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STRAF F E P ROSE SSU TVALGE T N OU 201 6224

I I N N LE DNI N G

Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) har det overordnede påtaleansvar for saker som
etterforskes på Kripos som egne saker og for Politiets sikkerhetstjeneste(PST).

Fra PST har vi saker innen kontraterrorisme, kontraetterretning, eksportkontroll og trusler mot
myndighetspersoner. De fleste sakene har vært kontraterrorisme.

Fra Kripos utgjør porteføljen organisert kriminalitet, seksuallovbrudd, særskilte internasjonale
forbrytelser og datakrim. Den tallmessig største saksgruppen fra Kripos har hele tiden vært
organisert kriminalitet.

Våre saker er meget ofte av langvarig karakter (mer enn 10 rettsdager). Saker som tar 3

måneder i retten eller mer er ikke sjeldent.

Vi vil kort innledningsvis bemerke at det er en stor og vanskelig oppgave å vurdere og
kommentere et så omfattende og viktig lovforslag ved siden av en travel daglig drift.
Høringen kunne derfor kanskje av hensyn til høringsinstansene vært delt opp i tre eller fire
delhøringer. Høringen er videre arbeidskrevende ved at det flere steder ikke tydelig fremgår
hva som er gieldende rett og hva som er spesifikt nytt. Videre er flere bestemmelser i gammel
lov ikke videreført uten at dette er kommentert direkte. Dette fordrer at man har god kontroll
på gjeldende rett og det langt ned i detaljene når en uttaler seg i høringen. Det er i praksis
umulig å dekke alle spørsmål som reises.

En ny straffeprosesslov vil medføre en rekke rettslige prosesser for å klargjØre rLy ordlyd. Det
vil videre kreve et ressursuttak for alle som driver med straffeprosess âlære en helt ny lov
med ny systematikk. Dette kommer i tillegg til ny straffelov som stadig skaper nye prosesser.
Straffeprosessloven er ikke mer enn 35 år gammel og har fortløpende blitt oppdatert og fått
nye bestemmelser. Embetet er ikke kjent med at det fra praktikerhold er kommet noe ønske
om en helt ny lov. Vi tillater oss å sette spørsmålstegn ved om dette er nødvendig nå.
Eventuelt burde dette kunne gjøres i bolker. Det som da peker seg ut som et naturlig første
steg er silingen av anker til lagmannsretten og behandlingen av ankesaker i lagmannsretten.

Vi registrerer at en rekke bestemmelser hvorav flere har kommet etter avklaringer i
Høyesterett, nå foreslås endret uten at det foreligger hverken empiri eller praktiske
begrunnelser som tilsier dette. Det vises i stedet til prinsipper og teori. Embetet stiller
spørsmålstegn ved denne prioriteringen.

N AST er uenig i utvalgets beskrivelse av dagens kriminalitetsbilde. Utvalget unnlater å nevne
et sentralt element som det skjerpede trusselbildet og har et for optimistisk syn på situasjonen
rundt organisert kriminalitet i Norge. Vi registrerer at utvalget vil stramme inn politiets
muligheter på flere områder og gi flere rettigheter til mistenkte enn i dag. Det går også lenger
enn det praksis fra EMD krever.

Embetet mener at dagens trussel- og kriminalitetsbilde ikke gir rom for en slik utvikling.
Dette er ikke tidspunktet for å stramme vesentlig inn på adgangen til varetekt og gi flere
rettigheter til personer som mistenkes for terror eller organisert kriminalitet. Det er heller ikke
tiden for å legge nye byrder på påtalemyndigheten som vil svekke effektiviteten og dermed
kriminalitetsbekj empelsen.
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Vi er imidlertid på linje med utvalget når det gjelder endringene i reglene for anke. Tiden er
overmoden for ä gSøre noe med den særegne norske ordningen om rett til fullstendig ny
behandling i seksårssakene. Det er også god grunn til å se pä større grad av gf enbruk av bevis
fra tingretten når saken behandles i lagmannsretten. Utvalgets forslag på dette punkt anser vi
for å være fremtidsrettet, effektiviserende og ressursbesparende uten at rettssikkerheten blir
skadelidende. For flere viktige etterforskningsmiljøer som arbeider med for eksempel terror
og orgkrim vil forslaget virke merkbart ressursfrigjørende idet sakene ofte vil kunne avsluttes
ca | år tidligere enn hva de g¡ør under dagens situasjon. Man vil da kunne påbegynne nye
saker som kanskje ellers ikke ville blitt etterforsket og styrke etterforskingen av de sakene

som er til etterforskning. På denne måten virker forslaget også kriminalitetsreduserende.

II U TRE DNI N GEN DE L II GRU N N LEGGE N DE
FORU TSETNI N GER F OR REF ORM AV STRAFFEPROSESSEN,
S,4[, RLI G KRI MI N ALI TE TSBI LDE

N AST har flere innvendinger til dette temaet slik det er beskrevet og behandlet i utredningen.
Dette gjelder også flere av de vurderinger rundt temaet som fremgår av arbeidsgruppens
rapport i vedlegg 2.

Terrortrusselbildet
For det første er det spesielt at arbeidsgruppen ikke nevner det skjerpede terrortrusselbildet de

senere år og problemene med økt radikalisering. Terrortrusselbildet treffer straffeprosessen på
en rekke felt. Sakene krever tvangsmidler og bruk av utradisjonelle metoder. Adgang til
pågripelse og varetekt står sentralt for å kunne stoppe gjerningsmenn. Etterforskingene er
omfattende og kompliserte og har dermed en side mot effektivitet i etterforsking. I
iretteføringsfasen utgjør de ofte langvarige saker. Problemstillingene rundt dette har derfor
også relevans for denne sakstypen. Det skjerpede trusselbildet må påregnes å vedvare i tiden
fremover. Det har gradvis blitt skjerpet siden september 2001, men har særlig skrudd seg til i
negativ retning de siste 3-4 är. Dette gjelder ikke minst i Europa.

PST har de siste å¡te är i stadig stigende grad produsert etterforskninger som er blitt iretteført
som langvarige straffesaker særlig innen kontraterrorisme. Disse sakene beviser ut over
enhver rimelig tvil at sympatisører og deltagere i I SI L, Al-Qaida og Al-Shabaab bor/har bodd
i Norge og har vært operative for disse organisasjonene. Disse terrororganisasjonene har
Vesten og Norge i sitt fiendebilde og flere av disse personene har sikkert, eller med høy grad

av sannsynlighet, begått terrorhandlinger i utlandet.

Det vises videre til PST sine årlige trusselvurderinger, flere lovproposisjoner de senere år (for
eksempel Prop. 131 L (2012-2013), Prop. 44L (2015-2016), Prop 68 L(2015-2016) og H R-
2016-0T422-A.En illustrasjon på det endrede trusselbildet er de forsterkede
sikkerhetstiltakene pä 17 . mai i år i Oslo og andre byer, samt generell bevæpning av politiet i
lengre perioder.

Samlet sett gir dette uttrykk for et alvorlig trusselbilde som også er en del av

kriminalitetsbildet.
N AST kan ikke se at straffeprosessutvalget, overhodet tar dagens skjerpede trusselbilde med i
sin analyse av det bakenforliggende kriminalitetsbildet. Dette til tross for at de flere steder
påpeker kriminalitetsbildets betydning for regelutformingen. Så vidt vi kan se er terror kun
nevnt en gang i Del II og da som begrunnelse for metoder.
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En ny straffeprosesslov må være tilpasset et langt mer alvorlig kriminalitetsbilde enn loven fra
1981. Trusselbildet er her en viktig faktor. Det er av betydning at den nye loven ikke utvider
rettigheter for de mistenkte ut over det nødvendige fra EMD-praksis. Det er videre viktig at
det tas hensyn til effektivitet og at adgangen til bruk av tvangsmidler ikke blir redusert. Andre
viktige temaer er å unngå regler om innsyn som kan stoppe etterforskninger og forhindre at
viktig innhold blir slettet i avl¡tingsmateriale på bakgrunn av for vidtrekkende og særnorske
sletteregler.

Embetet har registrert at det i en nylig avgitt N OU 2017 9, blir hevdet at"tenornivået i
Europa er på et lavt nivå, sammenlignet med tidligere tider" fordi antallet terroraksjoner og
drepte varhøyere tidligere. Dette er en feilaktig konklusjon basert på vektlegging av tall der
en unnlater å gå inn i tallene og vurdere om grupperingene pä70 og 80 tallet var en trussel
mot flere land og regioner i Europa herunder Norge. Det er forskjell på nasjonale og regionale
terrororganisasjoner som har et tilsvarende begrenset fiendebilde, kontra globaliserte
terrororganisasjoner (som I SI L og Al Qaida) med Norge og Vesten i sitt fiendebilde og som
beviselig har en rekke deltagere og sympatisører i Norge. Trusselen fra I RA mot Norge var
marginal pä70 og 80 tallet. Dette til tross for at de utførte en rekke terroraksjoner på de
britiske øyer i perioden. Begrunnelsen er selvfølgelig at Norge ikke var i I RA sitt fiendebilde.
Ingen av terrororganisasjonene på 70 og 80 tallet var heller slik at de som hovedregel forsøkte
å drepe flest mulig sivile også barn. Ofte varslet de dessuten om bombeaksjoner i forkant slik
at det kun oppstod materielle skader.

Det kan ikke herske tvil om at terrortrusselen i dag i Norge og store deler av Vest-Europa er
større enn noensinne i etterkrigstiden.

ORGANI SERI NGEN, PROFESJON ALI SERI N GEN OG
I N TERN ASJON ALI SERI NGEN AV ORGANI SERT KRI MI N ALI TET I NORGE

For det andre nedtoner både arbeidsgruppen og lovutredningen omfanget,
profesjonaliseringen og internasjonaliseringen av den organiserte kdminaliteten i Norge.
Dette står i motstrid til en rekke andre offentlige dokumenter om temaet de siste 20 år.

Det hevdes i utredningen at "premissene om at lcriminalitetsbildet er i endring og
kjennetegnes av økt profesjonalisering, organisering og internasjonalisering, er det enviss
delcningþr. Men kildegrunnlaget er begrenset (først ogfremstforanlcret i politiets analyser)"
jf Arbeidsgruppen i punkt 31.7.1. Dette er inntatt også i punkt 4.3.3.5 som rapportens
hovedkonklusjon og avslutter utredningens kapittel om bl.a. kriminalitetsbildet og dets
betydning for straffeprosessen. Det skrives ikke, men det fremstår også som utredningens
hovedkonklusjon på dette felt. Arbeidsgruppens konklusjon virker hovedsakelig å være basert
på det faktum at antall langvarige straffesaker har vært stabilt i perioden 2005 - 2014.

NAST er uenig i at antall langvarige saker er en avgjørende indikator på endring i
kriminalitetsbildet vedrørende profesjonalisering, organisering og intemasjonalisering.
Arbeidsgruppen sier at det særlig er innen kategoriene økonomi, narkotika og omfattende
sedelighetssaker en finner de langvarige straffesakene. Vi vil legge til at "terrorrelaterte" saker
også kommer inn her. Dette er en sakstype som har vært i vekst siden 2014. Antallet er
foreløpig 2-3 i äret i tingretten dvs snaut l0 Vo av totalen pà drøye 30 saker. Kategorien
narkotika vil vi omskrive til organisert kriminalitet(orgkrim) hvor de langvarige sakene
hovedsakelig er "tredjeledd sakene" (1902loven). Disse sakene omhandler også organisert
arbeidsmarkedskriminalitet og organiserte menneskesmugling og menneskehandelsaker.

Utviklingen og omfanget av økonomiske saker har vi ingen merknader til, ei heller kategorien
omfattende sedelighetssaker. Når det gjelder orgkrimsakene er det vår oppfatning at den store
endringen kom i perioden 2002-2005. På g0tallet var det få slike langvarige saker, men da KK
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ble godkjent som bevis i retten medførte dette at flere bakmenn ble tatt og sakene ble lengre.

Vi har ikke erfart en tilsvarende endring i perioden fra2005 til i dag. Dette samsvarer med

funnene til arbeidsgruppen.

Antallet og utviklingen i langvarige straffesaker er lite egnet tit å si noe om
kriminalitetsbildet og utviklingen av dette. Bekjemping av organisert kriminalitet er
helt avhengig av politiets ressurser. NAST har en sikker oppfatning av at norsk politi
ikke har økt innsatsen ressursmessig totalt sett på dette feltet fra tidtig på 2000-tallet og

frem til i dag. Innsatsnivået ligger på det samme og da kan man heller ikke forvente
flere sakskompleks. Dette gielder selv om den organiserte kriminaliteten øker.
Politiets innsats kan variere noe fra år til år, men trenden på lengre sikt har vært at antall

etterforskede prosjekter pr. år er tilnærmet det samme. Dette understøttes tydelig av

arbeidsgruppens tall som viser at antall tredjeledd saker i tingretten har vært stabilt pà20-30

saker årlig i perioden 2005-2014.

Antall langvarige orgkrimsaker sier bare noe om politiets totalinnsats på dette feltet og er

ingen avgjørende indikator på utviklingen i kriminalitetsbildet. Det gir et mer dekkende bilde

å lese avsagte orgkrimdommer og vurdere hva som fremkommer om gruppens organisering,

operasjonsmetoder, tilknytning til utlandet og størrelsen på beslag. Analysen og konklusjonen
til straffeprosessutvalget blir derfor feil, selv om tallmaterialet utvalget benytter er korrekt.

Seksjon for organisert kriminalitet på Kripos har siden den ble opprettet i 2005 som en

fastlegging av Catch-prosjektet, vist seg som en effektiv seksjon som evner å takle utholdende

etterforskinger, herunder ätabakmenn også i utlandet.

Et godt eksempel er OP Broken Lony hvor det for første gang i Norge ble rettskraftig idømt

2I ärs fengsel for organisert narkotikavirksomhet. Det samlede beslag er blant de største i
Norge noensinne. Totalt 39 personer ble straffedømtitil sammen 256 fengselsår. Prosjektet

gialdt til sammen fire kriminelle organisasjoner med hovedsete i Nederland som opererte i
flere europeiske land, herunder Norge. De aller fleste i komplekset hadde marokkansk

bakgrunn med forskjellige statsborgerskap og oppholdsstatus. Prosjektet startet i2006 og ble

iretteført i flere støne delsaker i årene 2007- 201I.

OP Broken Lorry er et godt eksempel på kriminelle organisasjoner som preges av høy grad av

profesjonalisering, organisering og internasjonalisering og som opererer mot og i Norge.

Pågripelsene i saken skjedde allerede for 1 l år siden.

NAST har både før ogetter OP Broken Lorry hatt en rekke saker som bekrefter dette bildet.

Flere personer både på Kripos og NAST har arbeidet med organisert kriminalitet i
hovedstadsområdet i mer enn 20 är. Oppfatningen er at den organiserte kriminaliteten øker og

nå også har beveget seg inn i "lovlig virksomhet", jf. erfaringene blant annet fra Lime-saken.

Det kriminalitetsbildet og trusselbildet som straffeprosessutvalget legger til grunn awiker
også fra det som beskrives i for eksempel NOU 2017: l1 (Særorganutvalget) kap 5.

Det awiker videre fra det som beskrives i blant annet Prop. 131 L (2012-2013) Kap. 4, Prop.

44L (2015-2016)kap.2, Prop. 68 L (201 5-2016) kap. 4. Disse kildene beskriver et

kriminalitets- og trusselbilde som er helt i tråd med det NAST erfarer.

Slik vi leser straffeprosessutredningen er dens forståelse av kriminalitetsbildet en avgiørende

premiss for de forslag som gir økte rettigheter og prosessuelle fordeler til mistenkte og legger

begrensninger for påtalemyndighetens virkemidler eksempelvis for tvangsmidler.
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Når denne virkelighetsforståelsen er uriktig bortfaller et avgjørende premiss for lovforslagene

Kriminalitets- og trusselbildet er tvert imot et avgjørende premiss for at lovforslagenebør gãi
motsatt retning hvis mulig. Det vil si at fokus bør rettes mot en tilstrekkelig verktøykasse for
påtalemyndigheten o g effektivitet i strafferettspleien.

Til slutt vil embetet påpeke at utvalget i mindre grad har påpekt administrative og
økonomiske virkninger. Dette er problematisk særlig fordi effektivitet i strafferettspleien må
være sentralt i utarbeidelsen av ny straffeprosesslov, noe utvalget selv også understreker flere
steder.

III U TREDNI N GEN PU N KT 8.2.6 S,ÌßRLI G OM I N STRU KSJON S.
OG OM GJØRI N GSM YN DI GH ET I N TERN T I
PÅTALE M YN DI GH E TE N OG LOVFORSLAGET $ 2.9

NAST ser et behov for avklaring av spørsmålet om embetsleders instruksjonsmyndighet
internt på embetet. Det er viktig at det her er en sikker forståelse og at det er et samsvar
mellom embetsleders ansvar og instruksjonsmyndigheten. Det vises her bl.a. til at det i flere
dokumenter er brukt betegnelsen "embetsleders totale ansvar for de enkelte
statsadvokatembetene". I Trancocean-rapporten er dette også et sentralt tema.

Internt på NAST er oppfatningen blant de fleste statsadvokatene at embetsleder ikke har og
heller ikke bør flå en slik instruksjonsmyndighet.

Det er enighet om at embetsleder fritt kan fordele og omfordele saker.

Embetsleder ser et behov for instruksjonsmyndighet bl.a. i policyspørsmål. Det er vanskelig å
legge en felles policy for embetet for eksempel vedrørende lovanvendelsesspørsmål og
straffenivå, hvis det er opp til den enkelte statsadvokat äføIge sin egen personlige policy i den
enkelte straffesak. Straffesaksbehandlingen utgjør den altoverveiende del av embetets
produksjon og innsats.

I V LOVU TKASTETS KAPI TTE L 3 - MI STEN KTE OG
FORSVAREREN (U TREDNI N GEN S KAPI TTEL 9)

, Mistenktett og ttsiktede"

NAST støtter utvalgets forslag om ikke å videreføre betegnelsen "siktede" i en ny
straffeprosesslov, slik at uttrykket "mistenkte" heretter benyttes som en samlebetegnelse
uavhengig av hvilket stadium en befinner seg på i prosessen. "Siktede" har ikke noe ensartet
meningsinnhold, og som utvalget påpeker er det etter dagens lov i en del sammenhenger
uklart hva som menes med betegnelsen. Videre har siktede og mistenkte i stor grad
sammenfallende rettigheter. Vi er derfor enige i at hensynet til å forenkle loven veier tungt,
med én betegnelse for den mulige lovovertreder, med et klart meningsinnhold og klare
rettsvirkninger.

Materielt sett innebærer en opphevelse av skillet mellom "mistenkte" og "siktede" en viss
utvidelse av rettighetene til mistenkte som i dag ikke har formell status som "siktet". Som
utvalget peker på gjelder dette blant annet reglene om vern mot omgjøring av påtalevedtak,
partsstatus i forbindelse med rettsmøter i saken og rett til erstatning for uberettiget
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forfølgning, mot å oppheve skillet taler særlig at betegnelsene "mistenkte" og "siktede" - med
tilhørende rettigheter og plikter - er innarbeidet i straffeprosessen, og at ordningen for så vidt
fungerer tilfredsstillende i dag. Det kan videre være vanskelig fullt ut å overskue
konsekvensene av den foreslåtte endringen.

Etter straffeloven $ 88 første ledd avbrytes foreldelsesfristen for et straffbart forhold nar den
mistenkte får stilling som siktet. En lovendring som foreslått fordrer derfor at fristen må
avbrytes på annet vis, noe utvalget ikke ses å ha vurdert.

Vernet mot tvungen selvinkriminering
Vi er enige med utvalget i at selvinkrimineringsvernetbør forankres i en fanebestemmelse i
loven. Videre støtter vi utvalgets forslag om at vernet ikke skal omfatte juridiske personer, jfr.
utkastet $ 3-2 annet ledd annet punktum. Det vises til utvalgets begrunnelse i utredningen pkt.
9.3.5.4 (s 213), som vi tiltrer. I likhet med utvalget legger vi til grunn at hensynet til å få
straffesaker mot foretak opplyst må veie tyngst.

Offentlig oppnevnt forsvarer i politiavhør
Utvalget foreslår å utvide mistenktes rett til forsvarer betalt av det offentlige i politiavhør, og
mener at det "som utgangspunkt bør oppnevnes forsvarer før mistenkte avhøres første gang",
jfr. utredningen pkt. 9.4.3.2 (s 218). Etter utkastet $ 3-12 skal mistenkte ha forsvarer ved
avhøret når det i saken "kan bli spørsmål om å idømme ubetinget fengsel, samfunnsstraff eller
ungdomsstraff'. I merknadene til bestemmelsen heter at det i vilkåret "kan bli spørsmål om"
ligger "en vurdering av om det er en realistisk mulighet for ubetinget reaksjon" (s 553).
Utvalget presiserer at det er politiet og påtalemyndighetens vurdering av reaksjonsspørsmålet
som er avgjørende (s 219).

Vi er skeptiske til forslaget. I Rt. 2015 s 844, som utvalget viser til,laHøyesterett til grunn at
EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav c ikke gir krav på forsvarer under etterforskingen i større
utstrekning enn det som følger av straffeprosessloven $ 100 annet ledd. Høyesterett presiserte
imidlertid at vilkåret om "særlige grunner" må tolkes på bakgrunn av utviklingen - også
internasjonalt - i synet på viktigheten av forsvarerbistand fra et tidlig stadium i prosessen.
Avgjørelsen går relativt langt i å åpne for oppnevning også på etterforskingsstadiet, og
embetet ser ikke at det er behov for å utvide mistenktes krav på forsvarer betalt av det
offentli ge ytterli gere.

Herunder kommer at utvalgets forslag antas å medføre betydelige forsinkelser i sakenes
innledende fase, iallfall ved politienheter som til enhver tid etterforsker mange saker der det er
en realistisk mulighet for ubetinget reaksjon. Forslaget innebærer også at avhør på stedet -
som i dag prioriteres høyt av politiet og som bidrar til bedre samt mer effektiv etterforsking -
blir vanskeligere å gjennomføre.

Vi er heller ikke like optimistiske som utvalget når det i utredningen legges til grunn at
oppnevnelse av forsvarer på et tidlig stadium vil bringe flere saker inn i "rett spor", og at dette

"i betydelig grad" kan bidratil å effektivisere straffeprosessen (s 218).

Bruk av faste forsvarere
Utvalget er delt i synet på ordningen med faste forsvarere, og vi slutter oss til den delen av
utvalget (Torgersen mfl.) som mener at den faste forsvarerordningen bør utvides betydelig.
Det vises til "Torgersen-fraksjonens" begrunnelse i utredningen pkt. 9.4.3.8 (s 221), som
tiltres. Det er også vår erfaring at faste forsvarere i stor grad overlater oppdrag som tildeles
gjennom ordningen til andre advokater ved samme kontor, istedenfor äutføre oppdragene
selv.
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V KAPI TTE L 6 - I NN SYN I SAKEN S OPPLYSNI NGE R
(UTREDN TN GEN KAPTTTE, L 12 5.241 Oc SPESTALMOTTVER S.
s64)

1. Utkastet S 6-1

1.1 Innledning
Reglene om innsyn i "sakens dokumenter," jf. straffeprosessloven S 242 og $ 264, er i dag
godt innarbeidet selv om det fortsatt oppstår nye spørsmål som må få sin avklaring i
domstolene. Embetet mener at dagens rettstilstand er tilfredsstillende ogbør videreføres. Slik
vi ser det er det i utgangspunktet ikke nødvendig med noen endring av loven, men så lenge ny
lov viderefører rettstilstanden i dag så har vi ingen innvendinger til at det formuleres en ny
bestemmelse.

L.2 "Sakens opplysninger"
Slik utkastet $ 6-1 annet ledd første punktum er utformet kan det se ut til at utvalget mener at
detbør innføres et altomfattende "saksopplysningsbegrep." Ut fra det som fremkommer i
utredningen er muligens ikke dette en riktig forståelse, men uansett mener embetet at ikke alle
opplysninger som fremkommer under en etterforsking skal falle inn under definisjonen. Det er
viktig at det legges opp til en viss fleksibilitet i loven slik at politiet fortsatt et stykke på vei
gis anledning til å definere hva som skal omfattes av "sakens opplysninger".

Spørsmålet om det skal gjelde et altomfattende saksdokumentbegrep i Norge ble drøftet i
Prop.l47 L (2012-2013) og departementet falt ned på at det ikke burde innføres en slik
definisjon, jf. eksempelvis s.41 underpunkt 4.4.4. Embetettiltrerdepartementetsvurderinger
og uttalelser og vi mener at begrepet "sakens opplysninger" må avgrenses i tråd med det som
uttales under punkt 4.2.3 pâ s.27 i nevnte proposisjon og i avsnitt 42 iFtt.2007 s. 1435.

Til det som er skrevet over føyes det til at slik utkastet $ 6-l er formulert legger embetet til
grunn at det som utgangspunkt ikke åpnes opp for innsyn i opplysninger i andre straffesaker,
jf. straffeprosessloven ç 264 siste ledd. Skal det gis innsyn i slike opplysninger må disse først
innhentes av politiet og legges inn saken. Et krav om innsyn i annen straffesak må komme
som en begiæring om at politiet skal gjennomføre konkrete etterforskingsskritt, jf.
straffeprosessloven $ 265.

