorte kontoinnehaver.
Påtale.myndigheten må så innhente rettslig beslutning om fodenget utsettelse senest hver
åttende uke, dersom konfidensiakteten rundt innhentingen skal bevares i forhold
koJit e)innehaveren,
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'sk.
utsettelsen hver atten

prilever',
Kripos set ikke behovet for den foresKR!
overf-ti.ng til av gjenstander til fremmed

ke sk•!,-r som bistand i anledning utel
en norsk straffesak, og vi

av den .

Når det gje
forsiagat og departementets vurdering
protokollen forutsetter at petsone.n kan ser
Norge. Dette er det neppe hjemmel til i
klatt gi grunnlag for en slik ordning dvs at

plysninge

Det an ras at lovendringcne odvet
og en har ingen bemerkninger til dett
kunne fa overfort personer som er undedagt 0 i

Det ben rkes videre i denne sammenheng u også synes nødvendig å oppheve
det eksisterende forbeholdet i forhold til 1959 I onvensjonen artikkel li hvor Norge har
erklært at man ikke er forpliktet til å etterkt.,name anmodninger om midlertidige
overforinger, jf side 30).

Det synes også praktisk at det et st;
derso ikornmende som er frthelsb
kr lig ;anuykke

lighet vil. være :dikter til å ,..t-,rge for opprettholdelse av
, vil dc ti,.:, ku:- .e. skape et l.: iydclig mera rbeid, Kripos vil reise

hens.ikt-K. r. ••• .i.lfelkne hvor påtalemyndigheten
som rettsanmodning fra. et annet land.

jf motsatt deveril

3. Metknader til enkelte andre problernstillinger.

koz».
os departer

:ekte cv tori av kommunikasions
:ktig at politiet

land..Vi stotter
får slik adgang til å

te bistand
urykketig avat det frem

bistand

Videre et vi enige i at anmodninge
av personer sot
som er tilfellet ved ordinær kommun
Norge).

n 24, som gjelder
rertng til rette eier. Dersom dette

jer det vel forutsetningsvis på
at det er noe behov for særskilt regulering

Hrø vclse i et anne

gjelder teknisk bistand kommun ka
ge — treffes av patalemyndigheten
'onskontroll av personer som befinner s

ny 25a tikrer Krip os
erdd t konvensjonen og
tiden vedkommende
g lovendringen må derfor

vi har hjemmel til frihetsberovelse

g.

jon og protokoll
t Norge skal

potarnålet om overforing
kker til overforingen. (Det

lette skriftlige samtykke
7a siste ledd hvor samtykke

hjei
loven

ik direkte overfortng
traffeprosessloven §

da

skontroll
etten



20 re.
terri rtum som skjer på gen hånd uten teknisk assts
Utgangspunktet er en varslingsplikt, men etter artikke
slik varsel ikke er nodvendig.

utgan.yspunktet synes varsling som
jurisdiksjonsutovelse og • n norske

> • den annen side medfører
blernstilling at den som f uL avl

vet det. Bestemmelsene orr
av hvilken tekno

teknologiske utvikling vl forsterke pro

Selv
praksi

SOM

hen

om
okon

N • ge ikke har avgitt noen erklærmg o.ni at varsel ikke er nodvendig, ex nok dagens
gående at norske nyndigheter verken avgit eller mottar slike varsel.

Ining med va •
Vi vil også påpeke at et varsling
wodedes de opplysninger som varc,

:TipliSette sporsmål som f ek;

dspunkt

admi,

lik erklæ

g-

°ing ikke
skal være tilgjengelig hele do
eventuelt skal være. Etter var opp ;
Kripos

munika
se fra det

20 nr 7 kat

g vil kunne tenkes il skape et betydelig
' folges opp n d et internt regelverk

skal behandles, herunder ikke
de som rammes av kontrollen.

ngens aktualit

de alminnelige prinstpper for
ende tvangsrakIler på norsk
det stadig oftere blir en

terntorium, kanskje
elektronisk

nok grunn til å anta

Kripos har ikke noen oversikt over hva har gjort, men antar at varsling i p.ral
ikke er vanlig. Det formelle regelverk bor best mulig samsvare med den reelle situasjon og
Kripos vil derfor tilråde at det avgis en erklæring etter artikkel 20 nr 7 om at varsling ikke
nodvendig. Departementet antyder at sporsmålet kan nyanseres f eks ved at unntak fra
varslingsphkten kun skal gjelde i forhold t •tatet n har avgitt tilsvarende erklæring, eller
at varsel kun er nodvendig ved langvarig .jonsh ntrofl , )g ikke ved korte

:usepssednger, Kripos tmr ikke en I ui i il g heÅ ildsmc<s1g I t skilk
mdlom kort og langvadg kontroll ,anskelig å praktisere
noeniunde entydig, Etter var oppf betydning enn
leugden på kontrollen, id unntak land som avgir tilsvarende
erklæringer kan virke besnærende. I. sidighet å være rimelig Her
må man imidlertid ta i betraktning at ordning som i realiteten ikke
praktiseres. De motforestillinger mot valSi nerarbeidet det vil medfore å
utarbeide og admUnstrere en ordning fOr beit, slike varsler, blir ikke vesentlig
mindre av at det bare gjelder noen land.

eventudt m

' grad de
do Eftsla

enser og

annet lands
gj
gis erklæring om at

tilbake dersom man

dvendig å oppgi et kontaktpunkt som
departementet ber om synspunkt på hvem dette

det eventuelt være natudig å legge dette til.

, konsekvenser av
ige administrative eller

enklere og mindre



nadskrevende for nor
det.
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kgges opp at polltiet skA
hovedsak kan riktignok dette kreves
selv medfore administrative oppgavet,

)00-- ko vensonens artikkel 21 'er
leavlytting sorn skjeY
. bor loses ved

idet Norge her har
andre land selv ikke besitter. Det ka.v. x.re

likbistand, og det er vei ikke apenbart a
stendighet kan det vel ikke være po

tret,

vurt
s disse sptrsml bor vurdere
.kke en storre del av kostnadwAc „othindet me

kommunikasjonskontroll bor bæres av

Med hilsen

ukaas

Slik vi ser det kan forslagene medfore
eksempelvis til plikten til å bistå

tendighetene, kan innebære
il her særlig vise til

tforing. Dette vil bla kunne
som det slik vi oppfatter

essig er dette s ett kostbart,
rrryndibet, mii det vil i seg

perator kostnader i
Departementet gir uttrykk for
r dette et svært praktisk

/11-11, ntrol.i som de eller fieste
til å de fleste land etter hvert vil be

politi skal dekke disse utgiftene. Under
esteren i Rogaland som får dette

fa gjennomført etterfersking

enheng h
iivettdegging


