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INNLEDNING

NOU 2016: 24 Ny straffeprosessrov ble sendt på hørlng tll politldlstrlktene og særorganene ved
Polltldlrektorãtets brev av 12. Januar d.å., med høringsfrlst 1. aprll s.å. Krlpos har gJennom
dialog med direktoratet fått ueaft frist. Direktoratets frist ovefor Justls- og beredskaps-
depaftementet er forlenget tll 15. august s.å.

Kripos har på anmodnlng avgitt en ressursperson til en intern arbeldsgruppe som skal utforme
dlrektoratets høringssvar. Kripos har utvekslet informasJon med denne gruppen underveis I

arbeldet med hørlngssvãret, og oversendt skriftllge utkast. De vesentllge delene av vårt
hørlngssvar har derfor vært kjent for dlrektoratet også forut for den formelle oversendelsen.

I første del av vårt hørtngssvar gis enkelte overordnede synspunkter, sett fra Krlpos' ståsted.
Hoveddelen av hørlngssvaret er merknader tll NOU 2016: 24, heretter kalt "utrednlngen", del
III, og følger sðmme kaptttellnndellng som denne. Straffeprosesslovutvalget benevnes heretter
som "utvalget". NågJeldende stralfeprosesslov er forkortet på vanllg måte; tll nstrpl.".

Forslaget tll ny straffeprosesslov benevnes I det følgende som "lovforslaget".

NOEN OVERORDNEDE SVNSPU NKTER FRA KRIPOS' STASTED

Johs. Andenæs har skrevet følgende om straffeprosessreglenes formål:

Det bllr undertlden sagt at hovedformålet med reglene om straffeprosessen er å slkre at lngen
uskyldlg bllr dømt, Dette er å dr¡ve en god tanke for langt. Det prlmeere formål med
straffeprosessen er selvsagt å gjøre straffansvaret til en realltet. Straffeprosessen er en slags
forlengelse av strafferetten. Straffebestemmelsene forutsetter at den skyldlge kan bll dømt o9
dommen fullbyrdet. Bare derved kan en oppnå de allmennpreventlve og lndlvldualpreventive
virknlnger som straffebestemmelsene tar sikte på. Uen hensynet tll at lngen uskyldlg skal bll
dømt, er en vlktlg begrensende faktor når det gjelder å oppnå disse formå1.
Straffebestemmelsene vllle nok bll mçr effektlvê dersom det var lettere å få en mlstenkt dømt,
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Betydningen av overordnede rettsnormer, som Grunnloven og folkerettslige forpliktelser, har
utvalget uttalt seg om på side 1 29 flg. Det slås fast at disse forpllktelsene, ikke mlnst
menneskerettighetene, er absolutte skranker for utformlng og praktisering av lovgivningen.
Selv om det i prinslppet kunne være ønskel¡g med en generell kaftlegglng av lovglvers
handllngsrom, rnener utvalget det er ureallsllsk å avklare dette på et abstrakt plan. I stedet
må det vurderes ved utarbeldelsen av den enkelte bestemmelse "om den løsnlng som fremstår
som den foretrukne, vil være forenlig med Grunnloven og folkeretten". På side 1 30, første
spalte, annet avsnitt, sler utvalget:

Umlddelbart kunne det kanskje synes nærllggende å tilkjennegl utvalgets generelle syn på
hvorvldt en ny straffeprosesslov bør utformes med en sikkerhetsmargin mot å komme I
strid med Grunnloven og folkeretten. Høyesterett har for domstolenes del avvist en slik
tllnærming hva gjelder løsningen av rettsspørsmål som aktuallserer forholdet mellom
norske rettsregler og Den europelske menneskerettskonvensjon (EMK). Sett fra lovglvers
ståsted kan spørsmålet lmldlertld vanskellg føses helt generelt, noe som har sammenhenE
med at lovgivers handllngsrom ikke kan kartlegges abstrakt, og at risikoen for brudd pE

overordnede rettsnormer knytter seg vel sã mye til den fremtidige praktlserlngen av loven
som tll utformlngen av lovteksten. For lovglver bør uansett det overordnede mål være å gl
den beste regulerlngen av ullke forhold, selv om det å unngå brudd på overordnede
rettsnormer også er vlktlg - lkke mlnst i lys av EMKs overordnede subsldlarltetsprlnsipp.
For utvalget har det uansett væ¡t en amblsjon ã la de verdier som de overordnede
rettsnormene bygger på, prege lovforslaget. Det lnnebærer I mange tllfeller forslag tll
regulerlng - for eksempel av retten tll forsvarer betalt av det offentliE€ - som går lenger
enn-Norges forpliktelser, uten at det er dlrekte motlvert av et ønske om "overoppfyllelse"
for å begrense rislkoen for motstrld med overordnede rettsnormer.

Kripos slutter seg tll de delene av lovforslaget som tydellggJør eller forenkler - og på noen
punkter kodifiserer - de grunnleggende pr¡nslppene for straffesaksbehandllngen, herunder
almlnnellge regler om etterforsknlng i lovforslaget kaplttel 1 3. Vl støtter også i all hovedsak
den systematiske oppbygningen av lovforslaget, som det er nærmere redegjort for i utred-
nlngen kaplttel 29, Lovforslaget fremstår alt I alt som mer overslktllg og brukervennlig enn
nåværende lov.

Det er lmldlertld, etter vårt syn, uheldlg at utvalget foreslår flere ressurskrevende lovendrlnger
som overoppfyller statens folkerettslige forpliktelser. UWalget uttaler at det lkke er motlvert av
et ønske om overoppffllelse, men oppg¡r heller lkke noe annet adekvat motlv. Hovedformålet
med ny straffeprosesslov er å awlkle straffesaker "effektlvt og rettsslkkert", jf. mandatet
punkt 2. Handlingsplanen for løft av etterforsknlngsfeltet har det sämme formålet. Det vlses
også tit Rlksadvokatens mål- og priorlteringsrundskrlv (nr. Il21 ].,6')t hvor en understreker
vlktigheten av å "slkre en målrettet og effektlv straffesaksbehandllng av høy kvalitet som
iva reta r rettssi kkerhet og menneskeretti gheter".

Enkelte av lovforslagene vll etter vår oppfatnlng ha en negatlv lnnvlrknlng på tiltakene som er
lverksatt på etterforsknlngsfeltet, og bremse eller reversere det etterlengtede arbeldet som nå
utføres der, samtldlg som gevlnsten for rettssikkerheten synes llten. Som eksempel nevnes
lovforslaget 5 3-f2 (sett I sammenheng med q 3-21 ), om forsvarer I polltlavhør ãv m¡stenkte,
som i praksis kan vanskellggjøre grunntanken om mer politiarbeid på stedet, virke negatlvt lnn
på arbeldet ved felles straffesakslnntak, og bll et forslnkende ledd I saksavvlkllngen. Se
n€ermere om dette i punkt 9.2 nedenfor. Forslagene i 55 34-1 0 tll 34-1 2 om skriftllg
redegjørelse, felles saksfremstllllng og sluttlnnlegg vll etter omstendlghetene kunne hemme
fremdrlften snårere enn å fremskynde prosessen. Andre forslag reverserer eller endrer nyllg
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vedtatte lovendringer, uten at det gls noen adekvat begrunnelse for det, eksempelvls reglene
om tilrettelagte avhør. En mer effektiv rettsforfølgnlng, hvor både mistenktes og fomærmedes
rettsslkkerhet skal ivaretas, oppnås lkke nødvendlgvls gJennom disse delene av lovforslaget.

Lovforstaget g 28-1 , om at domstolen kan sette en preklusiv frlst for påtalevedtak, gJør et
kraftlg ¡nnfroég I anklageprlnslppet. Sett hen tll utvalgets uttatte mål om å styrke påtate-
myndigheteni uavhengighet fremstår det underlig E lnnføre en regel som hører mer naturllg
hJemme I en inkvlsisJonsprosess. påtalemyndlgheten skal være rFvhenglg fra den lovglvende
så vel som den dømmende makt. Oet er en prlnslplell forskJell på at domstolen opprettholder
et beslag eller tlllater en etterforsknlngsmetode, o9 at domstolen gls myndlghet tll å lnnstllle
den straffeforfølgnlngen som påtalemyndlgheten har iverksatt. Vl merker oss at et mlndretall I

utvalget har dlssentert på deüe punktet.

Utrednlngen er omfattende, og arbeidet er utført på relatlvt kort tid, Tll tross for mandatets
berydellgã omfang, har utvaþet også vurdert - og fremmet forslag på - områ¿er som lkke
faller dlrekte lnnenfor mandatet, herunder reglene om varetektsfengsllng. Her har Kripos
lnnvendlnger, Jf. punkt 1 4.4 nedenfor.

Hva gJelder skjulte tvangsmldler har utvalget stått fritt tll å foreslå endrlnger, men mandatets
punkt 5 legger til grunn at det lkke er nødvendlg:

Lovreglene om de skJulte tvangsmldlene I straffeprosesslovens fJerde del er under revlsJon.
Det vlses tll Prop. t47 L (2At2-201 3) og en proposlsJon som ventel¡g vll fremmes for
Stortlnget I løpet av 201 4. ProposlsJonene følger opp NOU 2009; 1 5. Departementet legger
tll grunn at lnnholdet i dlsse reglene, etter lkrafrsettlng ¡ v de slste endrlngene, I all
hovedsak vll være tllfredsstlllende. Utvalget kan likevel foreslå endrlnger.

Krlpos har bldratt aktivt med lnnspill under denne lovglvnlngsprosessen, som startet med
utarbeldelsen av NOU 2009: 1 5, ble tulgt opp gJennom Prop. 1 .47 L (201 2-201 3) og Prop. 68 L
(201 5-201 6), og som foreløplg er avsluttet med lovendrlngene som trådte I krafr 1 . jull 201 6.
Vl har flere merknader tll uWalgets forslag om endrlng I reglene om skJulte Wangsmldler, Jf.
punkt 1 4 nedenfor. En generell innvendlng fra Kripos er at uWalget - uten en klar redegrørelse
for endrlngsbehov - velger å foreslå endrlnger I flere regelsett som nyllg har vært Justert etter
omfattende og grundlge endrlngsprosesser.

Heller lkke ulovfestede etterforsknlngsmetoder var omfattet av mandatet. Llkevel har utvalget
foreslått å lovfeste spanlng, lnfiltrasJon og provokasJon.

Selv bemerker uWalget følgende I utrednlngen slde 298 første spalte, nest slste avsnltt:

U¡valget står således frltt tll å fores¡å endrlnger av enhver art ;or alle typer tvangsmldler,
men gltt lovhlstorlkken, rettstltstanden og utvalgeB mandat, sammensetnlng og tld til
r\dighet, er lkke alle slder av regelverket ltke grundlg vurdert,

Etter vår oppfatnlng bærer forslaget om lovfestlng av - og t¡l dels store endrlnger I - reglene
om tvangsmldler preg av manglende helhetsoverslkt og manglende utrednlng av konsek-
vensene av forslaget. Som eksempel vlser vl tll lovforslaget 5 21 -1 sett- I sammenheng med
g2l.-4 om henholãwls spanlng og lnfiltrasJon. Sllk vl fon¡tår ordlyden, åpner lovforslaget for
lnfiltrasJon overfor tredJeperson, mens det stenges for spanlng mot andre enn mlstenkte.
Fordagèt tnnebærer også at spanlng må besluttes av påtalemyndlgheten, I utgangspunktet av
polltlmester, Jf. lovforslaget 5 1 4-3 fønste ledd. Samlet utgjør forslaget en vesentllg endrlng av

tlørhgssvarfra Krlpos - NOU 201 6: 24 t{y stråffeprosesslov (versjon 1 .1) 4176



gjeldende rett, og kan få negatlve konsekvenser for kriminalitetsbekjempelsen om det vedtas
sllk det forellgger nå. Lovforslaget fremstår dessuten lnkonsekvent, idet lnfiltrasjon må anses
som mer f nngripende enn spanlng. Ët annet moment som underbygger behovet for ytterllgere
ulrednlng, er at utvalgets vurdering av de ulovfestede metodene ikke omfatter kontrollefte
leveranser, Hvis spanlng vurderes lovfestet, er det etter vår oppfatnlng naturlig at dette
vurderes I sammenheng med den ulovfestede adgangen til å gjennomføre kontrollerte
leveranser. Kripos' utgangspunkt er at metodene bør forbli ulovfestet som I dag. Våre
vurderlnger fremgår av punkt 1 4.1 0 nedentor.

Et ånnet moment som må hensyntas dersom ulovfestede etterforskningsmetoder skal
lovfestes, er Norges rolle i internasjonalt politisamarbeid, først og fremst det europeiske.
Dersom vilkårene blir vesentllg annerledes enn I våre naboland, vanskeliggjøres samarbeldet,
hvllket påvlrker mullgheten t¡l å oppklare grensekryssendes krimlnalitet. Utvalget har i liten
grad redegjort for andre lands rett på områOet og hvllke konsekvenser de foreslåtte vilkårene
vil få for lnternasjonalt samarbeld.

Mandatet - og utvalgets vurderinger - har et sterkere fokus på domstolsbehandllngen enn
etterforsknlngsfasen. Dette kan lnnebære at de praktlske konsekvensene det nye regelverket
får for etterforsknlngsfasen, lkke overskues I tllstrekkellg grad.

Nåv¡erende lov heter som kJent lov om rettergangsrnåten I straffesaker. Utvålget foreslår å
endre navnet til lov om behandllng av straffesaker, med samme korttlttel som før;
straffeprosessloven, Som utvalget skrlver på slde 1 01 , første spalte, skjer mye av straffesaks-
behandllngen utenrettsllg, og straffeprosessloven er for en stor del en etterforsknlngslov.
Utvalget makter lmldlertld ikke å følge opp dette utgangspunktet med regler som I tllstrekkellg
grad lvaretar etterforsknlngsfasen. Ârsaken synes sammensatt. Dels skyldes det at mandatet I

det vesentllge retter seg mot domstolsbehandlingen. Utvalget bes først og fremst om å
vurdere regler for lretteførlngen. Etter vår menlng kommer utvalget skjevt ut gjennom sin
forståelse av grunnleggende, faktlske forutsetnlnger for revlsjonen, jf. kaplttel 3.2 Jf. kaplttel 4
jf. vedlegg 2, som vl kommenterer nedenfor. Stadlenøytrallteten er en medvlrkende årsak,
Utvalget skrlver I utrednlngen slde 1 01 , første spalte, at "[d]et legges i stor grad opp tll
gjennomgående regulerlnger på Wers av de ullke stadler ãv prosessen". Ulempen er at
domstolsbehandllngen synes å tjene som utgangspunkt for den stadlenøytrale reguleringen,
som lkke alltld passer I etterforcknlngsfasen.

Utvalget har i kaplttel 4 behandlet mandatets faktiske premlsser knyttet tll krlrnlnalltetsblldet
og håndteringen av straffesaker I straffesakskJeden. Basert på vedlegg 2 tll utrednlngen mener

3 O^ grrn
"kryssende

versus gr€nseoverskridende: Ordet overckrlde betyr 'at mån päsçerer grens€n for det
tlllatellge', 'at noe e¡ epokegjørende', eller'at noe pasFerer en grenseverdl'av noe slag, gJerne I negåtlv retning:

- Kunsten var grenseoverskridende (akså epokegjørende).
' Budsjettet overskred slne grenser.

Å overskrlde noe har lngentlng å gJøre med at man krysser fysiske grenser, det være seg landegrenser,
dlstriktsgrenser eller andre. Forvirrlngen er nok knyttet til grensegangen mellom o$et grense I betydnlngen 'en fyslsk
grense'og ordÊt grense I betydnlngen 'en grenseverdl' eller en 'moralsk Þegrensning'.

All krlmlnalltet ove¡skrider moralske grenser, sonr ogst er grens€r for det tillatellge, og er dermed per deflnlsjon
grenseoverskrldende, Uttrykket grenseaverskridende kriminalitet er derfor speslelt uheldig. Dette er tatt opp med
Språkrådet, som er enlg I vår vurderlng. Krlmlnalltet som går på tvers av fyslske grenser, bør kalles grensekryssende
krlmlnalltet,
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utvalget det lkke er grunnlag for påstanden I mandatct om at det i dag er flere komplekse
sakeimed mer omfatiende bevlsførsel enn da gjeldende lov ble utformet. På slde 7!6, annen
spalte, forstås påstanden om økt kompleksltet sllk:

I det ¡ lste llgger impll¡ltt at ¡traffe¡ak.ne tar lengrc tld å behandle I rettsðpparatet, særllg I

domstolene, og/eller er mer ressurakrevende, og at en ny lov skal legge tll rette for blant
annet begrenslnger I bevlsførsel og kortere saksbebandllngs- og ¡ retteføringstld.

Utvalget mener mandatets faktlske premlsser lkke er holdbare på Oette punktet. Fra slde 739,
første spalte, hitsettes :

- Premlsset om at det er "stadlg mer komplekse gaker med en gtadlg mer omfattende
bevlsførsel", har lkke generell gyldlghet. Straffesaker med fdsbruk over 60 rsttstlmer har
over år vært stabilt både t antall, t¡ dsbruk oE I äntall tlltalte I hver sak,

- Basert pE Uet samþde antall saker som hvert tr behandles I domstolene, er det kun et
svært begrenset antall saker som kan karakter¡ ser$ som 'komplekse med (,.,) omfattende
bevþførsel". KonklusJonene innebærer at dE faktlske premlsse_ne som llgger tll grunn for
behoveÈ for en refonn og en ny lov, er svekket, Behovet må følgel¡ g begrunnàs på en
annen måte eller preslseres nærmere,

Utvalget har som nevnt gltt uttrykk for en vlsJon om en lov som lvaretar etterforsknlngsfasen I

Itke stor grad som lretteførlngen. Da er det etter vår oppfatnlng en mangel at straffesakers
kompleksltet vurderes ut fra antall aktører under lretteførlngen og antall rettsdager,

Erfarlngsmessig er det kun en mlndre - ofte svært llten - del av den totale lnformasjons-
mengdãn I en ltraffesak som presenteres som bevls I retten. På velen dit har påtalemyndlg-
heten og tlltalte med sln forsvarer sortert lnformasJonen og plukket ut det de mener er egnet
Ul å belyse forholdene tlltalebeslutnlngen gJelder. Utfordrlngen med stor lnformasjonsmengd€
gjelder følgellg lkke bare I saker som ender med tlltale, men også saker som ender med
iorelegg eiler beg¡ ærlng om tllståelsesdom. loven må fungere llke godt I saker med
henholdsvls stor og llten lnformasJonsrnengde, og uavhenglg av om behandllngen skjer ved
domstolene eller utenrettsllg.

For polltlet er det vlktlg at en ny straffeprosess¡ov I tllstrekkellg grad hensyntar komplekslteten
I etterforsknlngsfasen. Det gjelder særlig den teknologlske utvlkllngen, som de slste årene har
vært enorm, og som har ført tll at aktørene I etterforsknlngsfasen mä händtere en stor
mengde lnformasJon, hvorav store deler er lrrelevante for de forhold domstolen skal þehandle
på tlltalestadlet. Bruk av elektronlske hjelpemldler og lntemett har blltt en sentral del av den
norske befolknlnEens hverdag. I 201 5 hadde 85 prosent tllgang på smarttelefon o9 75 prosent
på nettþrett, 87 prosent brukte lnternett, og glennomsntttflg brukstld var 2 tlmer pr, dag. I
201 6 økte bruken av lnternett ytterllgerc, tll 89 prosent av bcfolknlngen, Den yngre delen av
befolknlngcn er tllnærmet fullrepresentert. Det cr esUmert at 80-90 prosent av all elektronlsk
lagret lnfõrmasjon I verden er generert I løpet av de slste to årene. Den ådtge dataveksten for
det neste tlåret ventes å þ¡ ¡ 40 pros€nt" Hvls det lnnfrls, vll den lagrede lnformasJonen dobles
hvert annet år. Det er lntet som tllsler en annen r¡tvlkllng I Norge enn I verden for øvrlg.

Det er behov for et regelverk som glr mullghet til å gJøre et relevant utvalg av de dlgltale
bevlsene som samles lnn, enten ved en fortløpende flltrerlng eller ved å hente ut de data som
antas å være av lntereËse for å opplyse saken, InformasJonen som flltreres bort, bør slettes,
eller helst lkke lagres I det hele tatt, hvls mullg. Et praktlsk eksempel på ftltrerlng er ved
kommunlkasJonskóntroll av et kommunlkasJonsanlegg der det ogEå strømmes tradlsJonell tv
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og nett-tv. Dersom strømmingen lkke har noen tllknytning tll det straffbare forholdet, og det
er teknlsk mullg å flltrere bort lnformasjonen hos leverandør eller hos politiet, bør det g1øres.
Foruten at lnformasjonen er uten betydnlng for saken, er tilgJengeliggJørlng praktisk og teknisk
svært utfordrende. Et annet eksempel på behov for å f¡erne opplysninger 1 ør de blir en del av
sakens dokumenter, er lntlme bilder av mistenktes kjæreste lagret på beslaglagt PC eller
mobll, som av åpenbare personvernhensyn ikke bør gjøres til gjenstand for innsyn for andre
mistenkte, fornærmede eller andre aktører. Etter gJeldende rett er det adgang t¡ l en viss
relevansvurdering.

Saksopplysnlngsbegrepet er dynamisk. Dersom unntakene I 5 6-l annet ledd er ment å være
uttømmende, gls domstolene mlndre rom for å drtve rettsutvlkling enn de har nå og bør ha I

fremtiden, Dagens saksopplysningsbegrep er et resultät åv flere lovendringsprosesser som
blant annet har hatt tll formål å skaffe et tllstrekkelig vern for sensltive opplysnlnger, herunder
polltlets bruk av lnformanter. Krlpos er uslkker på om lovfestlng av unntakene fra lnnsyn er
rlktlg vel å gå, se våre merknader tll kaplttel 1 2.

Videre er det vlktig at straffeprosesslovgivningen I tllstrekkellg grad tar hensyn til offerets
personvern gjennom å gl polltiet tilstrekkellge mullgheter og vlrkemidler for effektlv retts-
håndhevelse, herunder på tntemett. Manglende mutlgheter tll å slkre borgerne mot krimlnalitet
kan I ytterste konsekvens være I strld med EMK. CIfferets personvern er anerkjent I flere
avgJørelser fra EMDa. Integrltetskrenkelser og lnternettrelaterte overgrep tar lang fld å etter-
forske dersom bevlsene llgger på utenlandske servere og rettsanmodnlng er påkrevd for å få
dem utlevert. Lovforslaget S 28-1 er etter vår oppfatnlng llte forenlig med hensynet tll offerets
personvem, særllg når det ses ¡ sammenheng med at adgangen tll å relse privat straffesak
foreslås fJernet.

Før den nye loven vedtas, må hvert enkelt lovforslag undergls en grundlgere vurderlng - både
lsolert og samlet -, saerllg med tanke på å overskue konsekvensene for etterforsknlngsfasen.
Resultatet av høringsrunden, hvor alle brukerne av lovverket, herunder de med polltlfagllg
kompetanse, gls anlednlng tll å ytre slne syn, bllr en vlkHg premlss for de mange vanskellge
awelnlngene som deretter skal foretas av departementet.

I våre merknader nedenfor konsentrerer vl oss I hovedsak om delene av lovforslaget vl enten
er uenige i eller stiller spørsmål ved utformlngen av, Innlednlngsvis ønsker vl derfor å under-
streke at utvalget har levert et lovutkast som på flere områder lmøtekommer de behov polltl
og påtalemyndlghet har, og som vl vurderer sorn et efFektlvt og rettsslkkerhetsmessig godt
verktøy for fremtldig straffesaksarbeld. Utrednlngen danner for øvrig et godt grunnlag for den
vldere lovglvningsprosessen. Omfanget av utredningen, og den begrensede tlden vl har hatt tll
gjennomgang, gJør det lmldlertld vanskellg å forslkre seg om at alle detalJer er sett og
tilstrekkellg vurdert. Vl stlller oss tll dlsposlsJon dersom det er ønske om nærmere utrednlng
av enkeltheter I vårt hørlngssvar.

{ Eksempelvls K.U. versus Flnland, dom ov 2. desember 2008, som konkludèr-te med at Flnland hadde brutt sin plikt til
effektiv beskyttelse av retten til prlvatllv etter art¡kk€l I ved lkke å la n¡ernmel for utlevering av opplysnlnger som vår
nødvendlge for etterforsknlng og oppklaring av saken.

Høringssvar fra Krlpos - NOU 201 6: 24 Ny stråffeprosesslov (versJon 1 .1) .rt7g



¡IIERKNADÊR 1 ¡ T UTREDI{INGEN DEt ilT ALMINNELIGE MOTIVER

I det følgende gls merknader tll kapltlene I utrednlngens del II L I noen tilfeller har vl også
merknader tll selve lovforslaget. Jf, utrednlngen del lV. Disse er lnntatt sammen med
merknadene tll motlvene.

KAPITTET 6 - INFORIIASTONS- OG KOMIIUNIKAS.IONSTEKNOLOGI

Kripos støtter utvalgets syn på behovet for forbedrede lKT-løsninger I strafferettspleien, både
hva gJelder løsnlnger for kommunlkasJon mellom partene, for sikring av bevls (eks. rettsllge
forhandllnger) og for støtte tll gJennomføring av den rettsllge prosessen. Det er, som utvalget
påpeker, vlktlg at regulerhgen av sllke løsnlnger er teknologlnøytral for fortløpende å kunne ta
I bruk forbedret teknoloEl uten å måtte gå veten om lovendrlnger.

6.3 Sak¡bchandllngssystcmcr
Krlpos støtter utvalgets vurderinger om at dagens system for dlstribusþn av etterforsknlngs-
dokumenter medtører et betydelig merarbeld for etterforskere og kontorpersonell I politlet.

Krlpos har slden 2005 etterforsket egne saker lnnenfor våÉ sakllg avgrensede ansvarsområde,
I tlllegg tn å Ulstå distrlktene under etterforsknlng av alvorlige og omfattende straffesaker. Vi
har gJennom vårt arbeld erfart at lnformasJonsmengden som lnnhentes i hver enkelt sak, har
økt betraktellg de senere årene, I tråd med øknlngen t antall sporsteder. Særlig gjør dette seg
gJeldende ved dlgitale spor. Dermed øker også volumet av saksdokumenter og øvrige
opplysnlnger I saken.

Dagens løsning, som i hovedsak baserer seg på å koplere og sende ut paplrdokumenter per
post eller ved bruk av bud, er verken henslktsmesslg eller egnet fll å Hlfredsstille behovet far
lnnsyn for partene. Ordnlngen er også meget tldkrevende og kostbar for polltlet.

Som eksempel nevner vl en arbeldsmarkedskrlmlnalltetssak Krlpos har etterforskets. Tlltalen
omfatter I hovedsak grove bedragerler ved bruk av andres ldentitet, begått som ledd I

aktlvltetene tll en organlseÊ krlminell gruppe, samt annen økonomlsk og samfunnsskadellg
krimlnalltet. Totalt 81 personer har vært / er slktet i saken, og har følgellg krav på innsyn I

sakens dokumenter.

Pr. I dag består straffesakens opplysnlnger av:

Qrd inære stnffesaksdoku menter :
Opptak av polltlavhør (vldeofiyd):
Ko m m u n Ika sJan skon trolI :
Hlstorlske traflkkdata (teledata ) :
Beslag la gte d ataen h eter:
Beslag lagte telefaner :
Kontautskrlfter:

78 500 sider
ca. 700 avhør, totalt 200 GB data
ca. 962 tlmer med opptak
204 fîler, ca. 180 MB
236 enheter, 6-7 TB
ca. 1 00 telefoner og ca. lo0 SIM-kort, ca. 500 GB
ca. 1 000 filer, ca. 7 GB

s oP zalo.
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I tillegg kommer annen informasjon, som beslaglagte e-postkontoer, IMEl-undersøkelser,
underbllag, lnnskannede beslag fra ransaklng mv.

Det sler seg selv at det er tilnærmet umulig å tilglengeltggjøre opplysnlngene gjennom
papirutskrifter. Det finnes heller lngen standardlsert løsning som muliggjør digital distribusjon.
I mangel av andre løsnlnger tílgjengeliggjøres det meste ved utleverlng av krypterte
lagringsmedier. Etter hvert som nye opplysninger innhentes, må lagringsmedlene oppdateres.
Logistlkken rundt dette er meget krevende.

I tillegg er det praktiske utfordringer ved at det under etterforsknlngsfasen klausuleres
dokumenter etter strpl. $ 242. Det må føres manuell kontroll med hvem som skal ha tllgang lil
hva, samt tidspunkter og omfanget av klausulerlngen for hver enkelt slktet. I en sak med
mange siktede samt ved forsvarerbytter og tilsvarende bytte av kopisett, er dette seerllg
utfordrende,

Kripos' erfaring er at mange forsvarsadvokater og domstoler, på tross av ovennevnte
utfordringer, fortsatt foretrekker å motta saksdokumentene ipaplrform. Det glr betydellg
merarbeld for politlet at det - etter gjeldende straffeprosesslov - I utgangspunklet er valgfritt
hvorvldt saksdokumentene skal mottas elektronlsk eller I papirform6. Det bør utarbeldes
forskrlfter som klargJør at tilgjengellggjøring av saksdokumenter som hovedreçel skal skje
dlgltalt, Jf. lovforslaget 5 6-1 2. Dette er også I tråd med Handlingsplan for løft av
etterforskningsfeltet, tlltak 20 - dlgltal straffesaksbehandling. Slik forskrift forutsetter utvikllng
av en egnet dlgltal løsnlng som lvaretar behovene til aktørene.

6.4 Kommunikasjon i straffesaksbehandlingen
I tlllegg tll oversendelse av saksdokumentene er det løpende kontakt mellom polltiet og de
andre partene I saken samt domstol og forsvarere. Informasjonen utveksles I hovedsak via
ukryptert e-post.

Denne formen for kommunikasJon relser vlktige problemstilllnger. Det ene er manglende
lnformasjonsslkkerhet. Det andre er kravet tll notoritet; hvordan kommunlkasjonen slkres
både for den aktuelle saken, ved forsvarerbytter og eventuelt også for senere behandllng av
saken (gjenoppta kelsesbegjærlnger).

Utvalget vlser tll Stlfinner og Aktørportalen som kommunlkasjonskanaler, Svakheten med
begge dlsse løsnlngene er, sllk vl forstår det, at de tar utgangspunkt i at kommunlkasjonen
skjer med domstolen som en av pðrtene. Dette lvaretar lkke den omfattende kontakten
mellom politiet/påtalemyndigheten og forsvarerne. Det bør utarbeldes en felles portal for
utveksllng av saksdokumenter og kommunikasjon mellom partene, en løsnlng som lvaretar
behovet for kommunikasJon gJennom hele saken og mellom alle lnvolverte parter.

6, 4. 2 I nforma sJo n ssi kkerhet

Straffesaksopplysnlnger lnneholder personsensltlv lnlormasjon. Det er vlktig at lnformasJons-
slkkerheten lvaretas i alle ledd I straffesaksbehandlingen.

6 ¡ Eidsivating lagmannsretts kjennelse 1 3. juni 201 5 ¡ sak 1 4-1 99453S4K-E|-AG, Jf. Høyesteretts ankeutvalgs
kjennelse publisert som HR-201 5-322-U.
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Kripos er uenlg med utvalget i at dlgltale kommunlkasjonsløsnlnger medfører større
sprednlngsfare for personsensltiv lnformasJon. Krlpos har erfarlng med at straffesaks-
dokumenter og harddlsker med straffesakslnformasjon blir borte hos forsvarereT, og at det er
vanskelig å få tllOate saksdokumenter og annen saksinformasJon fra forsvareme ved
forsvarerbytte. Vi er også lqjent med at enkelte advokatkontorer har lagret kopier av
kommunlkasJonskontrollmateriate fra avgJorte saker. Forslaget fra Advokatlovutvalget må
derfor følges opp for å lvareta en tllfredsstlllende lnformasjonsslkkerhet også hos forsvarere,

En dlgltal løsning vll sørge for at forsvarere får tllgang tll saksdokumentene når de trenger
dem, og at tllgangen fJernes når forsvareroppdraget opphører. Det er også en mullghet å
innføre en loggfunksJon som lvaretar notorltet ved klausulerlng av dokumenter mv.

6.4.5 Fjemavhør og fjernmøte

Kripos støtter utvalget I at erfarlnger med bruk av fJernavhør og flemmøte er gode. Krlpos
men€r at videokonferanseløsnlnger pr. I dag ikke utnyttes I stor nok grad i domstolen. I de
fleste andre sektorer I samfunnet har denne typen løsnlnger blltt meget vanllge, Det gir store
effektlvlserlngsgevlnster og den teknlske kvaliteten har blltt meget bra.

Krlpos mener at utvalgets forslag om fJemmøter lkke går langt nok. Særllg gjelder dette ved
varetektsfengsllnger hvor polittet bruker meget store ressurser på å frakte slktede tll og fra
domstolen for korte fengslingsmøter. Hovedregelen bør være at slike møter foregår ved at
mlstenkte møter pr. vldeollnk. Det må samtidig også tllrettelegges for at forsvarer kan ha
konferanse med mlstenkte vla et sllkt system. Kripos er enlg I at førstegangsfengsl¡ng,
fengsllnger hvor det begjæres lsolasjon. og hvor det har gått mer enn 12 uker siden forrige
fengsllng med fyslsk oppmøte, v¡l være tllfeller som normalt vll begrunne at mistenkte møter
fysisk, V¡ mener derimot at loven må åpne for at mistenkte kan samtykke Hl å møte gJennom
fjemmøte også ¡ sllke tllfeller og når retten finner dette ubetenkellg. Det kan klart tenkes
tllfeller hvor mlstenkte på grunn av lang transportvel eller hvor han eksempelvls har
samtykket i forlenget isolasJon, foretrekker å møte vla fjemmøte, og dette bør loven åpne for I

5 31 -1 . Med andre ord bør også mbtenkte kunne samtykke tll ffemmøte etter $ 31 -1 , 2 ledd,
bokstav a og b, på samme måte som for bokstav c.

Tolker bør også kunne delta gJennom fJemmøte. Med dagens teknlske løsnlnger bør skJerm-
tolklng av rettsmøter være en tllfredsstlllende løsnlng både ved polltlavhør og rettsmøter. Mer
effektiv bruk av tolkene vll både redusere kostnadene og øke tilgJengellgheten på tolker" For
en del språk er kun et begrenset antall gode tolker tllgJengellge.

6.5 Lyd- o9 bildeopptak

6.5.2 Lyd- og bíldeopptak av polltlavhør

Se kaplttel 9, mlstenkte og fonsvarcren.

6,5.3 Opptak under rettsmøter

Kripos støtter utvalgets forslag tll ny bestemmelse I domstolloven 5 134b om lyd- og bllde-
opptak av rettsmøter. Det er lngen gode grunner for at rettsmøter ikke skal dokumenteres på
samme måte som utenrettsllge forklarlnger.

7 oP Broken Lorry.
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Kripos' erfaring er at rettsmøter I dag dokumenteres for dårlig. og at mistenkte i noen tilfeller
spekulerer I dette. Det medfører at mlstenkte kan "prøve seg" med en forklaring I tingretten,
men står fritt I å gå no* fra denne under ankeforhandllngen I lagmannsretten. I slike tilfeller er
det vanskelig å dokumentere forklarlngen gltt i tlngretten for å foreholde mistenkte
forklarlngen, på samme måte som man foreholder forklarlnger gitt I polltlavhør, Saerlig kritisk
blir dette når mistenkte har valgt å ikke forklare seg for politíet, eller hvor mistenkte endrer
forkl aringen sin vesentl lg u nder ti n grettsforha nd I in gen.

I mangel av egnet utstyr i tingretten har Krlpos ved en rekke Ulfeller selv gJort lydopptak av
hovedforhandllng i tingretten og ankeforhandllng i lagmannsretten. Det er lngen tvil om at
opptak av forklaringer har en dlsipllnerende effekt ved at mlstenkte og vltner vet at
forklaringen bllr tatt opp, og at den kan foreholdes ved behov.

Derimot mener Krlpos at utvalget lkke går langt nok I forslaget om opptak av rettsmøter. Etter
vårt syn bør alle rettsmøter med muntlige forhandlinger tas opp, lkke bare hoved- og
ankeforhandllng. Særllg gjelder dette fengsllngsmøter hvor mlstenkte ofte forklarer seg, og
hvor dokumentasJonen pr. I dag er mangelfull. Det samme gjelder ved bevlsopptak, hvor det
også er avgJørende å få en fullstendlg dokumentasJon av forklarlngen. Kripos foreslår derfor at
utkastet til domstolloven ny $ 1 34b første ledd bokstav a utgår.

6.5.4 Særlig om bruk av lyd- og blldeopptak under haved- og ankeforhandling

Kripos er helt enlg I utvalgets vurderlnger hva gjelder nytteverdlen av å gJenbruke opptak av
forklaringer fra hovedforhandling under ankebehandlingen, eventuelt med supplerende avhør I

tllfeller hvor dette er nødvendig.

Krlpos' erfarlng er at det sJelden tllkommer noe nytt under ankeforhandling fra vltner som
alterede er avhørt under hovedforhandlingen. Snarere tvert lmot er forklarlngene dårligere
fordl det har gått lengre tid og vltnet husker dåillgere. Det kan selvsagt ha kommet til nye
opplysnlnger som gjør at vltner må stilles nye spørsmå|, men dette kan løses gJennom kortere,
supplerende avhør.

Ankeforhandllngen bør endres fra en fullstendlg repetlsJon av hovedlorhandllngen tll
overprøvlng og kontroll. Kripos' etfaringer er at hovedforhandllngen I mange saker fremstår
som en prøvesak hvor partene er dådlg forberedt fordl de vet at saken har automatlsk
ankerett, og hovedforhandllngen brukes t¡ l å lære faktum I saken. I tillegg vil lyd- og
blldeopptak være en praktlsk vlktlg fordel I tilfeller hvor det skJer forsvarerbytte mellom første-
og andrelnstansf og sllk sett bygge opp under prinslppet om fritt forsvarervalg.