1.3 Kommentarer til utkastet S 6-1 annet ledd annet og tredje punktum
Etter utkastet skal følgende ikke omfattes av begrepet "sakens opplysninger":

- Opplysninger som stammer fra politiets forebyggende virksomhet
- Opplysninger som foranlediget etterforskingen
- Opplysninger utarbeidet for intemt bruk

Dette er i tråd med gjeldende rett og embetet har ingen innvendinger til den positive
lovfestingen.
Det vi derimot ikke støtter er forslaget om en unntaksregel som åpner opp for innsyn i
ovennevnte opplysninger hvis disse "kan ha" betydning for mistenktes forsvar. En slik
formulering etablerer en svært lav terskel for innsyn og det er meget uheldig. Forsvarerne vil
antakelig ofte fremsette begjæringer om innsyn og det vil utvilsomt bli mer prosess. Fra tid til
annen vil nok politiet og påtalemyndigheten erkjenne at vilkårene er oppfylt og da må vi en
runde innom straffeprosessloven 5 242 a eller utkastet $ 6-3.
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Embetet har vanskelig for å forstå hvorfor dagens hovedregel om at det ikke skal gis innsyn i
ovennevnte type opplysninger skal endres. Som tidligere nevnt er rettstilstanden klar og den

har en god begrunnelse. Når det gjelder de konkrete typene opplysninger bemerkes:

Opplysninger som stammer fra politiet forebyggende virksomhet
Det vises her til Rt. 2009 s. 1075 hvor ankeutvalget vurderte rett til innsyn i dokumenter fra
politiets forebyggende virksomhet i PST-sak. Den hovedregel som er uttalt i avgjørelsen har

utvilsomt gode grunner for seg. Blant annet er det viktig at PST kan innhente informasjon fra
samarbeidende tjenester i forvaltningssak uten at det er fare for at denne typen opplysninger
røpes. En annen regel vil kunne medføre at samarbeidende tjenester vil være tilbakeholdne
under informasj onsutveksling med Norge.

Opplysninger som foranlediget etterforskingen
Når det gjelder denne typen opplysninger så er det særlig hensynet til tredjemann og politiets

mulighet for å innhente informasjon som tilsier at det ikke skal gis innsyn.

Opplysninger utarbeidet for internt bruk
Det er ingen tvil om at det for politiet og påtalemyndigheten er viktig å kunne kommunisere

fritt internt og utarbeide dokumenter som den mistenkte og vedkommendes forsvarer ikke får
se. Foreløpige bevisvurderinger, juridiske vurderinger, arbeidshypoteser, strategier osv. må

rett og slett politiet og påtalemyndigheten kunne holde for seg selv, jf. Prop. 147 L s.27
annen spalte med henvisninger til rettspraksis. Slik embetet ser det må politiet og
påtalemyndigheten innrette sitt arbeid på en annen måte hvis det åpnes opp for innsyn i
interne dokumenter.

Hvis lovgiver mener at det i en ny lov bør tas inn en unntaksregel må den i så fall være streng.

"Særlige grunner," vesentlig betydning for mistenkte" eller lignende vil muligens kunne være

begreper som kan benyttes.

Avslutningsvis så presiserer embetet at dagens regler om innsyn i "sakens dokumenter" også

åpner opp for innsyn i de tre typene opplysninger nevnt over etter en konkret vurdering. I en

gitt situasjon vil det kunne være naturlig eller nødvendig å gi innsyn og det står i så fall
påtalemyndigheten fritt til ä gSøre.

2. Utkastet S 6-2 siste punktum og $ 6-3

2.1 Dagens rettstilstand

2.1 .1 Innsyn i saksdokumenter i straffesak som ikke er avsluttet
Det følger av påtaleinstruksen $ l6-5 annet ledd at dokumenter i verserende straffesak kan

lånes ut nar særlige grunner foreligger og det anses ubetenkelig. Dette innebærer at

allmennheten ikke har krav på innsyn, men at innsyn kan gis etter en konkret vurdering av

påtalemyndigheten. I denne sammenheng vises det også til politiregisterloven $ 34 hvor det

fremgår at taushetsplikten ikke er til hinder for at allmennheten gis opplysninger fra en

straffesak hvis nærmere bestemte vilkår er oppfylt.

2.1 .2 Innsyn i saksdokumenter i straffesak som er avsluttet
Allmennheten vil kunne gis innsyn i saksdokumenter i straffesak som er avsluttet i medhold

av straffeprosessloven $ 28. Forutsetningen er at det foreligger rettslig interesse.

Bestemmelsen omfatter ikke innsyn for pressen, jf. Rt. 201 3 s. 374 og Rt. 201 5 s.1467.

8



2.2 Nærmere om utkastet $ 6-2 siste punktum
Slik embetet forstår forslaget så utvides retten til innsyn i opplysninger for alle som har
rettslig interesse i en sak.

2.3 Nærmere om utkastet $ 6-3
Utkastet $ 6-3 vil langt på vei lede til at dagens regel snus på hodet ved at enhver som
utgangspunkt gis rett til innsyn. Det er rett nok et krav om at det må anses ubetenkelig at
innsyn gis, men bestemmelsen vil etter alt å dømme utvide retten til innsyn for allmennheten
betydelig.

2.4 Embetets kommentarer
Utkastet $ 6-2 siste punktum og $ 6-3 utvider retten til innsyn på en uheldig måte og vi kan
ikke se at det er nødvendig at dagens rettstilstand endres. Når det gjelder begrunnelsen for
embetets standpunkt vises det til de ovennevnte avgjørelser fra Høyesterett som grundig
drøfter innsynsretten og betenkelighetene med å gi allmenheten innsyn.

3. Utkastet $ 6'11
Embetet reiser spørsmålet om det er nødvendig å presisere når en begjæring om at det skal
nektes innsyn i opplysninger bør sendes inn? Samme regel er å finne i dagens
straffeprosesslov 5 242 a, men det er vårt inntrykk at det varierer når denne typen begjæringer
fremsettes. Antakelig vil det være aller best at denne typen begjæringer behandles så tidlig
som mulig i saken.

VI KAPI TTF, LT - ALMI N N E LI GE REGLER OM BEVI S
(U TREDN TN GEN KAPTTTEL 13 S.255 OG SPESI ALMOTI VER
s. s68)

Kapittelet inneholder til dels bestemmelser som medfører lovfesting av gjeldende rett og
bestemmelser som primært kn¡ter seg til den rettslige behandlingen av saken.

Utkastet $ 7-1, $ 7-2 og $ 7-4 er strengt taft overflødige, men embetet har ingen innvendinger
til at de tas inn i loven. Når det gjelder $ 7-2 første ledd så bør det vurderes om den bør
utformes mer eller mindre likt som tvisteloven $ 21-3. Lovfestingen bør gå ut på at partene
fritt kan innhente og benytte/føre de bevis de ønsker og at unntak fra denne regelen må være
konkret bestemt.

Når det gjelder utkastet $ 7-2 annet ledd, $ 7-3 og $ 7-4 så knytter disse seg i det vesentligste
til den rettslige behandlingen av saken. Disse bestemmelsene bør derfor flyttes til andre
kapitler som dreier seg om forberedelse og gjennomføring av hovedforhandling.

VII KAPI TTE L 8 - BEVI SFORBU D (U TREDNI N GEN PU N KT 1.3 S.

26s OG SPESTALMOTTVER S. s73)

l.Innledning
Av hensyn til sakens opplysning må partene som utgangspunkt stå helt fritt til å innhente
bevis og presentere disse for retten. Embetet viser til det utvalget skriver om sannhetsidealet
og prinsippet om fri bevisførsel. Slik vi ser det skal det svært gode grunner til for å fravike
denne hovedregelen.
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Det er ingen tvil om at det i et samfunn er svært viktig at straffesaker oppklares. I denne
sammenheng pekes det blant annet på at etterforsking og strafferettslig reaksjon vil ha en
preventiv effekt. Oppklaring vil også bety mye for en fornærmet eller etterlatt, samt at tilliten
til de avgjørelser som fattes styrkes. Slik samfunnet utvikler seg synes dette i dag enda
viktigere. Embetet viser blant annet til utbredelsen av terror og grove overgrep mot barn som
muliggjøres på grunn av den teknologiske utvikling.

Nar det nå skal utarbeides en ny straffeprosesslov må de nevnte hensyn tillegges betydelig
vekt. Interesseaweininger g¡ør seg ofte gjeldende og embetets oppfatning er at hensynet til
samfunnets borgere og personer som berøres direkte av den straffbare handlingen ofte må
vike for hensynet til den mistenkte. Embetet mener derfor at tiden nå er moden for å tillegge
hensynet til sakens opplysning og sannhetsidealet mer vekt enn tidligere. Dette
utgangspunktet vil prege vår uttalelse til forslagene om endringer i bevisforbudsreglene.

2. Generelt om utvalgets forslag og behovet for lovendringer
Det er et gjennomgående trekk i utredningen at der det foreslås endringer i
bevisforbudsreglene så innebærer disse en utvidelse. Konsekvensene vil i en del
sammenhenger bli relativt beskjedne, men noen av forslagene vil kunne få svært uheldige
følger. Dette tilsier derfor at lovgiver må foreta konsekvensanalyser og grundig vurdere
behovet for endringer.

Slik embetet ser det er det i dag lite som tilsier at bevisforbudsreglene bør utvides som
foreslåu av utvalget. Skal det gjøres nye innhugg i prinsippet om fri bevisførsel bør det kun
skje i de tilfeller det er nødvendig av hensyn til våre konvensjonsforpliktelser. I denne
sammenheng er det viktig at de menneskerettslige hensyn i favør av den mistenkte ikke
overkompenseres eller at vår lovgivning er strengere enn det som er nødvendig etter EMK.

3. Konkret om utvalgets forslag

3. I Nøytralitetsprinsipper
Innføring av overordnede "nøytralitetsprinsipper" vil innebære noe nW i straffeprosessen.
Embetet synes det er vanskelig å fa helt tak på hva slike prinsipper innebærer selv om vi
forstår tankegangen. Det er også vanskelig fullt ut å overskue hva slags konsekvenser slike
prinsipper vil kunne få for bevisforbudsreglenes omfang. Vår oppfatning er derfor at
spørsmålet om det i et gitt tilfelle foreligger et bevisforbud fortsatt må løses etter en
tradisjonell vurdering av rettskildene og ikke gjennom en tilnærming ut fra generelle
prinsipper.

3.2 Kommentarer til noen av bestemmelsene i utkastet

3.2.1 Utkastet $ 8-1
Ut fra det som er sagt over om utkastet $ 7-2 første ledd mener embetet at bestemmelsen er
overflødig.

3.2.2Utkastet $ 8-2
Bestemmelsen medfører en utvidelse av bevisforbudene etter den gamle straffeprosessloven $
I17. Embetet kan ikke se at dette innebærer noen betenkeligheter. Henvisningen til $ 6-8 er
muligens overflødig, jf. utkastet $ 6-1 1, men det foreslås ikke at den tas ut av $ 8-2.

3.2.3 Utkastet $ 8-3 første ledd

3.2.3.1 Bestemmelsens utforming
Basert på uttalelsene i utkastet om forståelsen av begrepet "fortrolig" mener embetet at
bestemmelsen har fåu en god formulering.
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Presiseringen av at vitneforbudet også omfatter materiale som står i nær sammenheng med
den fortrolige kommunikasj onen synes også hensiktsmessig.

3.2.3.2 Persongruppen i bokstav c
Henvisningen til helsepersonelloven medfører at persongruppen som omfattes av forbudet er
utvidet betraktelig uten at det er gitt noen begrunnelse. Embetet kan ikke se at det er noen
grunn til å ta med andre enn de som i dag omfattes av straffeprosessloven $ 119 i en ny
bestemmelse. Alternativt kan det utformes en unntaksbestemmelse slik som i tvisteloven $
22-5 awrctledd.

3.2.3.3 Persongruppen i bokstav d
Det vises til det som er sagt under fonige punkt.

3.2.3.4 Bestemmelsens anvendelsesområde - bevismiddelnøytralitet
Med utgangspunkt i hensynet til bevismiddelnøytralitet tar utvalget til orde for en utvidelse av
bevisforbudet i utkastet $ 8-3 første ledd, jf. som illustrasjon utvalgets eksempel på s. 575
første spalte.

Slik vi ser det må et vitne som ikke har taushetsplikt som utgangspunkt fortsatt kunne forklare
seg uten begrensninger om innholdet i fortrolig kommunikasjon på et hvert stadium av saken,
jf. Rt. 2009 s. 1 526. Så lenge et vitne fritt kan videreformidle denne typen informasjon til
andre er det unaturlig at vedkommende ikke skal kunne forklare seg i retten eller til politiet
om forholdet. Hensynet til sakens opplysning må her slå gjennom.

I tråd med det som er sagt over under punkt 3.1 mener embetet at bestemmelsens
anvendelsesområde må vurderes konkret ut fra situasjonen uavhengig av generelle prinsipper.
I en klientsamtale mellom en advokat og klient må begrepet "fortrolig" dekke dialogen
mellom de to, men det omfatter ikke tredjeperson som lyfter på samtalen.

3.2.4Utk^stet $ 8-3 annet og tredje ledd
Forslaget er i tråd med dagens lov og embetet har ingen kommentarer til dette.

3.2.5 Utkastet $ 8-4
Slik loven er foreslått formulert på dette punkt vil både kildevernet og persongruppen som
omfattes av bestemmelsen utvides. Hva som nærrnere ligger i "joumalistisk virke" og
"fortrolig kommunikasjon" sies det ikke noe om i utkastet. Bevisforbudet foreslås utvidet uten
begrunnelse og embetet mener at loven bør stå slik den er i dag. Det kan her også vises til
tvisteloven S 22-11 som har en bestemmelse lik dagens straffeprosesslov $ 125.

3.2.6Utkastet $ 8-5

3.2.6.1 Dagens rettstilstand
Embetet viser til det som fremkommer på side 271 og272 iutvalgets utredning hvor
rettstilstanden i dag i det vesentligste oppsunmeres. Slik vi ser det er den ulovfestede
hovedregelen i dag at det skal svært mye til for at et bevis skal avskjæres fordi det hefter feil
ved innhentingen. Innholdsmessig bør denne rettstilstanden videreføres selv om regelen/læren
lovfestes.

3.2.6.2 Utvalgets forslag
Slik embetet forstår utredningen mener utvalget at den ulovfestede regelen näbør gis formell
forankring i ny straffeprosesslov. Det tas til orde for at innholdet i en slik regel fortsatt bør fä
sin avklaring i rettsapparatet, men en viss innskjerping av domstolenes praksis i dag bør finne
sted i forbindelse med utformingen av ny straffeprosesslov. Utvalget viser her særlig til at
bevisavskjæring vil kunne forebygge ulovligheter og sikre en lovformelig prosess.
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3.2.6.3 Embetets kommentarer
Embetet viser til det som er gjengitt fra Straffeprosesslovkomiteens vurdering av spørsmålet
om lovfesting på s.272 første spalte. I motsetning til utvalget mener embetet at komiteens syn

står seg i dag, men at en lovfesting av hovedregelen lik den i tvisteloven $ 22-7 vil kunne

være på sin plass.

Selv om potensialet for misbruk øker i takt med nye metoder mener embetet at det ikke er
noen grunn til at et disiplineringshensyn skal lede til større grad av bevisavskjæring. Hensynet

til sakens opplysning må slå gjennom, og kontroll og eventuelle reaksjoner mot politiet
og/eller påtalemyndigheten må gjennomføres på annet vis. Videre bemerkes det at hensynet til
at bevisforbud vil kunne bidra til äavbøte krenkelser og således understøtte tillitsforholdet
mellom borger og staten, og sikre en lovformelig prosess, er så marginale at det bør ses bort
fra disse.

3.2.6.4 Sammenligning med tvisteloven
Det følger av tvisteloven $ 22-7 at retten i særlige tilfeller kan nekte føring av bevis som er

skaffet til veie på utilbørlig vis. I utkastet $ 8-5 er ordlyden en alìnen. Etter den bestemmelsen
kan beviset avskjæres når det er grunn til det. Hvorfor det skal mindre til for avskjære bevis i
straffeprosessloven enn i tvisteloven fremgår ikke av utredningen og det gir liten mening at

terskelen skal være lavere i straffeprosessloven. Videre peker embetet på at det ikke gis noen

nænnere retningslinjer for vurderingeni $ 22-7 i motsetning til utkastet $ 8-5.

3.2.6.5 Hvordan bør loven utformes?
Embetet mener at loven bør utformes slik som tvisteloven $ 22-7. Ordlyden vil da kunne være

noe sånt som:

Det gjelder bevisforbudfor opplysninger som er tilgiengeliggjort eller innhentet på
rettsstridig måte, når det er særlig grunn til det

Det bemerkes at ny lovtekst nok kunne vært helt lik som tvisteloven ç 22-7 . Etter alt å dømme
vil det utelukkende være retten som kommer til å ta standpunkt til om det foreligger
bevisforbud på grunn av at beviset er innhentet på utilbørlig måte.

3.2.7 Utkastet $ 8-6 annet ledd
Det fremgar ikke av bestemmelsen hvem som avgjør om det foreligger "særlige forhold." Ut
fra utvalgets tanker om stadienøytralitet vil det nødvendigvis da være påtalemyndigheten som
må foreta denne vurderingen. Dette skiller seg i så fall fra den regel som glelder i dag, jf.
straffeprosessloven $ 1 18 annet ledd.

3.2.8 Utkastet $ 8-6 tredje ledd

3.2.8.1 Utvalgets forslag
Det er fra utvalgets side foreslått at det skal gjelde et unntak fra en del av bevisforbudene hvis
noen som nevnes i utkastet $$ S-3 første ledd eller 8-4 med skjellig grunn mistenkes for å

være medskyldig i det straffbare forholdet. I utkastet $ 20-5 er det tatt inn et likelydende
unntak tilknyttet sletting av avlyttingsmateriale.

3.2.8.2 Dagens mistankeunntak
I straffeprosessloven $ 204 er det et mistankeunntak i annet ledd og i straffeprosessloven $

216 gbokstav b (og i $ 216 m siste ledd for romavlytting) finnes det et mistankeunntak
knyttet til sletting av avlyttingsmateriale. I tillegg er det vedtatt en endring av sistnevnte
bestemmelse, som ikke har trådt i kraft, som også er av interesse.
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Straffeprosessloven $ 204 annet ledd lyder:
Forbudet iførste ledd gjelder ikke dokumenter eller annet som inneholder betroelser mellom
personer som er mistenhfor å være medslwldige i det stra-{fbare.forhold. Det er heller ikke til
hinder for at dokumenter eller annet blir fratatt urettmessig besitter for å muliggiøre
ov er I ev er ing til r ette v e dkommende.

Straffeprosessloven $ 21 6 g bokstav b lyder:
gjelder uttqlelser som retten etter reglene t $$ I I7 til 1 20 og 1 22 ikke vil kunne lcreve
vedkommendes vitneforklaring om, med mindre vedkommende mistenkes for en stratbar
handlinq som kunne ha gitt selvstendiq grunnlaq for kontrollen.

Lowedtak I 05 (201 2-20 1 3)

$ 21 6 g tredje ledd skal lyde

Opplysninger fra kommuniknsjonskontrollen som retten etter $$ I I7 til I20 er avskåret fra å
motta forklaring om, og opplysninger fra personer som etter SS I22 er fritatt fra
forklaringsplikt, sknl slettes så snart som mulig etter at det er fastslått at materialet omfatter
slike opplysninger. Dette eielder likevel ikke dersom vedkommende knn mistenkesfor en
straffbar handlinq som opplvsningene knn ha betydningfor.

Som det fremgår av sitatene så er mistankeunntaket formulert i de forskjellige bestemmelsene
og utkastet $ 8-6 tredje ledd og $ 20-5 første ledd inneholder nok en variant. Det skal minst til
etter lowedtaket for at mistankeunntaket slår inn og mest etter utkastet $ 8-6 tredje ledd og $
20-5 første ledd. De to andre alternativene ligger mellom de nevnte bestemmelsene.

3.2.8.3 Hvordan bør mistankeunntaket formuleres?
Slik embetet ser detbør mistankeunntaket være likt i de to aktuelle unntakstilfellene.
Koblingen mellom slettereglene og beslagsreglene ble allerede i 1 969 kommentert av
Straffeprosesslovkomiteen, se under, og det er naturlig at reguleringen er lik i de to
bestemmelsene. I og med at lovgiver relativt nylig har vurdert unntaksregelen i
slettebestemmelsen mener embetet at det er naturlig at normen i lowedtaket legges til grunn.
Endringen i straffeprosessloven $ 21 6 g bokstav b har sammenheng med endringen i
straffeprosessloven $ 21 6 i om bruk av overskuddsinformasjon, jf. Prop 1 47 L (201 2-201 3) s.

1 78 første spalte. Begrunnelsen for den økte adgangen til å bruke overskuddsinformasjon er
også relevant nar det skal tas stilling til hvilke opplysninger som bør omfattes av
bestemmelsen om unntak fra bevisforbud i den nye straffeprosessloven, jf. Prop. 1 47 L (201 2-
201 3) s. 79 flg.

3.2.9 Betydningen av at opplysninger omfattet av bevisforbud har blitt offentlig kjent
Det vises til punkt 1 3.3.6 i utredningen på s.274.

Embetet mener at den rettsregel som er uttrykt i Rt. 201 2 s. 268 og i nyere litteratur bør
videreføres. Utvalgets begrunnelse, omgåelsesbetraktninger/uthuling av bevisforbudet, synes
relativt konstruerte og neppe særlig praktiske. At en person skal kjenne prosessrettens

bevisregler så godt at vedkommende bevisst benytter mediene for å omgå bevisforbudet høres

temmelig usannsynlig ut hvis ikke personen er en eller annen aktør i saken. Hensynet til
sakens opplysning og sunn fomuft taler med tyngde for at ankeutvalgets vurderingbør legges
til grunn og den generelle rettssetningen videreføres. Det blir temmelig rart hvis, som påpekt
av ankeutvalget, domstolene eller andre må late som om alminnelig kjent og omdiskutert
informasjon ikke finnes.
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VIII KAPI TTEL 10 - POLI TI AVHØR OG FORI(LARI N GE R I
RETTSMØTE. AN ON YME VI TN ER (SPESTALMOTTVER S. 580)

1. Utkastct $ f0-1 annct lcdd
Etter vår mening bør det være plikt for vitner og mistenkte til å møte hos politiet for avhør.
Om et vitne, og særlig en mistenkt,har vært villig til å avgi forklaring når politiet ønsker å
gjennomføre avhør er under hovedforhandling ofte et viktig bevispoeng. Dette medfører at
vitnets og den mistenktes valg om ikke å avgi forklaring faktisk kan være av stor betydning
for vedkommende. Med et slikt utgangspunkt mener embetet at det vil være til det beste både
for mistenkte, vitner og sakens opplysning, at det er tydelige rammer rundt valget som skal
tas. Til dette bemerkes at når det etableres en formell avhørssituasjon vil politiet gis mulighet
til blant annet å redegjøre for mistanken og den mistenktes rettigheter, jf. utkastet $ 10-4, og
sikre opplysninger den mistenkte eller vitne er pliktig til å gi, jf. utkastet $ 10-5 første ledd.
Videre kan politiet angi hva som vil være tema for avhøret slik at den mistenkte eller vitner
far en bedre mulighet til å ta stilling til om det er ønskelig å avgi forklaring. Skriftlig
informasjon som angitt i utkastet $ l0-2 første ledd vil naturlig nok ikke gi et alt for godt
bilde av hva saken gjelder, se under. Hvis grunnen til at en mistenkt ikke vil forklare seg er at
vedkommendes forsvarer ikke kan møte bør dette ned på papiret selv om en mistenkt ikke
plikter å oppgi grunnen til forklaringsnekten.

Nar det gjelder notoritet så følger det av utkastet $ 10-8 at politiet skal sikre forklaringer ved
lyd- og billedopptak og at det skal skrives rapport.

På s. 580 annen spalte under punktet "til $ 10-1" fremgår det at utvalget for det fiørste mener
at det primært av ressursmessige årsaker ikke bør være møteplikt. Dette er etter embetets
mening ikke noe argument. Til tross for at det foreligger møteplikt kan selvfølgelig politiet
avstå fra å gjennomførc avhørethvis den mistenkte eller vitnet opplyser at vedkommende ikke
ønsker å avgi forklaring. Videre peker utvalget på at den som møter kan oppleve et press om å

avgi forklaring i en slik situasjon. I noen tilfeller kan det nok være slik, men det vil etter
embetets mening høre med til sjeldenhetene.

Samlet sett mener embetet at det vil være flere markante fordeler med at det i ny lov tas inn at

mistenkte og vitner plikter ämøte for politiet til avhør. Utvalgets begrunnelse for en motsatt
regel er relativt beskjeden og har liten tyngde.

2. Utkastet $ 10-2
Når det gjelder annet ledd legger embetet til grunn at rettstilstanden ikke skal endres selv om
ordlyden er en noe annen enn dagens bestemmelse. I utredningen på s. 581 første spalte annet
avsnitt viser utvalget til utkastet $ 31-2 fierde ledd som har en lik ordlyd som bestemmelsen i
straffeprosessloven $ 1 10 fbrste ledd "angi saken og formålet. .. " Videre bemerkes det at hvis
lovgiver følger embetets forslag om at det skal være møteplikt hos politiet for avhør må
bestemmelsens annet ledd siste punktum endres i tråd med det som er anført i punkt 1 over.

3. Utkastet S l0-3
Bestemmelsens første ledd tredje punktum retter seg mot innkalling av mistenkte til rettsmøte.
Gjennom henvisningen til $ 3l-2 trekkes de nærmere retningslinjer opp og disse fremstår som
klare, men det vises allikevel for ordens skyld til Rt. 2015 s. 136.

4. Utkastet S 10-6
I tredje ledd reguleres adgangen til å stille ledende spørsmåI. Dette er en bestemmelse som i
dag ikke benyttes. Det er helt vanlig i norske rettssaler at det stilles ledende spørsmål og det er
uproblematisk. Fra tid til annen får partene beskjed om å stille mer åpne spørsmål og det
pekes på at svar på ledende spørsmål ofte har lavere bevisverdi.
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Embetet foreslår at bestemmelsen ikke videreføres i den nye loven simpelthen fordi den i dag
ikke brukes, eventuelt, en sjelden gang i blant. Utvalgets eksempel på s. 584 første avsnitt sier
sitt om regelen.

5. Utkastet $ 10-7
Det fremgår under punkt 13.5.3 pä s.2981289 at utvalget mener at ordningen med avhør av
barn og andre sårbare personer, jf. straffeprosessloven $ 239 til $ 239 f måjusteres. Til dette
bemerkes at lovgiver nylig har utformet reglene om tilrettelagte avhør og diskutert de
prinsipielle problemstillingene. Embetet nøyer seg derfor med å vise til Prop. 1 12L (2014-
2015). Se eksempelvis punkt 5.4 tredje avsnitt.

6. Utkastet S 10-9 annet ledd
Denne bestemmelsen vil blant annet utvide mulighetene til å avspille lyd- og billedopptak i
lagmannsretten av forklaringer gitt i tingretten. Dette er positivt særlig med tanke på å spare
de fornærmede for to rettsoppmøter. Videre vil tiltaltes mulighet til å bruke
tingrettsbehandlingen til å "teste" egen forklaring reduseres.

