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Kommisjonen har følgende merknader:

KOMMISJONEN FOR
GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER

Det vises til departementets høringsbrev 15. februar 2012 med frist for å avgi uttalelse til 30.
mars 2012.

Til utkastet 45-18 Destruerin av biolo isk materiale

Vår referanse Vår dato

20050193 13. mars 2012

I utkastet § 45-18 er det lagt opp til at biologisk materiale som har vært analysegrunnlag for
DNA-profiler skal destrueres så snart registrering av profilen har funnet sted eller formålet
med undersøkelsen er oppnådd.

Kommisjonen forutsetter at det i denne sammenheng kun tas sikte på biologisk materiale i
form av spytt eller celleprøver fra munnhule, jf. straffeprosessloven § 158 siste ledd.
Annet bevismateriale som er sikret i forbindelse med straffesaken og som kan inneholde
biologiske spor, for eksempel drapsvåpenet, beslaglagte klær m.v. bør oppbevares. Ved
begjæring om gjenåpning vil det kunne være avgjørende å ha tilgang også til dette materialet
for å kunne foreta fornyet DNA-analyse. Betydningen av oppbevaring av bevis, både tinglige
bevis, dokumentbevis og biologisk materiale, er blitt synliggjort gjennom flere av de sakene
kommisjonen har hatt til behandling, Destruksjon eller tilbakelevering av bevismateriale har
for eksempel gjort etterfølgende DNA-analyse umulig. Dette illustrerer betydningen av at
materiale som er innhentet under etterforskingen ikke slettes eller destrueres.

Ny besøks-  /  leveringsadresse, samt nytt telefon- og telefaksnummer fra 19. mars 2012:
Besøks- /leveringsadresse: Tordenskioldsgate 6,0160 Oslo
Telefonnummer: 22 40 44 00
Telefaksnummer: 22 40 44 01
Postadresse: Postboks 8026 Dep, 0030 Oslo (endres ikke).
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Til utkastet 44-4 o 45-17

I begge bestemmelsene benyttes begrepet "gjenopptakelse". Riktig benevning er
"gjenåpning", jf. straffeprosessloven kap. 27 og også utkastet § 10-12 og § 27-1.

Med hilsen

Helen Sæter
leder