KAPITTEL 8 - PÅTALEIVIYNÞIG}IETEN OG DENS VIRKSOMHET

8.2 Organiseringen av påtalemyndigheten

8,2.7 Pâtalemyndighetens uavhengighet. Forhaldet mellom pâtalemyndigheten og Kangen i
statsrâd

Kripos støtter utvalgets forslag om å oppheve lnstruksjons- tlg omgjørlngsadgangen samt den
ekskluslve påtalekompetansen som tllllgger Kongen I statsråd.
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Som utvalget skriver er det I strafferetten et særllg behov for tillit tll at þehandling skJer og
beslutninger treffes etter saklige og obJektive kfiterier. Det er således av stor betydning å ha
en uavhenglg og upartisk påtalemyndighet. Forslaget tll ny straffeprosesslov $E 2-1 og 2-3,
samt forslaget tll endrlnger I Grunnloven $ 96 tydellggJør og styrker dette.

8.2.3 Pâtalemyndigheten i polítiet

Det foreslås at politiinspektørstilllnger ska! forbeholdes tþnestepersoner I politlet som tllhører
påtalemyndigheten. I dag er ordningen at politiinspektører ikke trenger å være tilknyttet
påtalemyndighetens.

Begrunnelsen for endrlngen er at det utad skal være klart hvem som tllhører påtale-
myndigheten i politiet. Forslaget medfører at gjeldende retningslinJer for stllllngstitler i polltlet
må endres.

Krlpos mener at dagens ordnlng med at polltilnspektører lkke trenger å være tilknyttet
p8talemyndigheten, bør beholdes. Ordnlngen er godt lnnarbeldet, og Krlpos kan lkke se at den
har skapt problemer utad eller lnnad i politlet. Vår oppfatning er også at stillingskategorien I

større grad forbindes med politlslden enn påtalemyndigheten internasjonalt. Det at en
politilnspektør tilhører påtatemyndigheten, vll følge klart av vedkommendes funksJon, typlsk vll
det være snakk om en leder for en retts- og påtaleenhet I polltldlstrikt/særorgan. En annen
rislko ved å forbeholde stilllngen tll representanter fra påtalemyndlgheten kan vaere at det vll
medføre at lederstlllinger som i dag kan søkes av både Jurister og polltlutdannede med sarnme
argumentasjon, I praksls bllr forbeholdt politlutdannede. Krlpos har god erfarlng med å ha

Jurister som lederc I pol¡tist¡lllnger.

Integrert påtalemyndlghet og et godt samarbeld mellom påtalemyndigheten og de polltlfagllge
mllJøene I polltiet er fremhevet som en viktig suksessfaktor innenfor etterforsknlng. Dersom
poliUlnspektørtlttelen skal reserveres for påtalemyndlgheten, risikerer man å skape en uønsket
avstand mellom påtale og politi,

8. 2. 4 Speslalenheten for politisaker

Utvalget foreslår at det tas lnn I loven at Spesialenheten er en del av påtalemyndlgheten
underlagt Rlksadvokaten. SJef og asslsterende sJef for Speslalenheten gls som I dag
kom peta nse som stãtsadvokat.

SJefen for enheten kan ansette personer som etter fultmakt kan utøve myndlghet på sJefens
vegne. Det vll sl at det kan gls påtalemyndlghet etter fullmakt tll andre ansatte I enheten. I
forslaget ser det lkke ut tll å være formelle krav til hvem som kan tlldeles påtalemyndlghet,
men krav om dette kan gls I lnstruks fra Rlksadvokaten.

lnstrukser fra Riksadvokaten skal imidlertld kun ha vlrkn¡ng som lnterne instruksere. Krlpos
rnener det hadde veert en fordel om det I loven kom frem hvllke formelle krav som skulle stllles
til personer som skal Hldeles påtalemyndighet I Speslalenheten, på llnJe rned det som ellers
gJelder for påtalemyndlgheten 10.

8 Stratr"p.oeessloven S 55.
s Nou 201 6¡ 24, s. 545 tlr s 2-4.
rÛ se brshg"t tll 5 2-7.
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KAPITTEL 9 . UISTENKTE OG FORSVAREREN

9.2 Mistenkte og siktede
Utvalget foreslår å oppheve skillet mellom mistenkte og siktede, med den tlltenkte konsekvens
at slstnevnte kategorl lkke vldereføres i ny straffeprosesslov. Kripos er enig I at dagens bruk
av begrepet. siktede kan fremstå ukfar, og at bruk av færre betegnelser vil bidra til å forenkle
loven.

Som utvalget er inne på. er det etter gjeldende straffeprosesslov relativt få rettigheter som i

dag kun tllkommer siktede og lkke mistenkte. Eksempler på at rettigheter kun tilkommer en
siktet, er vernet mot omgJøring av henleggelse etter strpl, 975, og retten tll erstatnlng etter
bl.a. henleggelse, jf. strpl. g 444, Det antas lkke å få store konsekvenser for Kripos' egen
saksportefølje dersom mistenkte etter ny straffeprosesslov også Innrømmes sllke rettlgheter,
men det kan tenkes at konsekvensene for andre er større.

Dersom forslaget om å 6erne srkfet-begrepet vedtas, vil det få vesentllg betydning for andre
bestemmelser I straffeloven, herunder 5 88 om avbrytelse av foreldelsesfrist. Hvordan sllke
endrlnger skal løses, er lkke vurdert av utvalget.

I motsetnlng til gJeldende straffeprosesslov foredås begrepet mlstenht definert I lovforslaget
$ 3-1 som "den forfølgnlngen retter seg mot", Definlsjonen synes å representere en vlss
innsnevrlng I forhold tll hvordan begrepet brukes I dagl1. Kr¡pos forstår utvalget ellers dlthen
at status som mlstenkt etter lovforslaget $ 3-1 skal lnnebære vern etter EMK art. 6, ldet
vedkommende anses å stå overfor en "crlmlnal charge". Dette er bl,a. kommet tll uttrykk I

lovforslaget $ 3-2 om lovfestlng av selvlnkrlmlnerlngsvernet.

Hvorvldt en person er å anse som "charged" beror på en vurdering av om vedkommende anses
"substantlally affected" av den pågående forfølgnlng. Base¡t på praksis fra EMD om forståelsen
av EMK aft. 5 konstaterer Kripos at begrepet ikke er sammenfallende med slktet-begrepet I

norsk straffeprosess. Sllk Kripos leser gjeldende EMD-prakslslz kreves lkke en gang konkret
mlstanke om et straffbart forhold for at vern etter EMK art. 6 skal oppnås. Spørsmålet synes å
bero på en utpreget skjønnsmesslg vurdering av de faktlske omstendlgheter som knytter
aktuelle person tll en (mutlg) straffbar handllng. På denne bakgrunn fremstår definlsJonen av
mistenkte I lovforslaget 5 3-1t3 som relativt treffende med hensyn tll lnnslagspunktet for vern
etter EMK art. 6. Det bør lrnldlertld vurderes om det foredåtte mistenkt-bqrepet bør presl-
seres ytterllgere, ev, om det bør stilles formkrav tll utløsning av sllk status, sml. gjeldende
straffeprosesslov 5 82 (.[...] stllllng som slktel [...]').

Kripos støtter for øvrlg utvalgets forslag om lovfestlng av selvlnkrimlneringsvernet, Jf.
lovforsfaget 5 3-2, og er enlg I at vernet lkke bør omfatte foretak. Ðet vises tll utvalgets
vurderlnger, jf. utredningens slde 209-21314.

ft Se nærmere Andenæs. Norsk straffeprosess. 2008. 4. utgave, side 62.tr øyen. Vernet mot selvinkrimlnering I straffeprosesseñ, 2010, s. 148-151, jf. bl.a. O'Halloran og Francis mot uK
(2007) og Zalchenko mot Russland (2010).
rr tf. for øvrlg merknadene tal lovutkastet, NOU 2o1 6 24, s¡de 550-551.
r' lf. også øyen. Vernet mot selvlnkrtmlnerlng I straffeprosessen. 2010. s. 358-369.
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PolítÍavhør av mlstenkte

Forslaget legger opp til en vesentllg utvidelse av mistenktes representasjon under polltlavhør.
Kripos er enig I at en utvidet adgang til å få dekket forsvarer på Oet offentliges bekostning
under politiavhør kan bidra til å øke mistenktes rettsslkkerhet. på den andre siden medfører
forslaget også en betydellg økonomlsk kostnad og kan få tU¡t negatlve følger for effektivlteten
i straffesaksbehandlingen, Lovgiver bør derfor nøye vurdere hvorvidt den kostnaden veler opp
for den begrensede rettssl kkerhetsgevinsten forsl aget medfører.

Forslaget legger opp til at mlstenkte skal få oppnevnt forsvarer før mlstenkte avhøres for
første gang, jf. 5 3-1 2. Etter dagens regelverk orlenteres mlstenkte ved avhørets begynnelse
om sin rett t¡ l å la seg bistå av forsvarer, og mlstenkte kan vente med å forklare seg tll
forsvareren er til stede. For personer som er pågrepet, vll de allerede ved lnkvlrerlng I

polltlarresten bll orlenteft om sln rett til å la seg blstå av forsvarer og spurt om eventuelt
forsvarervalg.

Etter gjeldende rett er det avgjørende om det forellgger et gyldlg avkall på retten tll forwarer,
jf. HR-201 6-379-A, som særlig gjaldt spørsmåbt om slktede før avhør I sak om medvirknlng til
barnedrap fikk tilstrekkellg lnformasjon om siKelsen mot ham og om retten fll å ha forsvarer
tll stede. UWalget gir etter vår oppfatning ingen god begrunnelse for sltt endringsforslag, som
fremstår ressurskrevende og effektivitetsdempende, når gjeldende lov tllfredsstiller kravene tll
en rettferdig rettergang, Jf. EMK artikkel 6.

Krlpos' erfaring er at de mlstenkte ofte ønsker å Ul¡ ¡¡stått av de mest kjente forsvarerne. Som
regel har dbsà en travel hverdag o9 sJelden anlednlng tll å møte på tcort varsel for å delta I

polltiavhør. Resultatet av utvalgets forslag kan bli at fremdrifren I straffesakene stopper opp,
og at mistenkte blir slttende lenger i varetekt enn nødvendlg, gltt at mistenkte I utgangs-
punktet er vllllg tll å forklarc seg uten forsvarer tll stede.

I tillegg vll muligheten til å sikre vlktlge bevls reduseres. Mlstenktes forklarlng er ofte av
avgJøiende betydning I lnltialfasen av etterforsknlngen, særllg med tanke på å slkre bevls som
polltiet og påtalemyndlghetcn blir oppmerksomme på g¡ennom slktedes forklarlng, samt mullg-
heten tll å etterprøve forklaringen. Forslaget legger opp tll et mer krevende prosessuelt system
som kan påvlrke resultatet av pollt¡ets etterforsknlng I negatlv retnlng. Gevlnsten for retts-
sikkerheten synes på denne bakgrunn å være svært uslkker.

Forslaget kan oppfattes som en mlstro til hvorvldt polltlet respekterer mlstenktes rettlgheter.
Det er derfor grunn tll å bemerke at polltlavhør som etterforskningsmetode har_blitt utvlklet
vesentllg de i¡ste 1 5-20 årene, og norsk avhørsmetodikk bygger i dag på akademisk
anerkJente prinsipper som fullt ut lvaretar mlstenktes lov- og konvensJonsfestede rettlgheter.
Flere rapporter glr grunnlag for å hevde at kvallteten på polltlavhørene har blltt gradvls høyere
de senere årenè.ts På denne bakgrunn synes det llte henslktsmesslg å endre på prosessen
omkring polltlavhør.

tr Herunder Stðtsâdvol(stenæ kval¡teþundercakelse 201 6 - wtdtekt og mlshandllng av nærctâende, utgitt av
Rlksadvokaten 28. april 201 7.
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Utvalget foreslår også en ytterligere utvidelse i plikten til å ta opp politiforklaringer med lyd og
bllde, jf. 5 1 0-8, nr. L, og ivaretakelsen av mlstenktes rettlgheter blir således godt
dokumentert.1 6

Retten tll offentlig forsvarer gjelder ilølge lovforslaget bare "når det i saken kan bli spørsmål
om å ldømme ubetlnget fengsel, samfunnsstraff eller ungdomsstraffl', Dette gjelder også for
5 3-11 bokstav a, I avsnlttet "Utvidet rett til forsvarer I politlavhør" på slde 21 8-21 9 heter det:

Utvalget understreker at det må være tale om en sak som faktisk kan føre til en slik
reaksjon - en teoretlsk mulighet er ikke tilstrekkelig. Avgjørende skal være hvordan politlet
og påtahmyndlgheten til enhver tid vurderer reaksJonsspørsmålet,

Straffeutmåling beror som kJent på en sammensatt vurderlng av ullke momenter; selve
handllngen og forhold knyttet tll den aktuelle gjernlngspersonen, alder, eventuelle tldllgere
straffer mv. Å ha tilstrekkellg opplysnlnger for en begrunnet oppfatning om straffereaksJonen
før første avhør, er i praksls vanskelig. Man kan også frykte for at forklaringen lkke kan
påberopes om man har vurde¡t forsvarerspørsmålet feil (jf. side 553 og merknadene tll g 8-5).
Resultatet kan bll at det oppnevnes forsvarer også i saker hvor vedkommende egentllg lkke
har krav på dette, for å være på den slkre siden, med de ekstra kostnadene det medfører.

Kripos mener også at utvalget er for optlmlstlske I synet på gevlnsten forslagel skal gl. Krlpos'
erfarlng er at forsvarer sjelden anbefaler mlstenkte å ttlstå på Oene Hdspunktet. Snarere tvert
lmot ser vl ofte at forsvareren anbefaler mlstenkte lkke å forklare seg før bevlssltuasjon€n er
avklart.

Kripos' vurdering er at dagens ordning hvor mlstenkte får forklart sine rettigheter ved
pågripelse, og hvor mistenkte kan velge å la seg blstå av forsvarer, fungerer godt, og at de
foreslåtte endringene I liten grad bidrar til økt rettsslkkerhet og effektivitet I straffesaks-
behandllngen.

Særlíg om avhør pâ stedet

Politlet har de senere år lagt opp tll at mer etterforskning gjøres på steOet av patruljene som
først rykker ut, såkalt "pollUarbeld på stedet". Henslkten er at vlktlge bevls, blant annet
lnnledende avhør, skal sikres der og da med tidsnærhet tll handlingen som er begått. Økt
politlarbeid på stedet er også et av tiltakenel Handlìngsptan for løft av ette¡'forskningsfeltetrT,
hvor nettopp høyere kvalltet og effektivitet I straffesaksbehandllngen er sentrale målsettlnger.

Som hovedregel vll lkke avhør av mlstenkte gJøres på stedet, men det kan meget gjerne
tenkes at det er ôvgjørende å få avklart vlktlge spørsmål med mlstenkte umiddelbart etter
pågripelse, eksempelvls hvorvldt andre personer er involveÊ, eller hvor vlkHge bevls finner
seg. Polltlet vll I sllke tilfeller foreta et lnnledende avhør hvor dlsse spørsmålene forsøkes
avklart, selvsagt forutsatt at mlstenkte er villlg ül å avgl forklarlng. Man bør lkke være
avskåret fra å ta sllke avhør fordl mistenkte lkke har fått oppnevnt forsvarer eller fordl man
må vente tll forsvareren får mulighet tll å møte..Patruljene er utstyrt med lydopptaksutstyr,

t6 Ved Rlksadvokatens ¡undskriv ar.212}16 ble plikten tll lydopptak utv¡det. Hovedregelen er nå at afle avhør "så vldt
mulig" skal sikres ved lydopptak. Reservðsjonen "så vldt mullg" retter seg mot sltuasjoner hvor opptak lkke er teknisk
mulig.u Politldlrektorclet. Handttngsplan for Iofr av etterfa1skntngsfeltet av 31.05.16, t¡ltak 12 "Mer effektive arbeldsformEr
- Polltlarbeld på stedet".
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men man kan heller lkke være avskåret fra å gJennomføre denne typen avltør I tilfeller hvor
lydopptaksutstyr lkke er tllgJengellg elter lkke fungerer som forutsattrs.

Avkall pâ forcvarer

Utvalget foreslår at mlstenkte I gltte tllfeller kan gl avkall på forsvarer, Jf. 5 3-21 . I
kommentarene tll bestemmelsene fremkommer det at det typisk vil være aktuelt ved
politiavhør. Det er naturligvis umulig å forutse hvor mange som vil gi avkall på forsvarer i
medhold av $ 3-21 , når man vet at utgifrene til forsvarer blir betalt av det offentlige. Det er
vel grunn til å tro ât det bllr færre enn om vedkommende må betale utglfrene selv.

Utvalget vlser I kommentarene til lovbestemmelsen tll nåv¡erende strpl. $ 96 femte ledd og
g 98 annet ledd, som gJelder ved henholdsvls hovedforhandllng og rettsmøter. Etter fore-
liggende forslag utvldes retten tll mlstenktes representasJon vesentllg også under etterforsk-
nlngen. Krlpos mener at unntaksreglene er for snevre. Det at mlstenkte ikke skal kunne gl
avkall på forsvarer under polltlavhør i saker hvor mlstenkte har rett til bistandsadvokat, Jf.
E 3-1 1 , bokstav c, undergraver mistenktes egen vurderingsevne av behovet for forsvarer.
Krlpos mener at behovet for representasJon under polltiavhør I mange tllfeller kan være mlndre
enn under rettsmøter og hovedforhandllng.

Etter 5 3-21 kreves det at avkallet gls skrlftlig. Kripos mener det bør være tllstrekkellg at det
fremkommer under lyd- eller vldeoopptaket at mlstenkte har gltt avkall. Opptak gir klart bedre
grunnlag for å vurdere om avkallet er gitt på rlktlge premlsser enn underskrifren I seg selv
gJøT.

Forsvarerens rolle under politiavhøret

Forslaget legger opp til at forsvareren skal kunne stille spørsmål under polltlavhør, jf , 9 3-7 t
nr. 2, bokstav c. Slik Kripos forstår uWalgets forslag, Innebærer det mullgheten for en mer
aktlv deltagelse fra forsvarer under polltlavhør enn hva som er tilfellet I dag, Jf. strp!. 5 93 og
påt.instr. E 8-4. Etter dagens regelverk er forsvarerens hovedoppgave under polltlavhøret å
sørge for at avhøret gJennomføres etter gjeldende regler. Det fremgår Ha¡t at mistenkte ikke
skal rådføre seg med forsvarer îør han svarer på spørsmå|, med mlndre polltlet samtykker i
dette.

Polltlavhør gJennomføres etter en nasJonal metodikk, som bygger på anerkJente lntemasJonale
prlnslpperle. At forsvarer skal stå frltt tll å stllle spørsmål under polltlavhøret, vil både kunne
være forstyrrende for dlalogen mellom avhører og mlstenkte, og ødeleggende for den
metodlske gJennomførlngen av avhøret. Forslaget er av den grunn uheldlg, I tlllegg mener vl
forslaget savner en tllstrekkellg god begrunnelse. I vår prosessordning er det påtalemyndig-
heten og politiet som har ansvaret for etterforsknlngen, Jf. strpl. gg 225 Jf. 226, og som har
hovedanwaret for å fremskaffe opplysnlnger som belyser mlstenktes skyld og uskyld. En mer
aktlv rolle for forsvareren under polltlavhør bryter med dette prinslppet. Kripos mener at
forsvarerens rolle under politlavhør bør være som I dag; I utgangspunktet en observerende
legalitetskontrollør, men med mulighet til å be om pause på vegne av kllenten samt stllle
supplerende spørsmål ved avslutnlngen av avhøret.

rr Ref. Rlksadvokatens rundskriv nr. 2/201 6r hvor pllkten til lydopptak er betinget ðv at det er teknbk mulþ.
tr For en ytterflgere beskrlvelse av den norske avh¡rsmodelþn, se Rksadvokåteß rapport Avhorsmetodlkk I polltlet,
s:erllg kaplttel 2oga.
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Konsekvensen av â ¡**e svare pâ spørsmâl

Etter dagens strpl. $ 93, annet ledd, kan rettens leder gjøre slktede kjent med at det kan tale
mot ham å nekte å svare på spørsmå|. Riksadvokatens rundskriv 2/2AL6 om politiavhør legger
opp til at også politiet bør kunne gjøre den mistenkte kjent med at en manglende eller
forbeholden forklaring etter omstendlghetene kan bll ansett for å tale mot ham.

Utvalget foreslår at forsvareren skal ha ansvaret for gjøre mistenkte kjent med konsekvensene
av lkke å forklare seg, se 5 3-7 første ledd bokstav d. Ved å overføre denne plikten til
forsvarer vll man ikke ha noen dokumentasjon på trva mistenkte er foreholdt av lnforrnasjon,
slden det er dekket av forsvarers taushetspllkt. Forsvarerbytte vll også vanskeliggjøre dette
ytterligere. Kripos mener at de foreslåtte endringene lkke kan utefukke polltiet eller domstolen
fra â gjøre mlstenkte kjent med konsekvensene av å forholde seg taus, slik det er etter dagens
$ 93 annet ledd.

Opptak og nedtegning av forklarínger g ß-8
Kripos er enlg med utvalget I at en hovedregel om lyd- og blldeopptak av polltiavhør har klare
rettsslkkerhetsmesslge fordeler. lfølge forslaget tll 5 1 O-8 første ledd kan opptak unnlates
dersom d€t "etter sakens aÊ eller forklaringens betydning er unødvendig". Ut fra speslal-
motivene tll $ 1 0-8 fremkommer det at det særlig er sakens alvorlighet eller avhørets
betydnlng man da tenker på. Loven må imidlertid åpne for at avhør kan tas uten lyd- eller
blldeopptak dersom det etter forholdene lkke er praktlsk/teknlsk mulig, på samme måte som
det er åpnet for dette I forslaget tll opptak av rettsmøter (forslaget tll ny bestemmelse I

domstolloven S 134b).

Þette gJelder lkke bare I saker av mlndre alvorllg karakter, men vel så mye i meget alvorllge
saker hvor polltiet tar avhør på stedet, det vll sl av personer som påtreffes I nærheten av
åstedet. Dlsse slkres I dag hovedsakellg ved lydopptak, men det kan også her være forhold
som gJør at opptak lkke lar seg gjennomføre. Avhøret må llkevel kunne tas og protokolleres ut
fra tjenestemannens nedtegninger. Det samrne gjelder ved telefonavhør hvor lydopptak vll
være den praktlske måten å slkre dette på. Hovedregelen om lyd- og bildeopptak av
polltiavhør bør fremkomme i loven, men nærmere regulering av unntakstllfellene bør
instruksfestes av Rlksadvokaten, sllk det er qJort I gjeldende rett2o.

KAPITTEL 10 - FORN'ERMEDE, ETTERLATTE, SKADETIDTE OG BTSTANDSADVOKATEN

Fornærmede og etterlattes rettsstllllng er relatlvt nyllg vurdert?l, og utvalget foreslår lngen
større prinsipielle endringer fra dagens ordnlng.

1 O.3 Utvalgets vurderlnger og forslag

10.3.1 Pa¡tsstatus

Kripos støtter utvalgets vurderlnger av partsstatus for fornærmede og etterlatte.
Straffeforfølgnlng må vurderes av en obJektlv part, og påtalemyndlgheten bør lvareta dette på
vegne av staten. En ordning hvor fomærmede og etterlatte selv har partsrettlgheter vll fort

:0 I Rlksadvokatens rundskrlv nr,2/2OL6 er forbeholdet beskrevet som følger; {Polltiforklar¡nger skâl så vHt mulig
slkres med lyd- og blldeopptak, med mindre det etter sakens art eller forklår¡ngens betydning er unødvendlg.r
21 Lov 7. mars 2008 nr. 5.
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kunne resultere I en straffeforfølgnlngsprosess begrunnet I hevnmotlv mot mlstenkte, hvor
straffeforfølgnlngen I seg selv bllr et mlddel for å ramme mlstenkte, uavhenglg av hvorvidt en
ytterligere straffeforfølgnlng vil kunne føre frem til et bedre resultat.

fi.3.3 Bør alle fornærmede og etterlatte ha selvstendige rettigheter?

Utvalgets foreslår å gi alle fornærmede og etterlatte samme rettigheter, uavhenglg av om de
etter loven har krav på bistandsadvokat. Kripos er enig i at også andre enn dem som
automatisk har krav på bistandsadvokat på ¿et offentliges bekostnlng, kan ha behov for
lnformasJon, rett til å uttale seg mv. som det fremgår av lovforslaget I 4-2.

Forslaget legger opp tll omfattende rettlgheter for alle fomærmede, blant annet en regel-
messig or¡entèring om forløpet av ettedorskningenzz, rett til å ta del i rettsmøter, rett til å
motta godtgJørelse etter særskilt lov ved deltagelse under hoved- og ankeforhandling mv. En
vesentlig andel av sakene som polltiet etterforsker, er av mlndre alvorllg karakter, hvor de
fornærmede har blitt utsatt for ganske beskJedne krenkelser. For forholdene av mlndre alvorlig
karakter, eksempelvls mindre tyveri av lommebok (strl. 5 323), eller beskjeden kropps-
krenkelse (strl. 5 2?t), vil de innvllgede rettlghetene ikke stå I forhold tll krenkelsen som er
¡ egått. gyiden som legges på polltiet for å holde fomærmede orlentert I alle saker, er også
betydellg og vll åpenbart gå på bekostnlng av den totale etterforsknlngskapasiteten.

Utvalget foreslår I tlllegg å utvide retten til blstandsadvokat på ¿et offentliges bekostning, jf.
lovforslaget 5 4-9, Besternmelsen lnneholder en skjønnsmessig adgang tll å oppnevne
blstandsadvokat også I andre tltfeller enn I saker som omhandler de oppllstede straffebudene,
se 5 4-9 (3). Krlpos mener at denne skJønnsme*sige adgangen vil fange opp de sakene hvor
det foreligger en krenkelse hvor fornærmede bør ha utvldede rettlgheter, og at de utvidede
rettlghetene for fomærmede - som i dag - bør være knyttet til saker hvor fornærmede har
bistandsadvokat. Altemativt bør det I 5 4-2 gJøres et skllle mellom fomærmede og etterlatte
som har bistandsadvokat, og de som lkke har bistandsadvokat.

1 0,3"4 I hvitke saker skal fornærmede og etterlatte ha krav pâ bistandsadvokat?

Krlpos støtter utvalgets forslag om å lnkludere straffeloven $ 266 a om personforfølgelse,
g 274 om grov kroppsskade og 5 327 am ran I llsten over straffebud som gir automatlsk rett til
blstandsadvokat, Jf. 5 4-9, I ledd. Dette er lovovertredelser som er lntegrltetskrenkelser og
som typlsk kan medføre ffslske og psyklske belastnlnger for den som rammes.

Krlpos støtter også uwalgets forslag om å ta ut straffeloven g 1 68 om oppholds- og
besøksforbud fra den samme llsten. Ofte vll dette være en eller flere overtredelser som følEer
av andre lovbrudd, typlsk lovbrudd som glr ubetlnget rett til blstandsadvokat. Straffeloven
g 1 68 rammer saker av ullk aft hva gJelder alvorllghetsgrad, art og omfang. Bestemmelsen I

lovforslaget I 4-9, 3 ledd vil uansett kunne gi rett til bistandsadvokat I tllfeller som tilsler det.

Kripos er derlmot uenlg med utvalget I at straffeloven $ 304 - seksuell handllng med barn
under 1 6 år - lkke skal gl ubetinget krav på bistandsadvokat. Overtredelsene glr ubetinget rett
tll blstandsadvokat I dag. Alvorllghetsgraden tllsler at det bør v:ere ubetlnget rett tll
blstandsadvokat, og vår erfarlng tllsier at det er behov for blstandsadvokat i disse sakene. Det
er lntegrltetskrenkelser som rômmer bam, og hvor det etter vårt syn er et speslelt behov for

Þ Lovforslaget g 4-2 nr. 1 bokstav b, Jf. $ 1 3.6 nr, 4.
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at en bistandsadvokat har ansvar for formldling av lnformasJon og iyaretakelse av
fornærmedes rettlgheter, samt at det ikke sJelden er aktuelt å fremme erslatnlngskrav i disse
sakene. Det er naturlig nok et spenn i alvorlighetsgrad og omfang I dlsse sakene, som i alle
saker, Det foredås en unntaksbestemmelse hva gjelder reR til bistandsadvokat i $ 4-9 5 ledd,
som fanger opp tilfeller hvor blstandsadvokat ikke anses nødvendlg.

Når det gJelder ulvalgets forslag om å gjøre unntak fra bestemmelsen om ubetinget
oppnevning av bistandsadvokat, er lovteksten "der det klart lkke er behov for det på grunn av
sakens karakter og forhold ved vedkommende selvn. Utvalget beskrlver I utredningen23 at
unntak kan være aktuelt I enkelte saker som gJelder overtredelser i det "nedre sJlktet av et
straffebud", eller I saker om forsøk, og hvor fornærmede selv gir uttrykk for at han eller hun
lkke ønsker representasjon, eller er "for ung tll i det hele tatt å få med seg sakenn. Disse
unntakene byr på utfordringer hva gjelder anvendelsen av dem, Erfarlngsmesslg er det
lnnledningsvls I en straffesak vanskelig å vlte hvorvldt man er I det nedre sjlktet av et
straffebud, og I denne fasen er behovet for bistandsadvokat stort. Vldere er vl av den
oppfatnlng at a¡deren på fornærmede lkke skal være et kriterlum I så måte, og at det tvert
imot vil være et særllg behov for blstandsadvokat I saker med små barn som fom¡ermede.

1 0. 3,6- 70. 3, I Ressursôesparende tí ltak ved oppnevning av bistandsadvakat

Krlpos støtter utvafgets forslag om å gjøre bruken av blstandsadvokat mer effektiv og
målrettet ved å kunne ha en begrenset oppnevnlng av blstandsadvokat, og at det kan
oppnevnes felles blstandsadvokater ogleller koordlnerende blstandsadvokater avhenglg av den
enkelte sak, Jf. 5 4-f 1 . Kripos' erfarlng er at mange av de fornærmede, i motsetnlng tll de
mlstenkte, har sammenfallende lnteresser, og det kan I den sammenheng være både
henslktsmesslg og ressursbesparende at én bistandsadvokat blstår flere fornærmede, Et
eksempel på dette er serleovergrepssaker hvor det ofte er mange fornærmede med
sammenfallende interesser. Det vil også kunne være aktuelt i en del saker som gjelder
seksuell handling med barn under 1 6 år, hvor vår erfaring er at det lkke sjelden er flere
fornærmede I sak mot samme gjerningsperson.

KAPITTEL 1 2 . INNSYN

Krlpos anerkjenner de tungtvelende hensyn bak retten til lnnsyn, herunder partslikhet og
kontradiksjon. Samtidig er det uomstridt at det I noen grad må gjøres vlsse begrensninger I

lnnsynsretten, og at dette kan skJe lnnenfor rammene tll FMK artlkkel 6 ("falr trlal"). En
problemstllllng I norsk rett har v¿ert hvorvidt sllke begrensnlnger bør gis gJennom avgrensnlng
av gJenstanden for lnnsyn eller gJennom lovfestede unntak fra lnnsynsrett. GJeldende rett
bygger på en komb¡nasjon av dlsse tllnærmlngsmåtene.

Kripos har, I llkhet med andre sentrale hørlngslnstanser, vært opptatt av å beholde mullgheten
til å holde vlsse opplysnlnger utenfor gJenstanden for innsyn, idet en sllk løsning best lvaretar
behovet for forutberegnellghet og slkkerhet for behandllng av sensitiv lnformasjon. Disse
synspunktene fikk senest gjennomslag ved behandllngen av Prop. 1 47 L (2O1 2-2Aß), der
lovglver, I strid med flertallets anbefalinger I NOU 2009; 1 524, fant grunn tll å vldereføre
gjeldende saksdokumentbegrep. Kripos mener disse vurderlnger fortsatt bør legges tll grunn,

2r Nou 201 6: 24, pkt. 1 0.3.4, s. 229
:4 Nou zoog: 1 5, s. 302 flg.
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og at uWalgets forslag ikke I tllstrekkelig grad følger opp lovglvers uttalte ønske om et styrket
vern av kllder, lnformanter og metoder. .

In n sy n srettens o m fa n g - sa ksop pl y sn i n g sbeg repet

Kñpos støtter valget av 'sakens opplysninger' som uttrykk for lnnsynsrettens gJenstand, I

stedet for 'sakens dokumenter', og viser I den forbindelse til vår høringsuttalelse til
NOU 2009: 1 5.

Når det gJelder lnnsynsrettens omfang, er vl imidlertid uenlge i utvalgets forslag, Forslaget
legger seg I utgangspunktet tett opp tll forslaget I NOU 2009: 1 5 om et "altomfattende
saksdokumentbegrep', ldet 'sakens opplysnlnger' nå forelås å omfatte alle opplysninger
fremkommet under etterforsknlng og lretteføring av saken2s. Påtalemyndighetens skjønns-
messlge adgang tll å holde opplysninger utenfor foredås lovfestet og avgrenset tll en vurderlng
av hvllken iak opplysnhgene skal anses å t¡lhøre, og omfatter - sllk vl forstår det - lkke en
vurdering av om opplysnlngene I det hele tatt er gjenstand for innsyn. Dette representer I så
fallen vesentlig endring t forhold til gjeldende rett26.

Det foreslåtte saksopplysnlngsbegrepet synes i større grad enn i dag å utelukke en vurderlng
av opplysnlngenes relevani for det straffesaken gJelder, Krlpos er lnnforstått med at en
retevansvurdering vil kunne variere att etter hvem som foretar vurderingenaz. Samtldlg er det
på Oet rene at det under etterforsknlng av straffesaker fremkommer opplysnlnger som for alle
parter bør fremstå som âpenb¿rt lrrelevante for saken. Vår prosess bygger på at polltl og
påtalemyndighet styrer og er ansv¿rrllg etterforsknlngen, herunder hvllke opplysnlnger sorn
lnnhentes og skal gjøres tll del av denne. I dagens virkellghet, med tll dels ekstreme
lnformasjonsmengder, blant annet lnnhentet vla databærere og avlytting av nett, etterlyser
Krlpos et saksopptysnlngsbegrep som i større grad hensyntar utfordringene ved denne
utvikllngen. Et ältomfattende saksopplysnlngsbegrep vll I dagens virkellghet være uhen$kts-
messig og uhåndterllg og vll I liten grad lvaretâ personvernhensyn. Det må legges tll grunn at
store deler av det materialet som hentes lnn, vll fremstå som åpenbart lrrelevant for saken.
Kripos mener dette fordrer en lovregulering hvor tlltiten til pollti og påtabmyndlghets
relevansvutderlng kom mer klarere tll uttrykk. 28.

I tlllegg bør det også vaere mullg å unnta fra lnnsyn opplysninger som av ulike grunner er
"unndratt en relevansvurderlng". Eksempelvls nevnes polltlets lnnhentlng (beslag, avlyttlng
eller avlesnlng) av datamengder som er så store at de präktlsk sett lkke er mullg å gå
gJennom, eller som fremstår utllgJengellge som følge av kryptering eller annen tllgangs-
begrensnlng. Idet det må tas høyde for at sllkt materlale normalt vil lnneholde opplysnlnger av
prlvat karakter, taler sterke personvernhensyn også her mot å gl ubegrenset lnnsyn I

materlaleÉe. Det er mullg det kan leses en avgrensnlng mot sllkt materlale I lovutkastets bruk
av begrepet nfremkommet". I så fall bør dette komme klarere frem.

2rJf. NOU 201 6: 24, s. 248, m¿d henvbnlng t¡l NOU 2009: 1 5, s, 302,
tû Rl. 201 1 , s. 1 1 88, pkt. 42: ¡f.,.J polltlet som utgångspunkt har herredømmo over hva som skal utgJøre sakens
dokumenter'.
¡t Rt. 2005, s, 1 1 37, pkt. 70; en forÉvarer "[...] kan ha el annan innfe[svinkel og ha betre foresetnader for å finne fram
tll m¿terlale som talar tll den tlltäla sln fordel".
rt Se også Pollt¡ets sikkerbetstjeneste 09 Det nasjonale statsadvokatembetets hørlngsuttalelser tll NOU 201 91 15,
gjengitt I Prap. t47 I, s, 39.
F En akseptert fremgangsmåte for uthenting ev relevant materlale cr beskrevet I Rt. 201 1 , s, 1 1 88.
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Kripos mener ansvaret for å unnta opplysnlnger som nevnt ovenfor I utgangspunktet bør
tillegges påtalemyndigheten. Så vel pollti som påtalemyndighet er undergitt oÞjektivitetsplikt
på alle stadier av saken, og det bemerkes at gjeldende straffeprosesslov 5 55 tredje ledd ble
gitt i tillit tll at påtälemyndlgheten vil lvareta denne, herunder være

[...] særlig bevisst på at opplysninger som kan være relevante for mistenkte, i utgangspunktet
gjøres til gjenstand for lnnsyn [...]30.

Ytterligere nevnes at påtalemyndighetens skjønn I alle tílfefler kän overprøves av domstolene,
jf. lovforslaget 5 6-9.

EMK artikkel 6 er, etter Krlpos' vurderlng, lkke til hlnder for et saksopplysnlngsbegrep f tråd
med det Krlpos sklsserer ovenfor. En kan heller lkke se at EMK artikkel 6 er tll hlnder for at
påtalemyndigheten I utgangspunktet kan ta stllling til hvllke opplysninger som kan unntas
etter disse kriteriene. Retten tll lnnsyn etter EMK artikkel 6 gjelder I utgangspunktet relevante
bevls ("materlal evldence"), og EMD har lagt t¡ l grunn en bred rkjønnsmargln ved
vurderingen3t. Følgellg anses en relevansvurderlng som sklssert ovenfor å ha god margln til
skrankene I EMK artlkkel 6. Når det gjelder spørsmålet om påtalemyndlghetens stlllingtagen tll
relevansspørsmålet er I samsvar med EMDs praksis, er Kripos enlg med departementets
tldllgere drøftelse av spørsmålet3z. Utvalget synes også å legge dette tll grunn33.