Spørsmålet om avspilling som nevnt over er sammensatt og embetet mener at utkastet til ny
bestemmelse er for upresis. "Skal som regel" og "hensynet til forsvarlig saksopplysning ikke
taler mot det" er formuleringer som åpner opp for mye prosess. Videre peker embetet på at
avspilling av vitneforklaringer er noe annet enn avspilling av tiltaltes forklaring. Her bør det
muligens sondres mer.

Tanken om avspilling er god, men det bør g¡øres mer utredningsarbeid før en slik
bestemmelse vedtas.

7. Utkastet S 10-9 tredje og fjerde ledd
Utredningen s. 280.

7.1 Innledning
Spørsmålet om å lese opp politiforklaringer når vitner ikke møter dukker fra tid til annen opp
under hovedforhandling. Svært ofte vil det bli begjært opplesning i tråd med ønsket om å
opplyse saken så godt som mulig. Reglene om opplesning i disse situasjonene er i dag godt
innarbeidet gjennom praksis over lang tid. Når det gjelder lovforståelsen så er det en særlig
styrke at viktige prinsipielle spørsmål er behandlet i EMD slik at de folkerettslige føringene er
tydelige.

T.2Utvalgets forslag
Forslag til reguleringen av adgangen til å lese opp politiforklaringer under hovedforhandling
følger av utkastet $ 10-9 annet til fierde ledd. Bestemmelsens annet ledd litra c, jf. fierde ledd,
omfatter de situasjoner hvor et vitne ikke møter. I slike tilfeller foreslår utvalget at adgangen
til å lese opp forklaringer skal strammes inn. Se særlig utredningen s. 287 annen spalte, tredje
avsnitt flg. og 288 annen spalte tredje avsnitt.

Det brukes mye tid på utkastet $ 10-9 tredje ledd bokstav c, hvilket skyldes, slik embetet ser
det, at utvalgets forslag innebærer at Norge skal praktisere reglene strengere enn det EMK gir
anvisning på, jf. saken Al-Khawaja og Tahery mot Storbritannia om adgangen til å gjengi
vitneforklaring som vil være avgjørende for domfellelse når vitne ikke møter,
og i strid med godt innarbeidet praksis over mange år.

7.3 Embetets kommentarer
Igien vises det til det som tidligere er skrevet om vekting av grunnleggende hensyn.
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Embetet mener det er helt unødvendig å stramme inn praksis. EMK stiller opp strenge vilkår
for å lese opp en forklaring når et vitne ikke møter og en beglæring om opplesning i denne

typen situasjoner vil bli behandlet på en meget grundig måte av retten. Ved den minste
usikkerhet vil utvilsomt utfallet bli at opplesning ikke tillates. Slik embetet opplever
situasjonen i det praktiske liv så er det ingen betenkeligheter med å lese opp forklaringer når

vitner ikke møter. Vi er usikre på i hvilken grad utvalget har grunnlagsmateriale som tilsier at

rettstilstandenbør endres eller om forslaget kun er et utslag av en mer prinsipiell holdning.
For oss ser det ut til at det er det siste som er begrunnelsen og den er lite holdbar slik embetet

ser det.

8. Utkastet $ 1 0-1 0

8.1 Innledning
Bestemmelsen om anonym vitneførsel i straffeprosessloven $ 130 a trådte i kraft l. august

2001 og den har siden den gang vært benyttet fra tid til annen. Ut fra embetets erfaring
fungerer den tilfredsstillende, men den har en betydelig svakhet. Etter tredje ledd skal en

rekke personer som utgangspunkt opplyses om navnet til det anonyme vitnet. Dette er

problematisk. Når det benyttes anonym vitneførsel er det viktig at så fa som overhodet mulig
kjenner til det aktuelle vitnets identitet. Faren for eksponering øker i takt med antallet
personer som får vite navnet på vedkommende. I en ankeforhandling med lagrette vil tallet
minst komme opp i 16, hvilket er særdeles uheldig.

Etter tredje ledd siste punktum kan retten, hvis det foreligger et særlig behov, bestemme at

kretsen som skal kjenne vitnets identitet skal begrenses. For oss som fremmer begjæringer om
anonym vitneførsel vil denne bestemmelsen mer eller mindre automatisk påberopes og da

særlig for å hindre at forsvarer som sitter tett på tiltalte skal ffi vite navnet. Nar
påtalemyndigheten fremmer denne typen begjæring igangsettes en relativt tungvint prosess

med blant annet oppnevning av offentlig advokat hvis det bes om at forsvarer ikke skal få vite
navnet til det anonyme vitnet, jf. straffeprosessloven $ 100 a (utkastet $ 3-25 første ledd

bokstav d). Retten vil ffi en mer omfattende oppgave og behandlingen av begiæringen vil
nødvendigvis ta mer tid når en 100 a-advokat skal sette seg inn i saken. Til dette bemerkes at

det ikke fremstår som helt klart hva nevnte advokat skal gjøre.

Embetet mener at prosessen for å begrense kretsen personer som far vite navnet på vitnet
langt på vei er ren sandpåstrøing og vi mener at lovgiver nå må vurdere om bestemmelsen

skal endres. Slik embetet ser detbør det kun være rettens fagdommere og aktor som skal

opplyses om navnet på vitnet. Bestemmelsen foreslås derfor endret i tråd med dette. Forslaget

utdypes under.

8.2 Lovhistorikk
Bakgrunnen for bestemmelsen om at nærmere angitte personer skal orienteres om navnet til
vitnet er å finne i Ot.prp. 40 (1 999-2000) s. 43 flg. Den gang ble det innført en ufravikelig
plikt til å opplyse navnet. Bestemmelsen ble revidert i201 3 da unntaksbestemmelsen i tredje

ledd siste punktum kom inn i loven, jf. Prop. 147 L (201 2-201 3).

8.3 Forslag om lovendring
Det følger av drøftelsene at det er gode grunner til ikke å opplyse andre enn fagdommerne og

aktor om navnet på det anonyme vitnet. Betenkelighetene fremstår også som relativt
beskjedne og det kan rett og slett stilles spørsmål ved om forsvarer, bistandsadvokat og ikke
minst lekdommere har noen som helst slags nytte av å fa navnet opplyst. I tillegg vil det være

slik at når statsadvokaten begjærer at forsvarer, eventuelt bistandsadvokat og lekdommerne,
ikke skal få opplyst navnet så vil neppe retten ikke ta en slik begjæring til følge.
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Av hensynet til ressursbruk og effektivitet i rettspleien mener embetet at loven bør endres slik
at kun fagdommerne og aktor får opplyst navnet på det anonyme vitnet.

9. Fritak fra forklaringsplikt - straffeprosessloven $292 a
Etter det embetet kan se er ikke straffeprosessloven 5 292 a foreslått videreført i ny lov.
Denne bestemmelsen benyttes sjelden, men den bør allikevel inn i ny lov. Fra tid til annen er
det behov for å frita vitner fra å svare på spørsmål i retten og da er det viktig at det finnes et
rettslig grunnlag for dette i loven.

10. Straffeprosessloven $ 127 annet ledd

Straffeprosessloven ç 127 annet ledd er heller ikke foreslått videreført. I likhet med
straffeprosessloven S 292 ahører det med til sjeldenhetene at den benyttes, men den må
allikevel med i loven.

I X LOVU TKASTET DE L 3 ETTE RFORSKI N G OG TVAN GSTI LTAK
_ KAPI TTE L 14 _ I5

L.Innledning
NAST går generelt imot de innstrammingene utvalget foreslår vedrørende tvangsmidler.
Embetet anfører at disse endringsforslagene vil øke den alvorlige kriminaliteten og minske
sikkerheten i samfunnet. Disse forslagene går i gal retning og er ikke det rette tiltaket med
hensyn til dagens kriminalitetsbilde og trusselsituasjon. Det er lite som tyder på at denne
situasjonen vil bedres på kort eller mellomlang sikt.

De betydelige innstrammingene som utvalget foreslår vedrørende varetektsfengsling vilføre
til at personer som for eksempel er siktet for terror, organisert kriminalitet eller seksuelle
overgrep går ute i samfunnet, mens en komplisert langvarig etterforsking og deretter
iretteføring pãgär. Dette vil ha en merkbar negativ effekt på sikkerhetssituasjonen og politiets
evne til å bekjempe alvorlig kriminalitet. Det er ikke fremlagt noen form for undersøkelser
eller faktisk grunnlag som underbygger behovet for slike innstramminger.

2. Nærmere om det enkelte lovforslag
Lovutkastet samler etterforsking og tvangsmidler i en og samme del. Gjeldende lov har delt
inn tvangsmidlene i en egen del i loven" "Fjerde del. Tvangsmidler". I dagens lov er
"Etterforsking" regulert i et eget kapittel l8 i lovens Femte del. Saksbehandlingens enkelte
ledd"

Lovforslagets kapittel 14. Tvangstiltak. Grunnvilkår og fellesregler

I utvalgets mandat inntatt på side 96 venstre spalte i NOU 2016:24 fremholdes følgende:
"Loven skal utformes i et klart og godt språk og være inþrmativ og brukervennlig, ogsåþr
ikke-jurister"..

I utgangspunktet kan en si at utvalget har lykkes i å utforme loven i en moderne språkdrakt.
Oppbyggingen av bestemmelsene med overskrifter og angivelse av leddene i bestemmelsene
g¡ør de lette å navigere i.

Lovutkastets kapittel 14 der man har generelle regler for tvangstiltak i kapittel 14 og nærmere
regulering og eventuelle unntak for de spesielle tvangstiltakene i de neste kapitlene, gjør etter
vår mening reglene vanskelig tilgjengelige og skaper uklarheter. Slike omstendigheter er ikke
gunstige for de som skal praktisere bestemmelsene - ofte under tidspress.
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Oppbyggingen kan gjøre reglene vanskelig tilgjengelig og ikke "informativ og brukervennlig"
særlig for ikke-jurister.

Et eksempel pâ at lovutkastet har en unødig komplisert oppbygging og som kan tjene til
illustrasjon, er hvem som har primærkompetansen for å beslutte pågripelse. I gjeldende lov
sies dette klart og enkelt i $ 175 første ledd første punktum: "Pågripelse besluttes av
påtalemyndigheten. "

I lovutkastet fremkommer kompetansen til å beslutte pågripelse i første øyekast av $ 14-3.

Myndighet til å beslutte tvangstiltak. Begjæring. Hastetilfeller. Kontroll. I $ 14-3 første ledd
fremkommer det at retten beslutter tvangstiltak etter påtalemyndighetens begjæringmed
mindre annet er bestemt.I $ 14-3 annet ledd fremgär atpåúalemyndigheten kan beslutte
tvangstiltak i hastetilfelle. Man må til kapittel 15. Meldeplikt, pågripelse og fengsling mv. For
å finne ut at påtalemyndigheten har primærkompetansen til å beslutte pågripelse. I $ l5-13
første ledd sies det følgende: "Påtalemyndigheten kan treffe beslutning om tiltak som angitt i
$ 15-l første ledd bokstav a til f og om avhenting etter $ 15-8. Tvangstiltak i $ 15-l første
ledd bokstav a til f er altså tvangstiltak som passbeslag ($ 15-1 første ledd bokstav a,

meldeplikt (bokstav b), ....pågripelse er omtalt i $ 15-1 første ledd bokstav f og er altså
omfattet av påtalemyndighetens primærkompetanse.

Denne systematikk gjør reglene vanskelig tilgjengelige og tilfredsstiller ikke mandatet "Loven
sknl utfurmes i et klart og godt språk og være informativ og brukervennlig, ogsåfor ikke-
jurister"..

Mye taler for at gjeldende lovs systematikk er en bedre løsning

Etterfo rskin gsbegrepet
NAST er enig i at etterforskingsbegrepet med fordel kan utvides til å omfatte etterforsking i
awergingsøyemed, altså at det må være underordnet om noe straffbart forhold allerede har
funnet sted eller ikke. N AST er enig i utvalgets betraktninger om at "opplysningene som

politiet innhenter som ledd i awergende virksomhet, ofte kan komme til å bli brukt som ledd i
straffeforføl gningen". O gså ulykkesetterforsking o g forsvinningssaker o g

dødsfallsundersøkelser bør omfattes av etterforskingsbegrepet slik utvalget foreslår.
Lovutkastet $ 13-1 støttes.

Lovutkastet $ 13-2 og $ 13-3: vilkar for etterforsking og anmeldelse av straffbare handlinger,
støttes.

Lovutkastet $ l3-2. Ansvaret for og styringen av etterforskingen

NAST er enig med utvalget i at det eksplisitt skal fremgå av loven at det er
påtalemyndigheten som har ansvaret for etterforskningen dvs. at det er påtalemyndigheten
som beslutter, leder og avsluttes etterforskingen. Lovutkastet innebærer også en kodifisering
av praksis ved at polititjenestemenn som regel utfører etterforskingen og kan foreta
straksetterforsking uten beslutning fra påtalemyndigheten.

Lovutkastet slik det lyder i $ 13-4 støttes.

NAST er enig i at begrepet "tvangstiltak" bør erstatte gjeldende lovs begrep "tvangsmiddel".
Uttrykket tvangstiltak er et uttrykk som passer bedre i modeme språkdrakt.
Lovutkastet $$ 13-6, $ 13-7, $ 13-8 og $ 13-9 gis tilslutning slik de lyder.

Kap 14. Tvangstiltak Grunnvilkår og fellesregler
Til lovutkastet $ l4-1 til og med $ 14-11:
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$ l4-1 (l ledd) Grunnvilkår: skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling, med mindre
annet er bestemt.

$ la-l(2): nødvendig og forholdsmessig. Mindre inngripende tiltak skal vurderes. Vil
formålet med tiltaket bli ivaretatt ? Inngrepets virkning for den som rammes og sakens

karakter.

Som utvalget viser til forutsetter tvangsmiddelbruk to elementer med nær sammenheng: et
mistankekrav og et kriminalitetskrav.

Mistankekravet: skjellig grunn - mer sannsynlig at det foreligger et straffbart forhold, enn at
det ikke gSør det. Unntak finnes både i skjerpende og lempende retning.
Mistankekravet er et godt innarbeidet begrep som utvalget påpeker. NAST støtter utvalget i at

"skjellig grunn" ikke bør erstattes med et annet begrep.

NAST viser til tabell 14.1 Ulike kriminalitetskrav i straffeprosessloven. Det vises også til
notene til de enkelte tvangsmiddelbestemmelser som angir kvalifiseringer av
kriminalitetskravet ved oppregning av straffebud m.v.

Utvalget viser til i kap. I4.3.3.3 (side 310): "Et sentralt spørsmål . . .er hvilken rolle
kriminalitetskravet bør spille som begrensende vilkår for bruk av tvangstiltak. Kvalifiserte
kriminalitetskrav kan sies å innebære en lovbestemt, generell aweining av forholdet mellom
mål og middel, som i kraft av å være et grunnvilkår etter omstendighetene utelukker en
nærrnere konkret vurdering av forholdsmessighet i den enkelte sak. Ved fastsettelsen av
kriminalitetskravet er både samfunnsinteresser og individinteresser relevante, ved vurderingen
av så vel nytte- som skadevirkninger av et tvangstiltak(ressursbruk, rettshåndheving, frihet,
beskyttelse osv.)

Utvalget foreslår en forenkling av lovens bruk av strafferammer som kriminalitetskrav, med
fire terskler: (1) ingen kvalifisering, (2) lovbrudd som kan medføre fengsel i 2 år eller mer, (3)
lovbrudd som kan medf"øre fengsel i 6 år eller mer og (4) lovbrudd som kan medføre fengsel i
10 år eller mer. Justeringer gjennom oppregninger av særskilte straffebud vil måtte komme i
tillegg for enkelte straffebud etter utvalgets mening.

NAST er enig med utvalget i at det ikke er grunn til å oppstille noe kvalifisert
kriminalitetskrav som grunnvilkår for tvangstiltak. Lovens tvangstiltak kan således brukes
ved etterforsking av all kriminalitet, med mindre det er fastsatt et særskilt kriminalitetskrav i
den enkelte tvangstiltaksbestemmelse.

NAST er også enig i at PST får adgang til å benytte tvangsmidler for å awerge alle straffbare
handlinger som er nevnt i straffeloven (2005) kap.17 (side 312).

Krav til forholdsmessighet: egnethet, nødvendíghet og proporsj onølìtet
NAST tiltrer lovutkastet $ 14-1 annet ledd som angir den struktur og de momenter som skal
hensyntas ved vurderingen av om et tvangstiltak er nødvendig og forholdsmessig.

B es I utnín g s my n díg h et fo r tv øn g s tílt ø k er ko mme nte rt ov e nfo r.

$ 14-6 annet ledd; biometrisk autensitering.

Det vises til at denne bestemmelse allerede er vedtatt og trer i kraft 1. Juli 2017 . Se tidligere
lovendring og høringer i den forbindelse.
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Kausjon og annen sikkerhetsstillelse
N AST er usikker på om ordningen med kausjon og annen sikkerhetsstillelse bør prolongeres
eller utgå fra loven. Varetektsutvalget mente at"adgangen til å stille økonomisk sikkerhet vil
fungere som et privilegium for siktede med vanlig eller særlig god økonomi og dermed virke
sosialt diskriminerende". Andre surrogater for pågripelse eller fengsling er kanskje mer enn
tilstrekkelig. Den omstendighet at ordningen ikke benyttes eller benyttes i liten utstrekning,
taler for opphevelse av ordningen. Kausjon slik det praktiseres i f.eks. USA, er etter vår
mening støtende for rettferdighetssansen og samfunnsbeskyttelsen. Utvalget mener det kan
være et potensial for mer bruk av kausjon fordi det i de senere år har vært en økning i andelen
utlendinger blant de varetektsfengslede. N AST mener andre fengslingssurrogater er mer
anvendelige, f.eks. passbeslag eller beslag av nasjonalt I D-bevis.
N AST mener videre at økt bruk av kausjon og annen sikkerhetsstillelse vil medføre at flere
utlendinger med siktelse unndrar seg strafforfølgning. Dette vil ha negativ innvirkning på
kriminalitetsbekjempelsen; sakene der en utledning er siktet vil ved flukt til utlandet bli
henlagt eller antallet utleveringssaker vil øke. De fleste land utleverer ikke egne borgere.
Norge er ennå ikke en del av den europeiske arrestordre (EAV/) i EU hvor prinsippet om
utlevering av egne borgere er forlatt.

Konklusjonen til N AST er at kausjonsinstituttet er lite brukt, men kan være anvendelig i noen
ffi egnede saker.

Elektronisk kontroll
Til lovutkastet $ 15-l (1) c) og d):

Tiltaket er tenkt å være et varetektsurrogat ved unndragelsesfare der det er aktuelt å "pålegge
den mistenkte å oppholde seg et bestemt sted" m.v. ($ l5-1 (1) litra c) eller "unnlate å
oppsøke bestemte steder" m.v, $ 15-l (19 litra d). Tiltakene kan også anvendes ved fare for ny
straffbar handling som beskrevet i $ 1 5-5 første ledd idet $ 1 5-5 første ledd henviser til "tiltak
som beskrevet i 15-1 første ledd.

NAST viser til de momenter Justiskomiteens mindretall førtei pennen i anledning
lovforslaget som ble vedtatt ved lov 24. mai2013 nr. 19 om elektronisk kontroll, foreslått
tilføyet som et nytt tredje ledd i straffeprosessloven $ 188, har noe for seg. Mindretallet i
Justiskomiteen mente at regjeringen skulle fremme nytt lovforslag om elektronisk kontroll
som varetektsurrogat hvor dette bare kan benyttes med disse restriksjonene som hovedregel:

o Siktede har ikke vært straffedømt tidligere.
o Siktede er under 18 år.
o Mindre alvorlig kriminalitet. Elektronisk kontroll som varetektsurrogat må ikke

benyttes i saker som omhandler liv, legeme, og helbred da brudd vil kunne få
alvorlige konsekvenser for offeret i straffesaker.

Etter NAST's oppfatning er tiltaket egnet for unge lovbrytere under 18 år

Kapittel 15. Meldeplikto pågripelse og fengsling
Generelt:

I $ l5-1 er de inngrep som tradisjonelt er betegnet som pågripelses- og varetektsurrogater
listet opp i samme bestemmelse som pågripelse og fengsling. De mindre inngripende tiltak er
beskrevet i $ l5-l (1) litra a) - passbeslag mv. til og med e) - sikkerhetstillelse. Pågripelse og
fengsling er regulert som tvangstiltak i litra f) og g).

NAST synes bestemmelsen har fått en uheldig oppbygging. Etter overskriften gjelder
bestemmelsen begrensninger i bevegelsesfriheten ved unndragelsesfare. Den omstendighet at
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samtlige tvangstiltak skal inn i denne innledende bestemmelse og deretter bli henvist til, er
etter vår mening en uheldig redigering og g¡ør ikke kapittelet lett tilgjengelig for leseren.

Gjeldende lov der tvangsmidlene er regulert hver i sær i spesifikke bestemmelser med vilkår
for tvangsmiddelet og fellesvilkåret "uforholdsmessig inngrep" regulert i en egen
bestemmelse, er en bedre løsning.

Oppbyggingen og betydningen av "minsteinngrepsprinsippet", se $ 15-1. Oppbyggingen: i
stedet for gjeldende lov der hvert tvangsmiddel er regulert i enkeltbestemmelser, er $ 15-1 i
lovutkastet til ny straffeprosesslov bygget opp slik i første ledd at den innledningsvis gir
anvisning på at den regulerer saker med unndragelsesfare. I tillegg listes 5 tvangsmiddel man i
den någjeldende lov vil betegne som fengslingssurrogater - innlevering av pass, meldeplikt,
påbud om oppholdssted og sikkerhetsstillelse/kausjon, se $ 15-l første ledd a) - e). I Litra f)
omtales pågripelse og i litra g) - fengsling. NAST synes bestemmelsens oppbygging er noe
forvirrende og ingen forbedring sammenliknet med dagens regelverk.

Utvalget mener at det samsvarer best med "det minsteinngrepsprinsipp som bør gjennomsyre
reguleringen av tvangstiltak, at reglene om denne typenfrihetsinnslvenlminger struktureres
med utgangspunh i en opplisting av alle de ahuelle tiltakene, og slik at de mindre alvorlige
inngrepene angis først. ... Denforeslåtte reguleringen tar sihe på å betone vihigheten av å
vurdere om et av de mindre inngrepene er tilstrekkelig."

Forslaget om oppbygging av tvangstiltaksbestemmelsene er etter NAST sin mening uheldig.
Oppbyggingen av tvangsmidlene i gjeldende straffeprosesslov i eget kapittel og med
tvangsmidlene spesifisert med vilkår i enkeltstående paragrafer er etter vår mening en bedre
løsning enn utvalgets forslag.

Kvalifikasj onskrav for fengsling
Etter lovforslagets $ 15-1 (2)kanbare fengsling besluttes når mistanken gjelder overtredelse
av et straffebud som etter loven kan medføre fengsel i2 åtr eller mer. Dette kvalifikasjonskrav
er unødig strengt og lite gjennomtenkt. Hvis forslaget blir vedtatt viser en gjennomgang av
straffeloven at følgende straffebestemmelser ikke gir grunnlag for fengsling fordi
strafferammen er for lav:

o Straffeloven $ 271 - kroppskrenkelser
o Straffeloven $ 263 - trusler
o Straffeloven $ 306 - avtale om å møte et barn under 16 ar for å begå seksuelt overgrep

("grooming")
o Straffeloven $ 323 - mindre tyveri
o Straffeloven $ 351 - skadeverk
o Vegtrafikkovertredelser

Et kvalifikasjonskrav for fengsling bør etter NAST' mening settes til I år. Uansett må
alvorligheten av den straffbare handling og residivfaren være sentrale momenter ved
forholdsmes sighetsvurderingen.

ttBorgerarresttt

Lovutkastet $ 15-13 (2) henviser til $ 15-1, l5-2 og 15-5. $ l5-2 stiller opp et
kvalifikasjonskrav på 2 år. For å foreta "borgerarrest" må det dreie seg om en straffbar
handling som kan medføre fengsel i mer enn 2 är. DeIte vil si at enkelte bestemmelser i
straffeloven er unntatt fra borgerarrest, nemlig

Strl $ 271 - kroppskrenkelse (legemsfornærmelse) har en strafferamme på fengsel til I år.

Strl. $ 323 - mindre tyveri: bot.
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Strl. $ 351 - skadeverk: bot eller fengsel inntil I år

Endringen i forslaget til ny straffeprosesslov vil medføre at privatpersoner ikke lovlig kan
gripe inn for å stoppe en som blir slåu, eller et pågående tyveri eller skadeverk. Dette er ikke
minst viktig der politiet har lang responstid og/eller kriminaliteten begås på steder som
primært baserer seg på vektere for å opprettholde lov og orden. Ett bortfall av disse
bestemmelsene kan fort medføre økt gatekriminalitet og usikkerhet i bybildet.

NAST mener det foreslåtte kvalifikasjonskravet til den straffbare handling for å foreta
borgerarrest er for hø¡. Gjeldende bestemmelser i strpl. $ 173 og $ 176 bør videreføres i ny
lov.

Lovforslaget $ 15-2 (3): tvangsmidler på grunnlag av bevisforspillelsesfare og $ 15-12:
Restriksjoner under pågripelse og fengsling. Isolasjon.

