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HøRI NGSSVAR NOU 201 6: 24 NY STRAFFEPROSESSLOV

Vi viser til høringsbrev av 5. desember 2016. Vi har følgende kommentarer til høringen.

Kapittel 4 Kriminalitetsbilde og straffesakskj eden
Kriminalitetsbildet har endret seg og i dag er det flere store og komplekse saker med flere
tiltalte. Sakene er også blitt vanskeligere fordi de kriminelle har blitt mer profesjonelle i sin
virksomhet som økonomisk kriminalitet og ikke minst innenfor I KT. Her kreves det mye
kunnskap for påtalemyndigheten i etterforskningsfasen slik at det kan være fomuftig å lage
flere spesialgrupper med særlig kompetanse på for eksempel I KT. Det må bevilges penger
til opplæring samt nødvendige utstyr for å kunne etterforske disse sakene på en
hensiktsmessig måte.

Kapittel 6 Informasjons og kommunikasjonsteknologi
Det er særdeles viktig at domstolene ñr tilstrekkelig midler til innkjøp av nytt teknologisk
utstyr. For det andre må de teknologiske løsningene være brukervennlige. Opptak av lyd og
bilde har vært diskutert lenge, men er ikke innført. Per dags dato må påtalemyndigheten selv
ta med utstyr fordi dette mangler i domstolene.

Kapittel 10 Fornærmede, etterlatte, skadelidte og bistandsadvokaten
Dagens ordning med faste bistandsadvokater bør vidercføres. Godt kvalifiserte advokater
som påtar oppdrag som bistandsadvokater er en god ressurs for fornærmede og pårørende,
og rettssystemet for øvrig. Hvor stor denne gruppen med faste bistandsadvokater bør være
har NTL ingen formening om, utover at den må oppfiille behovet for bistand.
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Kapittel 1 7 Generelle regler om rettens saksbehandling og avgiørelser
Det kan være en stor fordel med aktiv dommerstyring av store straffesaker av hensyn til
gjennomføring på en hensikfsmessig og effekfiv måte. Det er viktig at reffens saksstyring og
veiledning ikke skaper tvil om rettens objektivitet.
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