Lov fe sted e u n nta k fra sa ksopply sn I n g s beg rep et

Utvalget foreslår uttømmende, lovfestede unntak fra saksopplysnlngsbegrepet, som
omfattende opplysnlnger fra potltlets forebyggende vlrksomhet, såkalte lnngangsopplysninger
for etterforsknlng samt opplysnlnger til lnternt bruk for politi og påtalemyndighet, Forslaget
oppfattes I det vesentllge å lnnebære en kodifiserlng av gjeldende rettspraksls. Kripos er enig I

at opplysnlnger av ovennevnte art bør unntas ffa saksopplysnlngsbegrepet, men er uslkker på
om formell lovfestlng er en henslktsmesslg måte å regulere dette på. Vl vlser lgjen tll
ovennevnte lovglvnlngsprosess, Prop, L47 L (2OL2-201 3), hvor departementet og lovgiver, I

tråd med flertallet av høringslnstansene, avvlste en løsnlng med et altomfattende saks-
dokumentþegrep hvor alle unntak måtte fremgå av tov.

Frem til nå har unntak fra saksopplysnlngsbegrepet vært definert gjennom rettspraksls, hvllket
har gltt rom for en dynamisk rettsutvlkllng på området. Kripos mener at uttømmende
lovfestlng vll hemme den vldere rettsutvlkllng, og bemerker I den forblndelse at det stadig
dukker opp problemstllllnger som utfordrer saksopplysnlngsbegrepet, men som ennå ikke er
prøvd for domstolene, Eksempelvls nevnes opplysnlnger som uoppfordret tllflyter norsk pollti
fra utenlandske rnyndlgheter eller samarbeldsorganer, og som har tllknytnlng til pågående
etterforsknlng I saker her i landet. Sllke opplysnlnger er regelmesslg undergltt bruksbegrensn-
lnger (såkalte "handllng codes"), hvllket lnnebærer at opplysnlngene er begrensel tll bruk for
bestemte formå¡. Med mlndre bruk tll etterforsknlng og lretteførlng er ornfattet av formåls-
anglvelsen, vll bruksbegrensnlngene komme I konfllkt med det foredåtte saksopplysnlngs-
begrepet. På denne bakgrunn vll Kripos ta tll orde for en vldereførlng av dagens rettstllstand,
der unntak fra saksopplysnlngsbegrepet også kan skJe etter en mer konkret vurderlng lnnenfor

'o Prop. L47 L, s, t75,
tr Jf. bl.ð. Cornell¡ vs. NLD.
r2 Prop. L47 L l2AL2-201 3), s, 32-33, L¡vrsen vs, DK, Natunen vs, FlN.
13 Nou 201 6: 24, s,246,
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rammer etablert gJennom rettspraksis. Unntakene som oppstilles I loven, bør med andre ord
lkke være uttømmende.

Når det gJelder det foreslåtte unntaket for såkalte lnngangsopplysnlnger for etterforsknlng, bør
det ved en eventuell lovfestlng preslseres bedre I lovteksten at bestemmelsen også omfatter
opplysnlnger som brukes som grunnlag for konkrete etterforsklngsskritt undervels i

etterforskningen, Det dekkes av forarbeldene, men ikke av ordlyden i lovforslaget.

Krlpos merker seg vldere forslaget om at opplysnlnger som i utgangspunktet er unntatt fra
saksopplysnlngsbegrepet, llkevel skal omfattes dersom opplysnlngene nkañ ha betydnlng for
mistenktes forsvar". Krlpos mener at en unntaksbestemmelse med et sllkt relevanskrav ikke
vil gl tilstrekkellg forutsigbarhet for når opplysnlnger kan unntas fra lnnsyn. Etter Krlpos'
oppfatning vll en sllk lovfestlng av "unntak fra unntakene" åpne for svakt fundeÉe begjæringer
om innsyn I opplysnlnger som I utgangspunktet, og, av gode grunner, derfor skal holdes
utenfor. Opprettholdes et sllkt relevanskrav, vll polltl og påtalemyndlghet I reallteten måtte gå
veien om lovforslaget $ 6-8 for å slkre tllstrekkelig forutslgbarhet også for opplysnlnger I

denne kategorlen, En sllk følge kan lkke være tllslktet, og vll kla¡ t bryte med det systerÍet
loven leggeropp tll. Det vll samtld¡g I praksls lnnebære høyere krav til unntak fra innsyn og en
ytterl I gere belastnlng for påtalemyndlgheten og domstolene.

EMK aftikkel 6 krever at alt materiale som kan være av relevans for skyld- eller
straffespørsmålet, I utgangspunktet skal være gjenstand for lnnsyn3a. Dette kravet synes å
ligge nærmere vllkårene for bevlsavskJærlng I lovforslaget $ 7-3 ("bevis som lkke angår
saken"3s). Hensyntatt utgangspunktet, nemlig at forebyggende opplysninger, inngangs-
opplysnlnger og lnterne opplysnlnger *kke er gjenstand for lnnsyn, rnener Krlpos det som
minlmum bør gjelde et kvalifisert krav for unntak fra unntakene etter lovforslaget $ 6-1 første
ledd. Velger man å lovfeste en slik ordnlng, foreslår Kripos at det oppstllles et krav tilsvarende
vllkårene for lnnsyn I andre straffesakers opplysnlngeÉ6, eksempelvls " med mlndre det kan
vare av betydning for avgjørelsen av skyld- eller straffespørsmålet I mlstenktes sak". Som
ovenfor legger Krlpos til grunn at påtalemyndigheten I utgangspunktet kan ta stllling tll
spørsmålet.

Innsyn I andre straffesakers opplysninger

Med "sakens opplysningern skal forstås lnformasJon fra undersøketser rettet mot det forhold
mistanken gJelder, hvllket lnnebærer en avgrensnlng mot andre straffesaker. Det avgjørende
er hva som prosessuelt er samme sak37. Utvalget har lkke funnet grunn Hl å lovfeste et
vurderlngstema for når opplysnlnger fra andre saker skat tas lnn I sakens opplysninger, men
overl ater dette til påtalemynd ¡ghetens skjønn.

Kripos er enlg I en sllk tllneermlng, men mener det kan være grunn til å lovregulere rnlstenktes
retttfl lnnsyn landresakersopplysnlnger, nårdlsse ikkeer gjorttll del av mistenktes sak. Det
vises til gJeldende straffeprosesslov $ 242 sjette ledd og S 264, slste ledd, lnnført ved lov av
21 . Juni 201 3 nr. 86. Kripos tilÈrer departementets vurderlnger og begrunnelse for lnnføring av
bestemmelseñs, og mener en sllk bestemmelse bør vldereføres I ny straffeprosesslov.

t1 If. Prop. L47 L(20L2-201 3), s" 42,
x Om forctåelsen av Þslemmelsen, se NOU 201 6: 24t s. 57L.* 5trp1 . 5 242. sjette ledd og 5 264, slste ledd.
rt NOU 201 6: 24 s.564, med henvlsnlng til Rt. 2004, s. 1 81 3, og Rt, 2007 s, 1 435"* Frop. 1 47 L (201 2¿01 3), s.69.
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Utvalgets lovforslag innebærer at det samme saksopplysningsbegrepet skal anvendes på alle
stadier av sãken. På etterforskningsstadiet må eventuelle unntak fra innsyn i utganqspunktef
forankres I lovforslaget S 6-4, alternativt g 6-73e.

Ínnsyn pâ etterforskningsstadiet i opplysninger om eller fra kommunikasjonskontroll,
romavlytting ag dataavlesnlng

Opplysnlnger om eller fra kornmunikasjonskontroll, romavlyttlng og dataavlesnlng er, av
hensyn tll etterforsknlng og personvern, undergltt særlig taushetspllkt, som I utgangspunktet
lnnebærer el forþud mot vldere formldllng og bruk, Jf. lovforslaget 5 20-740. Krlpos etterlyser
en nærrnere vurderlng ãv om unntakene fra lnnsyn som følger av lovforslaget gq 6-4 og 6-7 er
tilstrekkellge til å ¡vareta denne særllge taushetsplikten. Þet vises i den forbindelse til Rt.
2OO4, s. 2Q23, der Høyesteretts flertall kom til at

t...1 så lenge opplysnlngene som stammer fra kommunlkasJonskontroll lkke er brukt under
etterforsknlngen, det vll s¡ at de holdes interne, bør de omfattes av taushetspllktreglene i
9.?1 61 og falle utenom de almlnnellge lnnsynsreglene I L24? første ledd[...],

Avgjørelsen er dekkende også for romavlytting og dataavlesning, som er undergltt tilsvarende
taushetsplikt, og lnnebærer at opplysnlnger om eller fra slike tiltak lkke skal lnngå I sakens
opplysninger lør opplysningene er tatt I bruk I åpen etterforsknlng.

Kripos viser I denne forblndelse til Høyesteretts flertalls vurderlnger. Dersom opplysnlnger om
eller fra tlltak undergltt særllg taushetspllK skal anses omfattet av lnnsynsgjenstanden på
etterforsknlngsstadlet, åpnes det for begJærlnger om lnnsyn I sllke opplysnlnger. Dette vll
åpenbart vanskellggjøre gjennomførlngen av tlltaket, ldet påtalemyndlgheten og retten vll
måtte lnnrette sln behandllng av en sllk lnnsynsbegjæring, herunder begrunnelsen for å nekte
lnnsyn, sllk at mlstenkte lkke kan utlede noe om hvorvldt slik metodebruk foregåral. Av den
grunn, og gitt at en ordnlng med lovfestede unntak fra saksopplysnlngsbegrepet
gjennomføres, vll Kripos ta til orde for et unntak på etterforsknlngsstadiet lik gjeldende rett
etter nevnte avgjørelse fra Høyesterett. For øvrig vlses det til Rlksadvokaten og Krlpos'
hørlngsuttalelser til NOU 2009: 1 5 samt departementets tldligere vurderlng av spørsmåleta2.

Rett til innsyn for enhver

I lovforslaget 5 6-3 annet ledd gls regler om rett til innsyn I sakens opplysnlnger for enhver
når det er ubetenkelig. Lovforslaget lnnebærer at utgangspunktet for allmenhetens lnnsyn
snus fra taushetsptikt etter gjeldende retta3, tll en reft tll innsyn.

Utvalget uttaler at terskelen skal være høy for å gl allmenheten lnnsyn etter bestemmelsen.
Etter Krlpos' oppfatnlng vll personvernhensyn og hensynet tll vern av polltlets metoder
regelmesslg gjøre at lnnsyn for allmenheten vll v¿ere betenkellg. Når allmenhetens tllgang
etter bestemmelsen vll være såpass sneverr finner Krlpos det uhensiktsmesslg at
utgangspunktet skal være rett tll lnnsyn. Et sllkt utgangspunkt innebærer at det er unntakene

¡e Unntak etter lovutkåstêt 5 6-8 forutsetter st opplysningene ikke skal benytter som bevis.

'0 Bestemmelsen vlderefører gjeldÊnde strðffepmsesslov $ 2161.
or Rt,2oo4, s.za23, pkt.32-3s.
42 Jf, prqp. L47 Ll2OL2-201 3), s. 59-60.
43 Jf, polltlreglsterloven kaplttel 6,
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fra lnnsyn som må begrunnes, hvllket må forventes å medføre en vesentllg og I hovedsak
unødvendlg arbeldsbelastnlng for polltlet, påtaþmyndlgheten og domstolene. Etter vår
oppfatnlng bør derfor gjeldende rettø videreføres på dette punktet.

Unntak fra lnnsyn

I lovforslaget $ 6-4 gis regler om unntak fra innsynsrett forut for tiltale. Kripos etterlyser et
unntak I bestemmelsen for innsyn i dokumenter som fremlegges I rettsmøte til avgjorelse av
spørsmålet om omfanget av retten til dokumentlnnsyn, Dette må anses å være gJeldende
rettrs, og en kan lkke se at utvalget har søkt å endre dette.

Når det gJelder henvlsnlngen i lovforslaget 5 6-4 annet ledd til S 3-25, bemerkes at I 3-25
bokstav a fellaktig henvlser tll g 2l-Z (teknlsk sporing), der kompetansen tllligger
påtalemyndlgheten, Jf. lovforslaget 5 21 -6. Formentlig skal henvisnlngen være tll lovforslaget
5 21 -3 (skjult kameraovervåtnlng).

Tllsvarende gjelder henvlsnlngen I lovforslaget 5 6-8 (unntak for lnngangsopplysnlnger for
bruk av hemmellge tvangstiltak). Kripos har for øvrlg lngen innvendinger til lovforslaget $ 6-8,
som synes å vldereføre gJeldende rett etter straffeprosessloven (1 981 ) 6242a.

Krlpos tlltrer lovforslaget 5 6-7, og vlser I den forbindelse tll m¡ndretallets votum i Rt. 201 5, s.
520, punkt 52flg.

KAPITTEL 1 3 - BEVIS

1 3.2 Alminnelige bevisregler

Krlpos støtter forslaget om å lovfeste prlnsippet om frl bevlsførlng, prinsippet om fri
bevlsvurderlng og bevlskravet.

Videre støtter vl lovforslaget 5 7-1 nr, 3 jf. 5 7-6. Det er hensiktsmessþ å slå fast I loven at
bevls skal håndteres på en måte som sikre pålttellgheten.

Kripos har I konkrete, alvorllge saker, hvor den aktive etterforskningen er avsluttet, erfart at
beslag lkke oppbevares forsvarllg, eller at de er destruert uten tilstrekkelig notorltet. Ärsaken
tll dette er trolig sammensatt. I noen tilfeller har polltiet trollg antatt at bevlset lkke kan
brukes til ytterllgere analyser. Med den teknologlske utvfklingen lnnenfor analyse av blologiske
og datatekniske spor bør man I langt større grad sørge for slkker oppbevaring av bevlsene og
god notoritet på oppbevarlng og håndterlng, også i gamle saker. I andre tllfeller kan
nåværende straffeprosesslov g 21 3 ha fø¡t til at beslag oppheves, utleveres eller destrueres I

alvorllge, uoppklarte saker fordi utgangspunktet er at retten må beslutte videre beslag. Kripos
støttei forslaget om at det kun er ved Wist at det er nødvendig å gå Ut retten for å

opprettholde beslag I saker som er endellg avgJort. En tredje mullg årsak til at beslag
oppheves for tldllg, er den elektronlske behandllngen av beslag I polltlets straffesakssystem
BL, hvor beslaget må føres ut av saken før den kan reglstreres som endellg avgJort. t

'f Se fior eksempel Rt. 201 5, s. L467 , pkt. 69, med henvlsnlng tll Myhrer Tersonvern og samfunnsforsvar', s. 78 fþ.ti Jf, BJerke, Keiserld, Sæther, Straffepro*ssloven Kommentarutgave, 4, utgave, s, 897. Det bernerkes at ved
ilføyelsen ðv nytt annet ledd I gJeldende stratfeprosesslov E 242 (lov 21.06.1 3 ttr. 86) Ur henvhnlngrn I førstf ledd
tredje punktum, formentllg ved en lnkurie, ikke endret fra tredje ll fJerde ledd.
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utgangspunktet er det fornuftlg, fordl man da alltid vll måtte ta stllllng til beslag som ligger hos
polltlet, ved avgjørelse av såken,

1 3.2.2.2 Bør det gis nærmere regter om lagríng av bevis?

Kripos er enig med utvalget i at de nærmere regler om lagring av bevis bør gls gjennom
forskrift. Þet er etter úårt syn et slort behov for å få på plass en slik forskrift.

Kripos har lnnsplll til hva som bør reguleres i denne forskriften, og hvllke endrlnger som må
gjøres I saksbehandllngssystemet for å få ¿ette tll å fungere I praksís. Slden dette ligger
utenfor det som skal reguleres I loven, omtales det lkke nærm€re her. Vi legger til grunn at
det gis anledning ill å komme med lnnsplll når det skal utarbeldes forskriftsbestemmelser.
Dette kan lverksettes uavhengig av ny straffeprosesslov, og bør lkke utstå tll den nye loven
trer i kraft.

Kr¡pos har I denne sammenheng også merknader tll lovforslaget kaplttel 1 9-4. Etter gjeldende
straffeprosesslov $ 21 3 faller beslaget bort når saken er endellg avgjort. Retten kan lmidlertid
bestemme at beslag av bevlsmidler skal oppreRholdes også etter at det forellgger rettskraftig
dom I saken, såfremt og så lenge det er grunn ül å regne med at saken kan bll begjært
gJenåpnet eller andre særllge forhold tllsler det.

Etter våÊ syn bør depaÊementet vurdere å lovfeste et pålegg om å ta vare på beslag i de
alvorligste straffesakene også etter at de er avgjort, uavhengig av avgJørelsesgrunn og om det
på avgjørelsestldspunktet er grunn til å regne med begjærlng om gjenåpnlng eller andre
særlige forhold. Saker som lkke foreldes, bør I alle fall omfattes. For øvrlg antar vl det bør
gJelde en strafferammebegrensnlng, eksempelvis 1 5 år. Beslag slkret I saker om mlstenkellge
dødsfall og I savnetsaker, bør også vurderes omiattet av lagrlngsplikten. pålegg om utvidet
oppbevarlng av beslag kan lnntas I 5 1 9-4,

1 3.3 Bevisforbud

Generelt

Krlpos støtter lkke lovforslagets kaplttel 8, verken lnnholdsmessig eller lovteknisk. Utvalget
skrlver på slde 256, annen spalte, at de har foretatt "modlfikasjoner" I gJeldende rettstllstand,
og at dlsse rnodlfikasJonene nødvendlggJør lovendrlnger. For det første er vi ikke enlge I at
endrlngene er "modlflkasjoner", Det utvalget i realiteten foreslår, er å lnnføre en ny
bevlsforbudslære, uten at konsekvensene for aktørene som skal anvende læren, er overskuet.
Kaplttel I utgjør i sin helhet et unntak fra hovedregelen om frl bevlsførlng. I merknadene tll
$ 8-5 skrlver uWalget at bestemmelsens første ledd fastslår "utgangspunktene om at det på
nænnere vilkår er forbudt å benytte seg av rettsstrldlg ervervede bevls." Samtldig oppstltles
flere unntak fra unntaket, sllk at en da faller tllbake på hovedregelen. Deler av kapltlet glr
uttrykk for gJeldende rett. tsevlsforbudene, og unntakene fra forbudene, er lmidlertid formulert

ô o.pã en mãte som glr llten praktlsk veilednlng. Merknadene tll bestemmelsene glr heller lkke
praktlsk vellednfng.

Dersom departementet ønsker å lovfeste den bevisforbudslæren som utvalget foreslår, må det
utredes nærmêre hvllke lnngrep forslaget I praksls vll gjøre I prlnslppet om fri bevisføring og
prlnslppet om sannhetssøken. Vldere må den lovteknlske utformlngen revurderes, sfik at en
unngår unødvendige prosessuelle tvlster. I merknadene til S 8-5 slås det fast at "ffiorbud etter
bestemmelsen gjelder for enhver bruk, på ethvert stadlum og for enhver aktør", Jf, lovforslaget
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S 8-1 . Nøytralitetsprlnslppet, jf. utrednlngen punkt 1 3.3.3, er gJennomgående for hele
lovforslaget. Løsnlngen fungerer lmldlertld lkke godt for kaplttel 8. Ved vurderlngen etter $ 8-5
av om ndet er grunn til" å nekte et bevis føft, er relevante l'aktorer etter gJeldende rett den
konkrete bruken av bevlset, hvllket stadlum en beflnner seg på i prosessen, og hvllken aktør
som påberoper seg beviset.

For øvrig stilter vl oss undrende tll det slste strekpunktet I lovforslaget $ 8-5, sllk dette er
formule¡ t og begrunnet fra utvalgets side. Utvalgets sterke ønske om å "dlslplinere politiet" har
gitt seg utslag I et fovforslag som gjør et uforholdsmessig stort anngrep i det materielle
sannhetsprlnslpp. Utvalgets begrunnelse for å gi disiplinerlngshensynet minst llke stort
gJennomslag i straffeprosessen som lslvlte sakerer formulert slik, på slde273, annen spalte:

Det er vanskelig å se begrunnelsen for et sllkt skille, lkke mlnst fordi farene ved misbruk
fra myndlghetene potenslelt er større enn fra prlvate, gltt forsldellen i tiþjengelige
maktmldler og maktapparatets omfang. Og ¡ motsetn¡nE til polltlet befinner privatpersoner
og andre som er parter I slvlh tvtster, seg sjelden I sltuasJoner hvor det er tale om å
erverve bevls. Bevlsavskjærlng må derfor antas å være mer egnet for å påvlrke adferd hos
politi og påtatemyndlghet.

I sin lver etter å "dislpllnere" synes utvalget å ha glemt at politiet, I motsetnlng tll prlvate
aktører, er underlagt et omfattende kontrollreglme. Kontrollreglmet er særllg sterK på
området for de skJulte, lovfestede tvangsmldlene, Det er derfor vanskellg å se hvorfor polftlets
mullghet tll å benytte et vldere spekter av etterfomknlngsmetoder enn tldllgere fremheves som
argument for å lovfeste bevlsforbud av dlslpllneringshensyn. Tvert imot er de nye lovhJemlene,
med det lovfestede kontrollregimet, godt egnet tll å slkre at bevis lnnhentes på lovlig måte.

Â nekte førlng av relevante bevls vll nødvendigvis medfØre en høyere andel frlflnnelser. I
straffesaker med fomærmede vll konsekvensen av at retten skal disiplinere politi og
påtalemyndighet således gå dlrekte ut over den fornærmede. Kripos vll fremheve at hensynet
tll fornærmede tilsler at man bør være svært forslktig med å nekte bevlsføflng ut fra
dlslpl I nerl ngshensyn,

Kripos mener at gjeldende rettstllstand bør vldereføres, og at det kun er hovedreglene lnnen
denne som bør kodlfiseres I loven. For øvrig bør utvlkllngen skje gjennom rettspraksls.
Domstotene må i hvert enkett tllfelle ta konkret stllllng tll om et bevls skal tlllates ført I tllfeller
hvor aktor og forsvarer er uenlge om det. Vl mlnner I denne forblndelse om at
påtalemyndlghetens ansvar for å tede etterforsknlngen omfatter legalltetskontroll.
Påtalemyndlgheten skal på obJektlvt grunnlag vurdere om et bevis er lovlig ervervet før det
eventuelt brukes.

For det tflfelle at departementet mener bevlsforbudene og unntakene fra dlsse skal vedtas ved
lov, er Kripos enig I at det I så fall er henslktsmesslg å samle reglene på ettsted I loven.

Merknader ttl utgangspunktet for de foreslâtte bevÍsforbudsreElene

Hensynene tll det straffeprosessuelle sannhetsldealet og prinsippet om frl bevlsførsel står
sterkt i norsk rettstradisJon. Dlsse prinslppene må tmldlertld tåle visse begrensnlnger I form av
bevisforbud, men det skal kreves svært gode grunner for dette.
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Utformlngen av bevisforbudene i forslaget bygger på en tanke om at reglene skal være
nøytrale, og del er I dette henseende satt opp fire nøytralltetsprinsipper som ligger tll grunn
for utformlngen.

Lovforslagets bevisforbud er basert på f¡re nøytralitetsprlnslpper, som lnnebærer at
bevlsforbudene etter sln ordlyd gJelder samtllge bevismidler (prinsippet om
bevismiddelnøytral¡tet), på alle stadier av prosessen (prinsippet om stadienøytralitet),
overfor enhver aktor i prosessen (prlnsippet om aktørnøytralitet) og enhver bruk av bevlset
(prinslppet om bruksmåtenøytralitet).46

Hva dette betyr i praksis, kornmer klarest frem i forslaget tll 5 8'1 :

Straffesakens aktører kan ikke lnnhente eller benytte bevls som er omfattet av forbud etter
5 I 8-2 tll 8-5 på noe stadlum äv prosessen, med mindre annet er bestemt,

Dette vll blant annet s¡ at enhvêr informasJonsinnhentlng må stðnses dersom denne (eller
resultatet av denne) rammes av bevisforbudsreglene, eltersom bevlsforbudene nå skal gJelde
på ethvert stadlurn av saken.

Dette er for så vldt lkke nye tanker, se for eksempel gjeldende regler om beslagsforbud rundt
dokumenter på et advokatkontor,aT men det nye er at disse flre prlnsippene skal være førende
for alle bevlsforbudene,

I realiteten lnnføres det her en ny bevlsforbudsl¡ere hvor lovens ordlyd må tolkes I lys av de
flre nøytralltetsprlnsippene for at man skal finne bevlsforbudets egentllge lnnhald.

Denne lovteknlske tilnærmlngen har blant annet tll følge at enkelte presiseringer I

straffeprosessloven er tatt ut da de ifølge utvalget lkke lenger er nødvendlge. Et eksempel på
dette er at preslseringen I q 1 1 9, annet ledd, om at bevlsforbudet også gjelder for
underordnede og medhjelpere, lkke vlder€føres i g 8-3, ettersom dette lkke trenger å
presiseres når den nye bestemmelsen tolkes i lys av prlnslppet om bevlsmlddelnøytrafitet.

Også prinslppene om stãdlenøytralltet og bruksmåtenøytralitet kan få noe uoversiktlige følger,
blant annet der det er snakk om tolklng av bevlsforbud ved lnformasjonslnnhentlng I sann tid.
Dette kommenteres delvls under de enkelte bevisforbud og delvls under kommentarene tll
kaplttelet om lnngrep i kommunlkasjon mv,{8

Kripos mener at bevlsforbudenes rekkevldde kan bll vanskelig tllgJengellge med denne
lovteknlske løsningen, og at den nye bevlsforbudslæren kan medføre endringer I praktlserlngen
av bevisforbudene som det kan være vanskellge å forutse.

T'¡l g 8-3. Sevisforbud tll vem om fortrolÍghet

Bestemmelsen er i stor grad en vldereførlng av bestemmelsene i gjeldende lovs 95 1 1 8 tll 1 21 ,
med enkelte utvidelser og en ny språklig utformlng. Bestemmetsens første ledd gjelder
"fortrollg kommunikasjon" rned prester. advokater, leger mv, Begrepet fotrollg kommunl-
kasjon er nytt, og er et forsøk på å toAiRsere gjeldende rett etter straffeprosessloven g 1 1 9.

t6 Nou ao1 6: 24,s.267,
{7 strpl. 5 204.
{8 NOU 201 6: 24 kaplttel 1 4.9
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Vurderlngstemaet orn hvorvldt kommunikasjon skal anscs å være fortrollg, er orn den aktuelle
kommunlkasjonen skjer på en måte som er naturlig og hensiktsmessig for å lvareta formålet
med profesJonsutøverens vlrke.

Kripos støtter forclaget til ny ordlyd, men har noen kommentarer til de utvidelsene som er
gjort, samt til følgene av at bestemmelsen må tolkes I lys av bevlsmlddelnøytralltetsprlnsippet.

Bestemmelsens bevismlddelnøytrale utforming medfører at flere situasJoner kan rammes
direkte av bevlsforbudet enn etter gjeldende lov. Dersom det for et eksempel er flere enn to
som deltar i den fortrolige kommunikasjonen, og en av personene velger å forklare seg senere,
eller tar opp samtalen på lyd, kan lkke bevlsforbud avvlses med den begrunnelse at
vedkommende lkke hadde taushetspllkt etter de underliggende bestemmelsene. På grunn av
bevismiddelnøytralitetsprlnslppet vil dette bevismiddelet (lnnholdet I den fortrolige samtalen) I

utgangspunktet komme lnn under 5 8-3.

I utgangspunktet vlrker dette fornuftig, ettersom det finnes s¡tuasjoner der det er naturllg at
flere er deltagere I den fortrolige samtalen, for et eksempel at man har med seg en
støtteperson til en prest I en samtale om sJelesorg. Behovet for fortrollghet kan bestå selv om
denne støttepersonen senere I retten velger å legge frem et lydoÞptak vedkommende har
gjort. Det ffnnes lmldleÉld sltuasjoner hvor sllke bevls bør tlllates ført.

Etter gJeldende rett vllle vurderingen bll om bevlset skulle avskJæres fordi det var fremskaffet
på en utllbørllg måte4e. Det er lkke et spørsmål om bevlsforbud, ettersom forholdet lkke
dlrekte er rammet av straffeprosessloven 5 1 1 9. I Rt. 2009, s, t526, kom man I et sammen-
llgnbart tllfelle tll at opptaket var anskaffet på en utilbørllg måte, men at det llkevel kunne
føres på grunn av det straffbare forholdets alvorllge karakter (forsøk på overlagt drap).

Etter forslaget tll ny lov vll det i utgangspunktet være snakk om bevlsforbud dersom det dreier
seg om nfoftrollg kommunlkasJon". Lovteksten åpner lkke for en vurderlng av om bevlset
likevel skal kunne føres I særllge tilfelþt'0. Etter Krlpos' menlng representerer dette en utvld-
else av bevlsforbudets rekkevidde, som kan få uheldlge følger.

Þen lovteknlske tllnærmlngen medfører også her at bevlsforbudets rekkevidde lkke kan leses
ut fra ordlyden alene, men må finnes gjennom en tolknlng I lys av nøytrãlltetsprlnslppene I den
nye bevlsforbudsleeren,

Særlig om første ledd bokstav c
I forslaget er det en vesentllg utvldelse av yrkesgruppene som kan omfattes av bevisforbudet
ved "fortrollg kommunlkasJon", I forhold tll straffeprosessloven 5 1 f9.

Henvlsnlngen til helsepersonelloven $ 48 medfører i praksis en utvldelse, men klargJør
samtidlg hvllket helsepersonell som er omfattet, sammenlignet med dagens lov. Rent
rettsteknlsk er denne løsnlngen god, men det kan stllles spørsmål ved om begrunnelsen for
bevlsforbudet er llke sterk for alle gruppene som er nevnt I helsepersonelloven $ 48.

o9 sml. tvlsteloven I 22-7s Srt, € 8.6 annet ledd,
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Særlig om første ledd bokstav d
Utvidelsen i bokstav d er betydelig. Etter lovforslaget skal "fortrolig kommunlkasjon" med
andre i stilllnger som lnnebærer sjelesorg, soslalt hJelpearbeld, rettshJelp eller medisinsk
behandling som må likestilles med virksomhet angitt i bokstav a til c, omfattes av
bevlsforbudet.

Utvalget har her valgt en annen løsning enn gjeldende lovs $ 1 21 og det som gjelder i
tvisteloven, hvor $ 22-5 annet ledd har følgende utformlng:

Retten kan frita en part eller et vitne fra å gi tilgang til bevis om noe som er betrodd
under sJelesorg, soslalt hJelpearbeid, medlslnsk behandllng. rettshJelp etter
domstolloven $ ?1 8 annet ledd eller lignende vlrksomhet, selv om forholdet lkke
omfattes av første ledd.

I stedet for en bevlsfritaksregel har utvalget foreslått å ta disse yrkesgruppene lnn under
bevlsforbudet.

Kripos mener at denne utvldetsen går for langt, og at den vll ha store, praktlske konsekvenser
I forblndelse med innhenting av bevis under skjult etterforskning. På grunn av bevlsforbudenes
utformlng, og de foreslåtte reglene I 5 2O-5 om blant annet opphør av avlytting på grunn av
bevisforbud, vll det medføre et betydellg merarbeld for politiet og domstolene, og
qjennomføringen av kommunlkasjonskontroll vll bli klart vanskellggjort. Krlpos mener dagens
løsning med bevlsfritak er å foretrekke, og at den glr tilstrekkelig vern dersom materlalet som
lnnhentes gJennom den skjulte etterforsknlngen, lkke undergis lnnsyn.

Særlig om annet ledd
I annet ledd vldereføres straffeprosessloven 5 1 1 8, dog slik at den er utformet I tråd med de
f¡re nøytral ¡tetsprlnsl ppene.

Det legges til grunn at det lkke gJelder bevlsforbud for opplysnlnger som et annet offentllg
organ glr tll politlet I tråd med egne taushetspllktbestemmetser.

Polltlet skal lkke benytte personer som må bryte lovpålagt taushetspllkt for å gl informasjon til
polltiet, som informanter, med mlndre det forellgger særlige grunnersr. Normalt bygger lkke
polltlet etterforsknlngsskritt på denne typen taushetsbelagt lnformasJon, men det kan være
sltuasjoner hvor personer I et offentllg orgän velger å gi opplysninger til politiet om alvorllg
krlminalitet I organet i stedet for lnternt I organet.

Sorn følge av prlnslppet om stadlenøytralltet og bruksmåtenøytralltet vll det som utgangspunkt
gJelde et forbud for polltlet rnot å benytte seg av dlsse opptysnlngene. Det legges lmidlertid tll
grunn at polltie[ I en sllk sltuasjon skal kunne bygge etterforsknlngsskritt på sllk informasjon
dersom vilkårene I 5 8-6 annet ledd er til stede, altså at det på dette stadium av saken er opp
til politiet/påtalemyndlgheten å selv ta denne vurderingen.

Prlnsippene om stadlenøytral¡tet og bruksmåtenøytralitet glr også her en rekke uheldlge
konsekvenser for lnnhenting av bevls i skjult etterforsknlngsfase. Dette kommenteres
n¡ermere nedenfor,

5r GJeldende regelverk for lnformantbehðndllng.
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n ç 8-5. Bevlsforbud ved rettsstridig lnnhentlng og tilgang tll bevls

Bestemmelsen lovfester læren om ulovllg erve¡ryede bevis, med noen Justeringer.

UWalget forelår at reglene I større grad enn det som gjelder I dag, skal peke mot idealet om
en lovformellg prosess. Etter gJeldende rett er det slik at eventuelle feil ved innhentlng av et
bevis lkke er til hlnder for at bevlset føres. Utgangspunktet I de foreslåtte reglene er
bevisforbud ved ulovllg bevlserveru der det er grunn t¡l det.

Krlpos mener at dagens hovedregel om at eventuelle fell ved lnnhentlng av et bevls ikke er til
hlnder for at bevlset føres, bør tas lnn I loven, Krlpos understreker vlktlgheten av at hensynet
tll sannhetssøken og prlnslppet om fri bevisførsel fortsatt må stå sterkt I norsk straffeprosess,
og at det må kreves svært gode grunner for unntak fra dette.sz

I en tovfestlng må det komme frem hvllke momenter som skat vektlegges som taler både for
og mot at bevlset skal tlllates ført, herunder straffesakens alvorllghet.

Det følger av speslalmotivene for S 8-553 at dette bevlsforbudet skal praktlseres strengere enn
etter gJeldende rett. Krlpos kan lkke se at utvalget har påpekt gode nok grunner tll at dette
unntaket fra fri bevlsførsel skal utvldes I forhold til gJeldende rett,

Utvalget foreslår at hensynet Hl å forebygge ulovllgheter - dlslpllneringshensyn - skal ha en
vlss vekt ved vurderingen av om et bevis skal kunne føres ef ler lkke. Dette begrunnes delvls I

den økte faren for mlsbruk fra poti$ets slde ettersom det nå er tillatt flere Wangsmldler på et
vldere spekter av straffrare forhold, og den økte vl[en tll krlmlnallserlng også av
forberedelsesha ndl i n ger.

Dlslpllnerlngshensynet er lkke nytt I norsk rett, og man flnner argumentasJon rundt dette blant
annet I Llme ll-avgJørelsenr4.

Krlpos er enlg I at dlslpllnerlngshensynet kan ha en plass I vurderlngen av om et ulovllg
ervervet bevls skal kunne føres, men stllter seg undrende tll hvor stor vekt dette skal få I

vurderlngen av om bevlset skal kunne føres eller lkke. Krlpos er lkke enlg I at begrunnelsen
uWalget fremhever, glr grunn til å endre regelverket. Det er rlktlg at adgangen tll bruk av
skJulte etterforsknlngsmetoder har blltt uWldet ¡ tråd med den teknologlske utvlkllngen. Dlsse
metodene er lmldlertld gltt med et betryggende eksternt kontrollreglme rundt seg, og den
teknotoglske utvlkllnEen har også gtt polltlet klart bedre verktøy for å dr¡ve lnternkontroll med
bruken av metodene.

Faren for mlsbruk og overvåknlng kan etter Krlpos' syn lkke begrunne en utvldelse av
bevlsforbudet alene, sett hen tll det kontrollreglmet som er etablert rundt bruken av de skJulte
metodene.

Dlslpllnerlngshensynet kan lmldlertld ha en tunksjon for å forebygge fremtldlge overtredelser,
men bør bare lnngå I en totalvurdering av om bevlset skal kunne føres. I den foreslåtte
lovteksten er dette ett av momentene som skal tlllegges srerlig vekt. Krlpos mener at forslaget

s2 Nou 201 6;24s.267.
53 Nou 2oh6t 24 s, 576, andre sprlte,
sa Rt. 201 5, s. 1 456. avsnitt 82, se ogs$ Rt. 2006, s. 582, avsnitt 24.
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representer€r et stort lnngrep I hensynet til sannhetssøken og prinslppet om fri bevisførsel
uten at det er gitt noen tilfredsstillende begrunnelse for dette,

Til g 8-6. Unntak fra bevlsforbud

Krlpos er enlg I at unntakene fra bevisforbudene bør samles i én bestemmelse. Unntakene er i
stor grad en vldereføring av gjeldende rett.

Særltg om tredje ledd
Forslaget tll unntak fra bevisforbud ved fortrollghet og pressens kildevern mv. er inntatt i

tredje ledd:

Det gjelder ikke bevlsforbud etter gE 8-3 første ledd eller 8-4 hvls noen som nevnt I

bestemmelsene med skJellig grunn mlstenktes å v¿ere medskyldlg I det straffbare forholdet.