Utvalget har foreslått en 3 måneders maksimumsfrist for fengsling begrunnet i
bevisforspillelsesfare. Forslaget er vidtgående og vil ha negativ innvirkning på evnen og
muligheten til å bekjempe alvorlig kriminalitet med internasjonale forgreininger. Forslaget vil
ha negativ innfl¡else på muligheten til å dele bevis med andre land for å avdekke og
bekjempe kriminelle nettverk. Det betenkelige med forslaget er også at det er fremsatt uten
noen analyse av kriminalitetsbildet; for eksempel karakteristika med organisert kriminalitet og
terrorforbrytelser. Ei heller er det noen reell drøftelse av tidsforbruket ved bevisinnhenting
internasjonalt via rettsanmodninger. Det foreligger ikke noe dypdykk i enkeltsaker for å
trekke ut erfaringer med etterforsking av større straffesaker. En slik er nødvendig av hensyn
til en seriøs vurdering av 3 måneders fristen i saker med bevisforspillelsesfare. N AST kan
ikke spore noen kontakt mellom utvalget og de politi- og påtalemiljøer som arbeider med
ovennevnte saker. Hva med den satsing som har vært gjort av norske myndigheter i Interpol,
Europol og Eurojust-samarbeidet samt tilknytningen til moderne verktøy for intemasjonal
rettshjelp som tilleggsprotokoll nr.2 til1959 konvensjonen og M LA 2000 ? Satsingen er
foranlediget av at kriminalitetsbildet er intemasjonalt og sammenvevd. Det er ingen grunn til
å tro at kriminalitetsutviklingen ender seg intemasjonalt; tvert i mot tyder mye på at
nettverkskriminalitet brer om seg og blir stadig mer utfordrende å etterforske; særlig ut fra at
bevis er ofte å finne i elektronisk form og lagret i "skyen" og i tillegg er mediet der beviset
finnes kryptert. Personvernhensyn har i de siste år fått stor plass og medført at
bevisinnhenting er mer tidkrevende. Utvalgets forslag bærer preg av en prinsipiell motstand
mot bruk av varetektsfengling.

Norge har gjennom de siste år lojalt fulgt opp den kritikk som har vært reist av FN's
torturkomite på bruk av varetekt; noe som har ført til nye lovregler for bruk av isolasjon under
fengslingsperioden og bruken av glattcelle. Domstolene har også nøye fulgt opp
håndhevingen av regelverket. Fremdriften i etterforskingen i saken følges nøye av retten og
politiet må redegjøre for fremdriften for etterforskningen i hvert fengslingsmøte.

Basert på erfaringer gjennom mange år med store, kompliserte straffesaker med internasjonale
forgreininger - ofte organisert kriminalitet - har statsadvokatene ved N AST merket seg
følgende: selv landets mest profesjonelle og kompetente politienheter har store problemer
med å avdekke og oppklare slike saker. Siktedes rett til taushet benyttes regulært og bevisene
i sakene er ofte fragmentariske og tilgjengelig i medier som krever teknisk gjennomgang og
analyse. Bevisene må ofte innhentes gjennom internasjonale kanaler.

En typisk utvikling i en sak som etterforskes av KRI POS og PST, er at den utvikles over tid.
Den starter gjerne med pågripelse av en mistenkt og beslag av noen bevismidler.
Ved eventuell forklaring fra den mistenkte og undersøkelse av de beslaglagte bevismidlene,
vil som regel føre til flere pågripelser i inn- og utland med et påfølgende intemasjonalt
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samarbeid. Nye sakskompleks etterforskes i andre bercrte land, ofte i samarbeid med Europol
og Eurojust. Det kan i kjølvannet av det internasjonale samarbeidet opprettes en felles
etterforskningsgruppe mellom de berørte land. Det sier seg selv at en 3 måneders frist for
fengslinger på grunnlag bevisforspillelse, er svært ødeleggende for slike saker. Et eksempel er
hvor man vil hindre at en narkotikakurer varsler bakmannsappantet.

I saken mot Ubaydullah Hussain m.fl. som ble domfelt i Oslo tingrett til 9 års fengsel (anket,
ikke rettskraftig) for deltakelse i terrororganisasjonen I SI L og rekruttering av en person til
denne terrororganisasjonen, var perioden der grunnlaget for fengslingen var
bevisforspillelsesfare ca 8 måneder. Det ble fremmet rettsanmodninger til 7 land inkludert
Australia og Tyrkia. Bevisinnhenting fra utlandet tok til sammen ca.7-8 måneder. Dette
tidsperspektiv er kort i en sak med både omfattende innenlands - og utenlandsetterforsking.
I andre saker kan bevisinnhenting fra utlandet - herunder bevisopptak av vitner - ta 8-14
måneder, særlig gielder dette utenfor Europa. Bevis fra sosiale medier er eksempelvis
tidlaevende å innhente. For å innhente bevis på Facebook må retsanmodning r.rrd.r fra politi
til statsadvokat, via riksadvokaten til Justisdepartementet. Rettsanmodningen sendes deretter
giennom diplomatiske kanaler til Justisdepartementet i USA. Justisdepartementet i U SA
sender anmodningen - hvis den fyller vilkårene - til en føderaI dommer for prøving. Etter
domstolsavgjørelse - og hvis dommeren godkjenner - kan anmodningen sendes Facebook for
rurdering. Det sier seg selv at tidsforbruket blir høyt. NAST har erfaring for at
rettsanmodninger med begjæring av opplysninger fra Facebook kan ta 6-10 måneder, selv i
saker med varetektsarrest.

Administrative og økonomiske konsekvenser av en fengslingsfrist på 3 måneder i saker der
grunnlaget er bevisforspillelse er ikke tilstrekkelig utredet av utvalget.

Hvis bestemmelsen vedtas kan man spøffe seg; hvilken innvirkning vil en slik restriktiv
bestemmelse har for muligheten til å avdekke alvorlig og organisert kriminalitet av
internasjonal karakter? Vil seksjonene som skal søke å bekjempe organisert kriminalitet miste
slagkraft? Vil bidraget fra de norske deskene i Europol og Eurojust bli påvirket negativt,
herunder samarbeidet med andre land?

NAST er redd alle spørsmål i avsnittet ovenfor besvares medþ hvis bestemmelsen vedtas.

NAST mener slike fristregler er uheldige; ingen alvorlig sak som gjelder organisert
kriminalitet vil være ferdig etterforsket på 3 maneder. Saken utvikles over tid og det tar tid å
finne bevis og analysere disse, særlig hvis elektroniske lagringsmedia som telefoner,
datamaskiner skal de-krypteres, analyseres og systematiseres. Bevisinnhenting i
lagringsmedia kan aktualisere nye pågripelser av medskyldige og nye vitner som må avhøres.

Utvalgets forslag på dette punkt bør ikke tas til følge.

Til lovforslaget $15-12: Restriksjoner under pågripetse og fengsling. rsolasjon
Det vises til utvalgets begrunnelse i kap. 14.4.5.6 side324 og325. Utvalget var inne på
tanken om å avskaffe adgangen til isolasjon helt og holdent. Utvalget henviser på side 325
venstre spalte til erfaringene etter siste endring av isolasjonsbestemmelsene at det ikke er
hevdet fra noe hold at etterforskningshensyn har blitt skadelidende. N AST bemerker at det er
vanskelig å se at utvalget har undersøkt om det faktisk er slik de hevder; at
etterforskningshensyn ikke har blitt skadelidende. Vi kan heller ikke se at utvalget har hatt
møter med de etterforskningsmiljøer som har et særlig ansvar for den type saker der fengsling
med restriksj oner er avgj ørende for etterforskningsresultatet,
se N OU pkt.2.3 på sidene 98-100. N AST mener utvalget går for langt i å begrense bruk av
restriksjoner under fengsling. Det fremgår av lovforslaget $ I5-2 (2) at "isolasjon kan ikke
besluttes for lenger ewt2 uker av gangen og kan bare unntaksvis forlenges".
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Under henvisning til forslagets $ 15-2 vil det si at isolasjon uansett er begrenset til 3 måneder.

Dette er en uholdbar begrensning i store, alvorlige saker, spesielt saker som gjelder
nettverkskriminalitet av internasjonal karakter. I alvorlige saker der tunge kriminelle miljøer
står for kriminaliteten, er det mange eksempler på at den som er undergitt varetektsarrest
klarer å kommunisere med medskyldige på frifot, enten ved at beskjeder smugles inn og ttt av

fengselet eller ved mobiltelefoner smugles inn til den innsatte.

Gjeldende lovs $ 186 og $ 186a er mer balansert utfra samfunnsbeskyttelsen og individets
rettigheter.

Til lovforslaget $ 15-3 "Rettshåndhevelsesarrest"
Forslaget er stort sett i overenstemmelse med gjeldende lov $ 172. Henvisning til at det " kan

besluttes tiltak som angitt i $ 15-1 første ledd", er noe misvisende idet $ 15-1 første ledd litra
a) - Ð synes upraktiske opp mot formålet med bestemmelsen. En ser ikke at for eksempel

sikkerhetsstillelse, passbeslag eller meldeplikt er særlige aktuelle tvangsmiddel i denne

sammenheng. B estemmelsen bør føl geli g omformuleres.

Til lovforstaget $ 15- 5. Fengsling pga fare for ny straffbar handling
Lovforslaget er en innskjerping av adgangen til å fengsle pga av gientakelsesfare.

Vurderingstemaene angitt i loven er at det "særlig skal legges vekt på karakteren av

lovbruddet mistanken gjelder, og mistenktes tidligere adferd". I motivene på side 602 er det
angitt at det må foreligge sterk sannsynlighetsovervekt for gientakelse. Det skal mao mye til
for gjentakelsesfengsling. I tillegg skal det etter annet ledd kan fengsling pga gjentakelsesfare

bare besluttes for å hindre at mistanke begår lovbrudd som utsetter noens liv, helse eller frihet
for fare, eller ved gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig art eller særlig plagsom art.

Etter NAST mening er bestemmelsen for restriktiv for å kunne fengsle pga gientakelsesfare.

Vil gjentatte grove tyverier, innbrudd eller bedragerier kunne gi grunnlag for fengsling ? Vil
en narkotikamisbruker som begår gjentatt vinningskriminalitet raÍtmes ? Trolig ikke slik
bestemmelsen er utformet.

Lovutkastet $ l5-13 første ledd2 punktum er ny:

"Den beslutningen om pågripelse gjelder kan lveve pågripelsen innþr retten til prøving. "

Det utferdiges et stort antall pågripelser hvert år. Fra Oslo politidistrikt alene er det innhentet

følgende tall på antall pågripelser:

12014 ble 6823 pågrepet i gamle Oslo politidistrikt.

12015 ble 6393 pågrepet i gamle Oslo politidistrikt.

12016 ble 5544 pågrepet i gamle Oslo politidistrikt.

12017 ble 1932 personer pågrepet fram til 8. juni

Tallene inkluderer ikke pågripelser for blodprøve i utåndingsprøve etter vegtrafikkloven.

Etter NAST oppfatning er den foreslåtte bestemmelse om adgangtil etterfølgende rettslig
prøving for den som har vært pågrepet, en helt unødig bestemmelse. I motivene (N OU 2016 :

24 side 605 høyre spalte) er det ikke gitt noen nærmere begrunnelse for hvorfor dette foreslås.

Ei heller er administrative og økonomiske konsekvenser av endringen for politi,
påtalemyndighet og domstoler nærrnere utredet. Endringen vil kunne få store konsekvenser

dersom en ordning med etterprøving blir utbredt. Bestemmelsen bør utgå. Den som har vært
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pågrepet og mener dette er urettmessig,bør være henvist til å anmelde forholdet til
Spesialenheten og/kreve erstatning for uberettiget forfølgning.

x KAPI TTEL 18 I LOVT]TKASTET: RAN SAKI N G OG
U NDERSØKELSE AV TI N G

Det foreslåtte kapittel er i hovedsak en forlengelse av gf eldende regelverk, men noe forenklet.
Delingen mellom generelle bestemmelser for alle tvangstiltak i kap. 14 og særreglene for
tvangstiltaket ransaking er som påpekt ovenfor om kapittel14, gSør reglene vanskelig
tilgj engelige og skaper uklarheter.

Beslutningskompetansen er foreslått videreført, dvs. at domstolen har primærkompetanse til å
beslutte ransaking og at påtalemyndigheten har kompetanse i hastesaker.

NAST har i utgangspunktet ingen innvendinger til forslaget, men vi antar at de fleste
ransakinger (både av person og rom m.v.) skjer i forbindelse iverksetting av pågripelser. En
mer era
ikke retten. Den som det ransakes hos kan uansett begjære rettslig prøving av beslaget. Dette
vil virke effektiviserende og ressurssparende for domstolene og påtalemyndigheten. Dette er
også en type beslutninger påtalemyndigheten har lang og omfangsrik erfaring i å foreta og
som sj eldent kritiseres.

Videre ser det ikke ut til at gjeldende bestemmelse i straffeprosessloven $ 197 andre ledd
andre setning om at hastekompetanse for statsadvokaten til å beslutte ransaking av et
redaksjonslokale eller tilsvarende, er videreført i utkastet til ny lov. Dette er etter var mening
uheldig. Det er etter vår mening behov for videreføring av denne bestemmelse.

XI KAPI TTEL 19 I LOVT]TKASTET: BESLAG OG
U TLEVERI N GSPÅT, N CC. I N N DRAGNI N G BE SLU TTET AV
pÅTAt,nM YN DI GH ETE N

Til $ 1e-I.

NAST er uenig i at polititjenestemenn bare kan ta beslag i hastetilfelle. Det vises til $ utkastet

$ 14-3 tredje ledd. Ordningen om at påtalemyndigheten skal kontaktes løpende ved funn av
bevismidler på et åsted, er lite praktisk. En erfaren kriminaltekniker som undersøker et åsted
har bedre forutsetninger for å vurdere dette.

Gjeldende bestemmelse i strpl. $ 206 bør videreføres.

Til S f9-6. Sikringspålegg
I lovutkastet $ I 9-6 første ledd er det foreslått at det kan gis pålegg om lagring av elektroniske
data som ledd i etterforskingen av en straffesak hvis dataene kan ha betydning som bevis, uten
hensyn til mistankekravet i $ l4-1.

NAST bemerker at i dag lagres teledata hos de fleste teleselskaper i 90 dager. I P-data lagres
kun i 21 dager som gjør at Norge står i en negativ særstilling blant de fleste land, ikke bare i
Europa.
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Dagens situasjon der elektroniske data lagres i kun kort tid g1ør at politiet - særlig i saker som
gjelder alvorlig og grenseoverskridende kriminalitet herunder terror - mangler det verktøyet
som kan identifisere gjerningsmenn og nettverk av kriminelle. Sakene blir uløst eller kretsen

av gjemingmenn begrenses til perifere personer med små roller i det kriminelle forhold. Den
korte lagringstiden av elektroniske data kan også føre til at etterforskingen blir mer komplisert
og tidkrevende enn ellers. I dagens kriminalitetsbilde er elektroniske bevis ofte avgjørende for
løsningen av en alvorlig straffesak. Dette gjelder ikke minst cybercrime som det ønskes økt
innsats mot i fremtiden.

NAST savner en bredere gjennomgang av temaet i utvalgets utredning. Etter vår mening
burde utvalget ha gått inn i enkeltsaker og sett på hvilken betydning elektroniske bevis har i
den enkelte sak og hvilken betydning lagringstiden har hatt for oppklaringen av saken. Vi
føler attidsperioden på 90 dager som utvalget har foreslått har et tilfeldighetspreg snarere enn
en dypere gjennomgang av lagringstiden betydning for oppklaring av alvorlig kriminalitet.

Basert på erfaring fra enkeltsaker etterforsket av Kripos og PST vil NAST foreslå at
lagringstiden for elektroniske data settes til minimum 1 år.

Beslutningskompetansen for å gi sikringspålegg er lagt til påtalemyndigheten.
NAST støtter dette.

Til $ 19-7. Utleveringspålegg mv
Bestemmelsene er stort sett i samsvar med dagens regler. N AST vil allikevel foreslå at
påtalemyndigheten får primærkompetanse til å beslutte utleveringspålegg, ikke bare begrenset
til de situasjoner som er nevnt i $ 19-7 fierde ledd. Den som raÍtmes av pålegget kan gis en

etterfølgende adgang til domstolsprøving. Dette vil sannsynligvis frigjøre kapasitet hos
domstolene.

Generelt
Etter vår oppfatning er det behov for en grundig gjennomgang av beslagsreglene. Slik
situasjonen er i dag er det et særlig behov for å fa ryddet opp i regelverket og praktiseringen
av dette rundt beslag som det knytter seg bevisforbud til, jf. straffeprosessloven $ 204 første
ledd. I dag er det slik at hvis det skal tas beslag i eksempelvis advokatkorrespondanse må
spørsmålet om adgangen til å ta beslag bringes inn for retten. Denne fremgangsmåten er
domstolskapt og har sin rettslige forankring i straffeprosessloven $ 205 tredje ledd. Prosessen
for retten har vist seg utfordrende og ofte møter politiet dommere som er svært usikre på

hvordan de skal gå fram. Særlige problemer knyter seg til gjennomgang av store
datamengder.

Slik embetet ser det må lovgiver i forbindelse med utarbeidelse av ny lov gå grundig gjennom
alle problemstillingene som beslagsreglene reiser slik at det kan etableres et tydelig regelverk
som fungerer i den tidsalder vi lever i. Utvalget har ikke hatt forutsetninger til å gå så grundig
til verks som nødvendig så denne jobben må departementet giøre.

XI I KAPI TTE LaO.I N N GRE P I KOM M U NI KASJON

L. Utkastet S 20-2 første ledd
Spesialmotiver s. 617.

Det fremgår av utredningen på s.617 annen spalte femte avsnitt at det er et vilkår for å
gjennomføre kommunikasjonsavlytting etter første ledd at den mistenkte identifiseres.
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Dette er en endringfra situasjonen i dag hvor det kun er et krav at noen med skjellig grunn
kan mistenkes for konkrete lovbrudd.
En endring som foreslått vil kunne Ë svært store følger for politiets bevisinnhenting ved bruk
av avlytting. I dag er situasjonen ofte slik at en person som avlyttes ringer en annen som
åpenbart er med på det straffbare forholdet som danner grunnlaget for kontrollen.
Vedkommendes telefon vil naturligvis bli koblet opp og personen vil kunne omtales som NN
eller lignende hvis politiet ikke klarer å identifisere personen. Hvis loven endres som foreslått
vil dette ikke lenger kunne gjøres og det er svært problematisk. Det fremstår for embetet som
uklart om utvalget har sett problemstillingen og tatt bevisst standpunkt til at loven må endres
på denne måten uaktet konsekvensene for bevisinnhentingen. Alternativt har utvalget ikke
tenkt gj ennom problemstillingen.
Uansett hva utvalget må ha tenkt eller ment så mener embetet at loven må ha samme
formulering som straffeprosessloven $ 216 a første ledd har i dag hva glelder krav til
identifisering.

2. Utkastet S 20-5
Lovtekst s. 56 og spesialmotiver s. 618

2.1 Dagens rettstilstand
Det finnes i dag ingen bestemmelse som pålegger politiet å avbr¡e innhenting av
opplysninger ved bruk av kommunikasjonskontroll eller ¿ilrnen type avlytting på bakgrunn av
bevisforbud. Når det gjelder tilintetgjøring (heretter kalt sletting) så reguleres dette av
straffeprosessloven $ 216 g bokstav b (opplysninger fra kommunikasjonskontroll) og
straffeprosessloven $ 216 m siste ledd (opplysninger fra romavlytting). I det videre vil det for
enkelthets skyld kun bli henvist til straffeprosessloven $ 216 g bokstav b.

Hvordan straffeprosessloven $ 216 g bokstav b er å forstå har et stykke på vei fafi sin
avklaring i Høyesterett for så vidt gjelder såkalte $ I l9-samtaler/opplysninger (også kalt
advokatsamtaler) og såkalte $ I22-samtaler/opplysninger (også kalt nærståendesamtaler), jf.
Rt. 2014 1105, Rt. 2015 s. 81, Rt. 2015 s. 1435 og Rt. 2016 s. 644.

Rettstilstanden kan kort oppsummeres med følgende sitater fra de f:re avgSørelsene:

Rt. 201 5, s. 81 ($ 1 19-samtaler/opplysninger):

(25) Det gjenstår etter dette å ta stilling til hvordan påtalemyndigheten nærmere sknl håndtere
samtaler den vet - eller ved gjennomgangen blir klar over - at er med en advoknt, men hvor
det er usikkert om det dreier seg om en klientsamtale somfaller inn under straffeprosessloven

s 1re.

26) Det ble - som tidligere referert - under lovbehandlingenþrutsøtt at en gjennomhøringfra
politiets side med dette formålet ikke ville være i strid med EMK artikkel 8, jf, nå også
Grunnloven S 102. Detforeligger ingen avgjørelsefra EMD som direkte tar stilling til dette
spørsmålet.

(27) Jeg er likevel under en viss nil kommet til at detfølger av de prinsipper som knn utledes av
EMDs pralrsis, at en slik gjennomhøring rommes av Grunnloven $ 102 og EMK artikkel 8, jf,
blant annetforutsetningen i EMDs dom i saken Kopp mot Sveits 25. mars 1998 [EMD-]994-
23224J. Det knn også vises til saken Campbell mot Storbritønnia 25. mars 1992 [EMD-]988-
13590J. Denne gjaldt rihignok en onnen problemstilling, nemligfengselsmyndighetens
begrensede adgang til å åpne brev fra advokat til en innsatt, men premissene har nokså
generell rekkevidde. I avsnitt 48 heter det:
<... the Court sees no reason to distinguish between the dffirent categories of conespondence
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with lawyers which, whatever their purpose, concern matters of a private and confidential
character. In principle, such letters are privileged under Article L..Ð.

(25) Dette innebærer at påtalemyndigheten i de tilfellene jeg drøfter, må slette samtalene med

mindre det etableres en ordning som på dette punktet er i samsvar med EMK artikkel L
Forsvareren har subsidiært anført at samtalene i slike tilfeller må sendes tingrettenþr
gjennomgang uten at politiet påforhånd har gjennomgått disse. En slik praksis vil silve at
eventuelle samtaler som omfattes av straffeprosessloven S I19, tas ut av materialet og slettes

Eventuelle samtaler som ikke er vernet, returneres påtalemyndigheten. En slik ordning vil
etter mitt syn tilfredsstille lcravene i EMK artikkel 8. Om det her kan etableres andre
ordninger som også ville tilfredsstille lcravene i artikkel 8, tar jeg ikke stilling til.

Rt. 201 5 s. 1435 ($ 1 22-samtalerlopplysninger):

(72) Jeg oppsummerer det jeg mener så langt knn sies om hva som i dag er gjeldende rett

(7 3) For det første må straffeprosessloven $ 2 I 69 bolcstav b forstås slik at politiet generelt har
adgang til å giennomgå opptak også av slih materiale som bestemmelsen omhandler. Dette
gjelder likevel ikke opptak som det påforhånd er klart at inneholder samtaler som er omfattet
av vitneþrbudet etter straffeprosessloven S I 19 om yrkesmessig taushetsplikt, eller hvor dette

er usikkprt. I min videre drøftelse holder jeg disse situasjonene utenfor.

(74) Dernest mener jeg det fremgår av rettskildene at det er adgang til å benytte informasjonfra
giennomhøringen til å etablere den mistanke som er nødvendigþr å kunne beholde
materialet. Mistanken mot den nærstående behøver altså ikke være etablert påþrhånd.

(75) For det tredje mener jeg det må legges til grunn at uttrykket <snarest mulig> ikke kanforstås
som en henvisning til det som kunne være telmisk mulig. Det må i ølle fall være anledning til å
bruke den tid som er nødvendigfor å klarlegge om vilkårene for å beholde materialet er til
stede, herunder om det gir grunnlagfor å etablere en slik mistanke at sletteplih ikke inntrer.
Videre må det gis romfor å sammenholde materialet med andre resultater av den pågående
etterforskingen. Det kan også være nødvendig å åpne adgang til dolumentinnsynfor
forsvarerne. Hvor lang tid som her knn godtas må nødvendigvis bli skjønnsmessig og knn nok
avhenge blant annet av sakens komplelcsitet og omfonget av kommunikasjonskontrollen mv.

Jegføyer til at det selvsagt ikke vil være adgang til å opprettholde kommunikasjonskontroll
mot en siktet utelukkende i håp om at den skal kunne gi grunnlagfor mistønke også mot hans

nærstående.

(76) Jeg tar ikke endelig stilling til hvor lang tid som kan aksepteres. Det er ikke avgiørende Jor
mitt resultat, og nærmere avklaring bør her slcje ved lov, forslcrift eller retningslinjer fra
overordnet påtalemyndighet, eller en kombinasjon av dette.

Rt. 201 4 s. 1105 ($ 1 22-samtalerlopplysningçr

(59) Jeg er for min del blitt stående ved at sletteplikten må gjelde samtalene som sådanne og i sin
helhet, ikke bare det den besk¡tede personen selv sier. Slettingsregelen i $ 21 69 bokstav b er

en forlengelse av blant annet straffeprosessloven ç 122, som - gjennom et generelt unntak for
vitneplikten - besk¡.tter én ektefelle fra å inkriminere den andre. Det er bred enighet om
verdien av en slik regel, som har vært gjenstand for grundig lovgivervurdering ved flere
korsveier, senest i Prop. 147 L (201 2-201 3) side 102-104.I motsetning til en monolog
innebærer en samtale typisk at den ene deltakeren responderer på det den andre sier, enten

samtalen har preg av for eksempel informasjonsutveksling, rådgivning, dialog, diskusjon,
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krangel eller småprat. Det vil trolig bare helt unntaksvis være slik at man ved å <sladde> det
den ene samtalepartneren sier, også effektivt forhindrer at det kan trekkes slutninger om hva
som blir sagt, ut fra den andre samtalepartnerens reaksjoner og svar. Den lovforståelse
påtalemyndigheten tar til orde for, ville altså undergrave slettingsregelens formål og også
representere et innhugg i vernet etter $ l22. En mellomløsning - hvor politiet skulle vurdere
konkret om også samtalepartnerens bidrag må slettes fordi vedkommendes reaksjoner og svar
gir grunnlag for å trekke slutninger om hva den besk¡tede personen sier - virker for meg
aldeles upraktisk.

Rt. 2016 s. 64416 1 22 - santaler/opplv snin ser) :

(54) Jeg mener etter dette at det må oppstilles et meget begrenset unntakfra utgangspunktet om at
samtykke ikke medfører at slettepliktenfaller bort, nemlig når den mistenkte i samtalen begår
en straffiar handling mot den nærstående. Jeg tilføyer at når samtalen på denne måten likevel
kan brukes som bevis, må konselwensen bli øt den eller de siktede får lcrav på innsyn; slik
tiltalte også har hatt i denne saken.

Selv om Høyesterett har trukket opp retningslinjer gjenstår det fortsatt en rekke spørsmål som
bør fa sine svar i forbindelse med utarbeidelse av ny straffeprosesslov.

2.2 F r emtidig rettstilstand
Slik embetet forstår utkastet $ 20-5 så vil denne bestemmelsen innebære en utvidelse av
bevisforbudet som kan utledes av straffeprosessloven $ 216 g bokstav b. Bestemmelsen vil
legge støne begrensninger på politiets adgang til å innhente gitte opplysninger ved bruk av
kommunikasjonskontroll og annen avlytting sammenliknet med situasjonen i dag.
Tilsynelatende vil ikke fremgangsmåten skissert i avgjørelsen i Rt. 2015 s. 81 lenger kunne
benyttes og politiet vil ikke fä mulighet til å gjennomgå $ l22-samtaleriopplysninger slik som
beskrevet i avgjørelsen i Rt. 2015 s. 1435. Når det gjelder romavlytting så vil i realiteten ikke
private hjem lenger kunne avlyttes. Sannsynligheten for at familiemedlemmer snakker
sanìmen hjemme er så stor at avlytting rent praktisk ikke vil være mulig selv om ikke alt som
tas opp vil være $ l22-samtalerlopplysninger.

Etter embetets mening vil en utvidelse av bevisforbudet som her beskrevet være svært uheldig
og få stor betydning for politiets muligheter til å oppklare straffbare handlinger. For å belyse
de praktiske konsekvensene av dagens lovgivning, og hvordan det eventuelt vil bli hvis
bestemmelsen i utkastet $ 20-5 innføres, benyttes noen eksempler knyttet til $ 122-
samtaler/opplysninger.

2.3 Eksemplifisering
Embetet tar utgangspunkt i at politiet avl¡ter telefonen til en mann som er mistenkt for en
svært alvorlig straffbar handling eksempelvis drap, terror eller seksuelle overgrep mot bam.
Vedkommende ringer en kvinne politiet ikke vet hvem er og tilstår den straffbare handlingen
og forteller hva han har gjort. Opptaket av samtalen vil bli et svært viktig bevis og sågar
kanskje det helt avgjørende for oppklaringen av det straffbare forholdet. Lovgivningen i dag
legger, naturlig nok, ingen begrensninger i adgangen til benytte opptaket som bevis.

Eksempelet bygges så ut ved at politiet underveis i samtalen forstår at kvinnen i
telefonsamtalen er den mistenktes kone. Etter dagens lovgivning kan politiet lytte på
samtalen, men den må på et senere tidspunkt slettes hvis ikke konen kan mistenkes for et
straffbart forhold som kunne ha gitt selvstendig grunnlag for kontrollen. Det er altså slik at
hvis ikke politiets etterforsking leder til en slik mistanke mot konen må samtalen på et eller
annet tidspunkt slettes og det uaktet dens store bevisverdi. Hvis utkastet $ 20-5 hadde regulert
situasjonen skulle politiet stanset avlyttingen så fort det ble klart at det dreide seg om en
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samtale mellom ektefeller og samtalen skulle deretter vært slettet (hvis ikke mistankeunntaket
kom til anvendelse).

Over er det brukt et hypotetisk eksempel, men det finnes også et svært godt eksempel fra det
virkelige liv. Avglørelsen i Rt. 2015 s. 1435 satte sluttstrek for en lang prosess om sletting av

$ |22-samtalerlopplysninger i den såkalte "Lime-saken" som blant annet dreier seg om
organisert tvangsarbeid etter straffeloven (1902) ç 224,jf. $ 60 a.l201 6 satt 13 personer på

tiltalebenken i Oslo tingrett i nesten et år. Syv av disse hadde på ulikt vis familiær tilknytning
til hverandre. Opptak av avl¡tede telefonsamtaler og andre opplysninger fra
kommunikasjonskontroll var viktige bevis mot alle familiemedlemmene og en lang rekke

samtaler og tekstmeldinger ble bevisført. Med bestemmelsen i utkastet $ 20-5, jf. $ 9-3, eller i
tråd med mindretallets forståelse av straffeprosessloven $ 216 g bokstav b i Rt. 2015 s. 1435,
jf. avsnitt 119 og 120, skulle en god del av avl¡tingsmaterialet ikke vært innhentet, fordi flere
av de aktuelle tiltalte ikke var mistenkt for forhold som kunne ha begrunnet kontrollen.

2.4 Kommentar til dagens rettstilstand og lovforslaget
Etter embetets mening kan det ikke innføres en ny bestemmelse slik som foreslått i utkastet $

20-5. Videre mener vi at dagens rettstilstand heller ikke er tilfredsstillende fordi S I22'
samtaler/opplysninger må slettes. Nar det gjelder bestemmelsen for øvrig så bør kravet til
mistanke i unntaket senkes og det bør trekkes opp nænnere retningslinjer for praktiseringen
av reglene. Sett i lys av dette foreslår embetet flere endringer i straffeprosessloven $ 216 g

bokstav b og vi vil kommentere hvilke retningslinjer som skal trekkes opp.

2.5 Nærmere om $ l22-samtaler/opplysninger

2.5.1 Innledning
Etter en bred lurdering mener embetet at gode grunner taler for at særreguleringen av plikten
til å slette $ |22-samtalerlopplysninger må tas ut av straffeprosessloven $ 216 g bokstav b.

Lovgiver bes derfor om å vurdere dette.
Når det skal tas stilling til om detbør foretas en endring som foreslått må det foretas en

interesseaweining hvor hensynet til sakens opplysning holdes opp mot personvern og
fortrolighet i famitieforhold. I denne sammenheng vil det blant annet være på sin plass å

spøïe om hvorfor vi i Norge har en bestemmelse som pålegger oss å slette potensielt viktige
bevis. Videre er sammenhengen i regelverket av interesse. Hvordan er det med reguleringen i
andre nordiske land? Har de en tilsvarende bestemmelse? I forlengelsen av dette bør også

EMK vurderes. Tilsier internasjonale forpliktelser at vi må ha en særregulering av sletting av

$ 1 22-samtalerlopplysninger?

2.5.2 Generelt om interesseaweiningen
Det er ingen tvil om at menneskerettighetene har fått mer og mer oppmerksomhet i norsk
straffeprosess de senere år og hensynet til personvern står sterkt i Norge i dag. Men, skal dette

med det kriminalitetsbilde vi har i dag gå ut over muligeheten til å oppklare svært alvorlige
straffbare forhold? Embetet viser til eksemplene over som klart viser at vi har en sletteregel

som tidvis kan lede til helt uholdbare resultater. Slik vi ser det må hensynet til sakens

opplysning og kriminalitetsbekjempelsen nå tillegges større vekt enn personvernet og
fortrolighet i familieforhold, når spørsmålet om sletting av $ l22-samtalerlopplysninger skal

vurderes. I denne sammenheng viser embetet til at lovgiver i de senere âtr har giort flere
endringer i lowerket hvor hensynet til personvernet har måtte vike for hensynet til en effektiv
kriminalitetsbekjempelse. Et godt eksempel er endringen i adgangen til å bruke
overskuddsmateriale som bevis, jf. Prop. 147 L (2012-2013), og innføringen av dataavlesing

som metode, jf. Prop. 68 L (2015 -2016).
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2.5.3 Begrunnelsen for den særlige plikten til å slette $ l22-samtaler/opplysninger

2.5.3.1 Lovgivningshistorikk
N U T 1 969:3 Straffeprosesslovkomiteen

Lovforslag S 218
Når noen med grunn mistenkes for en handling som nevnt i straffelovens kapittel 8, 9, I4, çS
I3I, I32, 227, 266 eller 390 q, eller som etter loven knn medføre straff av fengsel i I år eller
mer, knn retten ved kjennelse gi politiet tillatelse til å avlytte samtaler til ogfra bestemte

telefoner som den mistenhe besitter eller kan ventes å ville bruke, dersom det må antas at slik
avlytting kan være av vesentlig betydning for oppklaring av saken. Tillatelsen gis for et

bestemt tidsrom og ikke for mer enn en uke om gangen.

Er det fare ved opphold, knn ordre fra påtalemyndigheten tre i stedet for beslutning av retten,

men ikke ut over 24 timer. Senest samtidig med at påtalemyndigheten gir sin ordre, sknl den

forelegge spørsmålet om avlyttingfor retten til avgiørelse.
Påtølemyndígheten skøl sørgefor at opptak eller notater som er gjort under avlytting,
snørest mulíg blir tìlintetgjort i den utstrekning de er uten betydningfor etterþrskìngen,
eller gjelder uttølelser som retten etter reglen¿ t S$ 118-121 íkke vílle kunne motta
vedkommendes vitneþ r kløring om.

Merk: Ingen henvisning til vitnefritaksregelen for nærstående i den gamle $ 123

Spesialmotiver $ 218 tredje ledd
For så vidt angår bruken av opplysninger som påtalemyndigheten skaffer seg ved

teleþnavlytting, må den i prinsippet være begrenset på samme måte som hvor det gielder
opplysninger sknffet ved gjennomsyn av dokumenter som viser seg ikke å kunne beslaglegges,
jfr. utk tredje ledd samt S 207 og $ 208 annet ledd.

Lovforslag S 207
Det kan ikke tas beslag i dokumenter eller annet hvis innhold er undergitt taushetsplih, og

som besittes enten av den som er forpliktet til taushet, eller av den som har lvav på
hemmeligholdelse.
Dette forbud gjelder ikke dokumenter eller annet som inneholder betroelser mellom personer
som er mistenh for å være medslryldige i det straffiare forhold. Det er heller ikke til hinder

þr at dokumenter eller annet blir fratatt urettmessig besitter for å muliggiøre overlevering til
rette vedkommende.

Spesialmotiver $ 207
Komiteen antar at denfritagelse for vitneplikt som gjelder for siktedes pårørende, ¡fr. Utk $
123, ikke bør begrunne et tilsvarende forbud mot beslag, slik som tilfellet er i dag (se også

dansk Rpl. S 745 stk. 2 og svensk RB kap. 27 S 2 annet punktum). Om siktede har slcrevet et

brev til sin mo4 bør nok denne være fritatt for å vitne i den anledning, men dette bør ikke

utelukke at brevet beslaglegges og brukes som bevis, jfr. Også bemerlmingene til utk. S 161

om legemsgransking av siktedes pårørende. (Et brev kanf,eks. gí bevis þr siktedes þrsøk på
åfå en av sine pårørende til å avgifalskforklaring.) Det er de pårørendes ahive medvirlcning

til åfå saken opplyst som ikke bør kunne kreves. Plihen til å utlevere tingen (f.elç". et brev) er
derþr også begrenset på samme måte som vitnepliúen (ifr. Utk. S 213). Det vises for øvrig til
utk. $ 195, hvoretter ransaking ikke vil lamne besluttes i saker hvor loven ikke gir adgang til å

anvende frihetsstraff.

Oppsummertlg6g: Ikke forslag om sletting av $ t22-samtaler/opplysninger
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Utviklingen videre
2. desember 1976 - Midlertidie lov om adgang til telefonkontroll ved etterforskning av
overtredelser av narkotikalovgivningen

$ l femte ledd

Påtalemyndigheten sknl sørge þr at opptak eller notater som er gjort under avlyttingen,
snarest mulig blir tilintetgjort i den utstrelcning de er uten betydningfor etterþrslcningen,
eller gielder uttalelser som retten etter reglene i straffeprosessloven SS 176 (dagens ç 122),
178 og 180 ikke vil kunne lcreve vedkommendes vilneforklaring om med mindre vedkommende
mistenkesfor en straffiar handling som går inn under denne lov.

Merk: Henvisning til den gamle vitnefritaksregelen for nærstående i $ 176.

Ot.prp.nr .20 (.1 97 6 -7 7 \

Femte ledd svarer i prinsippet til komiteutknstets S 2I S tredje ledd. Det har vært lcritisert at
þrslaget om tilintetgjøring av opptak og notater ikke går langt nok når det gjelder
opplysninger ov personlig natur. Man har foreslått en utviding i forhold til komiteutkastet ved
å vise til straffeprosessloven S 176 omfritakfor vitneplikt på grunn av slektskap m.m. For
øvrig er det vanskelig åformulere en generell begrensning i lovteksten på det grunnlag som
her antydet. Man understreker at tilintetgjøring i ølle tilfelle skal skje i den utstrehting
opptakene m.m er uten betydningfor etterþrskingen

Oppsummert 1976: Plikt til å slette $ 122-samtalerlopplysninger lovfestes.

Utviklingen videre
Ot.prp.nr. 1 5 (1 978-79)

Videreføring av midlertidig lov. Sletting ikke berørt.

Rundskriv G 20179 rundskriv fra Justisdepartementet.

Sletting ikke berørt.

Ot.prp.nr.60 (l 984- I 985)

Endringer i den midlertidige loven fra1976. Videreføring av slettebestemmelsen uten
endringer. Ingen begrunnelse.

Ot.prp.nr.4O (1 991 -1 992)

Endringer i bestemmelsene om telefonkontroll i straffeprosessloven. Sletting ikke berørt.

NOU: I 997: 1 5 Metodeutvalget

Sletting av $ 1 22-samtaler/opplysninger ikke berørt.

Ot.nm.nr.64 (1998-1999)

Det gjøres en del endringer i bestemmelsen uten at spørsmålet om sletting av $ 122-
samtaler/opplysninger berøres.
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Ot.prp.nr.8 1 (1 999-2000)

Presisering i straffeprosessloven $ 216 d.

NOU 2009:15 Skiult - åoen kontroll

Utvalget går inn for at særbestemmelsen i straffeprosessloven 216 gbokstav b skal
videreføres. Ingen drøftelse om hvorfor bestemmelsen fortsatt skal omfatte $ 122-
samtaler/opplysninger.

Proo.l47L (2012-2013\

Forslag om at særbestemmelsen videreføres. Det kan synes som om departementet mener at
hensynene bak straffeprosessloven $ 122 om vitnefritak også begrunner sletteregelen. Det
pekes på at sletting av $ L22-samtaler/opplysninger er forankret i hensynet til den nærstående
mens sletting av $ 119-samtaler/opplysninger skal verne om fortroligheten mellom mistenkte
og personer med nærrnere angitte stilinger. Hensynet til fortrolighet i familieforhold nevnes
ikke som argument for sletting av $ l22-samtalerlopplysninger.

Lowedtak 1 05 (201 2-201 3)

$ 216 g skal lyde:
Opptaþ kopier, notater eller annen gjengivelse fra kommuniknsjonskontrollen som ikke er
fremlagt som bevis i søken, skal slettes når saken er avgjort ved rettslcraftig dom dersom de
åpenbart er uten betydningfor saken, og ellers sperres. Med sperring menes markering av
materiale i den hensikt å begrense denfremtidige behandlingen av dette.
Dersom saken henlegges, sksl materiøle fra kommuniknsjonskontrollen slettes etter at
klagefristen i S 59 a er utløpt. Klages det over henleggelsesbeslutningen, skal sletting utsettes
til etter at klagen er endelig avgiort. Påtalemyndigheten knn likevel beslutte at materialet i
stedet skal sperces, dersom det er grunn til å regne med at sihede vil lveve erstatning i
anledning av forfølgning eller at materialet kan fa vesentlig betydning þr senere
etterþrslcning ellerforebygging av en straffiar handling.
Opplysningerfrø kommuníkasjonskontrollen som retten etter $$ 117 tit 120 er øvskåretfra
å mottaforklaríng om, og opplysníngerfra personer som etter SS 122 erfrÍtattfra
forklaringsplìkt, skal slettes så snørt som mulíg etter øt det erfastst,ått at materíalet omfatter
slíke opplysninger. Dette gjelder likevel ikke dersomvedkommende kan mßtenkesfor en
straffbør handling som opplysníngene kan hø betydningfor.
Kongen knnvedforslcrft Si nærmere bestemmelser om sletting og sperring av materialefra
ko mmuni ka s i o ns ko ntr o I l.

Bestemmelsen har ennå ikke trådt i kraft. Dette skal visstnok ha en sammenheng med at det
fortsatt ikke er utarbeidet forskrifter om sletting.

NOU 2016:24:

Hvorfor det skal innføres en bestemmelse som foreslått i utkastet $ 20-5 begrunnes i realiteten
ikke. Det henvises til de mer overordnede prinsipper om bevis utvalget mener skal gjelde og
deretter fremsettes det et forslag som vil kunne får store, negative konsekvenser.

2.5.3.2 Kommentarer til lovgivningshistorikken
Etter gjennomgangen kan det slås fast at dagens sletteplikt for $ l22-samtalerlopplysninger
ble etablert i 1976. Straffeprosesslovutvalgets begrunnede forslag fra 1969 ble ikke fulgt uten
at det i realiteten ble gitt noen begrunnelse.
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Stortinget tok stilling til behovet for sletting i forbindelse med etableringen av en lov som

tillot bruk av telefonkontroll i narkotikasaker. Hvordan holdningen til sletting av

kommunikasjonsmateriale ville vært i 1976 hvis kriminalitetsbildet hadde sett ut slik som det

gør i dag ville vært interessant.

Etter gjennomgangen kan det etter embetets mening videre legges til grunn at lovgiver i nyere

tid antakelig mener at hensynene bak vitnefritaksregelen i straffeprosessloven $ 122 også kan

begrunne at $ 122-samtalerlopplysninger skal slettes. Noen annen begrunnelse gis i hvert fall
ikke.

2.5.3.3 Kommentarer til begrunnelsen
I Andenæs, Myhrer: Norsk straffeprosess 4. utgave s. 200 oppsummeres det sentrale hensynet

bakvitnefritaket i straffeprosessloven ç I22 som følger:

Regelen i tvistemålsloven $ 22-8 tar sihe på å verne fortroligheten i familielivet, mens strpl. $
122 besþtter sihedes pårørende mot å komme i den situasjon at de har valget mellom å þ,ve i
retten eller bidra til at siktede blir straffet.

Også utvalget er innom hensynene bak straffeprosessloven $ 122 og fra utredningen s' 575

annen spalte siste avsnitt siteres følgende:

Begrunnelsenfor nærståendefritaket - at vedkommende i strid med egen samvittighet ikke

sknl måue inlcriminere eller bringe en av sine nærmeste i vanry - gÌør segførst ogfremst
gjeldende når den nærstående pålegges ahivt å opplyse saken-....

Med utgangspunkt i dette, og med henvisning til Straffeprosesslovkomiteens forslag i 1969,

må det være lov å hevde at begrunnelsen for særregelen om sletting av $ 122-

samtaler/opplysninger er mindre god og den kan ikke begrunne den sletteregel vi har i dag.

2.5.3.4Er det andre hensyn som understøtter bestemmelsens eksistensberettigelse?

Under dette punkt er det hensiktsmessig å se til Danmark hvor spørsmålet faktisk er drøftet.

Embetet viser til det danske justisministeriets strafferetsplejeudvalg betenkning nr.1023
1984: "Politiets indgrep i meddelelseshemmeligheden og anvendelse av politiagenter." I
denne betenkningen ble det drøftet om hensynet til fortrolighet i familieforhold burde

vektlegges slik at også $ I22-samtaler/opplysninger skulle slettes etter den danske

retsplejãloven $ 171 stk. 1. Dette ble awist under dissens da en av medlemmene mente at det

burãe innføres en slik sletteregel som Norge knyttet til $ |22-samtalerlopplysninger, jf:

- Betenkningen s. 109

- Professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen: "Aktiv" eller "passiv" medvirken i
efterforskningen," inntatt i festskrift til Johs. Andenæs s. 437, jf. s. 443.

som følger vedlagt.

Det som særlig er av interesse er det faktum at Strafferetsplejeudvalg i Danmark i 1984

nettopp foretok aweininger av hensynet til fortrolighet i familieforhold opp mot sakens

opplysning. I en straffesak hvor det eksempelvis benyttes telefonavlytting er det ingen tvil om

ui ãe go¿Jbevisene ofte behnner seg i dialog mellom nærstående noe utvalget eksplisitt peker

på. Uivalget falt ned på at hensynet til fortrolighet i familien måtte vike for hensynet til sakens

opplysning og oppklaring og det finnes ingen spesialbestemmelse om sletting av $ 122-

samtaler/opplysninger i Danmark i dag.
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2.5.3.5 Oppsummering så langt
Etter embetets mening kan ikke hensynet bak straffeprosessloven S 122 begrunne den
særregulering av plikten til å slette $ l22-samtalerlopplysninger vi har i dag. Ut fra drøftelsen
over mener embetet at vi har dekning for å si at begrunnelsen er dårlig. Hensynet til
fortrolighet mellom nærstående derimot er et argument som taler for at slettebestemmelsen
bør videreføres. Spørsmålet blir om dette hensynet kan tillegges avgjørende vekt i den
interesseaweining som må foretas.

Svaret på dette må etter embetets mening være klart nei. Hensynet til samfunnet og borgeme
må gis gjennomslagskraft og hensynet til fortroligheten mellom noen nærstående må vike.
Embetet viser til drøftelsen over. I tillegg er det andre argumenter som taler mot at vi skal
opprettholde særreguleringen. Disse vil bli kommentert under.
2.5.3.6 Sammenhengen i regelverket
Embetet viser til det som er sagt om forholdet til beslagsreglene over. Et lowerk som er
inkonsekvent er ikke egnet til å vekke tillit. Det er mulig at det kan anføres at avlytting er mer
inngripende og at det derfor bør være ulik regulering i beslagstilfellene og avlyttingstilfellene.
Til dette bemerkes at hensynet til fortrolighet i eksempelvis et brev eller i en telefonsamtale
neppe vil kunne vurderes forskjellig.

2.5.3.7 Lowedtak 105 (2012-2013)
Endringen av straffeprosessloven $ 216 g bokstav b, jf. ovennevnte lowedtak, medfører at det
skal mindre til for at unntaket fra sletteplikten inntrer. Dette tilsier også at den særskilte
bestemmelsen om at $ I22-samtaler/opplysninger bør endres.

2.5.3.8 Nordisk rett
Det er ingen tvil om at lovgivning er et nasjonalt anliggende, men det er av interesse at verken
Sverige, Danmark eller Finland har en en tilsvarende slettebestemmelse, jf:

Svensk rättegangsbalk (1942:740) 27. kapittel 22 $ og 36. kapittel 5 $
Dansk rettsplejelov $$ 170, 17t og79l
Finsk tvångsmedelslag (22.7.2011/806) 10. kapittel 52 $
Finsk rättegångsbalk (1 .1.173414) 17. kapittel 17 $

som følger vedlagt.

Av bestemmelsene fremgar det at det kun er i Finland det er plikt til å slette ç 122-
samtaler/opplysninger i mindre alvorlige saker.

2.5.3.9 EMK
Embetet viser til Seton v. The United Kingdom fra mars 2016 hvor det fremgår at $122-
opptak ble benyttet som bevis i en drapssak. Verken partene eller EMD problematiserte
bruken av opptakene på grunn av at disse inneholdt samtaler mellom et vitne og
vedkommendes sønn og kone. Ut fra vare folkerettslige forpliktelser synes vår
slettebestemmelse overfl ødig.

2.5.4 Forslag
Henvisningen til straffeprosessloven $ 122 i $ 216 g bokstav b tas vekk i ny lov.

2.6 Nærmere om mistankeunntaket
Embetet viser her til kommentarene over til utkastet $ 8-6 tredje ledd.
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2.7. Retningslinjer for praktiseringen av bestemmelsen

2. T.llnnledning
Høyesterett har som tidligere nevnt uttalt seg om hvordan loven er å forstå i tilfeller hvor det
er snakk om å slette $ 1l9-samtaler/opplysninger og $ l22-samtalerlopplysninger. Dette har
gitt en avklaring et stykke på vei, men praktiseringen av bestemmelsen har fremprovosert en
rekke problemstillinger som må diskuteres. Høyesterett har trukket opp rammer og nå må
politiet gis klare instrukser om hvordan bestemmelsen skal praktiseres innenfor disse. Om
retningslinjene skal formuleres i loven eller på annet vis tar ikke embetet stilling til,
men det er viktig at lovgiver tar et standpunkt som kommer tydelig fram i forarbeidene. De
enkelte typetilfellene vil bli drøftet under.

2.7.2Politiets adgang til å sette seg inn i opplysninger
Embetet mener at politiet frittbør kunne sette seg inn i alt av avlyttingsmateriale fra
kommunikasjonskontroll og annen avl¡ting som kn¡tes til straffeprosessloven $$ 117, 118,
120 og l22.Dette betyr eksempelvis at politiet skal kunne lytte på samtaler mellom offentlige
saksbehandlere og mistenkte personer. Når det gjelder $ 119-samtaler/opplysninger så vises
der til Rt. 2015 s. 81.

2.7.3 Straffeprosessloven $ 216 g bokstav b, jf. $ 117
Embetet arftar at det vil høre med til sjeldenhetene at denne bestemmelsen vil komme til
anvendelse, men gjør den det må politiet gis tid til å avklare om det foreligger plikt til å slette.
På bakgrunn av opplysningenes sensitive karakter antar embetet at sletting må skje relativt
raskt, men politiet må gis mulighet til å be Kongen om opphevelse av taushetsplikten, se

under, og til å avklare om mistankeunntaket kommer til anvendelse. Ut over dette er det
vanskelig å komme med en detaljregulering.

2.7.4 Straffeprosessloven $ 216 g bokstav b), jf. S 118
Når det gjelder sletting etter denne bestemmelsen bør politiet kunne bruke en god del tid for å
innhente samtykke og avklare om mistankeunntaket kommer til anvendelse. Noen
detaljregulering ut over dette vil neppe være mulig.

2.7.5 Straffeprosessloven $ 216 g bokstav b, jf. $ 119
Embetet mener at fremgangsmåten som er skissert av Høyesterett i Rt. 2015 s. 81 hva gf elder
sletting av $ 119-samtaler/opplysningerbør videreføres. Det vil antakeligvis være fornuftig at
prosessen lovfestes og at det presiseres at retten skal treffe en formell avgjørelse som kan
ankes. Videre fremstår det også som naturlig at det skal oppnevnes $ 100 a-advokat når
samtalene/opplysningene har kommet inn til retten. Når det gjelder frist for innsendelse så bør
denne ikke være for knapp. Politiet har åpenbart et behov for å koordinere med øvrig
etterforskingsmateriale og et stykke på vei vurdere mistankeunntaket. Det fremstår også som
upraktisk at politiet fortløpende skal oversende samtaler/opplysninger og det vil være
vanskelig for retten å ta stilling til en og en samtale. Embetet mener det ikke er noe i veien for
at $ 1l9-samtaler/opplysninger oppbevares en stund hos politiet før de sendes videre til retten.