Begrunnelsen for unntaket er eksempelvis at en advokat og kllent lkke sammen skal kunne
begå straffbare handl¡nger under beskyttelse av taushetspllkten. En annen måte å sl dette på
er at begrunnelsen for taushetspllkten lkke slår til der advokaten samarbelder med en kllent
om slraflbare forhold. Dette kan lkke regnes som fortrollg lnformasJon,

Mlstankekravet for å kunne regnes som medskyldlg er "skjelllg grunn". Krlpos mener dette er
et for strengt bevlskrav, og kan heller lkke se at det er godt begrunnet I utrednlngen, hvor det
bare slås fast at det vll gl en vlss kontrollss,

Det flnnes lngen klar rettspraksls som tllsler at mlstankekravet som er inntatt i $ 204, skal
leses som "skJelllg grunn".

Etter gjeldende lov ! 203 kan tlng beslaglegges dersom de antas å na Uety¿nlng som bevis.
Det er almlnnellg antatt at det kreves skJelllg grunn tll mlstanke om et straffbart forhold for at
beslag skal kunne lverksettes. Det er imidlertld lkke et krav om at mlstanken rettes mot noen
bestemts6.

Det er lkke noe krav om at det foreligger skjellig grunn Hl å mlstenke den personen det tas
beslag hos, for å na Uegått den straffbare handllngen, for at beslag skal kunne tas, Vilkåret er
at det forellgger skjellig grunn for at en straflfbar handling er begått, og at beslaget kan antas
å ha bevisverdl I etterforsknlngen av forholdetsT,

Samrnenhengen I lovverket tllsler at det lkke skal lnnfortolkes et krav om skjellig grunn I

mlstankekravet lnntatt I 5 204. Utvalgets forslag, hvor det er et sllkt krav, vll følgellg være en
reelt sett merkbar utvldelse av bevlsforbudet I gjeldende rett.

I situasjoner hvor det begås krlmlnalitet under dekke av taushetspllkt, vil det være vanskellg
for politlet å fremskaffe bevls på en annen måte enn gjennom beslag hos en av partene. Sett I

sammenheng med hensynet tll sannhetssøken og prlnslppet om fri bevisførsel kan Kripos ikke
se at den anfø¡te begrunnefsen er god nok for å vedta en utvldelse av bevlsforbudet.

55 Nou 201 6¡ 24, s, 577, and¡€ spält€.
tõ EJerke, Kelserud og Sæther,4. utgave, s, 713,
i7 Dèt kan imldlertid se ut til at utvaiget vil endre gjeldende rett på dette punktet, se $ 1 4-1 første ledd annet pkt,

l{ørlngssvar fra Kripos - NOU 201 6: 24 Ny straffeprosesslov (versJon 1 .1} SUvA



1 3.4 Forklarlngsfrltak

73,4.2 Bør barn har rett til â avstâ fra â forklare seg mot nærstâende?

Utvalget foreslår å oppheve bams forklaringspllkt etter dagens 5 1 22 første ledd siste
punktum. UWalget mener at enhver - også barn - bør omfattes av neerståendeunntaket og
øvrlge forklarlngsfrltak. Krlpos har omfattende erfaring med etterforskning av alvorlige saker
hvor barn er vltner eller fornærmede. Krlpos har sammen med Politlhøgskolen utvlklet
avhørsutdannlngen av bam og særlig sårbare, og skal I tlllegg også konsulteres av politi-
dlstrlktene I alle saker med alvorlig vold mot små barn58.

Argumentene som brukes for forslaget, er Ínteressekonflikten og belastnlngene som valget om
å fo*elle om slne nærstående kan medføre, også for barn, speslelt over tld, når vedkommende
får en dypere forståelse av konsekvensene, Utvalget berører dessverre lkke det vl I dag vet om
de omfattende skadene vold og overgrep kan påføre et barn. Seerlig skadellg er det for barn å
oppleve vold og overgrep fra nettopp nærstående. Sviket, frykten og hJelpeløsheten som barn
som selv utsettes for overgrep fra en de er avhenglg av, glad I og loJal mot, eller barn som er
vltne tll vold mot andre av sine nærmeste, opplever, er godt beskrevet I både norsk og
I nternasJona I forsknl ngse.

I diskusJonen om barns rett til å velge å ltte forklare seg mot slne nærmeste, må det
vektlegges at det er særllg aktuelt i saker hvor nettopp de nærmeste utgJør en trussel for
barnet.

Bamekonvensjonen a¡tikkel 1 9, som omhandler samfunnets pllkt tll å treffe alle egnede tlltak
tor å besfgte bamet for alle former for fysisk eller psyklsk vold, skade, misbruk eller
utnytting, er også sentral I denne diskusJonen. Departementet har forholdsvls nyllg vurdert
spørsmålet om forklarlngsfrltak for barn, og argumentene som fremgår I departementets
vurderinger av barns vltne- og forklaringspllkt, er etter vårt sk¡ønn llke gyldlge I dag som da6o.

Det fremgår av forskrlft om tilrettelagte avhør 5 1 1 at barnet har rett til å få informasJon om
avhørssltuasjonen. Det er vldere gltt direktlver om lnformasJonspllkten I brev fra Rlksad-
vokaten6r. Etter vårt syn er dette en ordnlng som bør fortsette. Det er vår klare oppfatnlng at
fritaksretten er kompllsert å forstå for bam. Ved å fierne byrden av valget om å forklare seg
eller lkke fra barnas skuldre, er det samfunnet, representert ved de voksne, som overtar
ansvaret. De fleste barn kommer tll bamehus for å forklare seg i et tllrettelagt avhør fordl de
har uttalt seg om, opplevd og/eller vært vltne tll alvorlige straffbare forhold, Erfarlngsmesslg
er det lkke sJelden at opplysnlngene forut for avhøret kan være vage hva gjelder mlstanke om
straffbare forhold. Vår erfarlng er at mange er både engstellge og uslkre I starten av avhøret,
og trenger t¡d til både å Ult t¡ent med avhører, avhørssltuasJonen og Ul å kunne få lnformasJon
om saken og hvordan avhører ønsker at samtalen skal foregå, før de etter hvert bllr tryggere.
Erfarlngsmesslg opplever vl at barn fra rundt 1 5 år kan foreholdes slne pllkter og rettlgheter

s Rlksadvokðten: Mål og prlorite¡¡nger for straffesaksbehandllngen 201 6 - polit¡et.og statsadvokatene,
httoifi{ilu-dkllduñkâtên.nod¡þ3tordDokurnÊntetr1 20l6/M-ôoütrr¡terlnardülv201 6.odr, nåbgget er også vldereført
far 20t7,
te Heltne & Stelnsvåg, 201 1, øverüen, 201 2, ØverlÞn, l'lauge & Schullz, 201 6.
- Prop. LLZ L (2O14.20L51 Endrlnger ! straffeprosessloven (avÍwr av bam og andre særllg sârbare fornærmede og
vltner), pkt, 1 0.4 (s, 83€5),
órBrev fra Rlksadvokaten t[ stðtstdvokatene, poåtHlstrlktere og Kripos av 28,t2.t6,
irtto://u¡ww. dk¡adsok¡t$Lnôfl ¡¡¡st

Ffirhgssvar fra Krlpos - nþU 201 5: 24 Ny straffeprosesslov (versJon 1 .1) 721 78



og være modne nok tll å kunne ta et kvallfisert valg om hvorvidt de vil snakke med politlet
eller ei, Vår erfaring tilsier at yngre barn lkke sjelden vil velge å "takke ja" tll ttlbudet om å
ikke si noe om sine nærmeste, uten å kunne ha mulighet t¡l å forstå konsekvensene av det.
Þet er et mildt sagt betimellg spørsmål å stifle om ikke konsekvensene for barnet av å leve
videre i en familie hvor nærstående har utsatt det for overgrep, er større enn belastningen
med å ha forklart seg mot sine n¡ermeste, særlig når det blir klart for barnet at det var dets
eget valg som gjorde at overgrepene ikke stanset.

Den foreslåtte unntaksregelen ¡ 5 1 0-4 annet ledd anglr at forklarlngsplikt og forklaringsfrltak
lkke skal gjØ¡es kJent for "vltner som på grunn av alder eller psyklsk avvlkstilstand lkke har
forutsetnlnger for å ta stilling til om vedkommende bør forklare seg". I spesialmotlvene for
bestemmelsen62 fremgår det at avhører skal "foreta en lndividuell vurderlng av den som
avhøres". Dette er problematlsk av flere grunner. SkJønnsmessige vurderlnger vll i sllke tilfeller
kreve grundige forberedelser og som regel også at den som skal treffe beslutnlngen, I forkant
har snakket med bamet for selv å ha gjoft seg opp en mening. Det er meget utfordrende å
velge ut hvllke krlterler som skal legges tll grunn ved en sllk skJønnsmess¡g vurdering. Dette
vll videre, mest sannsynllg, medføre at ulike momenter vektlegges av dem som forestår
avhørene. I saker hvor den/de mlstenkte er nærstående av barnet, vll det av etterforsknings-
taktiske årsaker som regel være både vanskelig og ofte også dlrekte skadellg for saken om
avhører møter barnet I forkant for å vurdere barnets utvlklingsmessige og kognitlve nivå.
Andre lnvolverte I saken vll heller lkke kunne gJøre en sllk vurdering uten at barnet, og trollg
også dets nærmeste, bllr orientert om saken - noe som lgJen kan sette hele etterforsknlngen I

fare. Personer som kJenner barnet, eksempelvls lærer eller en ansatt ved SFO eller barnehage,
vll mullgens kunne kontaktes dersom en mldlertldlg verge har fritatt dem for taushetspllkt. Det
gjøres også t dag oñe av avhører I forkant av tllrettelagte avhør, for å lnnhente lnfonnasjon
om barnets lnteresser, skolehverdag, venner mv. Erfarlngsmesslg er beskrlvelser gltt av
voksne som nesten dagllg forholder seg tll svært månge barn, lkke sjelden I uoverens-
stemmelse med forklarlngene fra bamet som avhørerne møter.

Man kunne selvsagt tenke seg at ansvaret for å vurdere forklarlngsfrftaket ble lagt til vergene,
eventuelt til oppnevnte midleftidlge verger i tilfeller hvor bamets neermeste er mlstenkt, Det
oppnevnes I dag ofte midlertldige verger ved tilrettelagte avhør. Rollen er I stor grad begrenset
til å følge avhøret og å ta stilling til hvoruidt det skal gjennomføres rnedlslnsk undersøketse av
barnet. Vergens rolle er lkke regulert I dagens regler om tllrettelagte avhør, og ordningen
praktlseres ulikt på ullke steder I landet. Vldere har de oppnevnte vergene ullk bakgrunn og
erfaring, og de har dermed ullke forutsetnlnger for å lvareta barnas rettlgheter ved tllrettelagte
avhør. Skal ordnlngen fungere bedre, må dette etableres som en fast ordnlng med verger med
særskllt kompetanse. Men uansett hvordan en sllk ordnlng bllr organlsert, vll vergene
vanskellg kunne ta stllllng tll forklarlngsfrltak uten å gjøre ornfattende undersøkelser av
barnets sltuasjon, herunder vif det måtte lnnebære å prate med barnet selv.

En vurdering av om barnet vll kunne forstå fdtaksretten, vll som følge av dette - uansett hvem
som skulle gjøre den - bli tatt på svært varlabelt grunnlag.

Dagens praksls hvor det I de alvorligste sakene er en 1 5 års grense, og I de mlndre alvorllge
1 2 år, fungerer godt. Det åpner lkke for skJønnsmesslge vurderlnger, men glr barn rettlgheter
ut fra en bestemt alder. Når et barn er modent nok tll å kunne ta ansvar for egne straffbare

ð¡ se Nou zol4: 24, s, 582.
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handllnger, er llcke en skjønnsmesslg vurderlng gjort av noen med varlabel kunnskap om barns
utvlkllng. Det sãmme bør derior gþlde ved vurderlngen av når retten tll â gJøre seg kJent med
fritaksretten skal lnntre.

1 3.4.3 Pressen og massemedla

I forslaget tll I 9-4 vlderefØres og utvides kildevemet og forklar*ngsfrltaket for pressen.
Bestemmelsen har fått et korresponderende bevisforbud i g 8-4.

Når det gjelder bevlsforbudet, vlses det til kommentarene til bevlsforbudenes generelle
utformlng I hørlngsuttalelsens kaplttel om bevlsforbud, samt tll kommentarene t¡l 5 20-5 i

kaplttelet om lnngrep I kommunlkasJon mv.

Kildevernet er begrunnet i det samfunnsmesslge og demokratlske behovet for frl debatt og
menlngsdannelse. Dlsse behovene kan klart begrunne lnngrep i hensynet tll sannhetssøken og
prinsippet om frl bevlsførsel som gJelder I strafferetten. Det er lmldlertid vlktlg at dette
balanseres og vektes rlktig, sllk at forklaringsfritaket lkke gjør et for stort lnngrep I andre
vlktlge samfunnslnteresser, som awerglng og oppklarlng av alvorllg krlmlnalltet.

Forklaringsfrltaket I 5 9-4 utvldes for det første t¡ l å gjelde lnnhold I opplysninger pressen er
betrodd, herunder upubllseft materiale. Det er således lkke bare snakk om vern av hvem som
har gltt dlsse opplyÉnlngene. Dette synes å være en oppfølglng av Høyesteretts avgJørelse I

Rolfsen-saken63, hvor saken gJaldt upubllsert materlale,

Utvldelsen begrunnes I faren for en "chllllnE effect" dersom straffesaksapparatet benyttes tll å
søke etter opplysnlnger sorn er betrodd pressen, og at arbeldsvllkårene for den krltlske presse
på dkt kan vanskellggJøres uten utvldelsen.

Forslaget går, sllk Krlpos ser det, lenger enn det vernet EM K artlkkel 1 0 glr for upublisert
materlale. Det vlses her ttl Høyesteretts gjennomgang I Rolfsen-sakenr. avsnlttene 54 og 57.

Etter EM DS praksls 9lr EMK artlkkel 10 - som blant annet beskytter presseß ytrlngsfrlhet -
en noe vldere ramme for beskyttelse av Journallstlsk materlale, ldet klldevernet etter denne
bestemmelsen lkke er begrenset tll et vern mot å ldentlflsere kllden ved navn, bllde eller
annen personldentlfikasJon. Såfremt Journallstens kllder kan bll ðvslørt, omfatter vernet
€tter EMK artlkkel 10 også uredigeÉ og upubllsert materlale, som for eþempel råopptak av
fllm. I Appendlx to Recommendatlon No. R (2000) 7 fra Europarãdets Mlnlsterkomlté
artlkkel i Ollr ¿et fastsÉtt at klldebeskyttelsen gjelder "the rlght of Journallsts not to
dlsclose lnformatlon ldentlfflng a source". Under forutsetnlng av at lnformasþnen 'ls llkely
to lsad to the ldentlflcatÈn of a source" omfatter klldebeskyttelsen også nthe factual
clrcumstances of acqulrlng lnformatlon from a source by a Journallst" og "the unpubllshed
content of the lnformatlon provlded by a source to a Journallst". I dom 16. Jull 2OL3 Nagla
mot LaMia [EMD-2010-73469] avsnitt 81 har EM D vlst tll denne rekommandasronen. Det
sentrale for klldevernets utstreknlng etter EM Ds praksls er, sllk Jeg forstår det, om beslaget
kan ha en dempende - og derved skadellg - vlrknlng på pressens tllgang tll kllder. i

t...1

Etter EM Ds praksis kan I speslelle tilfelle også upubllsert materlale som lkke lnneholder
lnformasjon som kan føre Hl avsløring av en kildes ldentlte!, nyte et visst vern. Dommen 8.

6t Rt. 2015, s. 1286
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desember 2OOS Nardisk Fitm & W A/S mot Danmark [EMD-2002-40485] er her sentral. Det
dreide seg om et uredigert filmopptak som ldentiflserte en person som var f¡lmet uten åt
han visste det, og følgelig lkke opptrådte som kilde. EMD fastslo at selv sm materlalet lkke
lnneholdt kildeopplysnlnger, og mlstenktes identatet var kjent for politlet, kunne selve
plikten til overlevering ha skadevlrknlnger - en 'chllling effect" - for pressens ytrlngsfr¡h€t.
Vernet i en situasjon som dette er lmldlertid gvakere enn det tradlsjonelle klldevernet:

"On the other hand, the Court ls not convinced that the degree of protection under
Article 1 0 of the Convention to be applied ln a situation like the present one can
reach the same level as thât afforded to journalists, when ¡t comes to their right to
keep their sources confidentlal, notably because the latter protection is two-fold,
relating not only to the journalist, but also and ln particular to the source who
volunteers to asslst the press ln lnformlng the public about matters of publlc
lnterest.n

Utvldelsen I forslaget tll at forklarlngsfrltaket skal omfatte upubliseft materiale, er generell,
mens vernet etter EMK artlkkel 1 0 synes å Uygge på en konkret vurdering, hvpr blant annet
faren for avsløring av en kilde og hensynet til "chilllng effect" skal vektlegges.

I spesialmotivene for $ 9-4 fremkommer det at vernet lkke er like sterkt hvor det upubllserte
materlalet lkke lnneholder opplysnlnger som kan avsløre kllder6a. Dette kommer lkke til uttrykk
I lovteksten.

Kripos ber depaÉementet vurdere om denne utvldelsen til, på generelt grunnlåg, å g¡etOe
innhold I materiale som er betrodd Fressen, er godt nok begrunnet sett opp mot hensynet til
sannhetssøken og prlnslppet om frl bevlsførsel. Krlpos mener at man bør beholde dagens
løsn¡ng hvor vernets rekkevldde for Innhold, herunder upubllsert mater¡ale, avgJøres etter en
konkret vurdering med de rarnmer som er satt av EMD.

Den andre store endrlngen av forklarlngsfrltaket for pressen og massemediene er at
oppregnlngen av hvem som er vernet, er erstattet med en vurderlng av om vedkommende
kommer lnn under begrepet Journalistisk virke'. Endrlngen er lkke ment å være en utvldelse
av hvem som i dag er vernet etter straffeprosessloven $ 1 25, men dette kan endre seg med
tlden. Det skal etter forslaget være opp tll domstolene å vurdere hvem som tll enhver tld
kommer lnnunder begrepet.

Det fremstår^som kla¡t hva som llgger i kjernen av begrepet, men begrepels ytterkanter er
vanskellgere å klarlegge, ldet medleblldet og ullke måter å formldle nyheter på er I stor
endring. Utvalget fremhever at terskelen for lnngrep I vernet må veere lavere I begrepeG
ytterkant6s.

Kripos mener det er uheldig at det legges opp til at vernet etter $ 9-4 er avhenglg av et
uttrykk med et noe vagt lnnhold. Det bør være klart om man har vern eller lkke. Hvor sterkt
vernet skal være, bør heller vurderes ut fra unntakene for vemet som er satt opp I 6 9-4 annet
ledd og en tolknlng av EMK artikkel 1 0.

e ttOU 20t6: 24, s. 279; "Et sl¡kt lnngrep [i vernet], I de s¡tuasjoner hvor dette spørsmålet unntaksv¡s kan oppstå, bør
tmldle¡tid lettere kunne tillates dersom det bringes på det rene at lngen kllder står I fare for å bll avslørt."
6s NoU 201 6: 24 s. 280, første spalte.

Høringssvar fra Kripos - NOU 201 6: 24 Ny straffep¡osesslov (versJon 1 .1) 35178



Det bør derfor settes opp klare vurderingskrlterler for hva som skal komme inn under
begrepet, sllk at det lkke bltr utvannet på sikt.

1 3,5 Forklaringer og behovet for kontradiksjon og kry¡seksaminasJon

13.5.2 Betydningen av mistenktes rett tll kontradlksJon og krysseksamlnasion

Retten tll kontradlksjon og krysseksaminasjon er en sentral rettlghet. På grunn av en
vitneforklarings potenslelle svakheter, er rettlghetene spesielt vlktlge for dette bevlset.

I den nye straffeloven kommer rettlghetene tll uttrykk I lovforslaget 5 1 0-9 rned vldere
henvlsnlnger.

Al begrepet får et fast meningslnnhold, er av særlig betydning for den praktiske anvendelsen
av g 20-5 I skJult etterforsknlng. Etter denne bestemmelsen er det innhentingsforbud for
fortrollg kommunlkasjon som har vern etter $ 9-466. Dersom begrepet er vagt, vll det være
svært vanskellg for polltlet I praksis å avgJøre rekkevldden av lnnhentlngsforbudet,

Utvalget drøfter I punkt 1 3.5.2.4 hvorvldt mlstenktes rett tll kontradlksjon
krysseksamlnasJon bør styrkes, og kommer tll at dlsse rettighetene bør styrkes i norsk rett,
bakgrunn av senere praksls fra EMD67.

Utvalget synes å stille spørsmål ved om opplesing av polltiforklarlnger som lkke har vært
undergith kontradiksjon, skal vurderes som en bevlsavskJæring etter en rettsllg standard eller
*nngå i en totalvurdering av om rettergangen har væÉ rettferdlg6s.

I høyesterett har det fra tldlig nittitall vært en utvlkling hvor det tldvls har hersket usikkerhet
rundt hvilken praksis som skal legges tll grunn ved oppleslng av politiforklarlnger som lkke har
vært undergíú kontradlksjon, og som hCller ¡kke kan undergls kontradlksjon på opplesnlngs-
tldspunktet. I 1990 behandlet Høyesterett spørsmålet, og * denne avgjørelsen6e la Høyesterett
tll grunn den såkalte hovedbevlslæren:

t{vis det dreler seg om helt sentrale vltner, som det er mullg å fure for den dømmende rett,
må hensynet ul illtaltes rettsikkerhet regelmessig slå ¡gjennom I forhold tll utglfter og
ulemper ved en utsettelse av saken.

Opplesnlngsadgangen ble skJerpet av Høyesterett på 2000-tallet, og en gikk boft fra
hovedbevlslæren7o. Høyesterett ga her mullgens begrensninger utover det som følger av EMDs
praksls, selv om dette bestrldes av Høyesterett selvTr,

| 2oO4 ble hovedbevlslæren lgJen lagt til grunn:

ti Forslagets E 20-5, ,f. 5 8-4.
67 rr¡ou iot6: zq, L3.s,z.z.
68 Nou 2o16; 24,s. 285, slste avsnltt.
69 Rt, 1990, s.312.
70 Rt,200r, s.29, Rt.2(x14, s. 97.At.2oo4, s.897, Rr. 2004, s- 943.
71 Rt. 2oM, s. 1789, avsnltt 20.

og
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Vurderingstemaet som EMD her stiller opp, er aftså om en fellende dom bare eller i avgjør-
ende grad vll være basert på vltneforklaringer som er avgltl av personer som den ttllàfte
lkke har hatt anlednlng tll å avhøre eller la avhøre.7¿

Høyesterett gikk gjennom tidllgere prãksls, men fant lkke grunnlag for å lnnfortolke andre krav
for opplesing enn det som fulgte ãv EMK artikkel 5 nr. 1, sammenholdt med nr, 3 d, og lå tll
grunn følgende standard:

Spørsmålet må etter dette være om domfellefsene bare eller í avgjørende grad er basert på
de vltneforklaringer som ble lest opp.73

Dette synet ble fulgt opp I Rt. 2A04, s. L974, og I senere praksls. Høyesterett synes således å
legge seg tett opp til den tll enhver tid gjeldende praksls fra EMD.

I 2011 endret praksis fra EMD seg noe I retning av at forklaringer som er avgjørende bevls,
llkevel kan leses opp dersom det er til stede kompenserende faktorer som alt I alt gjør at
rettergangen kan anses som rettferdigTa. Høyesterett har fulgt opp EMDs nyere prakslsTs.

Som nevnt ovenfor er det lang tradlsJon for at Høyesterett følger gJeldende praksls fra EMD på
dette området. Det bør derfor vurderes nøye hvorvldt det skal foretas en sllk lnnskjerplng som
foreslås av utvalget.

Subsidlært er det I alle fall vlktig at det legges tll grunn en rik$g rettsllg standard for når en
kan bevlsføre en forklarlng som ikke tidllgere här vært undergitt kontradlksjon,

Utvalgets forslag tll standard er lnntaR på slde 288 I utredningen:

Utvalget legger derfor til grunn at en forklarlng som utgjÉr el vikt¡g bevls, lkke kan danne
grunnlag for en domfellelse dersom det lkke har blitt gitt tllfredsstillende
kontradlksjonsmuligheter. Sagt med andre ord kan forklarlngen lkke benyttes hvls det "er
en reell mullghet' for at gjenglvelsen av den vll ha "en utslagsglvende betydnlng I den
samlede bevlsbedømmelse. o9 at den således fremstllte seg ìom et vlkt¡ E og lanskje
nødvendlE bevls", jf. Rt. 2001 s. 29.

Det ser her ut tll at utvalget ønsker seg en standard på l¡nje med det som gjaldt før
hovedbevlslæren ble fastlagt 1200476. Krlpos mener at det lkke forellgger gode grunner Ul å qå
bort fra hovedbevislæren, De senere års økte kunnskap i polltlet, påtalemyndlgheten og
domstolene rundt forklaringer og deres potenslelle svakheter tllsler at hovedbevlslæren trygt
kan legges tll grunn.

1 3.5.3 Særlig om forklaringer fra barn og andre sârbare personer

Utvalget foreslår lnnskjerpelser i mistenktes adgang fll å bll varslet og forsvarers rett Ul å v¡ere
tll stede under tllrettelagte avhør, jf. 5 1 0-7. I speslalmotlvene for g 1 0-777 fremgår det at
unntaksregelen I tredje ledd, om unnlatt varsllng tll mlstenkte, skal forstås strengt.

72 Rt. 2004, s,1789, avsnatt 16.
73 Rt. 2oo4 s. 1789, avsnltt 21,
7{ Al-Khawaja og Tahery mot Storbr¡tðnnla.
75 Rt, zols, s.404, Rt. zot3, s. 1412.
ts Rt.2oo4, s. 1789,
,7 Nou 2016: 24, s, 584.
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Utvalgets forslag er overraskende fordi dagens regelverk er blqE¡ ¡ på lovendringene som
trådte I kraft så sent som 2" oktober 201 5. Ordnlngen har så langt lkke vært evaluert.
Motlvene for lovendringene var blant annet å styrke barns rettsvem,

I dagens ordning er mlstenktes behov for kontradlksJon lvaretatt med retten til å kunne
beg1 åre supplerende avhør, Jf. strpl. 5 239c annet ledd. 5å langt Kripos kJenner til, blant
annet baseÊ på tllbakemeldinger fra barnehusene, begJærer forsvarere I l¡ ten grad
supplerende avhør etter gJennomgang av tllrettelagte avhør med síktede. Det er uvisst hva
som er årsaken tll dette- Når uwalget m€ner at slktedes rett tll kontradiksJon lkke lvaretas
godt nok ved dagens ordnlng, burde først årsaken tll at det I så vidt liten grad bes om at nye
spørsmål stllles barnet ved supplerende avhør, vært undersøkt nærmere før endringer
foreslås.

Utvalgets forslag om at forsvarer som hovedregel skal gls anlednlng tll å være til stede
allerede ved første avhør av barn, utvlkllngshemmede eller andre sårbare personer, er lkke et
nytt forslag. Det tllsvarer det lowerk og den praksls som var før lovendrlngen kom I 201 5.

Ârsakene tll at man da så behov for å foreslå endrlngene, var flere, derlblant hensyn tll
etterforsknlngen. Avhør av bam og andre sårbare vll t aíl hovedsak gjennomføres på et tldllg
stadlum av ãtterforsknlngen. Politlet vil I de fleste saker ha behov for å få høre hva den
fornærmede forteller, før det tas avgførelser om eventuell slktelse og vldere etterforsknlngs'
skrltt. Forsvarers tllstedeværelse medførte at han/hun fikk høre fornærmedes forklarlng, og
dette skapte utfordrlnger med tanke på bevlsforsplllelse og poll$ets mullghet ül å kontakte
mlstenkte og sentrale vltner uten at de fra før var blltt varslet av forsvarer og hadde fått
kunnskap om hva barnet hadde sagt. Dette ble tldvls løst ved at forsvarer ble gitt taushetspllkt
for de o'pplysnlnger som hadde frãmgått av fornærmede-avhøret, noe som ble sett på som
problematlsk av flere grunner, blant annet for forsvarers mullghet for å løse sltt oppdrag på en
henslktsmesslg måte.

Konsekvensen av forwarerc tllstedeværelse allerede ved første avhør av barnet, var at mange
saker fikk en dårllg start I etterforsknlngen. Dersom mlstenkte ble varslet om avhøret, og var
en nærsttende avbarnet, opplevde vl ikke sJelden å møte barn I avhør som åpenbart fremstod
som påvlrket eller truet tll lkke å si noe, som trakk tidllgere uttalelser fla eksernpelvls lærer
tllbake, og som I avhørusltuasJonen både var stresset og redde.

Det ble også t saker med mlstanke om overgrep t neer relasJon gJennomføn såkalte
"aksJonssaker', som både var svæft ressurskrevende og i tlllegg ble en unødvendlg belastnlng
for de famillene som opplevde det, og hvor barnets forklarlng svekket mlstanken om vold og
over9rep.

Ved å gJeninnføre et regelverk hvor hovedregelen er at mistenkte og forsvarer på et tidlig
tldspunkt skal få kJennskap tll saken, og at det skal gJennomføres tllrettelagt avhør,
gJenlnnføres også de ulempene som var bakgrunnen for at lowerket ble endret,

Krlpos' syn er at utvalgets forslag gJenlnnfører et system hvor balansen mellom slktede og
barnets rettlgheter blir dådigere lvaretatt enn med dagens regler.
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1 3.6 Sakkyndige

Krlpos støtter utvalgets formening om at behovet for sakkyndlghet I straffesaker vll øke. Vår
erfarlng er at bevisene som samles inn, bllr stadig mer komplekse, og at det kreves veiledning
I forståelsen av dlsse. Utvlklingen gjør seg gjeldende innen medlslnsk kunnskap, men også t

stadig støne grad lnnen etterforskning, eksempelvls på grunn av teknologisk utvlkllng. Derfor
er det også viktig å få klarere regler for bruken av sakkyndighel, sllk at det blir tydeligere hva
den sakkyndige skal svare på, og hvllken vekt den sakkyndíge uttalelsen bør gis.

Kripos støtter generelt utvalgets vurderlnger om bruk av sakkyndige og forslag t¡l
bestemmelsene I kap. 1 1 I loven. Det er avgjørende at det oppnevnes uavhenglge sakkyndige,
og at det utformes et mandat sorn dekker behovet, samt at det er mullg å etterprøve den
sakkyndige uttalelsen. Man bør legge opp til en prosess hvor det I størst mulig grad er enlghet
mellom partene om både mandatet og hvem som oppnevnes, jf, 5 1 1 -5 tredje ledd. Det kreves
erfaring og kunnskap for å utforme et mandat som dekker alle relevante spørsmå|. I praksts
utformes dette i samarbeid mellom påtaleansvarlig og politlfagllg etterforskningsleder, som
oÊe kJanner saken best.

Hovedregefen bør vëere at pðrtene forholder seg til rettsoppnevnte sakkyndlge, eventuelt
supplert med påtaleåntåtte sakkyndlge. Skal man i større grad tlllate prlvate sakkyndige, så
bør også oppnevnlng av disse følge samme prosess som de retts- og påtaleoppnevnte
sakkyndige hva gjelder uavhengighet og mandat, Kripos mener at $ 1 1 -3 tredJe ledd bør kreve
at "reglene I første og annet ledd skal7g følges av enhver sakkyndlg så langt de passer". Har
man ullke prosesser for oppnevning av sakkyndlge, havner man I en situasjon med ullke
sakkyndlge som skal avgi forklaring for retten hvor de har fulgt ullk prosedyre, og hvor
mullgheten for etterkontroll med resultatet er forskJelllg.

På det medlslnske området foretar den rettsmedislnske kommlsJon en kontroll med
sakkyndigerklærlngene som avgls. På øvrlge områder har man I dag lkke noe tllsvarende
reglme, men $ l1 -9 femte ledd åpner for at det kan etableres. Frem tll et sllkt reglme
eventuelt er på plass på andre områder, þør man som hovedregel oppnevne to sakkyndlgã for
ã bedre beslutnlngsgrunnlaget tll retten.

Det bør gls nærmere retnlngsllnjer om formen på besvarelsen av mandatet. All dokumentasjon
rundt oppdrag, beskrlvelse av den sakkyndlges fagllge kvallfikasJoner 09 selve besvarelsen I

henhold til g 1 1 -3 bør lnntas I ett og samme dokument. En rner enhetllg form på dokumenta-
sJonen vll øke gjenkjennelsesverdlen og brukervennllgheten av sllke erklæringer for partene.

Utvalget åpner I sltt forslag for at þesvarelsen kan gis muntlig dersom særllge forhold tilsler
det. Ut fra speslalmotlvene (s. 588) fremkommer det at unntaket fra skrlfrllg besvarelse er
"snevert og fortrlnnsvls skal benyttes når det er stor fare for at etterforsknlngen vil lide ved
opphold". Krlpos er enig I at det bør åpnes for å gl muntllge svar, men at notoriteten I dlsse
tilfellene bør slkres ved lydopptak, såfremt det er teknlsk og praktlsk mutlg. Kripos har erfarlng
med at det har vært vanskellg å gjendrlve hva som faktlsk ble formldlet fra den sakkyndlge
per telefon, og at det er avvlk mellom det som ble oppfattet som muntlig svar, og det som
etterfølgende formidles skrlftllg. Dette er problematlsk, siden retnlngen på etterforsknlngen
kan bll preget av de sakkyndlges muntllge uttalelser.

78 Krlpos' red. I kurslv
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Krlpos mener derfor at lovforclaget 5 11-3 første ledd bør endres tllr

5 11-3. Besvarelse av mandatet. Krav tll sakkyndig uttalelse
if) en .ettsoppnevnt sakkyndlg skal besvare inandatet skrlftllg I et klart 09 tydelig språk.
Besvarelsen kan gls muntllg dersom særlige forhold tllsler det. Sâ vìdt mulig skaÍ muntlíg
besvarelse sìkres med lydopptakTt,

m g n4. Rettslig avhør og rettslig under*kelse av tlng

Til alternatlvet I bokstav b har Krlpos følgende bemerknlnger:
I en del Hlfeller nekter vltner konsekvent å forklare seg for polltlet, det gjelder f.eks.
medlemmer I enkelte gþnger. Påtalemyndlgheten kan da begJære rettsllg avhør, lkke ment
som bevlsopptak, men som erstatning for polltlavhør, Er det flere mistenKe og disse har
adgang til å være tll stede under avhøret, eventuelt representert ved slne forsvôrere'. kan
sltuas¡onen bll ganske komplisert. AvgJørelsen I Rt-2005-651 ¡llustrerer dette. Et rettslig avhør
med h¡emmel I 5 1 2-1 bokstav b bør kunne skJe uten at slktede/forsvarer varsles eller har
adgang tll å være til stede. Forklaringen kan da lkke uten vldere dokumenteres under eventuell
hovedflrhandllng, men kan brukes som bevis på samme måte som en polltlforklarlng. Ønsker
man å føre Utnãt under hovedforhandtlngen, må vedkommende lnnstevnes på vanllg måte.,l
kommentarene tll 5 1 2-1 (s. 591 ) er ãet påpekt at kaplttet 31 - om rettsmøter - får
anvendelse, sllk atÌ.eks. g-et-Z om innkalllng ill og varsltng om rettsmøte må foretas. Vårt
forslag tar altså slKe på det motsatte. Bokstav b bør derfor tas ut av I 1 2-1 og utgþre en
egen bestemmelse, I tråd med det som er påpekt ovenfor.

KAPITTEL 1 4 - ETÎERFORSKNING OG TVA'{GSTTITAK

1 4.2 Alminnelige regler om etterforsknlng

14.2,2 Ansvaret far og styrlngen av etterforcknlng

Ëtter Krlpos' syn lnnebærer uWalgetÉ forslag lkke endrlnger I dagens faktiske ansvarsfordellng
mellom politlet og påtalemyndlgheten. Uklarheten med at straffeprosessloven 8225 bruker
"politlet', mens man alltid har Íagt tll grunn at det da er snakk om påtalemyndigheten, bllr
fJernet I lovforslaget, uten at det lnnebærer en svekkelse av poslsjonen tll tJenestepersoner I

folltlet I etterforskningen. Straffeprosessloven bør være så klar som mulig for alle, uansett
hvor klar forståelsen er lnnad I polltlet. Det er fortsatt klart at 'etterforsknlngen utføres som
regel av tJenestepersoner I polltlet som lkke tllhører påtalemyndlgheten", Jf. lovforslaget

5 13-4 annet ledd.

Krlpos mener at det lkke er nødvendlg å regulere ðnsvars- og oppgavefordellngen mellom
påtaleansvarllg og polltlfagllg etterforsknlngsleder nærmere I loven enn det uWalget legger opp
tll. tttvalget viser tll at det kan etablercs nærmere rutlner for ansvarsfordellngen. Krlpos men^er

at det bøl utarbeldes slike rutiner. Det vlses også tll påtakanalysens vurderlnger rundt dette8o.

Kripos vll komme tilbake tll dette spørsmålet I hørlngssvaret tll pttahanalysen.

Polltlfagllg etterforsknlnEsleder er lkke nevnt I NOU 2Ot6: 24, og hva som er dagfns praksls I

ansvarãfordellnEen, er heller lkke nærmere beskrevet I kommentarene, Selv om påtalemyndlg'

7e Krlpos' red. I kurslv.
æ NOU 2017: 5 En pâtalcmyndþhet for fremtiden, pkl" f3,2 (s. 196 flg.) o9 pkt. 15,2 - tttäk 11 (s. 213).
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heten har, og etter lovforslaget fortsatt vil ha, det overordnede ansvaret for etterforsknlngen,
må den sentrale rollen til politifaglig etterforsknlngsleder, særllg I større saker, fremheves og
anerkjennes I lovforarbeldene, jf. lovforslaget 5 1 3-4 første og annet ledd.