2.7.6 Sftaffeprosessloven $ 216 g bokstav b, jf. $ 120
Se over under punktet hvor $ 1l8-samtaler/opplysninger kommenteres.

2.7.7 Straffeprosessloven $ 216 g bokstav b, jf. $ 122
Foreslås opphevet. Subsidiært, se Rt. 2015 s. 1435.

2.8. Om samtykke til fritak fra taushetsplikt
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2.8.1 Innledning
Etter straffeprosessloven $ 117 til $ 120 gjelder det forbud mot at nærrnere angitte personer

avgir forklaring for retten, men alle de fire paragrafene inneholder unntaksbestemmelser.
Samtykke kan enten gis av kompetent myndighet ($ 117 og $ 118) eller av den som har krav
på hemmelighold ($ 119 og $ 120). Når det gjelder ç 122 så er det opp til den nærstående å

vurdere om vedkommende vil avgi forklaring. Spørsmålet som har vært reist i forlengelsen av

dette er om det kan samtykkes til at avlyttingsmateriale som i utgangspunktet skal slettes i
medhold av straffeprosessloven $ 216 g bokstav b allikevel skal kunne benyttes som bevis.

Problemstillingen ble drøfet av departementet i prop.l47 L (2012-2013). Etter en relativt
grundig vurdering ble det konkludert med at slikt samtykke ikke er nok til at bevisforbudet
kan oppheves.

Ut fra det som er sagt om hensynet til sakens oppklaring mener embetet at spørsmålet må tas

opp på nytt. Et fortsatt forbud harmonerer etter vår mening dårlig med utviklingen forøvrig
når det gjelder adgangen til äføre bevis.
Videre tilsier sammenhengen i regelverket at samtykke bør kunne gis i avlyttingstilfeller. Til
dette bemerkes det at samtykkespørsmålet nok kan stille seg forskjellig for de ulike typene
opplysninger, se under.

2.8.2 Samfykke $ 117
Når det gjelder $ 117 så vil et samtykke eventuelt gis etter en svært grundig vurdering.
Hensynet til at den siktede og forsvarer må gis innsyn i opplysningene vil da blant annet måtte
tas med i betraktningen. Argumentet om at den som har krav på hemmelighold vil kunne føle
et press kan det trygt ses bort fra som følge av at det er Kongen som eventuelt vil være utsatt
for dette.

2.8.3 Samtykke $ 118
Det er helt vanlig at politiet innhenter materiale fra andre statlige eller kommunale
institusjoner etter at forholdet til taushetsplikten er avklart. Sett hen til dette fremstår det som

noe merkelig hvis det ikke skal kunne samtykkes til fritak fra taushetsplikt som knytter seg til
avlyttingsmateriale.

2.8.4 Samtykke $ 119
Vurderingen av betydningen av et samtykke etter denne bestemmelsen vil være den mest
sammensatte fordi hensynet til tredjeperson blir mer framtredende og at den som har krav på

taushet føler et større press, jf. departementets vurdering på dette punkt. Til dette bemerkes at

ut fra hensynet til sakens opplysning, og at det nok vil høre med til sjeldenhetene at

utenforstående rammes, mener vi at det også må kunne gis fritak fra taushetsplikt i tilfeller
som omfattes av straffeprosessloven $ 119.

2.8.5 Samtykke $ 120
Innholdsmessig vil opplysninger det knytter seg bevisforbud til etter denne bestemmelsen
kunne variere betydelig, jf. eksempelvis domstolloven $ 128, men embetet mener at det også

her må være mulig å gi fritak fra taushetsplikten.

2.8.6 Samtykke $ 122
Bestemmelsen foreslås opphevet, men subsidiært må det under enhver omstendighet kunne
gis samtykke til at opplysningene kan benyttes.

3. Utkastet S 20-7

I utkastet ç 20-7 er det ínrført en strafferammebegrensing som avgrenser hvilke straffbare
forhold overskuddsinformasjon kan benyttes som bevis for.
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I dag er det ingen slik begrensning i straffeprosessloven $ 216 i bokstav d og embetet mener
at det ikke er noen gnrnn til å endre loven på dette punkt.

XIII KAPI TTEL 21. OBSERVEREN DE, KON TROLLEREN D E OG
PÅvrnxn N DE M E ToDE R

NAST bemerker innledningsvis at personer som i større eller mindre grad velger en kriminell
levevei - særlig nettverksbasert eller organisert kriminalitet med forgreininger over
landegrensene - vet å tilpasse seg politiets metoder slik de blir kjent gjennom konkrete
straffesaker. Kriminelle er tilpasningsdyktige og mange har store ressurser til rådighet både
personellmessige, tekniske og taktiske. Et eksempel er en narkotikatransport over
landegrensene som nyter godt av ingen eller liten grensekontroll, følgebiler og utspekulerte
skjulesteder for narkotikapartiet, spaning og kontraspaning fra mottakerapparatet ved
grensepasseringer. Oppdagelsesrisikoen er lav og profitten er stor.

Fra et polititaktisk synspunkt vil man søke å holde metoder skjult for at de skal virke effektive
i kriminalitetsbekjempelsen. Særlig de skjulte etterforskningsmetoder er viktige for politiets
mulighet for å bekjempe kriminalitet. Metodene utvikles og er dynamiske avhengig av
hvilken kreativitet politiet og tollvesen viser. Dersom enhver ny metode skal lovreguleres
under henvisning til menneskerettighetene, er det etter vår mening viktig at man finner den
riktige balansen mellom menneskerettigheter og samfunnsbeskyttelse. Det vi vil advare mot
er en overoppfyllelse av rettigheter til den mistenktes gunst, uten at dette har støtte i EMD og
en tolkning av EMK. Vi må ikke tape av syne at kriminaliteten har ofre, også deres rettigheter
skal tas hensyn til og oppfulles. NAST vil bemerke at dersom politimetoder skal lovfestes,
kan ikke metoden detaljreguleres. Den vil miste sin effektivitet og kriminelle miljøer vil raskt
tilpasse seg og gjennom kontroll gjøre metoden kontraeffektiv.

Når det gjelder begrunnelsen for å lovfeste politimetoder viser utvalget på side 342høyre
spalte til den argumentasjon som Politimetodeutvalgets flertall anførte for lovfesting av
metoder. Det ble henvist til at "den alminnelige utvikling i de vesteuropeiske land - med
henvisning til Finland, Nederland og Storbritannia - hva gjelder spaning og infiltrasjon - gar i
retning av å lovfeste politimetoder." Politimetodeutvalgets innstilling er fra 2004. Flere en de
3 nevnte land har for eksempel lovregulert infiltrasjon, se nedenfor.

N AST er enig i lovfesting av provokasjon slik som foreslått av utvalget. Metodene har vært
benyttet av politi- og påtalemyndighet siden 198O-tallet og er akseptert av domstolene på de
vilkår som fremgår av lovforslaget $ 21-5. NAST er skeptisk til den foreslåtte lovregulering
av spaning og infiltrasjon og særlig til de foreslåtte bestemmelser. I flere land bl.a. Spania, er
det ikke en gang nødvendig med rettsanmodning for å få bistand fra spanske myndigheter til
spaning. Utvalgets forslag til lovbestemmelser $ 21-l og2I-4 framstår som en
overoppfyllelse av menneskerettighetene.

Til lovforslaget $ 21-l Spaning.

Norsk rett har ikke en fast definisjon av begrepet spaning. Spaning er informasjonsinnhenting
ved passiv observasjon av personer og/ eller steder. Spaning foretas med vanlig visuell
observasjon av politiet, ofte ved hjelp av optisk utstyr. Det vanlig er kikkert,
kamera/videokamera med zoomfunksjon, men andre hjelpemidler kan tenkes, som for
eksempel, droner. Spaning brukes både i og utenfor etterforskningsporet.
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Spaning er et viktig hjelpemiddel i kriminalitetsbekjempelsen; både i politiets forebyggende
virksomhet utenfor etterforskningssporet, men også som et virkemiddel under skjult
etterforskning.

Slik NAST ser det - og på bakgrunn av vår erfaring fra konkrete saker - er det viktig at det
fortsatt skal være mulig for politiet å foreta passiv observasjon innenfor rammen av den
alminneli ge handlefrihet.

Den foreslåtte bestemmelse $ 2l-I gåtr etter var mening for langt i forhold til vare forpliktelser
etter EMK art. 8. Forslaget kvalifiserer spaningsbegrepet, dvs. spaning begrenses til
observasjon av en "mistenkt" dvs. at det må foreligge et mistankekrav.
Videre kreves det etter utkastet at observasjonen er "systematisk eller langvarig. Mer
kortvarige og tilfeldige observasjoner bør ikke omfattes av lovens spaningsregler, selv om
politiet - for eksempel under sin patruljevirksomhet - retter sin oppmerksomhet mot mulig
straffbar aktivitet."

En del spørsmål reiser seg på bakgrunn av den foreslåtte lovteksten: er systematisk eller
langvarig observasjon av et kriminelt miljø ikke lenger tillatt? Hva med spaning mot
tredjemenn i forbindelse med overlevering av et parti narkotika? Skal politiet ikke kunne
foreta langvarige eller systematiske observasjoner utenfor etterforskningssporet?

Politimetodeutvalget har i NOU 2004:6 side 27 5 ment at spaningsbegrepet må reserveres til
"innsamling av opplysninger når interessen er rettet mot bestemt person eller gruppe personer,
eller når politiets interesse er rettet mot et bestemt sted dersom interessen skyldes mistanke
om eller forbindelse til et straffbart forhold." I tråd med dette bør en lovregulering av spaning
reserveres til tilfelle der spaningen gjelder observasjoner av bestemte personer evt. grupper av
personer over tid.

Lovutkastet $ 21-1 hjemler observasjon på offentlig og privat lukket sted, også ved bruk av
optisk utstyr. Uttrykket optisk utstyr er for snevert. En bedre formulering er "teknisk utstyr".
Et annet alternativ er å utelate henvisningen til hva slags utstyr spaningen kan skje ved hjelp
av.

Når det gjelder beslutningskompetansen for spaning under etterforskning som foreslås lagt til
påtalemyndigheten, jfr. lovutkastet $ 14-3 første ledd, er NAST helt uenig i dette. Spaning er

- foruten å være et krevende arbeid polititaktisk - en virksomhet som krever raske
beslutninger fordi begivenheter av betydning for sakens bevis endrer seg meget raskt. Et
eksempel er en større narkotikaleveranse. Spaningsobjektene kommer til og forsvinner raskt.
Raske beslutninger er nødvendig for àfølge rette personer. Forslaget om å legge
beslutningsmyndigheten til påtalemyndigheten er i denne sammenheng et upraktisk forslag
som vil gjøre metoden lite anvendbar i praksis. Hensynet til fortløpende polititaktiske
vurderinger og beslutninger tilsier at beslutningskompetansen - som i dag - legges til
polititj enestepersonell.

Hvis metoden overhodet skal lovreguleres bør vilkårene for å anvende spaning følge vilkårene
for etterforskning i lovutkastet $ 13-2.

N AST savner en nænnere drøftelse av konsekvenssne av forslaget. Vi foreslar at
bestemmelsen går ut, i det minste utredes nærrnere. Flere land har ikke lovregulering av
spaning, for eksempel Sverige og Spania.

Til lovforslaget $ 21-4. Infiltrasjon m.v.
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Rettsstillingen i EU for metoden infiltrasjon slik den er beskrevet på hjemmesidene til EJN -
Europeiske Rettslige Nettverk (https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejrV) - de såkalte "fiches
belges", er det opplyste følgende:

tillatt o Inf,rl

Belgia
Nederland
Litauen (delvis)
Frankrike
Danmark
Tsjekkia
Spania
Romania
Polen
Luxembourg
Ungarn
Kroatia
Bulgaria
Storbritannia
Finland
Østerrike
Tyskland

Sverige

Estland

Slovenia
Slovakia
Portugal
Latvia
Italia
Hellas

Infiltrasjon ikke tillatt: Irland og Kypros

Eurojust har videre tatt opp infiltrasjon og provokasjon som et såkalt "Topic" dvs. en
nærtnere undersøkelse av reffstilstanden og praksis i EU landene når det gjelder:

l. Kan personer som ikke jobber i det offentlige (politi/tollvesenl være infiltratører ?

2. Er bevisprovokasion tillatt?

Resultatene fra undersøkelsen i Eurojust og svarene fra de ulike land i EU unntatt offentlighet.

Metoden er ikke definert i norsk rett, men i N OU 1997 : l5 side 116 og Johs. Andenæs: Norsk
straffeprosess 4 utgave (2010) side 259 er begrepet gitt en definisjon. Kjernen i definisjonene
er at politiet eller politiets medhjelpere opptrer fordekt i et kriminelt miljø for å skaffe
opplysninger.

Forpliktelsen etter EMK art. I er beskrevet slik av Politimetodeutvalget:

"Generelt viser rettspraksis fra EMD at domstolenforetar meget konlcrete vurderinger, og
grensene på dette området er ikke godt utpenslet. Men utvalget legger til grunn at en

infiltrasjon kanfalle inn under EM K art. 8. Sentrale momenter vil være varigheten og
intensiteten av politiets innblanding. Som detfremgår av de nevnte dommer vil også
mistankegrunnlaget være et sentralt momenL"

Kortvarig fordekt kontakt vil da falle utenfor skranken som EMK art. I setter

Utvalget har ikke gått nærmere inn på grensen mellom infiltrasjon og informantbehandling.
Skal informantbehandling der informanten gir politiet opplysninger fra et kriminelt miljø over
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tid anses som infiltrasjon som går inn under lovbestemmelsen eller ligge innenfor politiets
handlefrihet som ikke er næfinere lovregulert?

NAST mener utvalgets forslag ikke er tilstrekkelig gjennomtenkt og godt nok utredet. Vi kan
på denne bakgrunn ikke støtte lovforslaget.

Til lovforslaget $ 21-5. Bevisprovokasjon
N AST tiltrer forslaget om lovregulering av metoden. Forslaget er også i tråd med gjeldende

rett og riksadvokatens retningslinjer, se blant annet Rt. 1984 side 1076 og Rt. 2000 side 1223

(s. 1228) Det vises for øvrig til rettspraksis der metoden er akseptert, se Jebens

Menneskerettigheter side 433-434 og Del III 19.8 Utradisjonell etterforskning og
bevisadgangen.

XI V U TRED NI N GEN KAPI TTE L 15 OG LOVU TKAST KAPI TTF. L¿ A
_ 25 I N TERN ASJON ALT SAMARBEI D

Innledning
Siden begynnelsen av 2000 har norske myndigheter gjort mye for at norsk politi og
påtalemyndighet skal få mer effektive verktøy i den internasjonale samhandlingen for å

bekj empe alvorlig og grenseoverskridende kriminalitet.
Vi kan som eksempler nevne norsk tilslutningsavtale og representasjon i Europol og Eurojust
samt European Judicial Network (EI N). Norske myndigheter med Politidirektoratet, Kripos,
Justisdepartementet og Riksadvokatembetet i spissen, har vært pådrivere for å få til avtaler
med EU. Norges tilslutning til EU's rettshjelpkonvensjon av 29. Mai 2000 (MLA 2000) og
tilleggsprotokoll nr. 2 til I 959-konvensjonen, har vært særlig viktig slik N AST ser det.

Gjensidig rettshjelp i straffesaker er som utvalget påpeker nokså fragmentarisk regulert i lover
og forskrifter. Det finnes regler i domstolloven, utleveringsloven og i forskrift om
internasjonal rettshjelp i straffesaker av 14. Desember 2012 nr. 1227. Riksadvokatembetet og

Kripos har i de senere år gjort mye for å systematisere verktøyene og hjemlene i det
internasjonale samarbeidet i straffesaker for at hverdagen i dette arbeidet skal bli noe enklere
for norsk politi- og påtalemyndighet. NAST mener videre at det bidrag som den nordiske
politisambandstjeneste yter over hele verden er svært viktig i det operative arbeidet og et

vellykket resultat i internasjonale straffesaker. Politisamarbeidet i Norden er forbilledlig og

effektivt. Den omstendighet at man går sammen om utplassering av politisambandsmenn (og

tollvesen) i et antall land i Europa og verden før øvrig, er svært viktig. Regelverket,
organiseringen og mulighetene for innhenting av bevis er forskjellig i mange land selv om
man i EU har lykkes for en stor del i å harmonisere regelverket.

Dersom man ser til andre land det er naturlig å sammenlikne oss med, har alle land lovregulert
internasjonal rettshjelp. Noen land har regelverket inkorporert i straffeprosessloven slik som

foreslått av utvalget. Andre land har en egen lov om internasjonal rettshjelp.

NAST gir sin tilslutning til utvalgets forslag om å samle regelverket om intemasjonalt rettslig
samarbeid i straffesaker i fire nye kapitler - kap. 24-27 - i lovforslagets del I V. NAST er enig

i utvalgets betraktninger om at dette samarbeidet er en integrert del av

straffesaksbehandlingen. En naturlig plassering av dette regelverket er å integrere reglene i
straffeprosessloven og ikke samle reglene i egen lov som et naturlig annet alternativ.

Det er imidlertid en utfordring å finne rett kanal for det mest effektive samarbeide i
straffesaker. Politisambandstjenesten, Europol og Eurojust kan gi gode råd i denne

forbindelse;
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et eksempel kan være om det er nødvendig med rettsanmodning for å få hjelp av politiet i et
annet land til å spane et objekt ? NAST er enig i merknadene til utvalget i punkt 15.3.2 og
15.3.3 om at anvendelsesområdet for reglene.

Kap.24. Bistand fra utenlandske myndigheter
NAST gir tilslutning til utkast til lovbestemmelser som angitt ikap.24.

Vi er enig med utvalget i at man ikke kan forvente at utenlandske myndigheter følger norske
straffeprosessuelle bestemmelser ved gjennomføringen av rettshjelpen. I rettsanmodninger er
det vanlig å vise til innholdet i norske straffeprosessuelle bestemmelser og anmode om at
disse følges hvis mulig. Det er ikke gitt at dette blir tatt tilfølge. Spørsmålet er videre hvordan
norske myndigheter skal forholde seg til bevis som er innhentet av utenlandske myndigheter
og som ikke er i samsvar med de krav som følger av norske regler. NAST er enig i utvalgets
betraktninger om dette. Prinsippet om den frie bevisføringsadgang og rettspraksis tilknyttet
denne problemstilling avgjør dette spørsmålet. Det vises også til gjeldende bestemmelse i
domstolloven $ 48 ledd om at et bevisopptak i utlandet i utgangspunktet likestilles med
bevisopptak foretatt i norsk rett.
Etter lovutkastets S 24-5 er det gitt hjemmel til å utferdige forskrift om utforming og
oversendelse av anmodning fra utlandet. NAST mener det også er hensiktsmessig med en slik
adgang.

Kap.25. Bistand til utenlandske myndigheter og internasjonale domstoler
Reglene er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, jfr. domstolloven $ 46 og
utleveringsloven $$ 23a, 24 og24a.

Klargj øringen av ansvarsfordelingen mellom departementet, domstolene og
påtalemyndigheten ved behandlingen av anmodninger om bistand er omtalt i kap. 15.3.4.
NAST er enig i klargjøringen av ansvar og de foreslåtte bestemmelser.

NAST støtter de endringer som er foreslått om bistand til fiernmøte og fiernavhør som
beskrevet av utvalget i kap. 15.3.5. Gjeldende norske reservasjon til fiemavhØr av eî siktet i
tråd med M LA 2000 art.10 nr. 9 og annen tilleggsprotokoll til 1959 konvensjonen artikkel 9
nr. 9, er etter vår mening uheldig.

NAST støtter også foreslåtte regler i lovutkastet som beskrevet i kap. 15.3.6 "Særlig om
former for bistand som ledd i kommunikasjonsinngrep mv.", kap.15.37 "samarbeid til sjøs"
og kap. 15.3.8 "Overføring av straffesaker".

XV U TREDNI N GEN S KAPI TTß, L 17 _ GE N ERELLE REGLER OM
RETTEN S SAKSBEH AN DLI N G OG AVGJØRELSE

17.1 Dommerstyrt saksbehandling
Utvalget er bedt om å wrdere prosessreglene med sikte på å legge til rette for mer aktiv
dommerstyring og dermed også en mer effektiv og konsentrert prosess. Om dette uttales, i pkt
17.1.3., at utvalget finner det klart at det bør gis regler om aktiv saksstyring i ny
straffeprosesslov.

NAST er enig i at det er viktig at dommerne settes i stand til å drive aktiv saksstyring; fra
saken kommer inn til domstolen og til det foreligger rettskraftig dom.

Etter dagens straffeprosesslov kan dommeren, etter å ha mottatt tiltalebeslutning og
bevisoppgave, be om utlån av sakens dokumenter, $ 262, første ledd, og dommeren kan
pålegge påtalemyndigheten å sende en slaiftlig redegjørelse i saken, samme bestemmelse
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tredje ledd. Videre kan retten beslutte at det avholdes rettsmøter under saksforberedelsen blant
annet til avklaring av bevisførselen, S 272. Regler om rettens handtering av bevisførselen er

inntatt i lovens $$ 292 -294.

Slik NAST forstar utvalget bygges det i utkastet til lov, særlig i kapitlene 7 , 30, 34 og 35 ,

videre på de eksisterende regler, men reglene er utdypet og legger til rette for en detaljert

saksstyring som i utgangspunktet skal glelde alle saker. I utkastet $ 34-l pålegges

påtalemyndigheten en mer omfattende oversendelse til retten sammen med tiltalebeslutningen
og i utkastet $ 34-10 fil34-12 er det listet opp flere skriv som retten kan kreve fremlagt.

Retten pålegges så i $ 34-7 blant annet å utarbeide en plan for den videre behandling av

saken.

De fleste straffesaker er fortsatt relativt små og oversiktlige. Påtalemyndighetens

tiltalebeslutning vil sammen med bevisoppgaven normalt gi tilstrekkelig oversikt over saken

og det vil ikke være nødvendig at retten utarbeider noen plan for den videre saksbehandling.

NAST vil fremholde at lovens saksbehandlingsregler ikke må utformes slik at hovedregelen

legger opp til redegjørelser fra påtalemyndigheten og planlegging fra domstolenes side som i
de aller fleste saker ikke er nødvendig.

Hovedanliggende ved behandlingen av en straffesak er å få frem sannheten. Dette betyr at det

skal klarlegges så langt det er mulig hva som faktisk har skjedd. Som påpekt flere steder i
rapporten medfører dette at partene ikke har disposisjonsrett på sanìme måte som i sivile
saker. Og det medfører at det ikke er mulig äiwlJJøre preklusive regler.

Retten har en selvstendig plikt til å fa saken opplyst og også plikt til å overprøve eventuelle

avtaler mellom partene. Lovutkastet kapittel 7 inneholder alminnelige regler om bevis. $$ 7-3

og 7 -4 samsvarer langt på vei med gjeldende $ $ 292 - 294 som står i lovens kapittel 22,

Hovedforhandling for tingrett. NAST reiser spørsmålet om ikke $$ 7-3 og7-4 burde flyttes
til kapittel 35, som er det sted hvor praktikere under hovedforhandling vil lete etter disse

reglene.

For øvrig bemerkes at NAST er av den oppfatning innholdet i $ 7-4 annet punktum siste ledd

må vurderes på nytt. På bakgrunn av det sannhetsideal som gjelder ved all etterforsking og

iretteføring av straffesaker fremstår det som mer enn underlig at retten "i alminnelighet ikke"
skal kunne beslutte ytterligere bevisføring for å opplyse saken dersom dette skulle være til
mistenktes ugunst.

N AST er enig i at straffeprosessloven bør utformes slik at det fremstår som et klart ønske at

dommere skal styre den formelle behandling av en straffesak helt fra den kommer inn til
domstolen. Det er imidlertid vårt syn at det bør være den enkelte forberedende dommer som

tar stilling til om det er nødvendig å be om skriftlige redegjørelser for en sak - det motsatte

utgangspunkt av det som foreslås i utkastet $ 34-1 m 2. Pädette stadium i saksforberedelsen

- raskt etter at tiltalebeslutning og bevisoppgaver er oversendt til tingretten - er det av

vesentlig betydning at dommeren setter frist for forsvarers bevisoppgave og eventuelle

kommentarer til påtalemyndighetens bevisoppgave og tidsanslag. Det er videre helt påkrevet

at det blir punet på forsvarer dersom fristen ikke overholdes. Og så er det vårt standpunkt at

når begge bevisoppgaver og kommentarer til disse er innkommet, vil dommeren kunne se om

det er behov for ytterligere skriftlige redegjørelser og for fremdriftsplan, jf $ 34-12, og

dommeren må kreve de nødvendige redegjørelser framlagt. Innledningsvis i en eventuell

videre saksbehandling antas det hensiktsmessig å avholde et rettsforberedende møte, ikke
nødvendigvis et rettsmøte, hvor retten og partene kan avklare om det foreligger uenigheter

eller særlige spørsmål som må drøftes. Det er vårt syn at initiativet i den aktive og

dommerstyrte saksbehandting må ligge hos dommeren, blant annet for å unngå at det brukes

ressurser på redegjørelser som det egentlig ikke er behov for. NAST legger for øvrig til grunn
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at dette vil kreve ressurser ved domstolene og forutsetter at domstolene søker å beregne
belastningen.

Frister for berammelse av hovedforhandling
I denne forbindelse knytter vi noen bemerkninger til utkastet $ 34-1 (3), hvor utvalget foreslar
en utvidelse av sakene hvor hovedforhandling bør søkes påbegynt innen 6 uker etter at retten
mottok saken.

Målet i hele straffesakskjeden er rask awikling av saker. I Ot.prp.nr. 66 (2001-2002)hvor
innføring av frister for avholdelse av hovedforhandling ble drøftet er det uttalt at "intensionen
medforslaget er nettopp åfa til en viss prioritering av de aktuelle sakene. Prioriteringen vil
med nødvendighet skje på bekostning av andre saker. Departementet legger likevel til grunn
at tidsfrister for en relativt begrenset gruppe saker ikke vil Så på bekostning av andre saker
på en slik måte qt behandlingen av disse sakene ikke vil bli tilfredsstillende."

Politi og påtalemyndighet har også innført frist for behandling av saker mot personer som var
under 18 år på gjerningstiden - tiltalespørsmålet skal i slike saker være avgjort innen seks
uker etter at vedkommende er å anse som mistenkt - med mindre dette ikke lar seg gSøre av
hensyn til etterforskingen eller andre hensyn. I første tertial 2017 var gjennomsnittlig
saksbehandlingstid for de oppklarte sakene 40 dager, mot 38 dager i samme periode i2016.
For hele 2016 var saksbehandlingstiden for disse sakene 39 dager. Politiet har også fastsatt
måltall for saksbehandlingstid for voldtektssaker og saker som gjelder grov kroppskrenkelse.
For disse to sakstypene er politiets måloppnåelse ikke så god som i saker mot unge lovbrytere.

NAST har ikke undersøkt hvor mange saker som i dag prioriteres og hvor mange saker det vil
gielde dersom alle saker hvor gjerningsmann er under 20 år skal prioriteres. Det er imidlertid
en kjensgjerning at det er mange gjerningsmenn på 18 og 19 år. Dersom det settes frist for
rettens berammelse av hovedforhandlingen, innebærer det et signal fra lovgiver til
politi/påtalemyndighet om raskere saksbehandling.

NAST er av den oppfatning at en endring i loven som foreslått ikke bør innføres før man har
fastslått hvor mange saker det kan gjelde og om slike regler vil innebære at etterforsking og
iretteføring av andre saker blir forsinket i en utstrekning som ikke er akseptabel.

17.2 Oppdeling av forhandlingene eller avgjørelsen
Den mulighet som i dag finnes for å dele opp behandlingen av straffesaker,
straffeprosessloven $$ 285 - 288, benyttes uhyre sjelden. På bakgrunn av våre praktiske
erfaringer er det vårt syn at reglene er sjelden benyttet fordi oppdeling ikke har fremstått som
en hensiktsmessig løsning i noen av de saker vi er kjent med.
NAST er av den oppfatning at muligheten for oppdeling av forhandlinger/avgjørelser bør
bestå, men vi kan ikke se at det er behov for å utvide denne ytterligere.

17.3Det faktiske grunnlag for rettens avgiørelser
NAST er enig i at dagens regler kan videreføres slik det foreslås av utvalget. Retten skal
bygge sin avgjørelse på de bevis som er ført under rettsforhandlingen. I ankedomstolen må
bevisførselen kunne begrenses til å belyse det som er omtvistet; for øvrig kan underrettens
dom legges til grunn. I den utstrekning partene har utarbeidet skriftlige redegjørelser, må
disse legges frem og gjennomgås på hensiktsmessig måte for at retten skal kunne bygge på
dem.

17.4 Rettens tilgang til og bruk av sakens dokumenter
Som beskrevet ovenfor er NAST av den oppfatning at dagens ordning bør videreføres slik at
saksdokumenter ikke oversendes retten før forberedende dommer ser at det er behov for det.
Det legges til grunn at det er aktuelt dersom det under saksforberedelsen oppstår uenighet
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mellom partene om bevisførselen, tidsforbruket eller andre forhold som dommeren vil avklare
før forhandlingen starter. Det antas at uenighet oftest vil oppstå i saker av et visst omfang.

Dersom et sett av sakens dokumenter først er oversendt til retten, er N AST av den oppfatning
at retten kan beholde dokumentene så lenge saken er under behandling og vi kan derfor gi vår
tilslutning til utkastet $ 34-8 slik det er formulert og i tråd med flertallets votum.

I sakens dokumenter ligger forklaringer fra alle vitner, også vitner tiltalte har ønsket avhørt og
for øvrig rapporter om etterforskingsskritt som tiltaltes har bedt om Dersom retten skulle sette
seg inn i saken før forhandlingene starter, vil dommeme således ha tilgang til begge parters
bevistilbud - med mindre det tilkommer mye nytt under forhandlingene.

NAST antar likevel at den samlede rett sjelden vil ha tid og anledning til å gjennomgå sakens
dokumenter før forhandlingene starter. Dokumentene vil være innhentet til bruk under
saksforberedelsen og det legges til grunn at forberedende dommer har lest det som da var
nødvendig. Ved å gi retten tilgang til dokumentene også under forhandlingen vil fagdommer

- særlig i tilfelle hvor det oppstår uenighet om bevisførselen - kunne ha et bedre utgangspunkt
for å styre saken og sørge for at den blir best mulig opplyst.

I og med at det er uenighet i utvalget på dette punkt, legger NAST til grunn at dette er et av de
spørsmål som må utredes grundigere i lovarbeidet fremover og at blant annet legdommernes
tilgang til sakens dokumenter blir vurdert.

For øvrig er det vår oppfatning at når en forklaring dokumenteres for retten ved opplesning,
skal retten ha dokumentet fremlagt og beholde det sammen med den øvrige dokumentasjon.

I 7.6 Anklageprinsippet
Utvalget uttaler innledningsvis at det antagelig vil virke skjerpende på påtalemyndigheten
dersom den alene har ansvaret for å definere sakens raÍrmer ogføre nødvendige bevis (side
393 høyre spalte). Var oppfatning ved NAST er at vi er svært bevisste på at vi har ansvaret
for å trekke opp sakenes rammer og for àføre bevis. Som statsadvokater kan vi vanskelig se
at de endringer som utvalget foreslår vil kunne medføre at vi føler dette ansvar sterkere enn i
dag.

Det er i vår alles interesse at domstolenes avgjørelser i straffesaker blir riktige. Retten har
ansvaret for den dom som avsies og retten må - innenfor de rammer som loven trekker opp -
kunne avg¡øre saken uavhengig av partenes disposisjoner.

Når det gjelder forholdet mellom tiltalebeslutning og dom er N AST enig med utvalgets
mindretall. Retten må stå fritt til å anvende loven på det forhold tiltalen gjelder. Avgjørende er
tiltalens beskrivelse av det faktiske forhold slik mindretallet redegjør 1or.

Tilsvarende gir NAST sin tilslutning til utkastet til $ 32-3 som fastslar at retten ikke er bundet
av påtalemyndighetens påstander. Rammene for straff fastsettes av den lovgivende
myndighet. Selv om påtalemyndigheten søker äfølge lovgivers signaler er det av stor
betydning at også domstolene fortsetter sin oppgave med å fastlegge og utvikle straffenivået
for de enkelte straffbare handlinger.

l7 .8.2. Særlig om utenlandske av gi ørels ers rettskraftvirknin g
Vi begrenser her vår uttalelse til å gi uttrykk for at vi er enig i at enkelte utenlandske
avgjørelser børha sperrevirkning uavhengig av Norges folkerettslige forpliktelser. Vi gir
tilslutning til at reglene mest hensiktsmessig kan utformes i en forskrift. Utkastet til S 32-12
bokstav d), som er tenkt å erstatte straffelovens $ 8, synes å gi en tilstrekkelig hjemmel. Det
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legges til grunn at arbeidet med utformingen av forskriften vil skje parallelt med det øvrige
arbeid for å fastlegge reglene om avgjørelsers rettskraft.

17.7 Rettens begrunnelser
N AST er enig med utvalgeti at dagens krav til skriftlige begrunnelser i det vesentlig bør
videreføres. I den sammenheng bemerkes kun at skriftlige begrunnelser er viktige også for
påtalemyndigheten for å kunne vurdere om avgjørelser skal godtas.

XVI LOVT]TKASTE T KAPI TTEL 34. FORBEREDE LSE TI L
H OVE DFORII AN D LI N G

Det er viktig å se hele straffesakskjeden under ett når tiltak foreslås. Flere forslag i kapittel 34

vil innebære en betydelig merbelastning for politi- og påtalemyndighet og påføre det
offentlige økte utgifter, samtidig som at effektiviseringsgevinsten for domstolen er uklar.
Flere av utvalgets forslag i kapittel 34 er hjemlet i eksisterende straffeprosesslov, men
benyttes sjelden. Effektiviseringspotensialet er etter NASTs oppfatning større under
hovedforhandlingen. Utvalgets forslag om utvidet adgang til bevisavskjæring i $ 7-3 vil
kunne gjøre gjennomføringen av hovedforhandlingen mer effektiv og være tidsbesparende.

l. L Påtalemyndighetens oversendelse til retten. $ 34-1

1.11 Innledende kommentar til S 34-1
Utvalget foreslår at påtalemyndigheten ved oversendelse av alle saker til retten i tillegg til
tiltalebeslutning og bevisoppgave, også skal utarbeide et utdrag med sentrale saksdokumenter.
Det er ikke gjort unntak fra dette i korte og oversiktlige saker. Det synes unødvendig at disse

sakene skal underkastes systemet som foreslås i $ 34-1. Etter NASTs oppfatning bør $ 34-1

endres slik at prinsippene i S 262 i eksisterende straffeprosesslov videreføres.

1.12 Bevisoppgaven. S 34-1 (1) bokstav b
Forslaget i $ 34-1 (l) henger sammen med $ 7-2.Det stilles etter NASTs oppfatning for
strenge krav til innholdet i bevisoppgaven. Det synes unødvendig at hvert enkelt bevis skal

kommenteres og begrunnes. Forslaget vil innebære et betydelig effektivitetstap for
påtalemyndigheten, uten noen tilsvarende effektivitetsgevinst under hovedforhandlingen. I
større saker utarbeides kort tid forut for hovedforhandling fremdriftsplaner som angir hvordan
hovedforhandlingen skal gjennomføres. NAST registrer at enkelte høringsinstanser ønsker at

påtalemyndigheten allerede ved oversendelsen av saken skal utarbeide et forslag til
fremdriftsplan. NAST er skeptisk til dette ettersom påtalemyndigheten på tiltaletidspunktet
sjelden kjenner forsvarers bevistilbud. Dessuten vil omfanget av KK og bevispresentasjoner
ikke være fastlagt. I oversiktlige saker vil bevisoppgaven fylle funksjonene til en

fremdriftsplan.

1.13 Utdrag av sakens opplysninger. $ 34-1 (1) bokstav c

Etter NAST oppfatning bør ikke sakens dokumenter oversendes før forberedende dommer ber
om det. NAST er skeptisk til at påtalemyndigheten skal utarbeide et utdrag med sentrale

saksdokumenter jf. $ 34-1 (l) bokstav c. Det er grunn til å tro at forslaget vil føre til
unødvendig prosess mellom påtalemyndigheten og forsvaret om utvalget av opplysninger.
N AST deler ikke skepsisen til at retten gis tilgang til politiforklaringer som det leses fra under
hovedforhandling. Tilgang til oppleste forklaringer vil lette rettens arbeid og giøre
gjennomføringen av hovedforhandlingen mer effektiv.
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1.14 Påtalemyndighetens redegiørelse for saken. $ 34-1 (2)
Påtalemyndigheten skal selv vurdere behovet for oversendelse av skriftlig redegjørelse for
saken. Dette vil kun i særlige tilfeller være nødvendig og et saksforberedende møte vil være
mer hensiktsmessig. Dersom det er praktiske problemstillinger for saksfremstillingen, vil
dette ofte nevnes i påtalemyndighetens oversendelsesbrev til retten. NAST foreslår at
forslaget om en skriftlig redegjørelse fra påtalemyndigheten flyttes fra $ 34-1 (2) til $ 34-10
som "skriftlig redegjørelse på initiativ fra påtalemyndigheten". Påtalemyndigheten bør selv
bestemme form og omfang, enten redegjørelsen skjer på eget initiativ eller etter pålegg fra
forberedende dommer, jf. $ 3-10.

1.2 Forsvarers tilsvar. S 34-4
Etter NASTs oppfatning vil tilsvar fra forsvarer være nødvendig dersom påtalemyndigheten
utarbeider skriftlig redegjørelse, jf. $ 34-l (2) og vil kunne bidra til at tiltaltes forsvarer på et
tidligere stadium setter seg inn i saken. Det vil kunne være tidsbesparende om forsvarer i
tilsvaret redegiør for tiltaltes syn på skyldspørsmålet og hvor langt eventuelle erkjennelser av
straffeskyld rekker. På den annen side vil ikke tiltalte være bundet av forsvarers tilsvar. Det er
derfor uklart hvor tidsbesparende skriftlige redegjørelser fra påtalemyndigheten og forsvarer
egentlig vil være. Saksforberedende møter mellom forberedende dommer og aktørene vil
trolig være mer effektivt.

1.3 Saksstyring. Videre saksforberedelse ved behov. S 34-7
Forberedende dommer kan i henhold til eksisterende lovs $ 272 avholde rettsmøter under
saksforberedelsen, men det er som hovedregel påtalemyndigheten som legger planen for
giennomføringen av hovedforhandling. Etter NASTs oppfatning funger dette godt. S 34-7
innebærer betydelige endringer, men slik NAST oppfatter utvalget, skal det kun i de
omfattende straffesakene utarbeides en skriftlig plan. NAST vil uttrykke en viss skepsis til
ansvarsoverføringen fra påtalemyndigheten til domstolen slik S 34-7 legger opp til. På
saksforberedelsesstadiet vil påtalemyndigheten gjennom pätaleavg¡ørelsen kjenne saken best
og være nærmest til å vurdere bevisførselen.

1.4 Saksforberedende rettsmøte. $ 34-9
NAST støtter videreføringen av adgangen til at det avholdes saksforberedende møter forut for
hovedforhandlingen. N AST mener at betegnelsen "rettsmøte" kan være uheldig ettersom
mistenkte i henhold til $ 3-1 har rett til å være tilstede på alle rettsmøter. Det fremgår
imidlertid av $ 34-9 at tiltalte kun i den grad det anses som nødvendig skal saksforberedende
rettsmøter. Etter NASTs oppfatningbør en endring av $ 3-l vurderes, slik at det ikke hersker
tvil om attiltalte ikke har en ubetinget rett til å delta på saksforberedende rettsmøter.

1.5 Skriftlig redegiørelse. $ 34-10
Retten kan i henhold til eksisterende lovs $ 262 tredje ledd i særlige tilfeller pålegge
påtalemyndigheten å oversende en skriftlig redegjørelse for saken. Bestemmelsen blir sjeldent
benyttet ettersom det kun unntaksvis er behov for dette. Det kan synes som om $ 34-10 vil
innebære at forberedende dommer i større grad enn i dag skal pålegge påtalemyndigheten å

utarbeide skriftlige redegjørelser. Utarbeidelser av skriftlige redegjørelser er tidkrevende, og
det fremstår som uklart hvorvidt de vil innebære en mer effektiv gjennomføring av
hovedforhandlingen. Etter NASTs oppfating bør $ 34-10 endres slik at det fremgår at skriftlig
redegjørelse kun er nødvendig i "særlige tilfelle". Etter NASTs oppfatning bør $ 34-10 (1)
siste punkt endres slik retten setter en frist for redegjørelsen, men at påtalemyndigheten selv
bestemmer form og omfang.

1,.6 Felles saksfremstilling. S 34-11
NAST er skeptisk til $ 34-11 om felles saksfremstilling, selv om forslaget trolig kun er ment
for store og kompliserte straffesaker. Det vil være svært krevende for aktørene å enes om en
felles saksfremstilling.
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Dette gjelder både aktor og forsvarer, og i saker der det er flere tiltalte med ulike interesser og
forsvarerstrategier. Det kan være grunn til å tro at utarbeidelsen av felles saksfremstilling vil
legge band på betydelige ressurser uten at det partene enes om vil lette gjennomføringen av
hovedforhandlingen.

1.7 Sluttinnlegg - $ 34-12. $ 34-12
N AST støtter ikke forslaget om sluttinnlegg i ç 34-12. Etter NASTs oppfatning vil forslaget
legge band pä aktørenes ressurser. Det er svært uvisst om bestemmelsen vil innebære en mer
effektiv gjennomføring av hovedforhandling ettersom sluttinnlegg ikke har preklusiv virking
for partenes adgang til å fremsette nye anførsler og bevis.

XVII LOWTKASTET KAPI TTEL 35 OG 36 - H OVE DFORII AN D LI N G
M. M

N AST vil knytte enkelte bemerkninger til lovutkastets oppbygging. Etter NASTs oppfatning
gjør lovutkastets oppbygging det noe mer krevende å finne hurtig frem til bestemmelser som
partene har behov for i retten, enn i den eksisterende straffeprosessloven. Derfor bør kapiuel
35 om hovedforhandlingen innledes med bestemmelsen om rettens sammensetning før de

overordnede prinsippene i som nevnt i kapittel 35. N AST mener også at reglene om fremme
av sak i tiltales fravær naturlig hører inn under kapittelet om hovedforhandlingen. Kapittelet
om hovedforhandling bør enten ha bestemmelser om adgangen til opplesning av
politiforklaringer, eller henvisning til dette. NAST har tidligere påpekt at $ 7-3 bør løftes til
kapittel 34 og 35 og ankekapittelet. Dessuten bør $ l0-9 om hvordan forklaringer skal skje
inntas i kapitlene om hoved- og ankeforhandlinger foran reglene om bevisførsel. Det samme
gjelder $ 10-5 (2) oe (3), som også bør henvise til $ 10-4 (2) oe (3). NAST er i tillegg usikker
på hensiktsmessigheten ved å benytte begrepet "straffekravet". Det er grunn til å tro at
begrepet vil virke vanskelig tilgiengelig på mange.

Rettens styring av hovedforhandlingen. $35-1
Dagens straffeprosesslov gir retten god anledning til å drive saksstyring, men det er blitt
hevdet at prosesskulturen innebærer at mange dommere er for tilbakeholdne i sin
prosessledelse. Forslaget om bevisavskjæringsregelen i $ 7-3 innebærer at retten skal føre
kontroll med at bevisførselen er relevant og forholdsmessig. NAST støtter $ 35-1, men
foreslar at bestemmelsen også henviser til $ 7-3.

2.2 Muntlig hovedforhandling - S 35-2
N AST støtter utvalget i at kravene til muntlighet ikke må avskjære muligheten til å benytte
praktiske presentasjonsteknikker. I realiteten er det allerede i dag en viss lempning på dette,
og dette kan med fordel forankres i en lovtekst.

2.3 Innledning av forhandlingene (innledningsforedrag). S 35-3
Det er en kjensgjerning at forsvarere tidvis har bemerkninger til aktors innledningsforedrag
som trekker ut i tid og/eller er prosederende. NAST stiller seg derfor undrende til at $ 35-3
ikke benytter uttrykket "korte bemerkninger fra forsvarer" (if. $ 289 i eksisterende lov), men
kun "bemerkninger". $ 35-3 bør derfor endres slik at eksisterende lovs $ 289 videreføres.
N AST mener det er en fordel at bestemmelsen kodifiserer det som er blitt utstrakt praksis når
det gj elder dokumentasj on under innledningsforedraget.

2.4 Bevisføringen - $ 35-4
Påtalemyndigheten har bevisbyrden i straffesaker ogbør derfor bestemme avhørsrekkefølgen,
jf. våre bemerkninger til $ 34-7.
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NAST mener at det bør fremgå av $ 35-4 at avhørsrekkefølgen bestemmes av
påtalemyndigheten, slik praksis er i dag. NAST er meget skeptisk til utvalgets uttalelser om at

det tidvis kan være ønskelig at forsvarer stiller spørsmål til tiltalte før aktor "for å bringe
forklaringen i riktig retning". I mange tilfelle vil ikke det styrke sakens opplysning, og

bevisbyrdereglene tilsier naturligvis at påtalemyndigheten eksaminerer tiltalte før forsvarer.

Kapittel 36. Forenklet behandling
NAST ser liten grunn til forslaget om endring av terminologi fra tilståelsesdom til forenklet
behandling. Begrepet "tilståelsesdom" er innarbeidet og endringen gir liten mening.

NAST slutter seg i hovedsak til utvalgets forslag og er enig i at tilståelsessaker ikke kan

behandles skriftlig. NAST mener i likhet med utvalget at en tilståelse i utgangspunkt ikke er

tilstrekkelig for at en sak kan avg¡øres ved tilståelsesdom. NAST foreslår imidlertid at

tiltaleposter som i seg selv ville være bøteforhold, også kan behandles som tilståelsessak når

tiltalte erkjenner forholdet, men ikke husker noe av det. Når forholdende er mange og ligger
langt tilbake i tid, vil det være fare for at tilståelsen ikke oppfyller kravene til tilståelsesdom

og at man likevel må avholde en ordinær hovedforhandling. Bruk og besittelse av narkotika
kan nevnes som en sakstype der dette ikke sjeldent er tilfelle.

XVilI U TRE DNI N GEN S KAP.20 AN KE OG LOVU TKASTET
DEL 8. AN KE

N AST støtter hovedforslagene fra flertallet i utvalget vedrørende anke til lagmannsretten.

Det gjelder for det første å fierne den ubetingede rett til fullstendig ny ankebehandling i
seksårs-sakene. Det er meget ressurskrevende for eksempel äiretteføre store orgkrim
komplekser og terrorsaker. I disse sakene er det nok for å få en fullstendig ny prøving i
lagmannsretten at domfelte skriver; Jeg anker saken i sin helhet over bevisbedømmelsen. Da

slås det i praksis en strek over tingrettens dom og man starter på nytt. Dette selv om domfelte
eller hans forsvarer ikke kan påpeke holdepunkter for at saken vil få et annet utfall i
lagmannsretten.

Embetets generelle erfaring i disse sakene er at resultatet ofte ikke blir veldig annerledes enn i
tingretten. Saken har imidlertid gjerne blitt minst ett år eldre og verdifulle etterforsking- og

påtaleressurser har vært bundet opp tilsvarende lenge. Dette er ofte snakk om mindre
spesialiserte etterforskningsmiljøer som dermed må awente å starte nye prosjekter til saken er

rettskraftig. Det vil igjen si at færre saker totalt sett blir etterforsket enn hvis en større andel

av sakene hadde blitt avsluttet etter tingrettsbehandlingen. Dette har igjen en side mot
kriminalitetsbekj empel sen.

Embetet er enig med utvalgets flertall under punkt 20.4.4.3 i at

"dagens ankesilingsbehandling i lagmannsretten er tilstrekkeligforsvarlig og har tilstrekkelig
demolvatiskforanlving til at også alvorlige saker knn vurderes etter det strenge

ankesilingslcriteriet i strpl. S 321 annet leddførste punktum. En slikbestemmelse erforenlig
med Norges konvensjonsforpliktelser, idet den gir domfelte en effektiv og reell overprøving av

saken."

N AST driver et utstrakt internasjonalt samarbeid på våre saksfelt og har ikke registrert at noe

annet land pr i dag har en slik generøs ankeordning som Norge har i seksårssakene.
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Dagens ordning er for ressurskrevende. Mindretallets forslag vil slik vi ser det gi en meget
begrenset ressursbesparelse i de større orgkrim og terror sakene, idet straffenivået her i
praksis ligger over den grense de foreslår.

For det andre er NAST enig med utvalget i at man bør lanorsk straffeprosess nærrne seg den
svenske modellen ved å legge til rette for at bevis i større grad sikres i tingretten og
gienbrukes i lagmannsretten. Detbør videre slik det er foreslått være mulig å bygge på sider
av tingrettens dom som ikke er omtvistet.

XI X U TREDNI N GEN S KAPI TTE L 23 MI LI T.II, RE STRAF FESAKE R

NAST vil her kun gi en kort kommentar. Utvalget foreslår å øke sakstilfanget til den militære
påtalemyndighet. Særlig den foreslåtte bestemmelsen i S 42-l annet ledd, litra b, vil kunne
omfatte i teorien nærmest hele strafferetten. Herunder kompliserte økokrim saker mm. Dette
må vurderes opp mot at de vil Ë liten mengdetrening i kompliserte saker og om
militærpolitiet har faktisk kompetanse på hele strafferettens område.

XX LOWTKASTE TS KAPI TTE L 43 - SI VI LE KRAV
(U TREDNI N GEN S KAPI TTE L 25)

Pådømmelse av sivile krav ved frifinnelse for straffekravet
Utvalget foreslår âiwføre det de kaller et absolutt ensrettingsprinsipp, dvs. at det ikke lenger
skal være adgang til âpädømme et sivilt krav ved frifinnelse for straffekravet (med mindre
kravet er klart uberettiget), jfr. utkastet $ 43-l 1 tredje ledd. Utvalgets hovedargument er
hensynet til et "rent" resultat i straffesaken, jfr. utredningen pkt. 25.2.1(s 493): "Dersom
frifinnelsen for straffekravet er begrunnet med tvil om hvorvidt mistenkte begikk handlingen,
vil renvaskingsvirkningen av frifinnelsen kunne svekkes dersom samme rett samtidig legger
til grunn at vedkommende har begått handlingen for det sivile kravets del". Til gjengjeld
foreslår utvalget at uheldige virkninger av ensrettingsprinsippet for fornærmede kan
kompenseres ved at sivile krav dekkes av en statlig garantiordning når tiltalte frifinnes for
straffekravet, jfr. utredningen pkt. 25.2.3.2 (s 494 flg.) Etter utvalgets syn bør forslaget om et
slikt statlig ansvar følges opp i arbeidet med ny voldsoffererstatningslov.

Vi er enige med utvalget i at dagens ordning med fellesbehandling av straffekravet og sivile
krav ikke er ideelt, og at hensynet til et "rent" resultat i straffesaken veier tungt. Embetet
støtter likevel ikke den foreslåtte endringen, og er av den oppfatning at begrunnelsen for
fellesbehandling - særlig hensynet til å unngå at fornærmede og etterlatte belastes med to
rettsprosesser og hensynet til prosessøkonomi - veier tyngre.

Det er åpenbart pedagogisk utfordrende å utforme begrunnelsen for å idømme tiltalte
erstatningsansvar når han frifinnes for straffekravet, uten at det settes spørsmålstegn ved
frifinnelsen. Praksis viser imidlertid at dette lar seg gjøre. Videre er antallet saker som
resulterer i erstatningsansvar etter frifinnelse ifølge utvalget antakeligvis relativt begrenset

$ ae$.

I favør av fellesbehandling av straffekrav og sivile krav taler også forhold utover økonomi/
prosessøkonomi. For fornærmede i eksempelvis sedelighetssaker vil det kunne ha en
betydelig egenverdi utover det økonomiske å få fastslått at retten har funnet klar
sannsynlighetsovervekt for at vedkommendes forklaring om overgrepet var riktig.
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Vi er videre skeptiske til utvalgets forslag til en kompenserende ordning, som også innebærer
et obligatorisk ansvarsunntak for den som frifinnes for straffekravet.