Ansvôrsforholdet mellom politifagllg etterforskningsleder og påtaleansvarllg er så langt ikke
nærmere definert I lnstruks eller forskrifter.sr Etter Kripos' syn er politifaglig etterforsknings-
leder den som tlf daglig styrer straflesakene og fordeler arbeidsoppgaver. Polltifaglig
etterforskningsleder er internt ansvarllg for taktisk, teknisk og operatlv etterforsknlng i saken
samt fremdrifr og kvalltet i etterforsknlngen.s2 Særlig hva gjelder polltltaktlske vurderlnger i
etterforskningen bør polltifagllg etterforsknlngsleders vurderlnger veie tungt.

Kripos mener at politifaglig etterforsknlngsleders funksjon Ikke bør reguleres I loven, både ford¡
dette vll gjelde en mer lntern ansvarsfordellng i politi og påtalemyndighet, og fordi man bør ha
flekslbllltet $l å Justere en sllk ansvarsfordeling I for eksempel instruks fra Riksadvokaten. Den
daglige styrlngen av etterforsknlngen må også tilpasses størrelsen og alvoret på den enkelte
sak.

ERer Kripos' efarlng bllr det høyest kvðlltet og mest effektiv etterforsknlng I de sakene hvor
påtaleansvarllg og polltlfaglig etterforskningsleder samarbeider tett, En nærmere klargjørlng i
lnstruks vil kunne bldra tll at påtaleansvarllg utøver sin rolle på en mer ensrettet og henslkts-
messlg måte.

Beslutnlng om â unnlate etterforskning
Ifølge utvalgets kommentar til lovforslaget 5 1 3-4 første ledd tredje punktum skal beslutnlng
om å unnlate etterforskning trelfes av påtalemyndigheten, selv om det lkke gjøres endringer I

politleG adgang Hl å løse bagatellsaker med en advarsel uten anmeldelse.ss

Krlpos mener det er noe uklart hva som menes med at "beslutnlng om å unnlate etterforsknlng
må treffes av påtalemyndlgheten", og at dette i så fall bør eksempllfiseres og konkretlseres
næffnere. Særllg bør det fremgå hvordan lovglver mener beslutnlngen skal formallseres.

Integrert pâtale
lfølge utvalget llgger systemet med lntegrert påtale fast og utredes lkke nærmere. Utvalget
skrlver at lntegrert påtale "antas å øke både kvallteten og effektlvlteten I etterforsknlngen".

Kripos mener, basert på erfaring med egne straffesaker og gJennom blstand til polltldlstrlktene
I enkeltsaker, at tett samarbeld mellom påtaleansvarlige og polltlfagllge etterforskningsledere
øker kvaliteten og effektlvlteten i etterforsknlngen.

l4-3 Grunnvilkår og fellesregler for tvangstiltak
I lovforslaget 5 l4-f0 foredås en felles bestemmelse for underretnlng om tvangstlltak,
herunder hjemmel for utsatt ev. unnlatt underretnlng. Krlpos er enlg I at reglene om under-
retnlng om ullke tvangstlltak harmonlseres og samles I én bestemmelse, men flnner llkevel
grunn tll å knytte noen bemerkninger tll lovforslaget på dette punktet.

q! l'1 ed unntak av rundskrlv om bruk av etterforsknlngsplaner og fragmenter I rundskriv fra Rlksadvokðten, for
eksempel RA-201 6-2 om polltiavhør.
Er POD, retnlngslinjer for bruk av elterforsknlngsplan, 201 7.
61 s. 594, andre spalte.
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Lovforslaget E 1 4-1 0 annet ledd vlderefører gjeldende straffeprosesslov 5 21 6j hva gJelder
underretnlng om de skjulte tlltakene kommunikasJonskontroll, romavlytting, dataavlesning og
skJult kameraovervåknlng på privat sted. t tlllegg Innføres underetnlngspllkt for skJult
kameraovervåknlng på offentlig sted, teknlsk sporlng samt de foreslått lovfestede skJulte
tlltakene spanlng, lnfiltrasjon og provokasjon. Det bemerkes at lovforslaget i utgangspunktet
vll lnnebære et betydelig økt ressursuttak for politl, påtalemyndlghet og domstol i forbindelse
med skJulte etterforsknl nger,

Det følger av $ 1 4-1 0 annet ledd siste punktum at underretnlngspllkt I utgangspunktet lnntrer
"når tlltaket er avsluttet". Ved denne formulerlngen lykkes utvalget, etter Krlpos' oppfatnlng,
dådtg med å Hargjøre når underretnlngsplikten lnntrer for de aktuelle tlltakenes4. Ordlyden
åpner for flere altemat¡ve tldspunkt for når underetningspllkt lnntrer, eksempelvls;

a. hva gjelder metodene kommunikasJonskontroll, dataavlesning, romavlyttlng, skJult
kameraovervåtnlng og teknlsk sporlng; når bruken av tlltaket mot det konkrete
kommunikasJonsanlegglsted/datasystem/gJenstand er avslutteÇ

b. når bruken av aktuelle tiltakstype mot en mistenkt I saken er avsluttet, eller

c, der en eller flere mlstenkte i saken er gJenstand for samme eller forskJelllge typer
tlltak; når bruken av tlltakene Í saken sam sâdan er avsluttet.

GJennomføring av skJult etterforsknlng I omfattende og vanskellge saker vll regelmesslg
lnneb¿ere varlert bruk av skjulte tlltak ovenfor en rekke mlstenkte personer. Konsekvensen vll
være en stor mengde parallelle løp undervels I den skjulte etterforsknlngen, med tllhørende
prosesser med utsatt undenetnlng etter hvert som tlltak avsluttes. Jo flere sllke parallelle
prosesser det legges opp tll, Jo mer arbeldskrevende vll håndterlng av skJulte etterforskninger
bll, både for polltlet, påtalemyndlgheten og domstolene. Uten en felles frlst for når under-
retnlngspllkten inntrer, må domstolen underveis ta stllllng til en rekke begJæringer om utsatt
underietnlng, I de aller fleste tllfeller vil utsatt underretnlng måtte gls når den skJulte
etterforsknlngen av saken som sådan er avsluttet, ldet underretnlng om et Wangstlltak mot en
mlstenkt I praksis "avslører" hele etteforsknlngen og formålet med den forspilles,

Alternatlv c representerer, etter Krlpos' oppfatning, den beste og mest fornufrige tllnærmingen
til underretnlngspllkten. Underretnlngspllkt for det enkelte tlltak lnntrer når den skJulte
etterforsknlngen avsluttes, dvs. når bruken av samtliEe skjutte tiltak i saken er avsluttet.
Krlpos mener denne løsnlngen er mest hensiktsmesslg. Vl kan I praksls vanskellg se for oss at
retten, I en pågående skJult etterforsknlng, skal finne grunnlag for å underrette om et
gJennomført tlltak, samtldlg som andre skJulte tlltak pågår, ev. overfor andre mlstenkte I

samme sak. En reell vurderlng av behovet for utsatt underretnlng vll etter vår vurderlng
normalt først kunne foretas når bruken av samtllge skJulte tlltak I saken er avsluttet. Etter vtr
oppfatnlng er det lngen motstrld mellom det ovennevnte og lvaretakelsen av personvern-
hensyn og menneskerettsllge forpllktelser. I denne sammenheng har det også betydnlng at
1 0Oa-advokatens oppdrag varer helt tll tvangstlltakene opphører, og advokaten har mullghet
ttl å brlnge saken lnn for domstolen undervels,

Lovforslaget 5 2o-8 synes å ta opp I seg gjeldende straffeprosesslov 5 21 6j sJette ledd om
adgangen for enhver tll å begJære underretnlng om kommunlkasJonskontroll, romavlytting og

u Begrepet er også omtalt I Prop. 68 L på sHe 72, uten at det gls en qrìtale som er egnet tll å khrgJøre begrcpet.
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dataavlesnlng. Som kjent ble g 2L63 endret ved lowedtak etter Prop. 68 L (201 5-2016), der
det ble lnnført underretnlngsplikt for ovennevnte Wangstiltak fra det tidspunkt tiltaket ble
avsluttet. Man valgte likevel å beholde adgangen for enhver til å begjære underretnlng, nå
gjeldende allerede fra iverksettelse av t¡ltaket8s. Etter gjeldende rett har man følgelig et
potensielt "dobbelt" underretnlngsløp for kommunikasjonskontroll, romavlyttlng og data-
avlesning. Kripos har vansker med å se at det er behov for en slik "dobbeltsikring". I Prop.
68 L er behovet i liten grad problematisert, Þet vises kun til at det i NOU 2009: 1 5 lkke er
drøftet hvorvidt det nye underretningsregimet bør være supplert med en adgang til under-
retnlng på begjæring86. Utvalget nøyer seg med kun å vlse til gjeldende 5 216j.

14, 3. 5 Besl u tnlng smy nd Ig het

Lovforslaget 5 1 4-3 inneholder regler om beslutnlngsmyndighet for tvangstlltak, Som
hovedregel ligger beslutnlngsmyndigheten hos retten etter begjæring fra påtalemyndlgheten,
jf. første ledd. Videre er påtalemyndlgheten gitt en generell hastekompetanse I bestemmelsens
annet ledd første punktum.

Kripos merker seg at begJæring til retten om hemmelfg ransaklng (lovforslaget g 1 8-5) og
etterfølgende utsatt underretnlng (lovforslaget 5 1 4-1 0) lkke foreslås å kreve myndighet på
polltlmesterntvå, 1f. g 14-3 første ledd tredje punktum. Tllsvarende gjelder hastekompetansen
for hemmellg ransaklng og etterfølgende utsatt underretnlng, jf. lovforslaget 5 14-3 annet ledd
jf. første ledd tredje punktum. Dette representerer en endrlng fra gJeldende rett, uten at det
synes å fremgå av motivene at en sllk endring har vært tilslktet.

Kripos merker seg vldere at beslutnlngsmyndlghet for spanlng (lovforslaget 5 21 -1 ) er tillagt
politimester. Det vises I den forbindelse til våre bemerkninger under punkt 14.10.3 tll forslaget
om ny spanlngsbestemmelse. Det fremstår lnkonsekvent og llte gJennomtenkt at €t
lnngrlpende tvangstlltak som husransåking kan besluttes av polltiadvokat, mens passlv
observasJon I det offentlige rom krever beslutnlng på polltimesternlvå. Etter vår oppfatning bør
de nåværende beslutnlngsnlvåene vldereføres uendret.

Lovforslaget 5 14-3 annet ledd annet punktum fremstår, etter Krlpos' oppfatnlng, sorn uklar.
Bestemmelsen synes å lnnebære et krav om obligatorlsk rettslig etterkontroll for samtllge
tvangstlltak besluttet av påtalemyndlgheten. Det fremgår lmldlertld ðv mot¡vene at sllk
etterkontroll utelukkende er tlltenkt hemmelige Wangstlltak.s? Denne uklarheten bør, etter
Kripos' oppfatnlng, rettes opp ved en tydellgere utformlng av lovteksten.

Sllk Kripos forstår lovforslaget, er påtalemyndlgheten tlllagt "prlmær beslutnlngsmyndlghet"
for hemmellge tvangstlltak etter lovforslaget kaplttel 19, herunder hemmelig beslag (5 19-2 Jf.
g 19-1 annet ledd) og hemmellg utleverlngspålegg (5 19-g Jf. S 19-7 femte ledd), Det følger
av 5 1 4-3 annet ledd tredJe punktum at det skal gjelde et krav om obllgatorlsk rettsllg
etterkontroll også I dlke tllfeller. Foranledlget av hørlngsuttalelse til NOU 2009: 1 5 fra Oslo
polltld¡strlkt He påtatemyndigheten, ved lov av 1 7.06.1 5 nr. 54, gltt prlrnær beslutnlngs-
myndlghet for hemmellg þeslag og utleveringspålegg Inntll I uker, uten krav om obllgatorlsk
rettslig etterkontrolls8. Denne lovendringen ble gJort etter en vurdering av ressursbruken

'5 ldllgere gjaldt en frlst på ett år etter at tlltâket ble avsluttet,
"6 Il. Prop, 68 L (20f5-2016), s. 283.
ô7 NoU 2016124, s. 314, annen spalte.s lf. straffeprosessloven 55 208a og 210a.
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forbundet med gJentatte begJaerlnger til retten, sammenholdt med tlltakenes llte lnngrlpende
karaktefe. Kripos tlltrer departementets tldllgere vurderlnger t den forblndelse, og mener de
fortsatt har gyldlghet. Utvalget glr heller lngen begrunnelse for hvorfor loven skal neveßeres
på aette punktet kun ko¡t tld etter en endrlng som var resultat av en omfattende og grundlg
høringsprosess. På denne bakgrunn foreslås at det lkke skal gjelde et krav om obligatorisk
rettsllg etterkontroll av hemmelige tlltak der påtalemyndigheten har primær beslutnlngs-
myndlghet. også dette bør tremgå tydelig av lovteksten.

Frlst for fremleggelse til obllgatorlsk rettslig etterkontroll er satt t¡l 24 timer etter lverksettelse
av tvangstlltaket, Jf. lovforslaget $ f4-3 annet ledd tredje punktum. Bestemmelsen omfatter
lkke skJult kameraovervåkntng (g 21 -3) der påtalemyndlgheten har benyttet sin haste-
kompetanse, uten at det fremgår av motivene at dette har vært tllsiktet.

1 4.4 Meldepllkt, pågrlpelra og fengsling mv.

Lovforslaget kapittel 1 5 lnneholder regler om meldepllkt, pågrlpelse og fengsllng mv. Det
foredås H.a. vesentlige regelendrlnger rundt bruk av varetektsfengsllng, og Krlpos ser et
behov for å kommeñtere flere av lovforslagene på dette punkt. Krlpos er selvfølgelig
lnnforstått med - og enig I - det gJennomgående mlnstelnngrepsprlnslpp som skal gJetde ved
bruk av tvangstlltak. Generelt mener vl de foredåtte lovfestede ramrnene for bruk av begrens-
nlnger I bevegelsesfrlheten er for stramme, og at vurderlngen av hvorvldt sllke tlltak skal
benyttes, bør overlates tll domstolen (ev. påtalemyndlgheten) I større grad enn det
lovforslaget legger opp tll.

Kripos merker seg utvalgets uttalte ønske om å begrense bruken av varetekt sammenlignet
med dagens sltuasJon. Bakgrunnen synes å v¡ere dels at bruken av varetekt I Norge over tld
har vært økende, dels den fremsatte krltlkk, særllg fra lnternasþnalt hold, mot Norges bruk av
vareteK. UWalget konstaterer at bruken av varetekt har økt mer enn befolkningsveksten I

Norge, uten åt det gls noe utfyllende svar på hvorfor det er sllk. Krlpos mener det bør tas
høyde for at krlmlnalltetsutvlkllngen I art og omfang I hvert fall delvls kan forklare øknlngen,
og at det lkke nødvendigvls er grunnlag for å sl at varetekt brukes for ofte. Krltikken utvalget
henviser til om Norges bruk av varetekt, gJelder prlmeert bruken av lsotasJon. Denne kritikken
er allerede lmøtegått ved endrlnger I lovverket. Utvalgets forslag tll ytterllgere begrensnlnger I

bruken av varetekt strekker seg lenger enn det ovennevnte glr grunnlag for, og synes ellers
begrunnet I tradlsjonelle argumenter, herunder belastnlngen en varetekt pâfører dem som
rammes, samt verdlvurderlngen som llgger tll grunn for grunnlovsforbudet mot straff uten
dom. Krlpos ser at dette er vektige hensyn, men kan lkke se at dagens sltuasJon tilsier en

tyngre vektlng av dlsse enn tldllgere.

Un n d ra g el sesfa re og bevísfo rspÍ I I e I sesfare' krl m In a I I tetskra v et

For tiltak etter lovforslaget 55 1 5-1 og 1 5-2 (begrensnlnger I bevegelsesfrlheten ved unn'
dragelsesfare og bevisforsplllelsesfare) kreves at det forellgger mlstanke om overtredelse av et
straffebud som etter loven kan medføre fengsel I 2 år eller mer.

Etter Krlpos' oppfatning er et sllkt krlrnlnalltetskrav for strengt, ldet det vll hlndre bruk av
pågrlpelse og varetektsfengsllng I relatlvt alvorllge straffesaker. Eksempelvls nevnes over-
tredelser av straffeloven 5 1 68 (brudd på oppholds- og kontaktforbud), I 1 82 (opptøyer),

s lf. Prop. 68 L (201 5'20L6), s,76-77.
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5 1 84 (ordenskrenkelse av fremmed stat), 5 1 89 (ulovlig bevæpning på offentlig sted), $ 263
(trusler), I 271 (kroppskrenkelse), 5 305 (seksuelt krenkende adferd mv. overfor barn under
1 6 år), $ 306 (avtale om møte for å begå seksuelt overgrep) og vegtrafikkloven 5 31 Jf. 5 22
(promillekjøring). Samtllge ovennevnte bestemmelser har en strafferamme på r år. Konse-
kvensen av et kriminalltetskrav på Z års fengsel vil være at oveÊredelse av slike handlinger i
rnindre grad enn tør vll bli pådømt fordi gjernlngspersonen er forsvunnet og/eller viktige bevls
er påvirket eller har gått tapt.

I forarbeidene til straffeloven uttales følgendee0:

Departementet er også enþ med Straffelovkommlsjonen i at strafferammene som et
utgangspunkt lkke skal fasBertes med henbllkk på å s¡ adgang til bruk av
straffeprosessuelle tvangs- og etterforsknlngsmldler. Men departementet glr også sin
tllslutn¡ng til kommlsjonens unntak for strafferammene I det lavere sjlkl, dvs. rãmmene
fengsel lnntll 6 måneder eller I år. på ¿ette n¡vå kan det være qrunn tl¡ å veloe en ramme
på r år for å oppnå mullghet til å beslutte straffeprosessuell pSgdpelse og fãngsling, selv
om en ren straffuerdighetsvurderlngskulle tilsi at fengsel i 6 måneder er tilstrekkellg.

GJeldende lovregulering åpner for bruk av varetektsfengsling også for overtredelser med lav
slrafferammeet, mens spørsmålet om den konkrete bruk av tiltaket er overlatt tll domstolen.
Krlpos mener dette er en henslktsmessig løsning. Hvis utválgets lovforslag llkevel skulle bli
vedtatt, fremstår det nødvendlg med en ny gjennomgang av straffeloven med henbllkk på å
heve strafferamrnen for enkelte straffebud, dersom en foftsatt ønsker å oppnå vlrknlngen som
ble forutsatt I de ovennevnte forarbelder.

Strpl. g 1 73 annet ledd foredås lkke vldereført. Sett I sammenheng med at
strafferammekravet foreslås hevet tll 2 år, rnå det påregnes ãt langt flere mlstenkte uten fast
bopel I riket vll lykkes med å unndra seg straffeforfølgning. I tlllegg til at en større del av
krlmlnallteten som begås av utlendlnger forbllr uoppklart, glr det en uheldlg slgnaleffekt utad.

Ûev i sfo rspiI Ie I sesfa re - I ovfestet Ie n g stefrist fo r fe n g sl i n g

I lovforslaget 5 1 5-2 foreslås en lovfestet, absolutt lengstefrist på I måneder for fengsling
begrunnet i bevlsforsplllelsesfare. Krlpos kan lkke støtte et sllkt forslag, og er sterkt uenlg I

utvalgets uttalelse om at en sllk frist "neppe [vllJ Innebære en uholdbar begrensnlng".

Sett fra vårt ståsted bærer utvalgets forslag preg av en urealistlsk forestilling om
tilgjengelighefen til de bevls en i utgangspunktet ønsker å h¡ndre forsplllelse av. Krlpos' - og
norsk politis - arbeid mot organisert og annen alvorllg krimlnalltet omfatter etterforsknlng av
straffesaker som både på grunn av sltt omfang, sln kompleksltet og slne grensekryssende
elementer lnneb¿erer slkrlng av et betydellg og ofte fragmentert bevlsmaterlale rundt en rekke
straffbare forhold og flere mlstenkte personer, Krlmlnallteten er gjerne begått av krlmlnelle
som legger betydellge ressurser i å påürke eller fjerne bevls. Allerede på denne bakgrunn
fremstår en 3 måneders frlst for varetektsfengsllng som utilstrekkellg.

I saker der det åpnes for bruk av skJult etterforsknlng, gls polltlet mullghet fll å lnnhente
vlktlge bevls før mlstenkte eller andre bllr kjent med politiets informasjonslnnhenting. Det er
likevel sllk at en betydellg del av bevisinnhentlngen må skJe åpent, etter pågdpelse og etter at

to Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) Om lov om straff (straffelsven), pkt. 1 1 .3, slde 1 31 .
sr Gjeldende krimlnalltetskrav er hoyere st¡aff enn fengsel I 6 måneder, jf. straffeprosessloven g 1 71 første ledd.
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slktede og forwareren er gJort kJent med saken. Et av politiets vlktigste hJelpemlddel for å
oppklare saken er varetektsfengsling. eåOe ¿e generelle og speslelle fengslingsvilkårene samt
forholdsmesstghetsvurderlngen er underlagt domstolskontroll. Lengden av fengslingen lnngår
som et moment I den samlede vurderlngên, og sllk bør det fortsatt være.

Følgende kan nevnes tll illustrasJon av at bevis kan være vanskelig tilgjengelig for polltiet, og
at en 3 måneders frist for varetektsfengsllng vll være utilstrekkelig for å sikre dlsse:

1 ) Krlpos etterforsker gjennomgående kriminalltet med et intemasjonaltþrensekryssende
tilsnltt. Foruten at krimlnallteten dels begås i utlandet av utenlandske statsborgere,
befinner sentrale bevls seg ofte i utlandet, enten det er snakk om vltner, realbevis,
lagrede opplysnlnger e.l. Norsk polltls primære vlrkemlddel for slkring av bevls I

utlandet vll være å sende rettsanrnodning tll aktuelle land, med forespørsel om blstand
til bevlsinnhentingen. Norske myndlgheter har liten innflytelse på hvor hurtlg aktuelle
land responderer, og det kan ofte tð meget lang tld før rettsanmodnlnger besvares. Fra
en konkret pågående etterforsknlng ved Krlpos, der rettsanmodnlnger har vært sendt tll
en rekke land, kan følgende overslkt gis:

Anmodet ¡ tat Responctld
lanmodnlnn sendt - fulloodt svar mottattl

UK Ca. 1 0 mnd.
USA Pt. ca. 14 mnd. lfoÊsatt lkke besvart)
Kvoros Ca. 1 5 mnd.
Malta Ca. 6 mnd.
Indla Ca. 15 mnd
Polen Ca. 7 mnd.
lrland Ca. 3 mnd.
Sverloe Ca. 2 mnd.
Jaoan Ca. 1 2 rnnd,

2) Krlpoe er et kompetansesenter for norsk polltl lnnenfor det teknologlske området,
herunder innhentlng av dlgltale bevls. Dette I erkJennelsen av at de krlmlnelle tar I bruk
stadlg mer avansert teknologl for å skJule bevlsene for den kriminalitet som begås,
Eksempelvls nevnes den stadlg tlltagende bruken av krypterlng relateft t¡l
kommunlkasjon og lagring av data. Denne bruken av teknologi vanskeligglør (ev,
umullggJør) polltlets lnnhentlng av bevls, ldet polltlet er avhenglg av
passord/krypterlngsnøkkel for å oppnå tllgang. Samtldlg vll en mlstenkt som besltter
passord/krypterlngsnøkkel, beholde rådlgheten over det krypterte lnnholdet, og dermed
ha mullghet tll å endre eller slette dette. Fra en konkret pågående etterforsknlng ved
Krlpos kan nevnes at en bevlsmesslg helt sentral e-postkonto, lnneholdende
korrespondanse om omfattende narkotlkasalg over en lengre periode, fortsatt er
utllgJengellg for politiet etter snart to års etterforskning. Mlstenkte neKer politlet
tilgang, og innholdet er også utllgJengellg for tJenestetllbyder, slik at lnformasJonen
heller lkke kan lnnhentes den veien.
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BevIsfo rspiI lel sesfa re - i sola sJ on

Lovforslaget 5 1 5-1 2 inneholder regler om restriksjoner under pågripelse og fengsllng.
Utgangspunktet for bruk av restriksjonene er at vilkårene for varetektsfengsllng begrunnet i

bevisforspillelse er opp$lt, men at varetekt alene ikke er tilstrekkelig for å hindre
bevlsforspif lelse.

Når det gJelder bruken av lsolasjon, er Kripos enlg I at et sllkt tiltak ikke skal brukes mer enn
strengt nødvendig, ldet det kan lnnebære en betydelig belastnlng for den lnnsalte. Hensynet tll
etterforsknlngen tllsler lmldlertid at det bør gis en vlss adgang tll bruk av lsolasJon tor å hlndre
forsplllelse av þevls. Utvalget foredår en lovfeslet begrensning i bruken av lsolasJon, ldet
lsolasJon ut over 2 uker kun bør skJe unntaksvls, dvs, kun | "helt sJeldne tllleller". Dette
representerer en betydelig innsnevring i adgangen til bruk av lsolasjon sammenholdt med
gjeldende straffeprosesslov. Det bernerkes i den forbindelse også at utvalget lkke synes å
sondre mellorn fullstendig og delvis isolasjon.

Kripos mener lovforslaget setter for sterke begrensnlnger for bruk av lsolasjon, og at
avvelnlngen mellom hensynet tll etterforsknlngen og hensynet tll den fengslede, I større grad
enn foreslått, bør kunne foretas av domstolen, særllg I alvorllge saker. Utvalgets målsetnlng
synes å være at bruken av lsolasJon bør nærme seg nlvået i Danmark, der bruken av lsolasJon
er kraftlg redusert de slste årene, og nå benyttes I kun 1 -3 prosent av alle fengsllngssaker.
Det bemerkes I den forbindelse at gJeldende straffeprosesslov 5 1 86a er utformet etter dansk
mønsterez, sml. dansk retsplelelov 5 z70a flge3,

Etter gjeldende dansk retsplejelov 577Oc gjelder absoluRe grenser for bruk av lsolasjon på 2
uker der den sÈraffbare handllng har en strafferamme på + år, og 4 uker der den straffbare
handllng har en strafferamme mellom 4 og 6 år. Der den straffbare handllng kan rnedføre
fengsel I 6 år eller mer, gjelder I utgangspunktet en grense for bruk av lsolasJon på I uker,
dog sllk at domstolen unntaksvls kan forlenge lsolasJonen utover dette

[..,] hvls afgørende hensyn tll forfølEnlnEen gør lortsåt isolation påkrævet, uanset den tld
arrestanten hldtll har været lsoleret, og lovovertrædelsen kan ventes at v¡lle medføre straf af
fængsellmlndstzår.

Det bemerkes at fristene for bruk av lsolasJon etter gJeldende dansk retsplejelov er innskjerpet
sammenllgnet med det som ble lagt tl¡ grunn som mønster ved lnnførlng av
straffeprosessloven I 1 86aea. Formentlig har denne innskjerpelsen hatt betydnlng for den
kraftlge reduksJonen I lsolasjonsbruken I Danmark, Under enhver omstendighet mener Krlpos
at den danske retsplejelovens lsolasjonsbestemmelser også I dag representerer en god
avveinlng mellom de rnotstående hensyn, ag bør kunne tJene som modell for norsk lovglvning
på området.

I forlengelsen av ovennevnte bemerkes at retsplejeloven 5 770a kun gjefder fullstendig
lsolasJon, dvs. utelukkelse fra fellesskap med samtllge medlnnsatte, og lkke delvis isolasJon,

e2 tt.prp. nr.66 (2ü1 1 -2002), s.42-57.
ei Se Dansk RetspleJelov EF 770å -77Oe, www.retsinformasion.dk,
e{ sml, gjenglvelse I Ot,prp. nr. 66 (200f-2002), s. 43.
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dvs" utelukkelse fra fellesskap med vlsse medinnsatte. Kripos mener at det også I norsk
straffeprosess må sondres mellom dlsse, sllk det i dag gjøres I straffeprosessloven $ 186a, Jf.
5 186 annet ledd fierde punktum. Fullstendlg lsolasjon må anses å være et lnngrep av langt
større lntensitet enn delvis isolasJon, og det bør derfor lkke stilles de samme strenge vilkår for
delvis lsolasJonet. Som et praktisk eksempel på behovet for delvis isolasJon nevnes at dersom
flere pågrepne ¡ samme sak sitter I samme fengsel, vll det v¡ere behov for å slkre seg mot at
dlsse omgås lnnenfor murene. Polltlet vlt i sllke tilfeller regelmesslg jobbe for at slktede i

samme sak spres I flere fengsler så langt det er kapasltet tll det, sllk at isolasjonen kan
opphøre.

Bevlsforspll lelsesfa re - adga ng tl I nyhetskl lder

Þet vlses til lovforslaget 5 15-1 2 første ledd bokstav a, "adgang tll nyhetskllder". Uttrykket
nyhetskllder dekker flere informasJonskilder enn gjeldende straffeprosesslov 5 186 annet ledd

flerde punktum.

Nektelse av adgang tll nyhetskilder er hensiktsmesslg hovedsakellg I mer alvorllge saker som
får betydellg omtaie I medla. formålet med restrlksJonen er åpenbart at mlstenkte lkke skal
kunne høre eller lese om saken mens han samtldlg er nektet lnnsyn I de sa-mme opplysnlnger I

medhold av gjeldende straffeprosesslov S 242
-(lovforslaget

5 6-4)s6. Å nekte adgang til
nyhetskilder har således et noe annet formål enn å hindre bevisforspillelse, nemlig å hindre
vedkommende i å tilpasse sln forklaring etter dokumentenes innhold. Bruk av restriksjonen vil
således komme i konflikt med lovforslaget 5 15-2 annet ledd annet punktum.

Det ville være llte sammenheng i lovgivningen om man kan nekte dokumentinnsyn etter
straffeprosessloven g 242 (lovforslaget 5 6-4 første ledd), men ikke samtidig nekte innsyn i

stort sett de samme opplysninger fremkommet gjennom media. I enkelte saker driver media
dessuten egen "etterforskning", og kan således også tigge "foran" politlet. På denne bakgrunn
mener Kripos at lovforslaget 5 15-12 bokstav a bør unntas begrensningen i lovforslaget g 15-2
ônnet ledd annet punktum, ev. gis anvendelse ved varetektsfengsling også på andre grunnlag
enn bevisforspl llelse.

1 4.6 Kroppslig undersøkelse og ldentlllserlngstlltak mv.

DNA-spor er ofte et avgjørende bevls I mange straffesaker. Det er en polltltaktlsk oppgave å
knytte DNA-sporet til en bestemt person og kartlegge sporets verdl for sakens oppklarlng,
DNA-spor er ñyktlge, og det kan være naturllge grunner tll at et DNA-spor flnnes på et åsted.
Det er derfor vlktlg å ha regler som understøtter behovet for å Uentlfisere DNA-spor sllk
utvalgets forslaE legger opp tll.

Det synes som om utvalget har ønsket en mer generell utforming av bestemmelsene om
kroppsundersøkelse og ldentlñserlngstlltak. Det er foreslått tre bestemmelser som dekker
henholdsvls "kroppsundersøkelse av mlstenkte", "innhenting av biologlsk materiale for
utelukkelse eller ldentlflkasJon' og "undersøkelser med reglstrerlngsformåln. For vlsse tlftak er
det lmldlertld en nær sammenheng mellom undersøkelser av mlstenkte og reglstrerlng, uten at
dette er hensyntatt I utformlngen av regelverket, Eksempelvis vll innhenting av DNA-prøve fra
mlstenkt og reglstrerlng I etterforsknlngsreglsteret henge nært sammen, da alle DNA-profiler

et se Ot.prp. nr. 66 {200r'2002), s.46.
e6 lf. eksernpelvls RG¿004-1632,
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fremstllt på grunnlag av blologisk materlale lnnhentet i medhold av straffeprosessloven 5 158
første ledd, registreres i etterforskningsregisteret, Til tross for dette er ikke etterforsknlngs-
registeret nevnt med ett ord i utkastet til bestemmelsene eller merknadene til disse.

Kripos finner videre grunn til å kommentere ordlyden som skal dekke innhenting av DNA-
prøver, som i forslaget er formulert slik: "blologisk materiale I form av spytt- etler celleprøve
fra munnhule", Ordlyden dekker de aller fleste tllfeller, men vil ikke treffe for det fåtall
personer som har glennomgått en benmargstransptantasjon, og hvor donorens hvlte
blodlegemer vll slå inn på DNA-prøver tatt i form av spytt- eller celleprøvefra munnhule, og gi
et blandingsresultat. Dersom man i disse tllfellene lnnhenter DNA-prøve fra et annet sted på
kroppen, vll DNA-profilen llkevel kunne gl en unlk ldentlfikasjon av den reglstrerte. Loven bør
derfor lkke utelukke lnnhentlng av DNA-materlale fra andre deler av kroppen for slike særlige
tilfeller.

Farslag til ny I 1 7-l
Forutsetnlngen for å benytte tlltak under ny 5 17-1 er at det foreligger mlstanke. Forslaget
synes i stor grad å stramme lnn reglene for hvem som kan beslutte lnnhentlng av blologisk
materiale, herunder at påtalemyndlgheten må beslutte at det skal tas fingeravtrykk og
fotografl, og at den kun kan beslutte lnnhentlng av DNA-prøve når det foreligger et samtykke
fra den mistenkte. En stik innstramming er etter vår vurderlng uheldig, og medfører at de
sentrale reglstrene blir mer ufullstendige. I tillegg medfører det store ressursuÈtak for polltlet.
Krlpos ser behovet for notoritet, rnen mener dette hensynet kan lvaretas ved et krav om
beslutnlng fra polltiet ved lnnhentlng av DNA. For opptak av foto og flngeravtrykk bør kravet
om beslutnlng fra politiet begrense seg tll de tllfeller hvor det anses nødvendlg, for eksempel
når den mlstenkte er under 15 år eller er utllregnellg. Etter Krlpos' vurderlng er det vldere
uheldlg at spørsmålet om hvem som kan beslutte tlltak, knyttes opp mot at den mlstenkte må
samtykke tll dette. Et samtykke er forutsetnlngsvls en frivilllg, lnformert og uttrykkellg
erklærlng om at vedkommende godtar behandllngen av opplysninger. Samtykkelnstituttet
egner seg godt I situasJoner hvor vedkommende har et reelt valg, eksempelvls ved avleggelse
av referanseprøve, men lkke hvor polltlet uansett har adgang til å innhente materlalet. Dersom
det først foreligger skjellig grunn tll mlstanke, bør politiet fortsatt ha adgang tll å beslutte
nærmere undersøkelser.

Kripos støtter forslaget til endring av 5 17-1 . Det er lkke vanskellg å tenke seg at det under
etterforsknlngen finnes flere kandldater som DNA-sporet kan stamme fra, Med krav tll
sannsynlighetsovervekt for å lnnhente DNA-prøve fra mlstenkte vil man I utgangspunktet være
avskåret fra å innhente det fia ñere personer mlstenkt for Eamme forhold, Det vll åpenbart
svekke saksfremdrlften om man skal bruke andre etterforskningsmetoder for å etablere skJelllg
grunn tll mlstanke mot én av personene. Det bør også vektlegges at DNA-lnnhentlngen skjer
ved et meget begrenset inngrep, nemlig avstryk med vattpinne fra munnhulen.

Ved et senket krav er det også mulig at saker hvor DNA er det eneste lllgjengellge beviset, bllr
oppklart. Det er I denne sammenheng likevel vlktig å vlse tll retnlngsllnJene for lnnhentlng av
blologlsk materlale for DNA-analyse Jf. Rlksadvokatens retnlngsllnJer for registrering I DNA-
reglsteret og lnnsamllng av spor med slkte på DNA-analyse mv. av 15. august 2008, punkt
5,2, sfde 6 (Ra 07-569 KHK/jaa 624.71 hvor det fremgår at: "Bevlsverdien av en DNA-proftl
avhenger I høy grad av om det kan påvlses noen samrnenheng mellom funn av blologlsk
materlale og den straffbare handllng som er under etterforsknlng, DeRe må dertor v¿ere
styrende ved bevlsslkrlngen". DNA-sporet må med andre ord vurderes nøye både med tanke
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på hvordan det er sikret, Þehandlet og tolket, og bør I størst mullg grad styrkes gJennom
andre tekniske ogleller taktiske opplysninger i saken.

Krlpos ønsker vldere å knytte en merknad til hvem som kan gJennomføre undersøkelser. Det
îølger av merknadene til første ledd at "lu]ndersøkelser som lkke krever særlige medisinske
ferdlgheter, for eksempel utåndingsptøve, kan utføres av politiet [...]". Kompetansekravet
knyttes opp mot ordlyden "uten faren. Det legges tll grunn at lnnhentlng av blant annet
fingeravtrykk og biologisk materiale i form av spytt- eller celleprøve fra munnhule regnes som
slike undersøkelser.

Dôgens straffeprosesslov 5 1 58 tredje ledd fastslår at blologlsk materlale "lnnhentes av
polltlet". Krlpos bemerker at det har v¿ert en problemstllllng hvorvldt ordlyden er tll hlnder for
at også andre kan utføre signalerlng på vegne av polltiet, mer konkret om Kr¡mlnalomsorgen
kan gjøre dette I fengsler. Dagens regelverk er tolket dlthen at Krlmlnalomsorgen kan
reslgnàtere på vegne av polltiet, og det er vlktlg for Krlpos at foreslåtte endringer ikke stenger
for denne adgangen.

Forslag til ny I l7-2
Etter det Krlpos forstår har forslaget tll henslkt å regulere innhenting av referanseprøver,
herunder referanseavtrykk (flngeravtrykk) og referanseprofiler (DNA). Forslaget vlderefører
dagens ordnlng med samtykkebasert lnnhentlng av sllke pÍøver¡ Jf. første ledd. Llkevel følger
det av forslagets annet ledd at "[pJåtalemyndlgheten kan treffe beslutnlng etter første ledd*,
uten at dette er nærmere forklart I merknadene tll bestemmetsen. Krlpos legger tll grunn at
upalget lkke foredår at det skal treffes beslutnlng om lnnhentlng av referanseprofil, da
vilkåret for sllk lnnhenting er samtykke fra den reglstrerte, Det fremstår derfor som svært
uklart hva det så siktes tll I annet ledd.