Med hilsen

Jan F. Glent
førstestatsadvokat

Geir Evanger
statsadvokat

Marit Bakkevig
statsadvokat

Carl F. Fari
statsadvokat

Kim R. Sundet
statsadvokat

Frederik G. Ranke
statsadvokat
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Jlr. ceÈEptetelsuens 5 ?go, stk. 3' ô9 S ?t6. PolltteÈ ¡¡å tnta¡-
lerttd t så falit strsÈs rslee elgÈelsen eller ÉãgE sktldL tll
frltsgd¡.¡sn ¡ t hvcrvct.

iled bensyn lll ite af reÈsplejaloven¡ â-IlL-¡ -E!-f, ontrandlle-

dr personer lsiglEiles t¡ Eln€aten¡ er dcü oPfåÈ,È¡lsên hoe fler-
Èrllet aE uilvalçt lE-s¿Ea-E-H,IågÊE¿-@
qtÈ!¿-l!loåEÞ-es_El-r-t*,ç9p9qnl' ¡È iþ hcnsyn¡ ilcs 1 íg9er bag

vldlnefrltagålsesreglen I 5 1 ?1 , sEh. t. tklce b¡r bcarundle unçl-

tagelse Era reglerne om initEreb t roeilËelelsesier¡uellghcden.
vii¡ne¡sitagalsen beror som Þvanfsr antsrE I rcsenÊ'tlgt oilftnq
på, at den pågaléende gerson kan bllr¡a sa! I eo loyrt'lÈeEakon:
frlkt vecl !E Ekulle afgiv¡ ulilneforklaringr såleileg at dlen På-
galdenÍle enten nå forklsre eanðfcrdiqt og dermeit Btglee bêvl8
¡i¡oð elqtède ê1 lêr Eorklàse ultånðfärdlgt og dernedl ualsËltê 5i9
selq Eor sËcaE. Psr at undgå dlenne loyalltetskontllkL er den

pågaldendle tfølge 5 !71 , tth. l, trormålÈ frftaget tor at aEgl-
ve vldneforklarlng, ltgeson hsn efEe! t ?8Ê' stk. I' er frlÈa-
get Eoc v¡d sl¡ agÊn âkL,tüiÈÊt - coteulsnlng el1 er uðlevering
a[ óokurñenter - at skulle tllvejebrlnge bevtser Eêd slg¡ede.
Den eatrroe loyalltelskonÉllkt opstár lkhe ued lnðgreb I fiedale-

lelgeshermellgh¿denr ldleL den Perspn, son lnðgrebe! rasner¡
09 soo er slgleiles "narnresbe'¡ êf uÉlen in¡tflydëlse på indgre-
beÈs for€!åge1 sc l?tlsuarendl: betc¡gÈninger nå ontages at no-
tlrçser aE undtügelsesrcglen 6n bêslaglÈggelee t S 782r cth.
2, ltlce snfaÈter nedilelelssr ¡tel1 er¡ slgteile oE dle i 5l?lr stt'
l. ner¡nÈe llecsonerl. HarÈll konmÊ! dleÈ prahtlske hengynr aÈ

det I narhotlhasager oEte er neÈop rreil aftytnlng af leleÍon-
samtalsË meô dten eller ile nlstanttes ¡gÈeÍallerr ea¡nleuere el-
lec fanlllêBeôIeñt¡er, der Ere¡¡komer oplyrnl'nger sm tld og sËed

. tos legÊranceËr on nellenEtnds akèlvltêÈer og on ÉkjultgLÊiler
og bels1 lnger, hvllhe splysnlnger alstorer ËorbrydelEesne.

Dtrse ÉedllctnßEr aÊ r,rilvalgrt. tan ðerfor lkkç anbefater ;È rr3-
, lerne on Inðgreb I ¡¡eildelcls€shtffiitllgheden bagranseer såle-
ôe¡ aÈ lto¡n¡nunlkalion naller¡ den Bls¡ôñkle og dennea aêEdesle'

,lËr. reÈeplejelovens 5 1 ?1 , stk. lr ¡¡nillagos.
{

'¡ fu_rr_eå5ffi anbe!¡ler ilertnoôEt nedlsn a[ tdvalget
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áen nar¡nÈe bcgtalgnlng, Detle nedlen lcenbarer, rÈ dÇo b*r[yt_tels: ¡ t vlsec earltge Eortrollghetlsforholdtr soo llggEr Lllgrund Eor vtðneuileluhttËlscireglesne I S l?0, også tnilgår nedbetydeltg vagt t bagrunóelsen Êor rldnrtrtlagelsesgrundlcne I
E l?lr'stk. 1 . De tlûg, nån dtEoÍles meal sln 1 qc:ller psæ!,
skulle rnan I prlnetppet ogaå gêrne kunne tol E el E t:yg rrêd¡ !tilrofte ned sln ëãls'atlË Ërlcr Ë.ne lorêrdse. Der ùenvrses l-ovrlgt Êtl a(bandrrrngenr iârçttp' e}ler ¡passtvr ¡redulrhen refte:forsknlngenr ogt,ryht ! FasÈshrlÊt, tll tchs. Andanës, l9g?,s. 41 7 tÍ,.

z, 6.1 - rtlf*lÊieheits I uq.t.

llnder gennen.orersEn aE eÈ lnâgreb r neiritetelssghenaettgheirea¡
E.ehs. Ên telefodÊflftnlng, ls¡n ilet skar ¡ ! FoIt¡ ¡ G! ûår oplys_
atng on sn anden l0vpverirde¡ se endt dten, drer begrundedc l¡dr-grebeÈ' Hvrs den veit lnðgrebe!. aÊslarede lsvocertrËðerse e¡af, sa¡rne as! ¡o¡r dren, drat begrgndede roilgrebet, synes sôdannetll Ealile ¡ t uere uprobì.enaüiet€. llar peltH,et f.ek¡ . unðer enteleEonaftytntngr ner er €trblaü€t !o¡ aÈ afsrofê en tornoitet
Iæport a! h¡sh fr¡ lrarsktpr Eået optysnlnger o¡¡r rnport at herotrrfra thalt¡ nd foretsget a[ andre ¡¡rrsoner end iþ ogrlnitrll,gÈ
r¡ístenkte, er ðer naÈurrrgvrr rntêb ttl hrnircr Eor¡ aÈ polrtret
anvenàe¡ de nodltagna o¡rlyrnlnger ttl gennen!ø¡elsEn aÉ slra!for-talqnlngen uedtsor¡nde den lovoverÉ,rËdelEer ðer består t heroln-lnprÈen fra Thallanil.

Etrrs den l0r¡ overtrcåelsel der rfstores veô rnðgreÞ!, Ê( ÈE
anÉlen ¡ ¡ t. e¡ il dlen krlmlnaltBe!¡ des begrundcila Indtgrebetr qen
dog cr aE aå altorllg larakter¿ ¡ È den srlvstaniilgþ trr¡nne ha-ve begrunðeÈ iadgr:beLr Êr dcr ÊorncntltE hetler lkke prable-
ner forbu¡drpt

'ed ¡ olttrct's annenderse af de nEiltagne o'lysnr,n-ger. Þetlr vil F-els, kun¡¡e vere tllfaliteb¡ huls goltlle! un-¿ler es Èete!Ênåtl1Ënlng I en narkoÈIk¿eag får ogtysnlnEar on¿
hycm des cr ukyldlg Í et nanditrsÞ eller EossÉg fier¡rå.

Derlnod kgnne áer rejses EppÉrgåL_E¡.úggu{dtt onlvs¡tnqeF
oq-1q99-rreß9rder6er,_É98_ltE!Ê. .l.g!æ¡ s kugll'ler"a"g o.l_
!$-erqÞgl, ne.g sE E pglggrçg

-ggþigGl. Eongggvtnr nq. r an.ren-

,1

1 flq
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<< Alctiv> eller <<passiv>> medvirken i
efterforskningen

Proþsor, dr. jur. Hans Gammehoft-Hansen, Kpbenlmvn

1 . Bcslaglaggelse og edítionspålæg i dc skandinaviske
lsnde

I den doostc rêtsplcjalov (rpt.) findes to bcstcmmctscr. dcr begge *
bl.t. - omf¡ltcr tilvejebringclcc ¡ f dokumcntcr tit brug for cfrcrforsk-
ning og strdfforfol gn¡rg.

Rpl, Ë 7Ë stlt" 2 omh¡ndlcr ùrslaglcggc&c;

. Sluifttige mcddclclscr mcllcm dgrcdc og dc I !¡ ló9 dg 17il arynrc pcrio.
¡ rrr e¡ ikkc gcrutlnd for bcslrylcggclsc, rå tarngc dc lr i dc si¡t¡tnc'mtc
pcrsoßerE bcsíddelsc, og dirsc iktc d¡tcr for drlagtighcrl i forbryrlclscn."

Rpl. $ 785 ¡tk. J intleholdcr cn bclcmmet¡c om ¿dítían:

. Rc[cn li¡n palc¡ Cc den ¡rrson dlcr offcnltigc myndighcd. rlcr hlr rúügftcd
occr dolurrËntcr cllur ¡ndrÉ t¡ng af dcr i I ?8? nqnntc ¡¡t. at forsvi¡c çllcr
udler¡rc dcm. mcdminrlrc dcr dcn'ed vll f¡cm&omme oplyrnlng om fo¡àold,
som vsdlommcndc villc varc udclußtct fm cllcr fritugct for lt ufgivc forkla-
dng om rom tirlnc, jfr. !5 169-l?2.":

Som dct sas, lnlcholder dc lo bcs¡c¡nnclscr cn afgorenrlc fonkal i
hen¡ccndc .til brtingelseme for lvanpindgrcbenes ¡nvendelse. Over
for pers,oner, der kan påberíbe sig en ddncfiitugcbesgrund. er cdl-
tiorspÅlcg udclukkct, mcæ bcshglnggclse nf dc sûmmÊ dokumcnrcr
ksn lindc sted. - Af summenba:ngen fremgår cndvidcre, lt sigtede í
vldt omfung k¡ ¡ urlslrttæ for doku¡¡entbeshglcggslsc, mcn ikke gå.
lçgges cdition.

I dc ourlgc rk¡ndinaviske landc gcnlindcs üt¡v¡rcnd¡ forskcllc.
Éficr svenst ret er beslçlæggelse (RB 272!,i1r.36:3 og 5) udcluh.

kct, for så vidt angôr dokumcr¡lcr, dcr bcfinder sig hos prsoncf. som
er omfattct af cn vidneudclukkelscsgruod. Ved vldncfritagchcsgrundc
som foþe of fanilieskab mcd rlgtede km besla¡lcggelsc kun sl¡s. hvis

437

1 07



''" 1

oE tctËfonaflyrning. Hcned oprúr dcr gaoskc vist noglc prrktiske

ii.ìärffi;t, iti t-
"r"rvarende

kan kommelil ¿¡ all¡tc ca sam'

tale (cllcr åbnc et u""l ttlit*î"rc' en misrrnht og h¡¡5 ¿dvok¡t'

fftrffiltä ;; ftk;';ttittt for rïd¡cudcluklielsespunde$er mcn

seHcr cohver tiw",cntri ffi*iioi t ontondelren of illytning eller

Ë"*"äi¡.c; ¿ct þerøres nærmÊre nedenfor'

b. SIul vôdnelrtøgelsugnnderc gakle?

ll-X, t, +*ffi #**îålå: i***, **¡ -iffiii: ir
J.n ,æstnrr¡grrc Pan ef områdol:

ll NerPãñrcn¿e ¡¡l ci Jer"¡ cller til en Pcqo¡t' som kunnc risikcrc

tr"it", iãu if velfærd dleånden rræscntlig.slsoda
-nsclv¡ø¡ùas,;'io"ttäri"ttlii"'¿tittlscrrisikercurblivc¡d'

-Íilil;ä; äüü: iiliõ¡n¡ne hcrr¡t.st'tr risikocn ror' ¡t uiluleþ

scmc villc puøru trum äi"ii vef-f'nt¿ cllcr undcn vusenltig slade

iiË. ä ,iäïti"g
"r

b"úoìnpiou" forroninsp' cllcr tld[she¡nme'
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Rättegångsbatk (1 g4Z: T 4A)
27 kap. Om bestao och hemllga tvångsmedetBeslag m.m.

22 5 Hemtg avlyssnlng av erektronrsk kommunrkation får inteavse telefonsamtal eiler and¡a rn"dãù'ni_n dår någon som yttrar stg, på srund av.nestammlïãr"l'ise
ff ;É. *.flsjatte sryckena, tnre skutreha kunnat höras som vr*ne il ã;åä iar ragts ei", p]

"niit sän komm* fram, omdet under avryssningen kommerliar -n i" ãr fråga om ett sådantsamtal eller meddelande, sLa avly*niiien omeoetOartavbrytas.

36 Kap. Om vittne
SSDensomtillto¡1tiÏkap'1eller29,16kap-1ierer18kap.5,6eiler7$offentriehers-och
sêkretessragen f2009:400) ettàr nagon iurtamr"rr., tilrvilken det hãnyísas tnågot av dessa lagrum, inte får ¡r"* *

"ppgift
får intehöøs som vittne om uppgiften utan att del myndighe! i varsverksamhet uppgifren har inhämtats, f.,rrg"tt sítt flllstånd.

Advokater, läkare, tandläkare,_barnrnorskor, sJukköterskor,psykologer, psykoterapeuter, ft m l0e rå dgivare en llgtsocialrjänstlagen {2001:45r} och deras ü,øl.n rrr,
auktoriserade patentombud och d;; ;il;.n såvin avser

ffi:::ï;i,,rå:ngetäBenheterenilgt
2 S 1 tasen (2010:10s2) om auktorisadon av patenrombud fãr

nágotsom r denna derasyrkesutðvning anförtrotts dem etfersom de isamband därmed har erfarit,
-enJ"rio,

det är medgivetI lag eiler den tiltvars fõrmån tystnadipliften earþrsamtyckertilldet' Medlare e¡lict denia irit, ¡re.n t1973:1881 om arrendenåmnder ochhyresnämnder eller lagen {zo*,aso¡ or råi¡tn, i vlssa prlvatrtitrslrge tv¡ster och deras biträden, får l¡tiras som viftnen om vad som anförtrottsdem vid medlingen ellersom de lsamband därmed erfarit,endast.om det ãr medglvet i lag eller den Uli*^ förmåntystnadsplikten gäller samtycker till det. Den som tillfiiljdav 24 kap. I 5 offentlighets. och ,"trut.rrÀg.n inte fårlãmna uppglftersom avses dãrËr fröns ro,í v¡ftne om demeldast om det är medgivet i lag eller ¿en tiltvars förmån
sekretessen gäller samtycker illl det.

Råttegångsombud, biträden e[er förwarare får hõras somvfünen om vad som anförtrotts dem tO,
"ooåäe.ts fulþörandeendast om parten medger det.

Ut¡n hlnder av vad som sägs i andra etter tre je stycketförelþger skyldighet att vittna fõr
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1,. advokater och dens bltrãden, dock inte fðrsvarare, i målangående brott för vilket intÊ ãr ftirestrivet iinAr6are
str¿ff än füngelse i två år,
2' andn än ftirsvarare och advokatersamt dens brtËden i mårangående brott som avses i lCI kap' 21 sch iE 55 0rrentrighets- och sekretesslagen och3' den som har uppelftsskyldþhei enligt 1 + ran.

1
5 sociaìt¡ensuag"n l mår enrÍgt 5 kap. 2 5 erer 6kap. 6, 1 3 eller 1 4 g samma bà e¡ler en'l¡ei iaeen {rsgo:s2} medsärskilda bestãmmetserom vârd.u ungJ

--

Den som ãr prãst ¡nom ett fossamfund eller den som I ettsådant samfund har motsvarande stãllnlne Àr inte höns somvittne om något som han eller hon har erÄ¡¡t under bikt ellerenskild själavård.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 5 tryckfrlhetsförordnlngen eller 2 kap. 3 Syttrandefrihetsgrundlagen får höras iom vittne om förhållanden
som tystnadrprikten avser endast i den mån det friresk¡ivs inämnda paragæfer.

Om någon enllgt vad som sägs i denna paragraf inte får hörasssm vlttne om ett visst förhållande, fËr vittriesñrhõr inte
heller äga rum rned den som under tystnadsplikt biträtt medtolkning eller öve¡sãn ntng Ldg ¡zOti: Aotl.--"
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Retsplejeloven

ano. Mod densønske, som harkrav på hemmeligholdelse, må vidneforklaringikke afkræves

pi-u,ar I fotkekirken eller andre trossamfund, læger, forwarere, retsmæglere og advokater om det,

som er kommet tit deres kundskab ved udøvelsen af deres virlsomhed.

Stl<.2. Retten kan pålægge læger, retsmæglere og advokater, bortset fra forn¡arere I straffesager, at

afgive vldneforklailng, nãr forklaringen anses for at være af afgørende betydnlng for sagens udfald.

oBsagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet findes at

berettige ü1 , at forklaring afkræves. Sådant pålæg kan i borgerliSe sager ikke udstrækkes til, hvad en

advokat har erfaret i en retssag, som har været betroet ham tll udførelse, eller hvori hans råd har

\ . været søgÍ.

Stl*. j. Retten kan bestemme, at forklarÍng ikke skal afgives om forhold, med hensyn tll hvilke vldnet I

medfÉr af lovgivningen har tavshedspligt, og hvls hemmeligholdelse har væsentlig be$dning.

Sfk 4. Reglerne i stk. 1 -3 gælder også for de pågældende personers medh Jælpere'

g 1 70, stk. 1 er ændret ved 5 1 .6 i lov nr. 1 68 af 1 L03.2008 fra d. 01 .04'2008 .l g 1 70, sfk 1 , ændres

uforryarere og advokater<r ti!: >forsvarere, retsmæglere og advokater<'

S 1 70, stk. Z, 1 . pkt er ændret ved 5 1 .7 i lov nr. 1 68 af 1 2.03.2008 fra d. 0X.04.2008.1 5 flA' *k' 2,7'

pkt, ændres llæger og advokater¡¡ til: rlæger, retsmæglere og advokatertt'

^ 5 1 71 . En parts nærmeste har ikke ptlgt til at afgive forklaring som vidne.

'
Stk. Z. pl¡gt tll at afgive forklaring forelþger ej heller, såfremt forklaringen anteges at vllle

1 ! udsætte vidnet setv for straf eller tab af velferd eller

2}udsaettehansnærmesteforstrafellertabafveliærdeller
3l påføre vidnet selv eller hans nærmeste anden væsentlig skade.

stk, 3.1 de i stk. 1 og stk. 2, nr.2og 3, nævnte tilhlde kan retten dog påtægge vidnet at aftive

forklaring, når forklaringen anses for at være af afgørende betydníng for sagens udfald, og sagens

beskaffenhed og dens betydning for vedkornmende part eller samfundet findes at berettige dertil.

stk 4. I de i stk. 2, nr.3,nævnte tilfælde kan retten endvidere pälægge vidnet at afgive forklaring,

sâfremt vidnet har udfúrt furanstaltninger som nævnt i S 754 fl, og sagens beskaffenhed og dens

betydning for vedkommende part eller samfsndet findes at berettige dertil.

I 7g1 . Båndoptagelser, fotokopier eller anden gengivelse af det, der ved indgrebet er kommet til

politiets kendskab, skat tilintetgøres, hvis der ikke reises sigtelse mod nogen for den lovovertrædelse,

der dannede grundlag for indgrebet, eller hvis påtale senere opgives. Po¡¡tiet undenetter en I medfør

af 6 784. stk. 1 , beskikket advokat, når tilintetgørelse har fundet sted'

Stk 2. Er materÍalet furtsat af efterforskningsmæsslg betydning kan tlllntetgørelse undlades eller

udsættes i et nærmere fastst t¡ dsrum. Politlet Indbringer spørEsmålet herom for retten, der, inden

der træfÞs afgørelse, skalgive den besklkkede advokat teJlþhed tll at udtale sig- Bestemmelserne i 2.

pK. finder ikke anvendelse på materlale, der er tilveiebragt som led i efterforskning af overtrædelser

af stnffelp.yg¡ $ fqoltel1 2. 59 1 1 1 -U5 og!!g'
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Stk 3. Er der i forbindelse med telefonaflytning, anden aflytnlng eller brevåbnlng foretaget indgreb I

den mistænktes forblndelse med personer, som efter reglerne l5J!?9 er udelukket fra at aftive
forklaring som vldne, skal materiale om dette lndgreb stnks tlllntetgøres. Dette gælder dog ikke, hvis
materlaletglver ånledning tit, at der rejses sigtelse forstrafbart forhold mod deñ omhandlede
person, eller at hveruet som forsvarer bliver fntaget den pågældende, jf. ss ?3o, stk. 3. og 736.

St*. 4. I øvrigtskal polltiet til¡ ntetgøre mater¡ ale, som tilveJebringes ved indgreb i
meddelel¡ eshemmeligheden, og som viser sig lkke at have efterforskningsrnæssig betydnîng.

\
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Tvån gsm edel sl ag
s2 s (.t2.6.?01 s. l:?37)

'
- Förbud mot avlyssning och observation

Teleavlyssoing, inhämtande av information i stället för teleavlyssning, teknisk avlyssning

och optisk observation får inte riktas mot meddelanden mellan

\ .1) en misstãnkl och hans eller hennes rättsliga biträde som avses i 1 7 kap. 13 S f eller 3

rnom. i råttegångsbalken eller tolk som avses i I rnom. i den paragrafen, eller den som

till det rãttsliga biträdet står i sådant förhållande som avses ,22 g 2 mom. i det kapitlet,

2) en misstänkt och en i 17 kap. 16 i rättegångsbalken avsedd präst eller någon ânnan

person i motsvarande stållning, eller

3) en misstånkt som berövats sin frihet på grund av brott och en läkare, en sjukskötare,

en psykolog eller en socialarbelare.

Om inte utredningen gäller ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är

fångelse i rninst sex år, får teleavlyssning, inhämtande av information i stället för

teleavlyssning, teknisk avlyssning och optisk observation inte heller riktas mot

meddelanden mellan

1 ) en misstänkt och dennes nårstående som avses i 17 kap. 1 7 S I mom. i

råttegångsbalken,

2) en misstänkt och en låkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och

sjukvården som avses i l7 kap. 14 S 1 mom. i rättegångsbalken, eller den som till

läkaren eller den yrkesutbildade personen står i sådant förhållande som avses i22 S 2

mom. idet kapitlet, eller

3) en misstånkt och en sådan upphovsman tilleller utgivare av ett meddelande som

gjorts tillgängligt för allmänheten eller utövare av programverksamhet som avses i 17

kap. 20 $ 1 mom. i rãttegångsbalken eller den som till upphovsmannen, utgivaren eller

utövaren står i sådant förhållande som avses i22*2 mom. idet kapitlet.

Om det under teleavlyssningen, inhämtandet av information istället för teleavlyssning,

den tekniska avlyssningen eller den optiska obserualionen eller vid något annat tillfålle

framkommer att det år fråga om ett meddelande $om inte får avlyssnas eller observeras,

I
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ska åtgärden avbrytas och de upptagningar som fåtts genom den och antecknlngarna

om de uppgifter som fåtts genom den genast utplånas.

De förbud rnot avlyssnlng och obseruation som avses idenna paragraf gãller dock inte

sådana fall dÊir en person som avseÊ i 1 eller 2 mom. är misstånkt för samma brott som

den misstänkte eller ett brolt som direkl anknyter tilldet brottet och det också ifråga om

denne har fattats beslut om teleavlyssning, inhämtande av information i stället fðr
teleavlyssning, teknisk avlyssning eller optisk observation.

52 $har ãndrats genom L73712015, somÞåder îlraft IJ.2AI6. Ðen tldlgareformenlyder:
s2_s

Förbud mot avlyssníng och observat¡on

Teleavlyssning, inhämtande av information i stället för teleavlyssning,'teknisk avlyssning

och optisk observation får inte riktas mot meddelanden rnellan

1 ) en misstånkt och dennes råttegångsbiträde,

2) en misstänkt och en pråst som auses i 17 kap. 23 S 2 mom. i rãttegångsbalken, eller

3) en misstänkt som berövats sin frihet på grund av brott och en läkare, en sjukskötare,

en psykolog eller en socialarbetare.

Om utredningen inte gäller ett brott fôr vilket det föreskrivna strängaste straffet är

fängelse i minst sex år, får teleavlyssning, inhämtande av information i stållet fÕr

teleavlyssning, teknisk avlyssning och optisk observation inte heller riktas mot

meddelanden mellan

1) en misslänkt och dennes närståeride som avses i 17 kap. 20 $ iråittegångsbalken,

2) en misstänkt och en lâkare, en apotekare eller en barnmorska eller deras bihåden

som avses i '17 kap.23 S 1 mom.3 punkten irättegångsbalken, eller

3) en misståinkt och en sådan upphovsman tilleller utgivare av ett meddelande som

gjorts tillgängligt för allmånheten eller utövare av programverksamhet sorn avses i 1 7

kap. 24$ 2 och 3 mom. i råttegångsbalken.

Om det under teleavlyssningen, inhämlandet av information i stället för teleavlyssnlng,

den tekniska avlyssningen eller den optiska observationen eller vid något annattillfÍille
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framkommer att det år fråga orn ett meddelande som inte får avlyssnas eller observeras,

ska åtgarden avbrytas och de upptagningar som fåtts genom den och anteckningarna

om de uppgifter som fåtts genom den genast utplånas,

De förbud mot avlyssning och observatlon som avses i denna paragraf gåller dock inte

sådana fall där en person som avses i 1 eller 2 mom. är misstänkt för samma brott som

den misstånkte elter ett brott som direkt anknyter till det brottet och det också ifråga om

denne har fattats beslut om leleavlyssning, inhämtande av information i stället för

teleavlyssning, teknisk avlyssning eller optisk observation.

Rättegångs Balk

t7 ç (.t2.6.20ts1732)

En parts make eller tidigare make eller nuvarande sambo, syskon, slåikting i rått upp-

eller nedstigande led eller den som har någon annan motsvarande nära relation iitl

parten som kan jämstãllas med ett parfðrhållande eller slåiktskap får vägra vittna.

Om en person som evses i I mom. samtycker till att vittna i domstol, får samtycket ínte

återkallas, om inte något annat fÖljer av någon annan tystnadsplikt eller tystnadsrått

enligt detta kapitel.

17 S har ãndrats genom L73212A15, som tröder Í ¡çqft 1.1.2016.
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