Det følger lmldlertld av slste setnlng I merknadene at hvls "[det er] samsvar mellom prøven og
spor, vll den kunne oppbevares etter lovfoÉlôget 5 1 7-3 og reglstreres I medhold av
politireglsterloven E 1 2.;'Oa forslaget 5 1 7-3 kun omtaler identltetsreglsteret, synes dette å

være en feilslutning. Dersom referanseprøven treffer et spor I saken, og kravet tll skjelllg
grunn oppfylles, kan det foreslås at påtalemyndlgheten kan beslutte at sllk referanseprofil kan
ieglstreies I etterforsknlngsreglsteret. En sllk adgang finnes lkke I dag, kun en adgang tll å

beslutte etterforskningsprofller tll ldentltetsreglsteret, jf. polltlreglsterloven $ 1 2 tredje ledd Jf.
politireglsterforskrlften E 45-6 nr. 1 . f praksls løses dette ved å lnnhente et samtykke til sllk
overføring til etterforsknlngsreglsteret, alternativt at ny DNA-prøve Innhentes. Dagens praksls
med samtykke ble lnnført for å oppfylle underretnlngskravet for reglstrerlng I etterforsknlngs-
reglsteret. Det kan stllles spørsmål ved om dagens løsnlng er optlmal, da de samme lnnvend-
lngene tll samtykke gjør seg gjeldende, slik at alternatlvet - lnnhentlng av ny prøve - vll
fremstå som mer byrdefullt for den enkelte og mer ressurskrevende for polltlet.

Tl tredJe ledd vll Kripos bemerke at departementet I hørlngsbrev av 1 5. desember 201 6 om
forslag tll endr¡nger I polltlreglsterloven, arklvloven og straffeprosessloven foredår å oppheve
nåværende straffeprosesslov 5 1 58 annet ledd tredje punktum. Krlpos støttet dette forslaget I

hørlngsrunden, og vl vlser tll vår hørlngsuttalelse for en nærmere begrunnelse. Forslaget er
fuþt ópp I Prop. S-9 l- (ZOrO-201 7), og forslaget tll 5 1 7-2 tredje ledd bør derfor utgå.

For øvrig ser Krlpos et behov for å regulere slettlng av referanseprofller ¡ såtalte screening-
saker særsktlt, aitså saker hvor det lnnhentes store mengder referanseprofiler, men etter vår
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vurderlng er det nærliggende at en sllk bestemmelse finner sit! sted i politireglsterforskriften
kaplttel 45.

Vldere ønsker vl å knytte en kommentar til lnnhentlng av DNA-prøver fra avdød fornærmet.
Slike prøver innhentes I dag for å U¡dra tll etterforsknlngen av saken, herunder søk mot spor i

saken. Innhentingen av sllke prøver er imidlertld lkke dlrekte omtalt I dagens straffeprosesslov
S 1 58, ei heller i politireglsterloven med forskrift, da det verken kan defineres som en
sporprofil eller en referanseprofil i lovens forstand. I flere av de eldre, uløste drapssakene som
det er aktuelt for Seksjon for alvorllge uoppklarte saker ved Kripos å undersøke nærmere, vll
behovet for å oppbevare slikt biologisk materiale være til stede. Kodingen av disse sakene kan
endres undervels, som i Monlca-saken, som i en perlode var vurdert som oppklart. Adgangen
tll videre oppbevaring av slikt materiale kan således ikke vaere avhengig av sakskodlng, men
heller en vurderlng av hvorvldt det vurderes som henslktsmesslg å oppbevare dlsse prøvene,
sml, polltlreglsterforskrlfren $ 45-1 8 annet ledd. Det kan være gode grunner for å regulere
dette nærmere I politlreglsterloven S 12 Jf. polltlreglsterforskriften kaplttel 45.

Forslag til ny I 17-3

Det følger av overskrlften til bestemmelsen at utvalget foredår å regulere undersøkelser til
reglstrerlngsformål I en egen bestemmelse. Llkevel er det utelukkende en henvlsnlng tll
identltetsreglsteret for DNA.

Krlpos er posltlv tll at adgangen til å lnnhente nytt materlale tydellggJøres, jl, merknaden tll
første ledd. Dette kan særllg være aktuelt når det tas i bruk nye DNA-sett med flere markører,
eller når det er opptatt dårllge fingeravtrykk.

Etter vår vurderlng kan det være uheldlg at forslagets annet ledd posltivt anglr at det kan
reglstreres "perãoner som er besluttet utvlst eller utlevert tll fremmed stat", uten ät
tllsvarende fremgår I forslagets første ledd. Politlregisterloven 5 12 oppstlller som hovedregel
et vllkår om at den reglstrerte skal være llagt straff. En nærmere oppllstlng av forholdene Eom
skal medføre reglstrerlng av personer som er besluttet utvlst eller utlevert, fremkommer I

rundskriv fra Rlksadvokaten. Det anbefales at flere regelverk sees I sammenheng ved
nærmere utformlng av bestemmelsen, og det vll da være naturllg å se nærmere på
formulerlngen I pol¡tlreglsterloven 5 13. En llk utformlng av regelverket bør tllstrebes dér dette
er henslktsmesslg, slik at tolknlngsWll unngås. V¡dere bemerkes det at regulerlngen vll
lnnebeere en endring av dagens praksis ved at forslaget oppstlller et krav om at påtale-
myndlgheten må treffe beslutning om registrering I foto- og fingeravtrykkreglsteret.

Avslutnlngsvls påpeker Krlpos at forslagets tredje ledd fremstår som overflødlg opp mot første
ledd, da personkretsen sorn omfattes. vil være llagt straff.

Farslag til ny $ 1 7-il

Et grunnkrav ved behandling av personopplysninger er at opplysninger kun skal brukes tll det
formål de er innhentet tll, eller andre lkke uforenllge formå|, Jf, krav om formålsbestemthet I

polltireglsterloven 5 4 og personopplysnlngsloven $ 1 1 . Bestemmelsen vll lnnebære et klart
brudd med dette grunnkravet. Uten å drøfre eventuelle motforestllllnger slår utvalget fast at
det lkke finnes vesentllge motforestllllnger mot en adgang Hl å fsrske på lnnhentet materiale
fra kroppsllg undersøkelse. Krlpos kan ikke støtte denne vurderlngen som synes dårllg fundert,
og nøyer seg her med å vlse tll Nrirnbergkodeksen og Helslnkideklarasjonen som oppstlller
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klare krav tll lnformert samtykke og problematlserer bruk av materlale avgltt ved tvang. Det er
etter vår vurderlng bemerkelsesverdig at lngen sllke motforestllllnger drøfres I utrednlngen.

1 4.7 Ransaking og undersøkelse av ting

1 4, 7, I Ransaking, beslag, gransking, kroppslíg undersøkelse

Lovforslagets I 1 8-7 (undersøkelse av tlng) er en vldereføring av gþldende lovs 55 1 50 og
1 56 (granskning). Utvalget har gltt en kortfattet begrunnelse for hvorfor bestemmelsen bør
videreføres.

Utvalget skriver at nevnte bestemmelse vll "sikre at grunnvilkårene for tvangstiltaket vurderes
på nytt på undersøkelsestidspunktet". Kripos bemerker at dersom formålet med forslaget er å
slkre at polltlet lkke skal gJennomføre undersøkelser av beslaglagte tlng i en situasJon der
vllkårene for å kunne beholde beslaget lkke er til stede, så er dette et hensyn som allerede er
lvaretatt av påtaÞmyndighetens plikt til snarest å utlevere beslag dersom vilkårene for å
beholde det ikke er til stede. I lys av dette fremstår bestemmelsen I dag som overflødlg.

I forlengelsen av dette bemerkes at lovbestemmelsen på ingen måte vil bldra til å avklare
grensen for når en ransaking stopper. Dette er særlig aktuelt med henbllkk på ransaklng og
beslag av elektronlsk lnformasJon. I denne forbindelse vlses det blant annet til at Høyesterettez
har benyttet begrepet 'pågående ransaklng" om rettens gJennomgang av elektronlsk lnfor-
masjon som politlet har beslaglagt. Uten en nærmere avklaring av denne typen problem-
stlllinger anser Kripos at en sllk besternmelse vil bll praktisert I svært varierende grad all den
tld det er høyst uklaft når det vll være nødvendig å beslutte sllk undersøkelse/gransklng.

Krlpos kan på denne bakgrunn ikke 9i sin tilslutning tll lovforslaget I 1 8-7.

1 4.8 Beslag og utlcveringspålegg

1 4. 8, 1 Gjenstanden for beslag og beslagsbeg repet

Vedrørende beslagsbegrepet merker vl oss at utvalgets utkast tll ny straffeprosesslov vll
lnnebære en fiortsettelse av gjeldende rett. Krlpos' erfaring er lmldlertld at det vllle være
formålst¡enl¡g å khrgjøre at elektronlsk lagret lnformasJon som polltlet overtar rådlgheten
over, er å anse som "tlng" I lovens forstand. I den forblndelse anser Krlpos at de aktuelle
motivene I seg selv er egnet til å skape utrygghet med henbllkk på hvorvidt elektronlsk lagret
informasjon er å anse som beslag eller lkke. Vi er enige I at et sentralt kJennetegn er at polltlet
"overtar rådlgheten over tingen", men denne uttalelsen kan lett fortolkes sllk at
rådlghetsovertaketsen må være eksklusiv. Dette vll ofre lkke være tllfellet ved beslag av
elektronlsk lagrcde opplysnlnger. Dette bør preslseres I forarbeldene tll ny straffeprosesslov.

l4.9Inngrep I kommunikasjon mv"

Reglene om lnngrep I kommunlkasJon er I stor grad en vldereførlng av gþldende regler, mên
lnnførlngen av bevlsforbud som bygger på ae flre nøytralltetsprlnslppene,s8 medfører store
endrl nger I gJennomførlngen av skJulte etterforsknlngsmetoder.

D lf. for eksemæl Rt. 20u, s. 296, pkt. 40.s Se kor."nt¡rene tll kaplttel 1 3.3.
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Utvalget fremhever at personvern er særllg vlktlg innenfor dette området, og at faren for bruk
av hemmellge metoder av overvåkningskarakter kan vlrke dempende på borgernes frie
kommunikasjon. Dette aktualiserer verdlene som ligger til grunn for ytrlngsfriheten.

Kripos mener at dette er metoder som ikke kan karakteriseres som overvåkning. Dette er
formålsstyrte etterforskningsmetoder for å avdekke pågående krlminalitet og kan bare
benyttes i de alvorligste sakene etter at retten har gltt tillatelse. Politiet þenylter disse
metodene i svært begrenset grad, og faren for at det skal føre tll en nedkjøling av den frle
kommunl kasjonen, er etter Kri pos' syn overdrevet.

Det er lmldlertld på Aet rene at metodene er lnngrlpende og etter sin natur kan rarnme
tredjepersoner og fortrollg kommunlkasjon. Derfor er det strenge regler for hva politiet kan
beholde og bruke av informasjonen som samles inn, og hvem som får innsyn I denne.

Utvalget vlderefører gJefdende retts blstandspllkt som er lnntatt I 5 21 6a fierde ledd annet
punktum, i forslaget tll 5 1 4-6 første ledd. Krlpos mener det er riktlg og vlktig, men mener
lovglver her kan gå lenger.

Polltlet opplever at enkelte teletllbydere I mindre grad enn tldligere etterlever slne pllkter tll å
blstå og legge tll rette for pollt¡ets lovmesslge t¡lgang til kommunlkasjon og bruk av lovllge
metoder som for eksempel stllle 5M5. Det oppstår stadig uenighet mellom politlet og
teletllbyderne om tllretteleggelsespliktens rekkevidde. Kripos mener på bakgrunn av dette at
det er nødvendig med en gjennomgang og klargJøring av tilretteleggelses- og blstandspllkten
som følger av straffeprosessloven og ekomloven.

En løsnlng kan være at tllretteleggelsespllkten flyttes fra ekomloven tll den nye straffeprosess-
loven I sin helhet hva gJelder teletllbydernes blstandspllkt I tllfeller som faller lnn under
straffeprosessloven. Det kan her vises til dansk retspleJeloves, hvor det er tatt lnn en
omfattende bestemmelse om blstandspllkt, hvor retten blant annet kan ilegge løpende bøter
dersom pllkten lkke overholdesrm.

T'il S 20-1 . Innhenting ãv applysninger om kommuníkasJonslnnretnÍnger, Avbryting âv
kommunikasjon

Utvalget foreslår at dette som I dag reguleres i straffeprosessloven 5 21 6b videreføres I
q 20-1 . Ðet kommer lkke frem at det er ment å komme realltetsendrlnger.

I bestemmelsen er gJort forenkllnger ved at 5 21 6b annet ledd bokstavene c til e nå reguleres
samlet I 5 20-1 første ledd. Det fremstår for Krlpos som om bestemmelsen har fått en
teknologlnøytral utformlng hvor metoden for hvordan opplysningene lnnhentes, lkke er
særskllt nevnt, bare q! de kan lnnhentes hvls vllkårene ellers er tll stede.

Kripos er enlg I denne måten å utforme bestemmelsen på. Dette er lmldlertld en ny
tllnærmlng, og det kunne med fordel kommet klarere frern I motlvene at metodene for
lnnhentlng av dlsse opplysningene, som er regulert I gjeldende lov, ogst kan benyttes når ny
lov trår I kraft.

ee Þansk retsplejelov g 786.
roo Dansk retspleJelov g 1 78.
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I speslalmotivene kommer det frem at polltiet kan benytte stille SMS for å lnnhente
lokallserlngsdata, men det er ikke nevnt noe om stkalte lMSl-catchere, som etter gjeldende
rett er regulert I 5 216b annet ledd bokstav c.lor

Tíl g 20-2, Avlyttlng og avleslng av kommunlkasjonsinnretnìng.Identiñsering av innretníng

I spesialmotivene heter det:

KommunlkasJonsavlytting etter første ledd forutsetter at den mistenkte ldentifiseres, og det
oppstalles dessuten et krav tll ¡dentaf¡serlng av den kommunikasJonslnnrctnlng som skal avlyttes,
som etter gjeldende rett, jf. Ot.prp. nr. 60 (2004-2005¡.toa

Det synes her som at det er et krav at mlstenkte ldentlflseres før avlyttlng kan settes i verk.
Dette er for så vldt rlktlg, men det er lkke sllk at den mlstenkte må kunne ldentlfiseres med
navn etter gJeldende rett. Det kan I dag startes avlyttlng av N.N. så lenge vllkårene for å
starte avlytting av denne personen er tll stede, hva han enn måtte hete. Det legges tll grunn
at denne forståelsen videreføres også ¡ den nye loven.

n 5 20-5, Opphør av avlyttlng W opptak pâ grunn av bevlsforbud mv. Slettíng

Sllk bevisforbudsreglene er foreslått utformet vil denne bestemmetsen få stor tretydning for
hvordan polltlet skal gJennomføre skjult metodebruk. I reallteten lnnføres det her et
innhentingsforbud for vlsse typer lnformasþn. I særllg grad vll dette medføre endringer i
hvordan politlet heretter skal behandle kommunlkasþn mellom mlstenKe og nærstående.

Forslaget tll endrlnger er I llten grad fulgt opp med anvisninger for hvordan politlet og retten i

praksls skal kunne etterleve de nye reglene.

Forslaget tll bestemmelse lyder som følger:

(1) Tiltak etter $ 5 20-1 il 20-4 skal straks opphøre når det bllr klart at det Erlper lnn I

opplysnlnger som omfattes av bevlsforbud etter 5$ 8-2, 8-3 eller 8-4, eller som angltt I

5 9-3 tnrste ledd med mindre tiltaket er rettet mot person som med skJelllg grunn
mlstenkes å være medskyldlg I det straffbare forhold.
(2) Alle opplysninger som elter reglene i furste ledd ikke skal lnnhentes, skal slettes så
snart som mullg.

Etter første ledd skal tlltakene - lnnhentlng av opplysnlnger om kommunlkasJonslnnretnlnger,
avlyttlng og avlesning av kommunlkasJonslnnretning, romavlytting og dataavlesning - straks
opphøre når det er klart at det griper lnn i opplysnlnger som omfattes av bevisforbud eller
kommunlkasJon med nærstående. At tlltakene må opphøre, er en konsekvens av
bevisforbudenes stadlenøytrale utformln g.

Det kommer ikke klart frem hva som llgger I at tlltakene straks må opphøre. Noen førlnger
finnes i annet ledd. Opplysningene det ikke er lov å lnnhente, skal slettes så snart som mulig.
Det legges da tll grunn at avlytting av en mistenkt lkke må stanses ¡ sln helhet dersom han tar
en samtale til sin forvarer, men at pol¡tlet har anlednlng Hl å motta og lagre denne samtalen

l0l At ¡l4sl-catchere antagellg kån benyttes. følger forutsehinlsvls av spesialmotivene for S 20-f .
ro2 Nou 2o16;24,s.612, andre spalte.
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midlertidig. Dette vil i praksis bll hovedregelen, ettersom flere av tlltakene det er snakk om,
vanskelig lar seg slå av og på etter hvilken type informasjon som lnnhentes.

Þet kommer videre lkke klart frem hvem som skal vurdere om det er klart at opplysningene
griper lnn I et bevlsforbud. Høyesterett kom i Llme i-kJennelsen¡o3 til at politiet lkke kunne
lytte gjennom advokat-klient-samtaler for å vurdere om de kom lnn under straffeprosessloven
5 1 1 9. Departementet har tidligere kommet til motsatt konklusjonroa.

Det er klart at det fortsatt skal være slik at det skal gjøres en kvallfisert vurdering av om
kommunikasjonen faktisk kommer lnn under bevlsforbudet. Ettersom bevisforbudene for
fortrollg kommunikasjon er utvidet, er det vlktig at lovglver gjør det klart hvilken
fremgangsmåte som skal følges for å avgJøre om opplysningene kommer inn under regelen I

s 2o-5.

Det er satt opp et unntak fra lnnhentingsforbudet der tiltaket er rettet rnot en person som rned
skjellig grunn kan mlstenkes for å veere medskyldig i det straffbare forhold. Kripos mener dette
er en uheldlg lnnskJerping av gjeldende regelverk. Etter gJeldende rett er det lkke satt opp et
krav om at tllsvarende unntak bare kommer tll anvendelse der vedkommende med skjellig
grunn kan mistenkes for et forhold som kunne begrunne kommunlkasJonskontroll.

Kripos mener at dette er et for strengt krav. En naturllg forståelse av ordlyden I dagens 5 2f6g
taler klart for at det lkke er krav om 'skJelllg grunn' til mlstanke, da dette er et lnnarbeldet
uttrykk som lovglver har valgt tkke å ta lnn I ordlyden til tross for flere revlsJoner. T'¡lsvarende
ordlyd finner man også I kommunlkasJonskontrollforskriften g 9.

Som støtte for denne tolknlngen vlses tll Innst. O. nr. 2t {1 976-771 s. 2 under bemerkninger
til de enkelte paragrafer. Det var på dette tldspunktet man valgte å ttlføye at sletteplikten ikke
rammet samtaler hvor samtalepartneren - herunder advokater - kunne mlstenkes for en
straffbar handling som gikk lnn under loven om telefonkontroll I narkotikasaker. Ordlyden som
ble valgt, var "mlstenkes for en straffbar handling", som man I dag også finner igJen I I 21 6g.

Det ble samtldlg gJort en annen endrlng I lovforslaget. I vilkårene for å starte telefonavlyttlng
lød forslaget "[nlår noen med grunn mlstenkes for en handling [...1 ", jf. Ot,prp. nr. 1 0 (L976-
77, s.8. I komlteen ble ordlyden endret til "[n]år noen med skielllg grunn mlstenkes for en
handllng [.,,J", Dette ble gjoñ for å markere at det måtte forellgge en kvallfisert mlstanke for
at det kunne gls tlllatelse tll telefonavlyttlng, jf. Innst. O. nr. 21 (L976-77) s.2.

Når man I den samme komltebehandllngen lkke fant grunn Hl å markere samme krav til
mlstanke for unntaket fra sletteplikten, forstår Krlpos det sllk at komlteen mente det skufle
være to ullke vurderinger. I de lovrevlsJoner som har v¡ert I ettertld, har en heller lkke funnet
grunn ül å gå fra dette utgangspunktet.

Etter Krlpos' syn må det derfor legges til grunn et noe lavere krav tll mlstankens styrke etter
strpl. I 21 69 bokstav b enn kravet til mistanke for å få tlllatelse tll iverksettelse av
kommunikasjonskontroll. På denne bakgrunn mener Kripos åt den nye lovregelen
representerer en utvldelse av bevlsforbudet etter gjeldende rett uten at det er gltt noen

ro3 Rt. 20t5. s, 81, avsnlnene ?5 flg.rs Prop. 174 L (2OL2-2013), kap. 6.8.2.
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begrunnelse for forslaget, som representerer et inngrep I hensynet tll sannhetssøken og
prinsippet om fri bevisførsel.

Det foredås vldere at mistanken må knytte seg tll vedkommende som medskyldlg i det
straffbare forholdet. Dette skal leses som det straffbare forholdet avlyttlngen gjelder, Selv om
begrepet "det straffbare forhold" ikke skal tolkes strengt, synes dette å snevre inn unntaket i
forhold til gjeldende rett.

Dagens regler I 5 21 6g bokstav b er at vedkommende må mlstenkes for en straffbar handling
som kunne gltt selvstendig grunnlag for kontrollen. Dette skal tolkes som mlstanke om et
forhold som etter sln art kunne gltt grunnlag for den typen kommunlkasjonskontroll som er
lverksattlos.

Det er vedtatt ny 5 21 6g tredJe ledd som har videre anledning til bruk av denne typen
opplysnlnger enn etter gJeldende rett. Denne bestemmelsen er imldlertld lkke tråOt I krafr. Det
vises her til spesialmotlvene for denne lovendringen, hvor det blant annet slås fast at det bør
være sammenheng mellom reglene om bruk av denne typen lnformasjon og reglene om bruk
av overskudds¡nformasjon 106.

Endringsforslaget vll klart redusere
krimlnalltet, og vl kan heller lkke
begrunnelse for forslaget.

politiets faktlske mullgheter til å følge opp avdekket
på dette punktet se at det er gltt en tllfredsstillende

Særllg om henvÍsnlngen tll g 20-1 - opptysninger om kommunikasjonsinnretninger

I forslaget gJøres det gjennom henvlsnlngen tll 5 20-1 klart at innhentingsforbudet også
gJelder lraRtltAata og añdre metadata. Dette er en regel som kan være svært vanskelig å
praktlsere, særllg der polltlet lkke innhenter lnnhold som samtaler, men bare innhenter disse
typer data.

Det er innholdet I kommunlkasJonen som I utgangspunktet er undergltt vern etter
bevfsforbudsreglene, da det er I lnnholdet den foftrollge kommunlkasJonen komrner tll uttrykk.

Det kan være tllfeller hvor bare kontaktinformasJonen kan være beskyttelsesverdig, men dette
må sles å være det klare unntaket, Det er for eksempel åpenbaft at man lkke kan begrunne
lnnhentlngsforbud for samtaler med nærstående som inngår I trafikkdata, se nedenfor. Kripos
mener ãt en generell henvlsnlng tll 5 20-1 vll være å gå for langt, og det bør vurderes om
henvisnfngen kan tas ut I sln helhet,

Særtig om henvisningen tit I9-3 førcte ledd - nærstâende

Det foreslås å vldereføre bevlsforbud rundt samtaler den avlyttede har med n¡erstående.
Kripos mener dette er en regel som er moden for en grundlg vurdering. Etter forslaget
behandles samtaler med nærstående på samme måte som bevlsforbud for blant annet fortrollg
kommunlkasJon mellom forsvarer og kllent. Krlpos mener at denne llkebehandllngen lkke kan
opprettholdes. Bakgrunnen for hvorfor nærstående har forklaringsfritak, kan ikke begrunne
bevlsforbudwlrkn I nger etter den ne bestemmelsen.

to5 Ot,prp. nr. 64 (1998.1 999), s. 160 / Rt, 201 5, s. 1 435. avsnltt 36 o9 53.
rffi Prop. 1 47 L (201 2-2013), s. I77 flg.
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Det er store ulikheter mellom begrunnelsen for vern av fortrolighet og forklaringsfritaket som
er gitt til nærstående. Begrunnelsen for bevlsforbudet ved fortrolighet kan man lett stille seg
bak, men hvorfor kommunikasjon med mlstenktes nærmeste skal ha samme bevisforbuds-
virkninger ved denne formen for metodebruk, er vanskellg å forstå.

Høyesterett uttalte i Lime ll-kjennelsenroT følgende om ulikhetene mellom bevlsforbudet og
forklarlngsfrltaket:

Også etter norsk rett er det viktige ulikheter mellom lorbudsregelen i straffeprosessloven
S 1 1 9 og fritaksregelen i S 1 ZZ. Vltnefrltaksregelen - som SEr lenger enn
parallellbestemmelsen I tvlsteloven g 22-B første ledd - t¿r slkte på å unngå den
lojalitetskgnflikten som ellers kunne oppgtå for en nærstående - for eksempel en mor - ved
at hun måtte velge mellom E tyve og å bldra til fellelse av sin sønn, se nærmere blant
annet Andenæs, Norsk straffeprosqss, 4. utgave ved Tor-Gelr Myhrer side 1 99 flg. Denne
lojalltetskonfllkten gjør seg lkke på samrne måte gJeldende ved innhenting av bãvls som
lkke krever den nærståendes aktive medvirkning slik som ved kommunlkasjonskontroll.
Parallellen til beslagsreglene er her naerllggende, slik Straffeprosesslovkomlteen pekte på I

det jeg tldligere har referert fra lnnstilllngen. Lovglveren har hldlertad, til tross for dette,
valgt å inkludere også nærstående I sletteregelen I 5 21 6g bokstav b.

Inngrep I hensynet tll sannhetssøken og prinsippet om fri bevlsførsel må ha en god
begrunnelsel0s, og begrunnelsen om at man lkke aktlvt skal måtte bidra tll å felle s¡ne
nærmeste, er lkke funnet god nok tll at utvalget foreslår af det skal være et generelt
bevlsforbud for denne typen opplysnlnger. De valgte derimot å opprettholde dagens ordnlng
med forklarlngsfrltak for de sltuasjonene hvor begrunnelsen slår tllroe.

Bevlsforbudsvlrkningene er lfølge forslaget begrenset tll å gjelde bruk av skjulte etterforsk-
ningsmetoder. Det er lkke sllk at denne typen lnformasJon bare kan skaffes gjennom sllk
metodebruk, se for eksempel Llme II-kJennelsentro.

Dersom man skulle sammenllgne vår sak med hva sltuasjonen vllle vært ved bruk av andre
tvangsmldler er det naturlig å nevne tllfeller hvor det ved lovllg ransaklng mot en slktet
kommer frem opplysninger mot en av hans neerstående, Det er da intet I velen for å
beslaglegge og å bruke materlalet som bevls mot den nærstående. Det er altså lkke sllk at
polltiet her gjennom kommunlkasjonskontroll får tilgang tll opplysnlnger som ellers bare
vllle vært tllgjengellge dersom det var etablert skjelllg grunn tll mlstanke mot den
nærstående. For dem som er beskyttet etter 5 1 1 9, er dettp ganske annerledes, se regelen
om beslagsforbud I $ 204 som jeg tldllgere har vært lnne pä.

Et annet eksempel er at politlet gJennom ransaklng og beslag med utsatt underretn¡ng kan
lnnhente mlstenktes e-postkonlo, hvor det kan ligge kommunlkasJon med nærstående. Ðette
materialet kan frltt brukes I etterforsknlngen, men dersorn polltlet kommer over informasJonen
gjennom kommunlkasjonskontroll eller dataavlesnlng, forellgger det et bevlslnnhentlngsforbud.

Krlpos kan lkke se noen god begrunnetse for denne ullkheten, Det fremstår som klart at
begrunnelsen bak forklarlngsfritaket lkke slår Ul for beslag, og det samme må gjelde for de

lo7 Rt. 201 5, s. 1 43s, avsnitt 69.
ro8 Nou 2ar6: 24,1 3.3.1 09 1 3,3.¿.
r09 Nou 2aL6; 24, s, 575, andre spB¡te, s¡ste avsnltt flg
tto Rt. 201 5, s. 1 43s, avsnltt 70.
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skJulte metodene. At begrunnelsen lkke slår tll I samme grad for kommunikasjonskontroll, er
også påpekt av Høyesterett ¡ Llme ll-kJennelsenrrr.

Kripos kan heller ¡kke se noen andre omstendigheter ved den skjulte metodebruken som kan
begrunne de bevisforbudsvirkningene for opplysninger om kommunikasjon med nærstående
som følger av forslagets 5 20-5 og straffeprosessloven 5 21 6S. Metodene er etter sin art sllk at
man kan fange opp personlig og sensitiv lnformasJon, men, som tidligere nevnt, er dette ikke
eksklusivt for disse metodene,

På grunn av at utformingen av bevlsforbudene bygger på nøytralitetsprinsippene, medfører
bevisforbudsvlrknlngene ¡ g 20-5 at det lnnføres et innhentingsforbud for denne typen
lnformasJon. Dette er en betydellg lnnskjerplng av qjeldende rett.

Det er klart etter gjeldende rett at polltiet kan gþnnomgå for eksempel avþttede telefon-
samtaler mellom mlstenkte og nærstående. Dette materlalet kan danne grunnlag for
vurderingen av om den nærstående kan mlstenkes for en straffbar handllng som kunne
begrunnet kommunikasJonskontroll, Dette vll ikke være mullg etter de nye reglene. Det vll
også Oll en ennå større utfordrlng for polltiet å avgjøre hvem som skal regnes som
nærstående, og der polltlet kun lnnhenter løpende trafikkdata etter $ 20-1 , vll dette veere en
umulig oppgave. Denne lnnskjerplngen kan, ut fta det som er nevnt ovenfor, vanskellg
forsvares. Avslutningsvls bemerkes at det lkke er noen tllsvarende bestemmelse i dansk eller
svensk rett.

Kripos mener på denne bakgrunn at henvlsnlngen til $ 9-3 første ledd bør tas ut av
bestemmelsen.

Tíl 9 20-6. Lagrlng. Slettìng ag sperring av opplysninger etter endellg avgjørelse

Den nye bestemmelsen om lagring, slettlng og sperrlng av Informasjon fra skJulte
Wangsmldler synes å følge opp den nye 5 216g som ennå lkke er trådt I kraft.

Dataavlesning

I lovforslaget 5 20-4 er det inntatt et forslag tll bestemmelse om dataavlesnlng. Regelen
viderefører gJeldende straffeprosesslov $$ 21 6o og 2t6p, lnnført ved lov av 17.06.16 nr. 54.
Krlpos finner grunn tll noen bemerknlrçer knyttet tll hvllke overtredelser som skal kvallffsere
for bruk av dataavlesnlng.

Lovforslaget 5 20-4 første ledd bokstavene a tll c samsvarer med gJeldende stralfeprosesslov
5 21 6o første ledd bokstav a og b, der følgende overtredelser kvallflseres for bruk av
dataavlesnlng:

- overtredelser av straffebud som kan medføre straff av fengsel I 1 0 år eller mer,

overtredelser av straffeloven $! L2l, I23r t25, 126, 127 Jf , L23, L28 første
punKum, 129, t36, 1 36 a, 232, 254, 257, 3Lt, 333, 337 fi.231 , eller 340 Jl,23t,

It! Rt. 2015, s. 1435, avsnltt 69 - oenne loJahetskonlllkten gjør seg lkke på samme måte geldende ved lnnhentlng
av bevls som lkke lreverden nærståendes aktlve medvlrknlng sllk som ved kommunikðsjonskontroll.
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overtredelser av lov om kontroll med eksport av strateglske varer, tjenester og
teknologi rnv. I 5 eller av utlendingsloven $ f08 femte ledd.

Grov narkotlkaovertredelse (straffeloven $ 232) og grovt heleri (straffeloven $ 333) er tatt ¡nn
i lovforslaget 5 2O-4 første ledd bokstav b. For Kripos fremstår dette som rene inkurier, og vi
kan ikke se at dette er n¡ermere begrunnet. Ä legge til straffeloven $ 232 I oppregnlngen er
unødvendlg, ldet adgang til bruk av dataavlesning ved mlstanke om slik overtredefse uansetl
følger av bokstav a, At ethvert grovt helerl skal kunne kvallfisere for dataavlesning, synes ikke
å korrespondere godt med lustiskomitéens uttalte ønske om en terskelheving ved lnnføringen
av gjeldende straffeprosesslov $ 21 6o11 2. Heleri av utbylte som slammer fra særlig grov
narkotlkaovertredelse, faller lnn under bestemmelsens bokstav a, ldet slik overlredelse har en
strafferamme på tS år, Jf. straffeloven 5 333 annet ledd. Þersom en ønsker å åpne for
dataavlesning ved grovt helerl av utbytte fra narkotikalovbruðd, bør deÈte fremgå ved
henvlsnlng tll straffeloven $ 333 Jf. g 231 , ev. ved direkte henvlsnlng tll straffeloven 5 333
første ledd tredje punktum.

Krlpos reglstrerer at lovforslaget, som gJeldende straffeprosesslov $ 21 6o, hJemler bruk av
dataavlesning ved slmpel og uaklsom hvltvasklng av utbytte fra narkotlkalovbrudd
(straffeloven $$ 337 Jf. 231 og 340 jl'. 231 ). IgJen sett hen tll lustiskomlteens uttalte ønske
om en terskelhevlng ved innføringen av gjeldende straffeprosesslov $ 216o, synes dette sklllet
llte konsekvent, all den tld Justiskomlteen fJernet simpelt og uaktsomt narkotlkaheleri
(straffeloven 55 332 jf. 231 og 335 jf , 23Ll fra depaÊementets lovforslag. Hvls adgangen tll
bruk av dataavlesnlng ved simpel og uaktsom hvitvasklng av utbytte fra narkotikalovbrudd,
fiernes, antar Kripos at en åpnlng for dataavlesnlng ved grov hvltvasklng av utbytte av
narkotlkalovbrudd klart bør fremgå ved en henvlsnlng tll straffeloven 5 338 jf. E 231 , ev. ved
dlrekte henvlsning til straffeloven $ 338 første ledd tredje punktum, jf. våre bemerknlnger
over knyttet tll grove helerler,

1 4. 1 0 Obsen¡ erende, kontrollerende og påvirkende metoder
Kripos har merket seg uWalgets forslag om lovfestlng av etterforsknlngsmetodene spanlng,
lnllltrasJon og provokasJon, Krlpos er enig I lovfestlng av provokasjon, og tlltrer utvalgets
forslag tll utforming av bestemmelsen.

Sltk Kripos vurderer forslagene tll lovregulerlng av spanlng og infiltrasJon, representerer dlsse
én overoppfyllelse av Norges folkerettslige forpliktelser, og en markert beskjærlng av politiets
alminnellge handleftihet. Etter Kripos' vurderlng vll dette være vesentllg tll hlnder for en
effektlv krlmhalltetsbekjempelse. Det bemerkes for øvrlg at motlvene er svært kortfattede, og
i det vesentllge synes å ¡ ygge på ¿e vurderinger som ble gjort av potitimetodeutvalget I

N OU2004; 6.

Grunnloven 5 f02 og Norges forpllktelser etter EMK artlkkel I er bestemmende for når et
hJemmelskrav for spanlng og lnfiltrasjon utløses. Som et utgangspunkt kan det vlses tll
polltimetodeutvalgets drøftelser rundt EMK artlkkel 8¡r3. I lørste omgang er det spørsmål om
det aktuelle tlltak må anses å falle inn under vernet i EMK artikkel I nr. 1 , hvllket beror på en
samlet vurderlng av flere momenter, herunder tiltakets íntensitet. Gltt ðt tlltaket rammes, er

tt¡ Jt. tnnst. 343 L (2015-2016), s. 20 Rg
rr¡ Nou 2oo4: 6, pkt. 4.3.5.
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det spørsmål om tlltaket er nødvendlg for å tr¡ndre krimlnalitet, og vldere tllfredsstiller
hJemmelskravet i EMK artikkel I nr, 2. Kripos er enig I at de innholdsmesslge kravene tll
hjemmelsgrunnlaget for spaning og lnflltrasjon best lvaretas gjennom formell lovfesting. Etter
vår oppfatning bør lmidlertid lovbestemmelsene om spaning og infiltrasJon, i større grad enn
foreslått, ta opp I seg sentrale momenter I vurderingen etter EMK art. I nr. 1 . Krlpos tar derfor
til orde for en lovregutering på Oette området som ligger tettere opp til de krav som følger av
Grunnloven og Norges folkerettslige forpllktelser, seerlig EMK artikkel 8.

1 4.1 0.i Spaning

Begrepet spaning sãvner en fast definlsJon I norsk rett, men kan i vid forstand betegne
informasjonsinnhenting ved passlv observasjon av personer og/eller steder. Spanlng kan i
utgangspunktet foregå ved bruk av enhver menneskellg sans, men skJer som oftest vlsuelt ev.
ved bruk av optisk utstyr. Spanlng gJennomføres åpent eller skjulVfordekt, så vel I den
vlrkellge som I den vlrtuelle verden, og anvendes I dag UåOe t og utenfor etterforsknings-
sporetl1 4.

Utvalgets forslag tll ny bestemmelse om spanlng, lovforslaget 5 21 -1 , hjemler observasJon pE

offentlig sted og mot privat lukket sted, også ved bruk av optlsk utstyr. Spanlng kvallflseres tll
å omfàtte "systematlsk eller langvarlg observasJon av mlstenKe", og foreslås å kunne
gþnnomføres uten hensyn til det kvallfiserte mlstankekravet i lovforslaget 5 1 4-1 . Kr¡pos er
enlg I at spaningsbegrepet må kvalifiseres, sllk at bestemmelsen gls anvendelse for intensiv
spaning under etterforskning.

Spaning er en grunnleggende metode I krlmlnalltetsbekjempelsen, også utenfor
etterforstnlngssporeÈ. Krlpoi èr opptatt av at det fortsatt skal være rnulig for polltiet å benytte
passlv observasJon innenfor rammene av den almlnnellge handlefrlhet, eksernpelvls som ledd I

iorebyggende vlrksornhet og undersøkelser for å skaffe grunnlag for å avgJøre om vllkårene for
å sette i verk etterforsknlng er oppfytdrs. I den forblndelse etterlyses en nærmere redegJørelse
for forståelsen av begrepene systematisk og langvartg. Politimetodeutvalgetrr6 def¡nerte
spaning som systematlsk rdersom polltlet vedvarende har sltt fokus rettet mot personen"
eksernpelvis "at flere polltlmenn Íølger en person I flere dager". Vldere: "Er observasJonen mer
tilfeldlg må spanlngen være langvarlg for at den skal bll lntensiv. Hvor lenge polltiet kan holde
på uten tlllaielse, må Ul¡ skJønnsmesslg." Etter Kripos' oppfatning fremstår denne begreps-
forståelsen som uklar og llte egnet til å lvareta behovet for passlv observasJon utenfor
etterforsknlngssporet. Også dlke observasJoner vll måtte foretas "systematisk" om de skal ha
en nytteverdl. Dersom dette I seg selv anses å uHøse et hJemmelskrav, vll polltlets adgang tll
passiv observasJon utenfor etterforsknlngssporet I reallteten bll avskåret ved den foreslåtte
bestemmelsen. Kripos foresÉr på denne bakgrunn en kumulerlng av vllkårene "systematlsk"
og "langvarlg", og vurderer at også en sllk utformlng av bestemrnelsen vll tllfredsstllle
forpliktelsene etter EMK artlkkel 8.

Krlpos vll vldere ta tll orde for yüerligere kvallflserlng av spanlngsbegrepet i lovforslaget
E2l-1 , Lovforslaget sles å bygge på en begrepsforståelse lignende polltimetodeutvalgets"T,

¡¡1 se Nou 1 997: 1 5, s.11 4-1 1 6.
!¡5 flA 3/gg, s.4.
r¡6I Nou 2oa4:6,s.24L.trt NOU 2004¡ 6, s.275: "[..,] lnnsamllng av opplysnlnger når interessen er rett€t mot bestemt person eller gruppe
p€rsoflerr etþr når polfiets lnteresse ¡r rettet mot et bestÊmt sted dersom lnteressen skyldes mistanke om eller tor.
blndeke t¡l et strafôart forhold,"
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men uten at de kvaliflserende momenter I deres forslag fremgår av den foreslåtte ordlyden.
Etter Kripos' oppfatnlng bør spaningsbegrepet avgrenses til å omfatte observasJoner rettet mot
bestemt person ev. ôestemte personer. Dette momentet, sammenholdt med spanlngens
varighet, er gjerne avgjørende for om tiltaket faller inn under vernet ¡ EMK art. 8118, og bør
derfor fremgå av ordlyden i en lovbestemmelse om spaning. Av samme grunn bør det også
fremgå av lovbestemmelsen at det er snakk om politiets skjulte observasjoner.

Kripos er enig i at det lkke skal gjelde noe kvalifisert mlstankekrav for å foreta spanlng, Slik
lovforslaget er utformet, gJelder tmidlertld et krav om at pollti€ts observasjoner må være ãv en
mistenkt. Ðette lnnebærer et slmpelt mtstankekraV, 09 videre åt pol¡tlets mulighet til å
lverksette spaning mot tredJepersoner bortfaller, selv om et mistankekrav skulle være oppfylt
mot andre. Som en av de hypplgst benyttede og mlnst lnngripende politimetodene er spaning
et vesentllg virkemlddel for å avklare om et straffbart forhold er begått eller forestående, og
dernest avdekke om person(er) kan mlstenkes. Etablerlng av et slmpelt mlstankekrav for å
lverksette spanlng, vll vesentllg begrense polltlets mulighet til, på et tidlig stadlum, $ etablere
den helt sentrale forutsetnlng for videre straffeforfølgning. Etter Kripos' oppfatnlng bør derfor
terskelen for å anvende spaning etter lovforslaget g 21 -1 tllsvare vllkårene fo¡ etterforsknlng,
jf. lovforslaget $ 1 3-2, Kripos mener videre at det fortsatt bør være adgang til å lverksette
lntenslv spanlng av tredjepersoner. Eksempelvls har det i saker der politiet leter etter en
ldentlfisert gjernlngsmann, vært iverksatt spanlng mot tllknyttede personer for å lokallsere
mistenkte, Krlpos vurderer det som en vesentllg begrensnlng med klart negatlve følger for
polltlets evne tll krlmlnalltetsbekJempelse dersom en sllk fremgangsmåte nå skal veere
uhJemlet. En kan heller lkke se at EMK art. I er tll hlnder for at dagens rettstllstand
vldereføres, Jf. ovenfor om spaning mot "bestemte personer". For øvrlg bemerkes det
inkonsekvente i at lovforslaget E 2t-4 synes å hjemle et gjennomgående sterkere ¡nngrep,
nemlig lnfiltrasjon, mot tredjeperson, Denne lnkonsekvensen understreker behovet for en
grundigere gjennomgang enn det NOU 2OL6z 24 gir uttrykk 1or, før et eventuelt lovvedtak.

Kripos etlerlyser en grundlgere drøftelse av de begrensninger som er gltt for spanf ng på privat
sted. Lovforslaget synes utelukkende å tr;emle spanlng mot privat tukket sfed, forutsatt at den
som observerer, belinner seg utenfor. Polltlet synes følgellg avskåret fra â følge en person lnn
på privat område (forutsatt lovllg adgang) og observere vedkommende derfra, Eksempelvls er
det ofte behov for å kunne følge personer lnn I trappeoppganger for å finne ut hvllken lelllghet
vedkommende har tllhold l. Gltt at formålet er passlv observasjon av vedkommende, kan dette
vanskellg ses å innebære en ransaklng, jf. lovforslaget $ 1 8'1 , og tlltaket fremstår følgellg som
uhJemlet I lovforslaget. Krlpos kan heller lkke se at EMK aft. I er tll hlnder for at sllk hjemmel
gls. Når det gJelder spanlng mot private hJem er Kripos enlg I vllkåret om at observasjon må
foregå utenfra. Det vlses I den forbindefse til politlmetodeutvalgets vurderlnger.rre

Kripos er enlg I at det gis hjemmel for bruk av teknlske hjelpemldler ved spaning, dog lkke
begrenset kun til optisk utstyr. Et[er Kr¡pos' oppfatning vll det være henslktsmesslg med en
mer nøytral beskrlvelse som åpner for bruk også av annet utstyr tll støtte for og slkring av
potitlets obseruasjonerrzo. I den forbindelse nevnes at Kripos for tlden utreder mullgheten for å
kunne bruke kamerautstyrte droner ved spaning. Det påmonterte kameraet er åpenbart
"optlsk utstyr", men det kan være utfordrende å lnnfortolke selve dronen i en sllk definlsJon.

¡tå 5e bl.a. NOU 2004: 6, s.36-37 og s. 57-58.
tte Nou 2oo4: 6, pkt,7.2.4.6.
rzo LyUng ved bruk av teknlsk utstyr rammes av bestemmelser om kommunlkasJonskontroll og romavlytting.
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T'ilsvarende gjelder eksempelvls bruk av termlsk utstyr, Uv-sprãy og bruk av skjermlogglng
ved spanlng på lnternett.

Under h envi snlng til ovennevnte, fored ås følgende spanlngsbestemmel se :

Þet kan, uten hensyn til mlstônkekravet I g 1 4-1 forste ledd, foretas langvarlg og
systematlsk skJult observasjon av bestemte personer. Observasjon mot privat hjem kan
foretas, dersom den som observerer beflnner seg utenfor. Det kan anvendes teknlsk uBfyr
eller andre hJelpemldler, med mindre dette medfører at inngrepet rammes av andre
bestemmelser om tvangstiltak etter denne lov.

Kripos finner vldere grunn til å knytte noen bemerknlnger Hl forslaget om å tegge beslutnings-
kompetanse for spanlng under etterforsknlng til påtalemyndlgheten, i utgangspunktet
polltimester eller vlsepolltlmester, Jf. lovforslaget 5 1 4-3 første ledd. Kripos mener dette er en
uhenslktsmesslg løsnlng som savner en god begrunnelse,

Spaning er en dynamisk prosess, med behov for raske vurderinger og beslutnlnger, Som
passiv observatør må polltlet handle ut fra de kriminelles bevegelsesmønster. Da kan det på
meget kort varsel bli nødvendig å sklfte spanlngsobjekt, eksempelvls ved overlevering av
bevlssentrale tlng fra opprlnnellg spanlngsobjekt til ukjent person. I slike tllfeller er det I

praksls lkke tld ül å lnnhente påtalemyndlghetens beslutnlng, med mindre en bemyndlget
representant for påtalemyndlgheten forventes å føtge spanlngen I sanntld. Hensyntatt at
fortløpende taktiske vurderlnger I forblndelse med spanlng best lvaretas av polltifagllg
personell, samt behovet for tidsknappe beslutninger under spanlng, mener Krlpos at
beslutningskompetansen bør legges tll polltiet, som I dag, fortrlnnsvis politlfagllg etteforsk-
nlngsleder. Ã tegge beslutnlngsmyndlgheten tll polltlmesternlvå fremstår både upraktlsk og
unødvendlg. oen påtalemesslge kontroll med denne rnelodebruken er etter Kripos' vurderlng
tllstrekkellg lvaretatt I kraft av beslutning om etterforskning, Jf. lovforslaget 5 f3-4.

U. 7 A. 5 SRJ ult ka meraov eryâ knlng

I lovforslaget 5 21 -3 er det lnntatt et forslag tll bestemmelse om skJult kameraovervåkning.
Regelen opplyses å, I det vesentllge, vldereføre gjeldende rett, Kripos flnner grunn tll noen
bemerknlnger knyttet tll spørsmålet om kamerautstyrets plassering.

Som I gjeldende straffeprosesslov $ 202a hjemler lovforslaget skjult kameraoveruåknlng "på
eller fra offentlig sted". Før endrlngslov 1 7.06.1 6 nr. 54 var skJult kameraovervåknlng
begrenset tll overvåknlng pâ affenttíg sfed. I brev tll polltlmesteren I Oslo av 23. desember
2004 uttalte Rlksadvokaten :

[...] utplassedng av kamera[et] på pdvat sted vil væfe et inngrep som enten krever
samtykke eller lovhjemmel, Sllk lovhJemmel har man lkke I dag, og monterlng av kameraer
forutsetter derfor at samtykke er gltt av eler/leletaker/besltter [...J

blitiet har, blant annet på bakgrunn ãv ovennevnte, praktlsert skJult kameraovervåknlng der
kamerautstyret har vært plassert på pnvat sted etter samtykke fra eler/leletaker/besltter.

Prop.
o

ogsa
68 L (201 5-201 6) side 279 preslserer at gJeldende straffeprosesslov t 2A2a første ledd
hjemler overvåknlng fra offentllg sted mot prlvat sted, typlsk lnngangspartl, gårdsrom,
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hage mv., hvilket til dels også ble praktisert før lovendringenr2r. I Prop. 68 L på $de 1 63-1 64
viser departementet til at:

[...] dette er områder politiet allerede i dag kan obserryere ved manuell span¡ng, og hvor de
som ferdes ikke kan ha noen forventning om ikke å bl¡ iakttatt, At det er av betydnlng
hvorvidt det som overvåkes kan observeres av enhver som er til stede, er også lagt til
grunn I praksis fra EMD [...]

Imidlertld kan politiet nå, slik lovforslaget g 21 -3 første ledd er utformet, synes avskåret fra å
kunne benytte kameraovervåkning mot offentlig eller prlvat sted, dersom kamerautstyret
plasseres på (annet) prlvat sted, og selv om samtykke tll sllk plasserlng er gitt. Kripos kan ikke
se at denne konsekvensen av endringen i første ledd ble uttrykkellg vurdêrt, verken av
lovutvalg, departement eller stortlng I forblndelse med endring av straffeprosessloven $ 202a.
Problemstllllngen er heller lkke vurdert av utvalget.

En forståelse av bestemmelsens første ledd, som lnnebærer at politiet er avskåret fra skjult
kameraovervåkntng fra prlvat sted, selv om samtykke til slik plasserlng av kamerautstyr er
gltt, vil etter Krlpos' vurdering representere en vesentllg og praktisk uheldlg begrensning av
metoden. Lovforslaget g 21 -3 første ledd foreslås derfor gltt følgende ordlyd:

Det kan foretas vedvarende eller regelmessig gjentatt skjult kameraovervåklng ved þruk av
flernbe$ent eller automatisk vlrkende kamera mot offentllg og prlvat sted når sl¡k
overvåknlng antas å være av vesenÈllE betydnlng for etteforsknlngen. Kamera kan
plasseres på annet prlvat sted etter samfykke fra den som har rådtgtret.

Krlpos legger tll grunn at lovforslaget 5 21 -3 annet ledd omfatter tilfeller der kamerautstyret
plasseres på Oet samme private sted som overvåkes. Krlpos legger vldere tll grunn at skjult
kameraovervåknlng av prlvate hJem (bebaelsesram) lkke kan finne sted, verken etter
lovforslaget ç 21 -3 første eller annet ledd. En slik regel bør, etter vår vurderlng, lnntas I et
eget ledd I besternmelsen, tllsvarende gJeldende straffeprosesslov $ 202a flerde ledd slste
punktum.

1 4.1 0.6 Inflltrasjon

Også begrepet Ínfllt'asJan savner en fast definlsJon i norsk rett. MetodeuWalget forsto
begrepet llkt med Andenæsrzz;

[...] polltiet. ved sine egne ansatte eller utenforstående medhjelpere, innarbelder seg I
(infiltrerer) en organlsasjon eller et krlmlnelt m¡ljø for å få tal I opplysnlnger som det
lkke vllle få ved vanlig etterforsknlng. Polltlmannen sørger f. eks. for et antrekk, utseende
og opptreden som gjør at han kan ferdes I et narkotikamlljø uten å vekke oppslkt.

Pol itl metodeutva I get forsto begrepet sll kr23 :

Infiltrasjon er definert som det at en politltjenestemann eller en som opptrer på vegne av
polltlet uten å gl seg tll kjenne holder kontakt med en peßon eller gruppe av personer for
ã hente ut lnformasJon.

rer lf. R¡ksadvokatens brev til Oslo politid¡5tr¡kt av 23. desember 2004.
r¡¡ NOU1 997: 1 5 s. 1 16, Johs, Andenæs, 201 0, Ntrsk strðl'feprosesr 4, uþ.. s. 259.
r¡¡ Nouzoo4: 6, s.24,
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I lovforslaget g 2L-4 er lnflltrasJon deflnert sllk:

Pol¡titjenesteperson eller en som opptrer på vegne av polltiet [...] talrl fordekt kontakt
med en person for å fremskaffe lnformasJon.

Lovforslaget bygger på en begrepsforståelse "i retning avn polltlmetodeutvalgetsl2a, dog synes
ordlyden å ¡nnebære en ytterligere utvidelse av begrepet.

Etter Krlpos' oppfatníng bør også infiltrasjonsbegrepet kvalifiseres ytterligere slik at ordlyden i

infiltraEjonsbestemmelsen legges nærmere opp tll de forpliktelser som fdger av Grunnloven og
ËMK artikkel 8. Som ved spanlng beror spørsmålet om tlltaket faller lnn under vemet I EMK
artikkel 8, på en samlet vurdering av ulike momenter. Politimetodeutvalget uttaler følgende:

Generelt viser rettspraksis fra EMD at domstolen foretar meget konkrete vurderlnger, og
grensene på Oette området er lkke godt utpenslet. Men uWalget legger tll grunn at en
lnfiltrasJon kan falle lnn under EMK ärt 8. Sentrale momenter vll være varigheteo og
intensiteten av polltlets lnnblandlng. Som det fremgår av de nevnte dommer vll også
mlsta nkeqrunnlaget være et sentralt moment. t¡5.

Relevant ved intensltetsvurderlngen må være hva politiet, ev. den som opptrer på vegne av
polltiet, foretar seg for å oppnå og holde kontakt med aktuelle person/personer, samt
varigheten av kontakten. At polltiet aktivt tar fordekt kontakt, kan, lsolert sett, lkke ãnses
rammet av EMK artikkel 8. Tilsvarende må kortvarig ogleller sltuasjonsbestemt kontakt anses
å ralle utenforr26.

En ytterllgere kvallfiserlng av lnftltrasjonsbegrepet er vldere nødvendlg tor å tydellggJøre
grensen mot aktlv lnformantbehandllng. Polltlets informantbehandllng er en sentral del av
polltlets lnbrmasJonslnnhentlng. Polltlets lnformanter er en vlktlg lnformasJonskllde for polltlet
I bekJempelsen av særllg grov og organlsert krlmlnalltet. En lnformant er en person som ved
flere tllfeller eller over tid gir polltiet informasJon, uten at det skJer ved formelt avhør og I

utgangspunktet uten at den Innhentede lnformasjonen skal brukes som bevis. Håndterlng av
lnformanter anses I dag å tlgge lnnenfor polltlets handlefrlhet, men er strengt instruks-
reguleftteT. lnformantbehandllng kan foregå både passlvt (der lnformanten formldler lnforma-
sjon på eget lnitiaUv) og akflr¡t (der polltlet gir vedkommende I oppdrag å ¡nnhente bestemt
informasJon).

Andenæs deffnerer informantbehandllng på følgende måte:

Med kllder (tystere eller lnformanter) tenker man gJerne på personer som hører til i et
krlmlnelt mllJø og som glr opplysnlnger av verdl for polltlets arbeld [,..J

Andenæs' definlsjon av ¡nformantbehandllng, sammenholdt med hans definlsjon av inf,ltrasJon,
se ovenfor, synllggjør grensegangen mellom aktiv lnformantbehandllng og lnfiltrasJon. Der
personen som opptrer for polltlet, pâ eget lnitlativ allerede har etablert kontakt med en person
eller en gruppe personer, og denne benyttes av politiet tll lnformasjonslnnhentlng, er

tzt Nou2oo4: 6, s. 275.
r25 l.¡ou2oo4: 6, s. 82.
r¡u Nou2oo4; 6, s. gl.
r'1 )f . Normalinstruks om pol¡t¡ets behandltng av ¡nfomanter, vedbgt Pollüd¡rektoråtets rundskriv 2AC3112,
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vedkornmende å betrakte som en kilde'3d ev. en informant. Der kontakten efaåleres ag holdes
pt potitlets initlativ med henblikk på informasJonsinnhenting, er det snakk om infiltrasJon.
Grensesnlttet drøftes lkke av lovutvalget, men politimetodeutvalget uttaler:

lnfiltrasjon forutsetter at politiet aktivt oppsøker personen eller miljøet det ønskes
opplysninger om, dersom en privatperson på eget ¡n¡tiativ velger å gå lnn i et mi[ø eller
forbli i et mlljø for å skaffe pol¡tiet opplysnlnEer, er dette klldekontakt om polit¡et I

etterkant mottar opplysnlngel2e.

Etter Kripos' oppfatnlng representerer aktiv informantbehandling gjennomgående et inngrep av
vesentlig mindre intensitet enn lnfiltrasjon. Det sentrale her er at det vesentlige premisset for
tilgang til informasjon lkke fremskaffes av polltiet selv når polltlet gjør bruk av aktiv informant-
behandling. Samtidig erkjennes at aktlv lnformantbehandllng kan gå over i infiltrasjon dersom
lnformanten styres mot en person / personer han/hun ikke allerede har en egenetableÊ
kontakt med. Krlpos vurderer at aktiv lnformantbehandling, som et utgangspunkt, lkke
rammes av EMK art. 8, og følgelig kan gjennomføres lnnenfor rammene av polltiets handle-
frlhet og den regulerlng som foreligger, Det kan i den forbindelse vlses tll at polltimetode-
utvalget valgte å avgrense infiltrasJon mot aktiv informantbehandling, uten å fremme forslag
om lovregulering av sistnevnte tiltak.

BaseÊ på den forståelsen av lnflltrasjonsbegrepet som Krlpos gjør gjeldende, er vi uenlg i at
såkalt samtykkeavlyttlng (gJeldende straffeprosesslov 5 2161) uten videre skal være å anse
som lnfiltrasjon. Et sllkt tlltak vll regelmesslg ikke ha den intensitet som kreves for bli
betraktet som lnflttrasjon, og I den grad tlltaket anses å kreve hJemmel, foreslås lovfestlng I

egen bestemmelse.

Kripos finner videre grunn fll å knytte noen bemerknlnger til lovforslaget 5 21 -4 første ledd
annet punktum om adgangen Hl å begå straffÞare handllnger under lnflltrasjon. Det fremgår av
tovforslaget at formålet med å begå straffbare handllnger må være "å kunne opptre fordekt".
En vesentllg forutsetnlng for gjennomførlng av inflltrasjon, I tillegg til at lnfiltratøren kan
oþptre fordekt, er lmidlertld at vedkommende oppnår og opprettholder tllgang (aksess) til den
aktuelle personen eller gruppen personer som besltter lnformasJonen polltlet ønsker å
innhente. Kripos mener bortfall av tltgang grunnet manglende vilje tll å ¡egå strafËare
handllnger lkke nødvendlgvls sammenfatler med at inflltratøren avsløres. Også lnnad I

krlmlnelle mlljøer vll vllllgheten tll å begå straffbare handlinger varlere, og det vll kunne være
en vlss aksept for dette, Konsekvensen for den som lkke vll delta, må forventes å være at
vedkommende I noen grad ekskluderes og avskjæres lra lnformasjon, ulen at vedkommende
dermed anses å være en lnñltratør. For at polltlet skal kunne oppnå tllgang til lnformasjon,
mener Kripos at adgangen tll å begå straffbare handllnger under lnfiltrasjon bør utvldes, sllk at
formålet omfatter gjennomføring av infiltrasJonen som sådan.

Under henvlsning til ovennevnte, foreslås følgende infiltrasjonsbestemmelse:

1 ) Politi$enesteperson eller en som opptrer på vegne av polltlet, kan, uten hensyn til
mlstankekravet ¡ 5 1 4-f første ledd, fordekt etablere og holde kontakt med en person eller
en gruppe personer for å fremskaffe informasjon. Del kan begås ellers straffbare
handllnger som er nødvendlge for å gjennomføre lnfiltrasJonen, og som lkke går ut over

r2E uKllde" brukes gJerne om personer som glr politiet lnformasjon sporadlsk elþr i engangstllfeller
r2e Nou 2oo4: 6, s.81.
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hva som er forcvarllg under hensyn tll oppdragets vlktighet og hvllke ¡nteress€r som
krenkes,

2) Tillatelsen kan gls for lnntlt 4 uker av gangen.

KAPITTEL 1 5 - TNTERNASIONALT SAI,IARBETD

I utkastet tll ny straffeprosesslov er det foreslått å samle regelverket om lnternasjonalt rettsllg
samarbeld I straffesaker I fire nye kaplUer, kapittel 24-27, I lovforslagets del IV. Del IV er
ment å erstatte dagens regler I utleverlngsloven kap. V og domstollovens regler om
rettsanmodninger, I tlllegg tll at det blant annet gls generelle regler om overføring av
straffesaker mellom Norge og utlandet.

Behovet for klarhet I regelverket om lntemasjonalt samarbeld i straffesaker har de slste årene
øK I takt med at kriminalltetsbildet har blltt mer globaliseft. Kriminalitet blir i større grad enn
tidllgere begått ðv personer og nettverk som beveger seg over landegrenser, samtidig som
kriminalitet planlegges og utføres ved hJelp av dlgltale medier. Flere stater kan dermed bli
berørt av de samme krimlnelle handlingene, hvilket stiller polltiet overfor betydellge
utfordrlnger.

Kripos er enig med utvalget i at internasJonalt samarbeld I dag er en viktig forutsetnlng for å
reallsere straffeprosessens formå|, og at sllkt samarbeld må sees på som en lntegrert del av
straffesaksbehandllngen. Kunnskap om bruk av rettsanmodninger må sees på som en naturllg
del av påtalemyndlghetens kompetanse.

Kripos er også enlg I at regelverket I dag, sðmmen med de lnternasjonale avtalene som Norge
eren del av, og som er vist til i NOU 201 6: 24, i hovedsak glr nødvendlg rom for lntemasJonalt
samarbeld. Det er derfor, slik utvalget også konkluderer med, llte behov for nye regler.
Regelverket støttes dessuten opp av samarbeldsorganer som EuroJust og European ludlcial
Network (ElN), og samarbeldsorganene ¡nnenfor lntemasJonalt polltlsamarbeld, så som
Interpol, Europol og øvrlg EU-samarbeld lnnenfor grensekontroll og polltlutøvelse.

Rettsklldeblldet om lnternasJonalt rettslig samarbeid I straffesaker er lmidlertld fragmentert.
Reglene flnnes I dag I utleverlngsloven kap. V, enkeltbestemmelser I domstolloven, samt I

forskrift av 1 4. desember 201 2 nr, 1 227, Dette kan være utfordrende, lkke mlnst for
polltldistriktene, som I stØrre og større grad må navlgere I dette feltet. Krlpos er derfor enlg
med uWalget I at det er behov for en samlet rettsllg regulering av lnternasJonalt samarbeld.

Utvalget drøfter I kaplttel 1 5.3.1 hvorvldt regler om lntemasJonalt samarbeld I straffesaker bør
reguleres I en egen lov, eller om det bør lnntas I ny straffeprosesslov. Det vlses tll at Sverlge
har valgt den første løsnlngen. Som utvalget er lnne gâ, bør lntemasJonalt samarbeld i økende
grad sees som en lntegrert del av straffeprosessen, Det er straffeprosessens aktører som í

hovedsak skal håndtere både behovet for blstand og anmodninger om bistand fra Norge.
Krlpos støtter dermed forslaget om å samle reglene i en egen del I ny straffeprosesslov. Blant
annet fremstår det som systematlsk fornuftlg at rÊgf ene om nannen rettshJelp" I

utleverlngslovens kaplttel V flyttes over tll ny straffeprosesslov, sllk at utleverlngsloven
rendyrkes som en lov om nettopp utleverlng.

Sondringen mellom polltlsamarbeld og lnternasJonalt rettsllg samarbeld kan I en del tllfeller by
på utfordringer. Blant annet gjelder dette spørsmålet om når rettsanmodnlng er påkrwd,
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enten ved anmodnlng om bistand fra utlandet, eller når annen stat anmoder Norge om
bistand. Praksis er i dag preget av store varlasJoner statene lmellom. Krlpos er enig med
utvalget I at det avgJørende for hvorvidt reglene I lovforslaget kommer tll anvendelse, er
hvorvidt det er snakk om et straffeprosessuelt samarbeid. Klarest er dette i de tilfeller hvor det
å etterkomrne en anmodnlng inneb¿erer bruk av tvangstlltak, eller hvor det lnnhentes bevis
ment for fremleggelse i en hovedforhandling.

Reglene for adgangen tll fra norsk slde å be om blstand fra utenlandske myndigheter, foredås
regulert I lovforslagets kaplttel 24, som vll erslatte utleveríngsloven 23b, Kripos er enlg ¡

vurderingen av å holde fast ved gjeldende rett på dette området. I utgangspunktet kan en
anmode om de samme etterforsknlngsskrittene fra utlandet som en kan gjennomføre i Norge.
Slik utvalget peker på t tap. 1 5.3.2, blir spørsmålet da hvordan norske myndigheter skal
forholde seg til bruk av bevis som lkke er innhentet i tråd med kravene som følger av norsk
rett.

Som utvalget nevner, llgger prlnslppet om frl bevlsførsel tll grunn. Domstolloven I 48 femte
ledd lnneb¿erer at et bevlsopptak I utlandet I utgangspunktet likestilles med bevlsopptak
foretatt I en norsk rett. En tllsvarende regel er derfor lkke tatt lnn I lovforslaget. Hvorvidl et
innhentet bevls kan legges frem I en norsk rett, vil i stedet måtte vurderes opp mot
bestemmelsen orn bevlsforbud I lovforslaget I 8-5. Krlpos er enig i den lovtekniske løsningen.

Gjeldende rett foreslås også videreført når det gjelder bistand tll utenlandske myndlgheter, jf.
lovforslagets kaplttel 25. Unntaket fra prlnslppet om dobbel straflbarhet ved bruk av
Wangstiltak for de nordlske landene, jf. utleveringsloven $ 24 nr. 3 slste punktum, foreslås
ikke vldereført. Begrunnelsen fra utvalget er at unntaket er prinslpielt betenkellg, men også at
det, som følge av rettsllkhet lnnenfor Norden, lkke er behov for unnlaket.

Det bemerkes her at ordnlngen med nordlsk arrestordre (Nordic Arrest Warrant - NAW) lkke
har krav om dobbel straffbarhet, jf. lov av 20, Januar 2012 nr. 4 om pågriping og overleverlng
tll og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) 5 17 og
Rundskrlv G 2012-12 punkt 3.3.1.

Kripos er enig I at reglene om ansvarsfordellngen mellom departementet, domstolene og
påtalemyndigheten bør klargjøres, sllk det er foreslått I lovforslaget. Selv om Justis- og
beredskapsdepartementet er ansvarllg departement for lnternasjonalt samarbeid I straffesaker,
skjer en stor del av samarbeldet på statsadvokatnivå (lnnenfor Schengen-samarbeldet) og
direkte mellom påtalemyndlgheten I polltldlstrlktene (lnnenfor Norden), Etter domstolloven
$ 46 annet ledd tredje punktum har lmldlertld departementet adgang Ul å anke rettsavgjør-
elser som gjelder behandllng av rettsanmodnlnger fra utenlandsk myndighet. Slik utvalget selv
er lnne på, benyttes denne adgangen I praksls lkke, og Krlpos er en¡g I at denne regelen ikke
vldereføres.

Utvalget foreslår at regelen i utleveringsloven $ 24a, om at norske myndigheter kan bistå
utenlandske myndlgheter med fjernavhør av vltner og sakkyndlge som befinner seg i Norge,
utvídes. Dette er regulert i lovforslaget 5 25-1 0 annet ledd, Konkret foreslås det at fiernavhør
kan skje, lkke bare fra domstol, men også fra polltistasJon, fengsel elter annen lnstltusjon når
vedkommende samtykker og det anses som ubetenkellg. Ut fra begrunnelsen som er gltt av
utvalget I NOU 2016: 24 kaplttel 15.3.5, støtter Kripos en sllk løsnlng.
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Det foredås I lovforslaget 5 25-1 0 første ledd at en person som straffefartø/.gæ I utlandet, kan

fiernavhøres av utenlandsk myndighet fra norsk domstol. Dette er annerledes enn dagens
praksls, som legger til grunn at den straffeforfulgte skal ha anledning tll å være fyslsk tll stede
under behandllng av egen sak. Forslaget tll endring er I tråd med økt globallsering, og
bestemmelsen har dessuten som vilkår at den det gJelder, samtykker, og at løsningen lkke er
ubetenkellg, Kripos støtter forslaget, men mener at dette må praktiseres som et Wdelig unntak
fra hovedregeten, og at ubetenkellghetskrlterlet anvendes I tråd med dette. Det samme gjelder
når norske myndlgheter gJør bruk av den samme mullgheten overfor utenlandske
myndigheter, Jf. lovforslaget 5 24-1 første ledd.

KonvensJon av 29, mal2000 om gjensld¡g hjelp i straffesaker mellom Den europelske unloneng
medlemsstater (2000-konvensjonen) og Norges tllknytnlngsavtale til denne av 1 9. desember
2003 forpllkter Norge tll å yte blStand ved utenlandsk anmodnlng om kommunlkasjonskontroll
mv. Utenlandsk stats adgang til å foreta kommunikasjonsinngrep foreslås utvldet. I dag gls sllk
bistand bare så langt det er nødvendlg for å oppFylle Norges forpliktelser etter 2000-konven-
sjonen, men denne begrensningen foreslås opphevet. Med dette forslaget gis utenlandske
myndlgheter, uavhengig av folkerettsllg avtale, enklere tilgang til selv å gJennomføre
kommunlkasJonsinngrep, så lenge lnngrepet er lovlig etter norsk rett, Utvldetsen er, slik
utvalget peker på, kodlflserlng av gJeldende praksis, og Krlpos støtter endrlngen som er
foreslått i lovforslaget E 25-1 2.

Lov av 25. mars 1 977 nr.22 om overførlng av straffeforfølgnlng fra eller tll annet europelsk
land (overførlngsloven), foreslås opphevet. Som erstatnlng foreslås det I lovforslagets kaplttel
27, en regulerlng av overføring av straffesaker meflom uttandet og Norge, alBå lkke bare
meflom europelske land, Jf. KonvensJon av 1 5. mai L972 om overførlng av straffeforfølgnlng
fra eller tll annet europelsk land. Reglene vil dermed g¡felde uavhenglg av folkerettsllg avtale.

Krlpos vurderer at det er rlktlg å regulere overføring av straffesaker sammen med øvrlg
lntemasjonâlt samarbeld I straffesaker, sllk utvalget foreslår. I dag er det ullk praksls når det
gJelder anmodnlng tll annen stat om overførlng, blant annet når det gJelder hvllket n¡vå t

påtalemyndlgheten som kan fremme anmodnlngen. Etter gJetdende lov er det Rlksadvokaten
som har denne kompetansen, Jf. overførlngsloven 5 2. I praksls er det et skllle, alt etter
hvorvldt det dreler seg om en ubehandlet anmeldelse, om saken er pâbegynt etterforsket fra
norsk slde, eller om den er ferdlg etterforsket. I en del tllfeller oversendes saker til utlandet,
med anmodnlng om overtakelse direkte fra polltldistrlkt, via Interpol. I lovforslagets kaplttel
27 er lkke kompetent påtalenlvå nærmere speslflsert. Krlpos foreslår at dette preslseres I

lovforslaget, eventuelt med en dlfferenslerlng med tanke på hva som er gJort I straffesaken fra
norsk slde på ttdspunktet for anmodnlng om overtakelse.

KAPTTTET 1 6 . PÂTATEVEDTAK

1 6.2 Frist for påtalevedtak

Utvalgets ñertall foreslår at det lnnføres en domstolskontroll med fremdrifren I etterforsknlng,
ved at mlstenkte etter 1 8 måneder kan brlnge for retten spørsmålet om saken fremmes med
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tllstrekkelig hurtighet. Retten kan. dersom videre forfølgning vllle v¿ere urlmelig, fastsette en
preklusiv fri st for påtaleavgjørelset30.

Forslaget er bygget på tilsvarende regelverk i dansk rettl3r, som ble innført for å ha et effektivt
rettsmiddel for håndhevefse av retten til avgjørelse lnnen rimelig tid, som fremkommer i EM K.

Kripos er enig i at det er behov for kontroll med fremdrifren I straffesaker, men har
innvendlnger tll utformlngen av den norske bestemmelsen.

Det første spørsmålet er om denne kontrollfunksjonen bør legges til reRen, eller om det er
tllstrekkellg at høyere påtalemyndlghet tlllegges denne rollen. Mindretallet, utvalgsmedlem
Schea, meñer at en kontroll fra høyere påtalemyndighet etter modell av dagens straffe-
prosesslov $ 59a, er tilstrekkellg,

Kripos er enig i dette, og mener det bør lnnføres en ordnlng hvor mlstenkte kan brfnge
spørsmålet om fremdrift lnn for høyere påtalemyndighet etter for eksempel 1 år og 6 måneder.
Denne ordnlngen har best sammenheng med alminnellge forvaltnlngsmessige prinsipper og
høyere påtalemyndlghets fagledelsesãnsvar og instruksjonsmyndighet overfor lavere
påtalemyndlghetl32, og vil I tillegg være bedre i tråd med anklageprinslppet.

Krlpos er lmldlertfd lkke enlg I at frlstene som settes av høyere påtalemyndlghet, skal ha
preklusiv vlrknlng. Et system hvor en frlstoversittelse medfører lnnstllllng av forfølgnlngen, vil
kunne gl svaert ulikt resultat i straffesaker som ellers er like, avhenglg av om mlstenkte har
klaget eller ikke,

Dagens system er at unødvendlg lang saksbehandlingstld kompenseres gjennom mlldere
straff, lkke at domstolen avviser eller på annen måte tkke pådømmer forholdet, Krlpos mener
at en frlstoverslttelse lkke bør medføre en lnnstllllng av forfølgnlngen, men at det bør gls Ên
kompensasjon for eksempel I form av en mlldere straftepåstand fra påtalemyndlgheten.

For det tilfellet at departementet skulle komme tll at en domstolskontroll skulle være å
foretrekke, har Kripos noen kommentarer tll prosessen og utformlngen av bestemmelsen.

Når en mlstenkt I en stor sak bringer den lnn for rettsllg kontroll med fremdriften, fordrer dette
naturllg nok at påtalemyndlgheten kommer med en relatlvt omfattende begrunnelse for
hvorfor det lkke skal settes en frist for påtaleavgjørelse. Denne begrunnelsen kan for eksempel
lnneholde opplysnlnger som mlstenkte lkke er gitt innsyn l. Det kan lkke veere sllk at mlstenkte
gjennom denne prosessen skal få et større innsyn i sakens opplysninger enn det han eller hun
hadde fått om denne ordnlngen lkke var lnnført.

I den danske regelen er det slik at retten ved særllge grunner unntaksvls kan sette en frlsl
meltom 3 måneder og 1 år. I forslaget til norsk regel er følgende ordlyd valgtr

Þersom videre forfølgnlng mot mlstenkte vll være urimelig, kan retten beslutte at
spørsmålet om p8talC skàl avE¡øres lnnen en bêstemt frlst, som skal være mlnst 3
måneder.

r'o Forslag tll ! 28-l annet ledd.
r3r Retsple¡eloven 5 718 b stk. 1-3.
tr¿ se Nou 2ot6t 24, kap.8.2.6.
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I spesialmotivene for $ 28-1 fremkommer det at det skal relatlvt mye til for at vilkåret skal
være oppfyltl33. Kripos er enlg i at det må være slik, men dette kommer lkke llke klart frem I

forslaget tll ordlyd som det gjør i den danske bestemmelsen. Forslaget tll lovtekst kunne med
fordel vært klarere her.

Dersom fristen som setteg av retten, lkke forlenges, vll manglende påtaleavgJørelse ha
virkning som lnnstilllng av forfølgningen. I store stmffesaker kan det, selv etter 1 8 måneder,
være uklart hvllke straffbare forhold det lnnsamlede etterforsknlngsmaterlalet omhandler. Det
kan da oppstå noe uslkkerhet om hvllke strafflrare forhold forfølgnlngen er lnnstllt for.

I speslâlmotlvene kommer det frem at sperrevlrknlngene vll gJelde for det eller de identlflserte
faktiske forhold retten har knyttet frlsten tll. Krlpos er enlg I at dette må være regelen, men
dette stiller krav tll hvordan retten formulerer avgjørelsen for å sette en frlst.

1 6.8 Særlig om straffetilsagn (plea bargaining)
Kripos merker seg uWalgets forslag om en lovfestet adgang for påtalemyndigheten Hl å gi
forhåndstilsagn om straffepåstand, jf. lovforslaget E 28-?, Etter vår oppfatning gjør utvalget en
I hovedsak god avvelnlng mellom de hensyn som må tas I betraktning ved lnnførlng av en sllk
ordnlng, dog sllk at det neppe er grunn til å forvente noen vesentllg økning av antall tllståelser
eller andre bidrag fra mlstenkte. Sentralt for oppnåelsen av formåþt er at mlstenkte tll en vlss
grad skal kunne forutberegne betydnlngen av forhåndstilsagnet ved straffutmå[ngen. Dette vll
igJen bero på trvllt<en adgang retten skal ha til å gå utover påtalemyndlghetens forhånds-
tllsagn.

Som uttalt av uWalget lnnebærer den foreslåtte ordnlngen '[...] en relativt beskjeden Justering
sammenllgnet med dagens rettstllstand"rla. Etter lovforslaget 5 32-3 første ledd femte
punktum skal retten, som hovedregel, lkke gå ut over en straffepåstand det er gltt
forhåndstllsagn om. Etter bestemmelsen kan imldlertld retten gå ut over sllk påstand .[...] når
det fremstår som klart at reaksjonsfastsettelsen vll bli fell". Det kan relses spørsmål ved I

hvllken grad en sllk ordlyd er egnet tll å ivareta mistenktes behov for forutberegnellghet.
lllsvarende ordlyd er lnntatt i lovforslaget 5 39-1 1 annet ledd annet punktum (reaksJons-
fastsettelse ved begrenset anke). Denne er lgjen ment å vldereføre gJeldende straffeprosesslov
E 344, som lyder:

Bllr lovanvendelsen opprettholdt, skal retten ikke endre den utmålte straff, med mindre
den flnner at det er et âpcnbart misforhold mellom den straffbare handllng og straffen.

Som utvalget skrlverr3s kan uttrykket "åpenbart mlsforhold" åpnê for to ullke tolknlnger:

1 ) Det er klart/åpenbart at det foreligger et misforhold mellom handling og straff.
2) Misforholdet har en sllk størrelse at awtket må betraktes som klart/åpenbart,

iløyesterett har i nyere praksls forstått begrepet som I punkt 1 )tt6, og tilsvarende forståelse er
lagt tll grunn av utvalget ved utforming av lovforslaget 99 32-3 og 39-1 1 . Et tldllgere utkast tll

rlr Nou 201 6224,s.63t,r¡' Etter gþHende rett tlllegges lkke en avtðle oflì stÊffopåstand selvstendlg betydnlng ved straffeutmållngen, 1f.
Høyesteretts storlamm€ravgJørelser RL 20ff), s. 1 336, avsnfü 20.
trt Nou zol6t 24, s. 453.
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lovbestemmelse om straffetllsagn, utformet av departementetl3?, hadde følgende formulering
av rettens adgang til å gå utover avtalt påstand:

Domstolen kan ikke idømme strengere straff enn den påstand påtalemyndlgheten har
forpllktet seg tll [...] Dette gtelder llkevel lkke dersom straffen vllle inneb¿ere et vesentlig
avvik fra det som ellers ville blitt ldømt.

Dette lovforslaget llgger nærmere tolkningen i punkt 2) ovenfor, En tllsvarende lovutformlng
vil, etter Kripos' oppfatning, gi bedre forutberegnellghet med straffen en rnistenkt faktisk vil få
der forhåndstilsagn gis, og vil følgelig kunne motivere sterkere for tilståelse eller andre bldrag
til sakens opplysning. En slik tilneerming vll innebære en ytterligere begrensnlng I domstolenes
adgang til å fastsette straff, hvilket særllg kan ha betydning for Høyesterett, som i kraft av
prejudikatsdomstol skal sikre en enhetllg straffutmållngspraksis, Samtidig må det kunne
forutsettes at påtalemyndlgheten, etter vanlige straffutmållngsprlnsipper, utviser et forsvarllg
skjønn med hvllken straff det gls forhåndstilsagn om. På denne bakgrunn mener Krlpos at den
alternative tllnærmlngen bør utredes nærmere I forarbeldet til ny straffeprosesslov.

For øvrig bemerkes utvalgets uttalelse om at det, for å unngå en nkronvitneordnlng", bør være
et vilkår for forhåndstilsagn at mistenkte tllstår eller glr andre opplysninger av betydnlng i
egen sakt38. Dette bør i så fall også Hart fremgå av bestemmelsens ordlyd.

KAPI TTET 17
AVG.IøRELSER

GENERELLE REGLER OM RETTENS SAKSBEHANDLING OG

17.4 Rettens tilgang til og bruk av gakens dokumenter

Utvalgets flertall foreslår at retten skal ha tilgang tll saksdokumentene I forbindelse med
saksforberedelsene, under hoved- og ankeforhandllng og når saken tas opp tll doms, jf.
5 34-8. Behovet for å ha tilgang til saksdokumenter er formentlig størst under de mer
omfattende straffesakene, Kripos har lnnenfor vårt ansvarsområde bred erfarlng med
lretteførlng av omfattende straffesaker, og er I hovedsak posltiv til at det legges opp tll at
domstolen I større grad kan gis tilgang tll straffesaksdokumenter, med det formål å treffe
avgJørelser på et best mullg grunnlag.

Kripos støtter flertallels vurderlnger rundt rettens tilgang til opplysnlnger under saksforbere-
delsene. Med tilgang tll de relevante opplysnlnger fra saken under saksforberedelsen vll retten
enklere kunne ta stilling tll sakens omfang og tilrettelegge for en effektlv saksavvikling. Kripos
støtter ikke mindretallets bekymrlng for at rapporter fra polltlavhør ¡kke glr et dekkende bllde
av lnnholdet av avhøret. Avhørsrapportene forelegges for den avhøfte for gjennorngang og
rettelser, jf. 5 10-8. Forøvrlg er lyd- og blldeopptak av forklarlngene også en del av sakens
dokumenter, og fra 1. januar d,å. er polltlet, som hovedregel, pålagt å ta lydopptak av alle
forklarlnger.l3e At det gJennom kontradlksjonen under hoved- eller ankeforhandllngen kan
fremkomme nyanser eller ytterllgere opplysnlnger, bør lkke være tll hlnder for at avhørs-
rapportene kan brukes under saksforberedelsen,

t36 Jf. HR-201ó-1803-4, avsnltt 1t-12,
13? Høringsnotat fr¡ lustls- og beredskapsdepðrtementet, 28.09.16, pkt. 11,4
r¡8 Nou 2Ð!6;24, s.379.
139 Jf. Rlksadvokatens ¡undskrlv nr.2l2oh6.
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Fagdommerne I lagmannsretten har også etter dagens ordning tilgang tll tingrettens dom, som
regelmesslg lnneholder en langt mer summarisk gJennomgang av faktum enn saksdoku-
mentene. Det lnnebærer således lkke noe helt nytt at fagdommerne har kunnskap om faktum
før saken stafter.

Under hoved- og ankeforhandllng er det etter dagens ordning I hovedsak polltiavhør og
politirapporter som ikke kan fremlegges som dokumentasJon. For øvrlg legges det i dag frem
omfattende skrifrllg dokumentasJon, blant annet kriminaltekniske rapporter, økonomiske
fremstllllnger, sammenstlllinger av teledata, utskrifrer fra beslaglagte telefoner og data-
masklner, fotomapper, utskrlft av KK-samtaler, kopi av beslag mv. Spørsmå¡ et er derfor
hvorvldt polltlavhør og pollürappofter skal stå i en særstilllng. Innholdet av polltlavhør og
polltirapporter vll etter dagens ordnlng fremkomme gJennom den muntllge eksamlnasJonen av
vltner og hvor retten må ta omfattende notater underveis. Det er opplaEt cn r¡ slko for at
vlKige punkter I forklaringen ikke bllr oppfattet, eller at notatene blir unøyaktlge. Følgene kan
bll at dommen lkke treffes ut fra et best mullg faktum. I titlegg har det også en klar prosess-
økonomlsk gevlnst at retten sllpper å ta omfattende notater. Vl vlser her til erfaringer fra blant
annet Sverlge hvor saksdokumentene er tilgJengelig for domstolen, og hvor hoved- og
ankeforhandling gjennomgående varer kortere enn I Norge.

For vår del er spørsmålet hvorvldt domstolen skal ha tilgang tll alle saksdokumentene eller
bare dem som har relevans for bevlsene som skal føres. U Walget vlderefører et omfattende
dokumentbegrep, altså hva som anses å v¡ ere sakens opplysninger, Jf. 5 6-1 , annet ledd
Gjennom etterforsknlngen tllkommer det ganske mye informasJon som på t¡ dspunKet for
tiltaten lkke lenger er relevant. I tlllegg er det omfattende dokumentasJon som ikke forellgger I

saksdokumenter, men I elektronlsk form, Det vlses til vår redegjørelse av omfianget av sakens
opplysnlnger I en enkeltsak som er beskrevet I Kripos' kommentarer tll punkt 6.3. Dersom
retten skal gls tllEanE tll alle opplysnlnger I saken, er det fare for at sltuasJonsblldet bllr meget
uoverslKllg for retten, som heller ikke har behov for annet enn det som belyser forholdene I

tiltalen, Hensynene som ligger bak dokumentlnnsyn for mlstenkte, er også vesentllg anner-
ledes enn dem som llgger tll grunn for at retten eventuelt skal ha tllgang tll saksopplysnlnger.

Det følger av anklageprlnslppet at det er påtalemyndigheten som I hovedregel avg!ør rettens
bevistllbud, med supplerende bevlsførsel fra forsvarerne. Dette taler for at rettens tllgang tll
opplysnlnger bør begrenses tll det som er aktuelt â îøre som bevis under hovedforhandllng,
Kripos støtter derfor flertallets forslag om at det er outdrag av sakens opplysnlnger av
betydnlng for bevlsførlngen" som kan oversendes retten.

Krlpos mener også at det etter avvikllng av juryordningen er færrc betenkellgheter med å gl
retten tllgang tll saksdokumenter. Profesjonelle dommere har opplagt en bedre forutsetnlng for
å forstå lnnholdet av straffesaksdokumenter enn lekdommere. Ved awlkllngen av jury-
ordnlngen vll lekdommere alltld ha mullghet for vellednlng fra fagdommerne om lnnholdet I

polltldokumenter, Dette reduserer rlslkoen for at lekdommere I mangel av fagkunnskap bygger
sine vurderinger på mlsforståelser av faktum eller feil faktum.
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KAPITTEL 1 8 . TINGRETTENS BEHANDTING AV STRAFFEKRAVET

1 8.1 Forberedelse til hovedforhandling
Utvalget foreslår en rekke endringer I reglene om forberedelse til hovedforhandling for bedre å
legge til rette for en forsvarllg, konsentrert og effektiv behandling av straffekravet etter en
tiltale. Forslaget har hentet insplrasJon fra saksforberedelsesprosessen i slvile saker. Mange av
vlrkemidlene som foreslås, er tilgJengelige også i dagens straffeprosesslov, men blir i liten grad
brukt i praksis.

Kripos er enig i at det er vlktig å få til en konsentrert og effektlv gjennomføring av
hovedforhandlingen, og at en god saksforberedelsesprosess er et ledd I å få Oette til. Kripos
understreker lmldlertld at også en aktiv prosessledelse under hovedforhandllngen er en
forutsetning for at straffesakene lkke skal bli unødig omfangsrike.

Det er en utfordring å komme frem til en prosessordnlng som passer for alle typer saker. Flere
av forslagene til partenes aktivitet under saksforberedelsen er godt begrunnet hver for seg,
men passer lkke nødvendigvis for alle typer saker. Det er derfor bra at utvalget foreslår at
dommeren kan bestemme at noen av prosesshandllngene utelates I den enkelte sak. I de
fleste straffesaker vil både de materielle og prosessuelle spørsmål være så oversiktlige at
saksforberedelsen kan gJøres kort.

I store og kompllserte saker kan dommeren se behovet for flere av prosesshandllngene,
herunder skrlftllg redegjørelse, felles saksfremstllling og sluttlnnlegg. Kripos frykter lmldlertld
at det I enkelte, store, kompliserte fristsaker vll v¿ere praktlsk vanskelig å få gjennomføn alle
prosesshandlingene I tiden mellom påtaleavgjørelse og hovedforhandllng. Kripos er vldere redd
for at tidspresset som påføres når alle prosesshandllngene skal gjennomføres, vil medføre at
produktene bare blir formaliteter og lkke gode nok tll at de glr en effektivlseringsgevinst.
snarere þert om.

Nedenfor kommenteres de foreslåtte prosesshandllngene hver for seg.

Retfens t¡lgang til sakens opplysnînger

Det foreslås at retten skal ha tilgang til sakens opplysnlnger under hovedforhandllngen.

Pâtalemyndlghetens og farsvarerc oversendelse til reffen i forblndelse med bercmmelse -
Bevisoppgave og tílsvar

Kripos støtter at det stilles krav tll at bevlsoppgaven skal være mer utfullende enn det som er
dagens praksls. Tltalebeslutnlngen og bevlsoppgaven bør være utformet sllk at retten kän
danne seg et bllde av hvllke bevlstemaer som er aktuelle, og hva man ønsker å godtgjøre med
bevlsene I oppgaven. Dersom det er særskllte spørsmål rundt bevlsvurderlngen eller føring av
det enkelte bevis, þør dette også fremkomme av bevlsoppgaven. Forslaget tll bevtsoppgãvens
lnnhold I 5 34-1 første ledd bokstav b synes å lvareta dette.

Det foreslås vldere at uldrag fra sakens opplysnlnger av betydning for bevisførselen
oversendes sammen med bevlsoppgavenrao.

rao Forslag til 5 34-l første lecld bokstav c.
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Dersom man på dette tldspunktet allerede har klart for seE hvllke dokumenter som skal
dokumenteres, vil det være en fordel at dlsse sendes retten sammen med bevlsoppgaven. I
store, kompllserte saker vll dokumentutdraget i praksls ofte lkke være klaft så tidlig, og da bør
det være anledning tll at dokumentutdraget sendes retten og forsvarerne på et senere
tldspunkt, for eksempel etter en frist satt av retten.

I forslaget til 5 34-1 annet ledd heter det:

Når det er nødvendig for å sikre en forsvarlig og konsentrert behandllng, herunder gi tiltalte
grunnlag for å forberede sltt forsvar, skal påtalemyndigheten av eget tlltak utarbelde cn
skrifrllg redegjørelse for saken.

Det fremstår som fornufrlg at påtalemyndlgheten av eget tlltak kan gl en skrlftllg redegJørelse
av saken der man regner med at mån uansett vll få et påtegg etter ! 34-LO, men det er ut fra
motivene vanskellg å få klarhet i hvllke s¡tuasjoner denne regelen er ment å regulere. Dersom
det er forhold i saken som retten og forsvarer bør opplyses om I forblndelse med den vldere
forberedelsen og gJennomføringen av hovedforhandllngen, bør dette opplyses I anmodnlngen
tll retten ev. I et brev til forsvarer. Kripos er uslkker på om det her er behov for at det lages en
egen skrlftllg redegjørelse av saken.

Utvalget foreslår at forsvarer skal inngl tilsvar til påtalemyndighetens oversendelse av
dokumenter til tlngretten I forbindetse med be¡ammelse¡4r. Det har utvlklet seg en uheldlg
praksis hvor bevlsoppgtver fra forsvarer I noen tllfeller først kommer etter at hovedforhand-
llngen har startet, noë som kan påürke effektiviteten I gjennomførlngen av hoved-
forhandlingen.

Kripos ser at det kan være en utfordrlng for forsvarer å få utarbeldet en bevlsoppgave før han
eller hun har hatt anlednlng Hl å sette seg lnn I bevistllbudet fra påtalemyndlgheten. Dette vll
særlig gJelde I store og kompllserte saker.

Forslaget om en mer omfattende oversendelse av opplysn¡nger til retten I forblndelse med
berammelse, herunder en mer speslflsert bevlsoppgave og oveßendelse av dokumentbevls, vll
gl forsvarer en bedre mulighet til å komme med bevlsoppgãven tldllgere.

Det må lmldlertld settes en ft¡st for tllsvar som gJør at dette skalvære mulþ å gJennomføre for
forsva¡er.

Kripos støtter at forsvarer som hovedregel skal lnngi tilsvar til retten, men understreker
samtldlg viktlgheten av at retten følger opp eventuelle fristoverslttelser.

Sa ksforberedende rettsmøte

Saksforberedende møter er et viktig hjelpemiddel for å få en effektlv gJennomførlng av store
hovedforhandlinger. Krlpos støtter at det tas lnn regler om dette I prosesslovgivnlngen. Det
støttes også at det ikke må gJennomføres sllke møter I alle saker, men at behovet vurderes I

den enkelte sak.

141 Forclag til E 34-4,
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Det er I dag noe ulik praksis fra sak til sak I hvordan rettsforberedende møter gjennomføres,
herunder om det føres rettsbok eller referat fra møtene. Kripos støtter at det skal føres
rettsbok I møtene, slik at denne kan brukes som et styringsredskap i den påfølgende
hovedforhandllngen.

Det varierer også I noen grad hvilke aktører som møler. l'lenslkten med møtet er å komme til
enighet om eller få avgjort spørsmål som har betydning for gJennomføringen av
hovedforhandlingen. Det er således viktig at de som møter, har kompetanse og anledning til å
prosedere sitt syn o9 inngå de avtaler som må t¡|.

Skriftlig redegjørelse

t 5 34-1 0 første ledd foreslås følgende:

Retten kan pålegge påtalemyndigheten å utarbelde en skrifrllg redegjørelse for saken, eller
for seerllge spørsmål saken relser. Redegjørelsens form og omfang bestemmes av retten,
som også fastsetter en passende frist,

I dagens straffeprosesslov er det en regel om at rêtten i særllge tllfeller kan pålegge påtate-
myndigheten å sende lnn en skriftlig redegjørelse av sakenraz, Dagens regel er llte brukt I

praksls, og stort sett bare I store og kompllserte saker. Utvalget mener at denne mullgheten
bør benyttes oftere, og begrunner dette med at det "formentllg relatlvt ofte [vllj kunne være
behov for hvordan påtalemyndigheten ser på saken1 43" også i saker med mindre omfang.
Krlpos er enig I at muligheten til å pålegge en skriftlig redegjørelse bør beholdes I den nye
straffeprosessloven, men er uslkker på om utvalgets begrunnelse tllsler at den bør utvides I så
stor grad som det synes forutsatt.

Utvalget foreíår at redegJørelsen begrenses tll å omhandle en oversikt over senträle punkter
som er omtvlstet, anførsler og bevis. Dette vlrker i utgangspunktet fornuftlg, men
sammenholdt med en utvidet bevlsoppgave og forvarers tllsvar, kan dokumentet I de fleste
saker vlrke unødvend¡g. Dette vll I hvert fall være tilfelle i saker der det også påtegges
sluttlnnlegg, se nedenfor.

Felles saksfremstilling

Det foreslås at retten skal kunne oppfordre påtalemyndlgheten og forsvareren tlt å utarbeide
en felles saksfremstllling for å avklare orn det er noen av sakens faKlske slder det er enighel
omlil,

Henslkten med fremstllllngen er at den skal kunne benyttes av retten I saksforberedelsen,
hovedforhandlingen og domsskrlvlngen. Den skal kunne inneholde henvlsnlnger til dokument-
bevls og forklarlnger og vll således være et unntak fra bevisumlddelbarhetsprinsippet.

Som utvalget antar Kripos at dette prosessuelle vlrkemlddelet vll ha størst betydnlng I store,
kompliseÉe saker. Det vll vaere en klar fordel for gjennomførlngen av hovedforhandllngen at
det på forhånd er klart hva partene er enige om.

ra2 Straffeprosessloven g 262 tredJe ledd.
ta3 Nou 201 6: 24, s.41 7.
rff Forslag til 5 34-1 1 .
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Krlpos er lmldlertld lltt uslkker på om en felles saksfremstilling vll la seg gJennomføre I praksls.
Etter utvalgets forslag synes den felles saksfremstllllngen å måae bll et omfattende produkt,
dersom det skal ha en nytteverdl som forutsatt. I store, kompliserte saker med flere tlltalte
som kanskje har motstridende interesser, agleller som lkke har forklart seg fullt ut til polltiet,
vil det være en utfordrlng å komme til enighet forut for hovedforhandllngen. Man risikerer at
en eller flere av partene bruker mye tid på å sette sammen et forslag til en sllk felles
fremstilling, uten at man kommer til en felles enlghet. Med dette som bakteppe stlller Krlpos
seg Wilende til om dette vlrkemlddelet i praksis vil gi noen ressursbesparelse utover det man
kan oppnå med de andre tiltakene som forelås i lovens kapittel 34.

Forslaget tlltres på denne bakgrunn ikke.

Sluttlnnlegg

Kripos er enlg I at retten gls en mulighet til å påþgge partene å lnngt sluttlnnlegg, men ogs$
her må retten vurdere hvorvHt dette er nødvendlg ved slden av de andre prosessuelle
vlrkemldlene som er foreslått.

I langt de fleste saker vll sluttinnlegg være unødvendlg ved siden av påtalemyndlghetens
tldligere oversendelse tll retten og forsvarers tllsvar. I store saker kan et sluttlnnlegg være
nyttlg, men også der blir spørsmålet om opplysningene allerede er gltt gjennom de tidllgere
prosesshandllngene som måtte være foretatt. En fremdriftsplan vll lmldlertld være nyttig for
alle parter I de fleste sakenc av en vlss størrËlse.

SærliE om frlstsaker

I forslaget til 5 34-2 tredJe ledd foresËs en endring I fristreglene for berammelse av saker om
unge lovbrytere.

Dagens ordnlng er at hovedforhandling mot personer som var under 1 8 år på gJemlngstids-
puñktet, skal påbegynnes tnnen 6 uker etter at saken kom lnn tll tlngrettenras. Det foreslås nå
at seksukersfristen skal gJelde I de saker der tlltalte er under 20 år når saken kommer lnn tll
retten.

Bakgrunnen for justeringen er at det er tlltaltes alder når saken tas tll behandllng som er det
sentrale, ikke hvor gammel vedkommende var på gjemlngstldspunktet. Kripos støtter dette
synet, men er uslkker på hvor godt fundert endringen er uten at det er gJort en undersøkelse
av hvor mange saker dette faktlsk gJelder, Dersom det er snakk om langt flere saker enn I

dag, vil dette kunne få store konsekvenser for berammelsestldene I tlngretten.

¡45 straffeprosessloven 5 275 annet ledd.
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KAPITTEL 20 - ANKE

2O.4 Utvalgets vurderinger og forslag

2A.4,4 Nektelse og henvisning av anker til lagmannsretten ("ankesiling")

Utvalget foreslår at dagens ordning med automatisk ankerett I såkalte seksårssaker ikke
videreføres i den nye loven. Forslaget lnnebærer at også de alvorligste sakene fra tingretten
heretter skal undergis silingsbehandling i lagmannsretten dersom de ankes.

Kripos støtter forslaget, og er enig med utvalgets flertall, som mener at en behandling etter de
foreslåtte sllingskrlteriene er tllstrekkelig forsvarlig og forenlig med Norges konvensjons-
forpliktelserra6.

KAP¡ TTEL 23 - MI LITÆRE STRAFFESAKER

23,5.3 Saklig virkeomrâde - "militære straffesaker"

Utvalget har foreslått en uþldelse av virkeområdet tll militære straffesaker sammenllgnet med
gjeldende rett. Ut fra forslaget til ny 5 42"1 annet ledd bokstav b vil I prinslppet alle
straffesaker begått av militærperson på mlllt¿ert område gå som mlllteer straffesak. Utvalget
foreslår at handllnger begått av mllitær person overfor mllitært tllsatte eller vernepllktlge samt
mot eller ved bruk av mllltært personell omfattes. Dette er en omfattende endring I forhold tll
gjeldende rett.

Krlpos mener det er prlnslplelt vlktlg å holde fast ved at også den ordlnære polltl- og
påtalemyndlghet har Jurisdlksjon over mllltære personer på mllltært område, og særskltte
unntak må begrunnes og lovhJemles. Et generelt utgangspunkt om at alle straffbare forhold
som begås av militær person på mllltært område, skal gå som mllltær straffesak, oppfatter vl
som prinslplelt sveert utfordrende. Kripos er ikke kjent med at dette er ordningen i noen andre
sammenlignbare land.

Ullke lovbrudd som lkke har noen annen tilknytning tll det millteere annet enn at gjernings-
stedet er på mllitæ¡t område og mlstenkte en mllitær person, vll ofte gjelde sakstyper hvor
den mllltære påtalemyndighet og (enda mer praktlsk) mllltærpolitlet vil mangle kompetanse.
Slvll politl- og påtalemyndlghet har betydellg kompetanse på ullke speslallserte områder som
vold og sedelighet, økonomlsaker mv. Mllltær polltl- og påtalemyndlghet vil aldri få et
saksvolum som vll muliggJøre uWikllng av tilsvarende kompetanse. Også I cyberområdet vll
forslaget kunne være problematlsk, da det innebærer at ytterflgere en etterforsknlngslnstans
må settes I stand til å forfølge slike saker. Det vil føre tll ytterligere utfordrlnger med elerskap
tll slraffesakene og tltgang på nødvendlge spesialressurser. Det kan også være praktisk
utfordrende å ldentifisere om det straffbare forholdet faktlsk er begått på mllltært område og
eventuelt av en mlliteerperson.

Krlpos rnener vldere at forslaget er en dådlg løsning overfor de fornærmede, særllg ved
integritetskrenkelser. Mllitære områder e¡ I stor grad åpne for allmenn ferdsel, og omfatter
offentlige veler og tur- og rekreasjonsområder. Legges lovforslaget tll grunn, kan eksempelvls

ra6 Nou 2o16: 24, kåp, 20.4.4.3,
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en jogger som bllr overfalt og voldtatt på mllltært område, og som opplever at straffesaken
skal behandles av mllitær politi- og påtabmyndlghet, bli bekymret for om saken ivaretas llke
godt som om den var behandlet sivllt. Tlsvarende vil vl stille spørsmål til hvorfor saker om
iamilþvold som skjer I et mllitært boligfelt, skal behandles som en mllltær straffesak. gåde av
kompetansehensyn og rent prinslplelt mener vl slike sðker bør behandles av sivilt pollti og sivil
påtalemyndlghet.

23,5. 5 Den milítære pâtalemyndighet

Kripos vlser i denne forblndelse tll vedlagte hørlngsbrev tll Polltldlrektoratet av 22.9.2O16
vedrørende forslag tll endrlng av ordnlngen med generaladvokat og krlgsadvokater. Krlpos står
fast ved vurderingene i dette dokumentet.

Med hllsen

t¿^,r
Ketil Haukaas
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HøRI N GSSVAR - FORSLAG TI L EN DRI N G AV ORDNI NGEN M ED
GE N ERALADVOKAT OG KRI GSADVOKATER

Det vises til høringsbrev fra lustls- og beredskapsdepartementet av 1. juni 2016 og tilhørende
e-post fra Politidirektoratet av 19. juli 2016 vedrørende hørlng om forslag til endring av
ordningen med generaladvokat og krigsadvokater. Kripos er gltt frist til 19. september 2016
for innspill til direktoratet. Vi beklager at frlsten er oversittet.

Krlpos vil kort kommentere vårt syn på Ae tre hovedspørsmå¡ høringen reiser.

Når det gjelder spørsmålet om helt eller delvls å nedlegge den militære påtalemakt som egen
organisasjon, forstår vi det slik at dette primært er et ressursspørsmå1. Så lenge vi har egen
militær straffelovgivning og egne prosessuelle bestemmelser er det viktig at man I

påtalemyndigheten har et kompetent fagmiljø på dette området. Det må også tas hensyn til at
antallet mllitære straffesaker under gitte omstendlgheter kan stige betydelige, for eksempel
ved masselnnkalllnger tll milltærljeneste. Vi må åpenbart ha en beredskap på å kunne
behandle sllke saker endog I krlse og krig. Kripos er således enig med departementet i at det
er viktig å opprettholde kompetansen. Med det ytterst beskjedne antall militære straffesaker
som þåtaleavgJøres og lretteføres er det imidlertid vanskelig å forsvare opprettholdelse av
dagens organisering.

I hørlngsnotatet fremstllles fire mulige modeller for fremtidig organlsering hvorav modell 2 og
3 for oss fremstår som de mest aktuelle. Modell 2 er en ren samtokalisering med det nasJonale
statsadvokatembetet (N AST). Den vll gl noe ressursbesparing i form av å redusere dagens tre
enheter til en, og formodentlig kunne dele administratlve utgifter med NAST.

Krlpos mener likevel at dlsse fordelene er mlndre enn de man oppnår ved en lnnlemmelse i
NAST. Så lenge saksanstallet er så beskJedent vll det sannsynllgvls ofte være ledig kapasitet
som bør kunne anvendes på andre saker ved embetet. Dette vil også slkre at de aktuelle
statsadvokater, gjennom løpende straffesaksbehandling, opprettholder og vedlikeholder
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nødvendig kompetanse. En innlemmelse hvor lederen av N AST også har ansvaret for denne

virksomheten, kan videre gi større fleksibllitet hvis området må styrkes, for eksempet ved en

rask økning i saksantall. Kripos synes således at den foreslåtte modell 3 fremstår som den

beste løsnlng.

Kripos er ubetinget enig i at militær disiplinærmyndighet fullt ut bør tllligge Forsvaret og at
påtalemyndigheten i utgangspunktet ikke bør ha noe veiledningsansvar eller kontrolloppgaver i

denne sammenheng. Unntaket er generell orientering og veiledning i forhold til hvor grensen

går mellom hva som bør utløse etterforsking og hva som kan eller bør avgjøres disiplinært.
eåtalemyndigheten må følge med på hvordan denne grensedragningen praktiseres, 09 9i
tilbakemeldinger dersom man får for mange anmeldelser som man mener burde vært avgjort
utenfor straffesak. På samme måte må påtalemyndigheten også følge med på om det er grunn

til å tro at saker som burde straffeforfølges blir avgjort dlsiplinært, og lkke kommer til sivilt
politi og påtalemyndighetens kjennskap. Etter vår vurdering kan dette følges opp båae ved en
jevn og løpende kontakt med milltærpolitiet ved opprettelse og behandling av straffesaker, og

ved å følge med på om enkelthendelser som for eksempel omtales i medla kommer inn tll
etterforskning. Vi vil også anta at den militærfaglige kompetanse som ved en nedleggelse er
foreslått overført N AST, kan ha en rolle i tilknytnlng til å følge opp denne grensedragningen.

Kripos er ikke enig I at Forsvaret skal ha en plikt tll å forelegge saker for påtalemyndigheten
for å få avgjort om sakene bør behandles som straffesaker eller disiplinærsaker. Som

departementet påpeker vll en slik ordnlng lnnebeere at Forsvaret får en pllkt til å forelegge
mullge straffbare forhold tll påtalemyndlghetene som lngen annen virksomhet har. Vl kan lkke
se at det forhold at Forsvaret, etter en saklig vurdering, vil benytte disipllnærsak på et forhold
som kan være straffbart, prinsipielt og praktisk er annerledes enn når for eksempel andre

offentlige arbeidsglvere velger å la være å anmelde et mulig straffbart forhold og i stedet
oppretter en administrativ personalsak. SituasJonen kan til dels også sammenlignes med
politiets vurderlnger i forhold til om et forhold skal innberettes til speslalenheten for politisaker

eller behandles administrativt I etaten.

Militærpolltlets etterforsknlng relser flere spørsmåt. på dette området synes vl høringsnotatet
behandler problemstilllngene relatlvt overfladisk, selv om det henvlses tll at dette er I ytterkant
av utredningens mandat.

I hørlngsnotatet fremheves det prinsiplelle utgangspunkt at etterforsknlng I fredstid er en

oppgave for det alminnelige polltlet. Under henvisning fll både kapasitet og kompetanse finner
man lmidlertld"ingen fornuftig grunn" til å avvlke fra dagens praksis. Det angls at
mlllteerpolltlet, gJennom en egen etterforskningsavdellng med 1 4 årsverk hvorav de fleste har
polltlhøgskole, har en betydelig etterforskningskapasltet og god etterforsknlngskompetanse.
Sett I forhold til den etterforskningskapasltet og -kompetanse som foreflnnes I det almlnnelige
polltlet, kan vi ikke se at dette i seg selv er argumenter for å opprettholde militærpolltlets
etterforskningsmyndíghet. Derimot antar vi at det er et vesentllg poeng at mllitærpolltlet på

grunn av sine andre oppgaver vll være tllstede og ha ledlg kapasitet og kompetanse til å kunne

utføre etterforskning. Vi er således enlg i at militærpolltlet.fortsatt bør drlve etterforskning, og

spørsmålet bllr da hvem som skal styre denne etterforsknlngen.
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Krlpos er enige i at denne bør styres av sivil påtalemyndighet, og at etterforsklngen må være
uavhengig slik at de mllitære sJefer og den militære kommando$ede formelt avskjæres fra å

instruere milltærpolitiet I etterforskning. Kripos støtter således forslaget om å lovfeste at
militærpolitiet i etterforsknlng er underlagt påtalemyndigheten. Vl finner likevel grunn til å

bemerke at det synes nødvendig å avklare hvor i det sivile politi- og påtalesystem dette
ansvaret skal utøves, I høringsbrevet kan det synes som om man legger opp til at dette
ansvaret skal sentraliseres, idet det uttales at; "Etterforskingsledelse vil inngâ som et
inkluderende ledd i utøvelsen av pâtalemyndigheten og kunne dekkes av de ressurser som
overføres til Krípos/N AST ved avvikllngen av den eksisterende militære pâtalemyndighet.".

I høringsbrevet omtales Kystvaktens adgang til å etterforske under ledelse av
påtalemyndigheten som en "tilsvarende løsning", Vi er noe uslkre på hvor langt denne
sammenligningen rekker. For det første fordi Kystvakten i praksis etterforsker saker hvor de
har særlig kompetanse, mens den saklige bredde i saksområdet for militærpolitiets
etterforsknlnger antagellg er adskillig større. Dernest, og viktigere, er at militærpolltiet lettere
kan tenkes å bl¡ lnvolvert i etterforskninger som i særlig grad krever en uavhengig ledelse.
Eksempelvls der det kan stilles spørsmål ved om det er foregått krigsforbrytelser eller andre
menneskerettighetsbrudd. Militærpolitlets etterforskning vil i motsetning til Kystvaktens også
typisk rette seg mot militært personell, og da også kunne reise spørsmål om mulig systemsvikt
som kan utsette Forsvaret for kritikk eller endog straffeansvar.

Dagens regelverk forutsetter I stor grad at mllitærpolitiet forholder seg til sivllt politi og
påtalemyndigheten i etterforskning. I praksis kan det nok være lokale forskjeller I hvordan
dette etterleves. Et mulig dilemma ligger i at volumet av saker vil være mindre alvorlige og
forholdsvls enkle, samtidig som det også vil forekomme svært alvorllge saker hvor
mllitærpolitietvíl være på stedet ogbør sikre bevls som ellers vil kunne gå tapt ellerforringes.
Dette innebærer etter vå* syn at slvilt politi og påtalemyndigheten i en vlss grad må
forhåndsinstruere militærpolltlet om når og hvorledes bestemte etterforsknlngskritt skal
utføres.

Krlpos kan lkke se at det er noen god løsnlng å sentrallsere utøvelsen av dette ansvaret til
Kripos/N AST. Utgangspunktet bør etter vårt syn være at militærpolltiet forholder seg til det
polltldistrikt de opererer l. Kripos/N AST bør I utgangspunktet forholde seg til mllitærpolltlets
saker på samme vis som etter de gjeldende saklige kompetanseregler t påtaleinstruksens
kapittel 37. Det vil sl at Kripos primært tar saker som lkke naturllg hører hjemme i et
politidistrlkt, eller som krever seerlig kompetanse eller utstrakt lnternasjonal samhandling. Den
mllltærfagllge kompetanse som ved en nedleggelse av mllltær påtalemyndlghet overføres
N AST, vll I noen saker kunne tllsl at saken bør behandles hos Krlpos/N AST. Etterforskning av
alvorllge henvendelser I utlandet vil ofte være saker som ikke tilhører et politidlstrikt og som
vil kreve lnternasjonal samhandllng. Disse sakene bør da håndteres av Kripos etter de
alminnelige regler.
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Krlpos oppfatnlng er således at mllltærpolitlets etterforsklnger forankres I slvll polltl- og
påtalemyndighet etter de almlnnellge regler. Dersom det forellggende forslag om at Krlpos skal
få ansvaret for å etterforske norske mllltære styrkes bruk av mllitærmaK I utlandet tas tll
fel9e, vll det være naturllg å sentrallsere all etterforsknlng av saker begått av norsk milltært
personell I utlandet til Kripos.

Med hllsen

( tu h ̂ -
Kctll Haukaas

Kopl:
Riksadvokaten
Det nasJonale statsadvokatembetet
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