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Inn led n I fl g
Høringen er meget omfattende og utvalgets forsiag til nye bestemmelser favner hele
straffeprosessen, bade den rettslige og utenrettslige. PST har konsentrert sitt høringssvar
om temaer som er spesielt viktige for vr virksomhet. Vi knytter ogs noen kommentarer
til bestemmelser av mer generell betydning.

Utvalget foreslr en rekke endringer av gjeldende rett og den rettslige forankringen av
politiets virksomhet. P viktige omrder ser vi imidlertid at utvalget trolig ikke har hatt
tilstrekkelig tid til behandle alle spørsml like grundig. Til tross for relativt vidtgende
endringer er utredningen forholdsvis knapp med henblikk p drøfteiser og
problematisering av sentrale spørsml. Dette gjelder eksempelvis spørsmiet om det i
straffesaker skal pnes for innsyn i forebyggende virksomhet og hvilke implikasjoner
dette eventuelt har. Et annet eksempei er spørsmiet om lovfeste de i dag ulovfestede
metodene spaning, infiitrasjon og provokasjon.

Utredningen er veiskrevet med en logisk inndeiing av ulike tema. Det har likevel vrt noe
utfordrende f oversikt over de foresItte endringer. Mange av end ringene omtaies i
liten utstrekning i de aiminnelige motiver. Begrenset omtaie og ekspiisitte uttaleiser i
merknader til bestemmeisene gir inntrykk av at det mange steder legges opp til en
videreføring av gjeidende rett, kun med visse justeringer. En nrmere gjennomgang av
IovforsIagene tiisier likevel forhoidsvis store endringer i praksis. Utvaiget viser i stor
utstrekning til andre utvaig, eksempeivis Politimetodeutvaiget. For f oversikt over
forsiagene, har det derfor vrt nødvendig se hen til drøfteiser og uttaleiser i andre
utred n in g er.

Utvalget redegjør for en rekke hensyn og overordnede prinsipper som grunniag for
utvaigets arbeid. Det redegjøres ogs i noen grad for de interesseavveiningene
lovforslagene bygger p. Vi er naturligvis enig i at mange av de hensyn utvalget nevner
vii matte vre styrende for vaig av uiike iøsninger. Vr oppfatning er iikevel at enkeite
hensyn og prinsipper i for stor utstrekning har ftt gjennomsiag p bekostning av det
materieile sannhetsprinsipp og hensynet tii en effektiv straffeprosess som sikrer
hndheveIse av strafferettsiige bestemmelser. Det primre formIet med
straffeprosessen er som kjent gjøre straffeansvar til en realitet. Dersom
straffeprosessiovgivningen skal vre et verktøy som skal fungere, m den vre tilpasset
virkeligheten.

I utredningen er det mange steder vist til EMK og utvikiingen i EMD, som en viktig
premiss for vaig av Iøsninger, uten at det tydelig fremgr hvor Iangt EMK rekker som
skranke. Det er selvføigelig at ny straffeprosessiov oppfyller vre menneskerettsiige
forpiikteiser. Rekkevidden av de ulike bestemmelser bør derfor kiargjøres nrmere. I
motsatt fall vii det kunne legges opp til en overoppfyllelse av rettigheter etter EMK p
bekostning av andre viktige hensyn.

PST mener at utvaiget ikke i tiistrekkeiig grad har tilpasset iovforslagene til den
virkelighet som fordrer straffeprosessuelle tiltak og som regiene skal gis anvendelse p.
Flere av endringsforsiagene er ikke godt nok utredet og begrunnet. Eksempelvis gjeider
det premissene for begrensninger i adgangen til varetektsfengsling og endringer i
bevisforbudsregiene for disipiinere poiitiet. Her savnes et mer fyiiestgjørende grunniag
før det sis fast at en kursend ring er nødvendig.

Lovforsiagene baserer seg p utvaigets beskriveise av kriminaiitetsbiidet. Her
problematiseres i iiten utstrekning utfordringer med kriminaiitetsbekjempeise p nye
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amrder elier som en føige av et skjerpet trusselbiide. UtvaIgets forsiag innebrer
endring av nylig vedtatte bestemmeiser i ngjeIdende straffeprosesslov, sam er endret
sam en føIge av utvikIingen i kriminalitetsbiidet de senere r. Mer kompieks kriminalitet
og utfordringer med effektivt kunne etterforske straffesaker bør ikke møtes med
innskrenkninger i politiets muligheter for oppkiare iovbrudd (eksempeIvis mer begrenset
adgang til fengsiing og en mer ekspansiv bevisforbudsIre). En effektiv
straffesaksbehandiing er viktig for ivareta borgernes sikkerhet, trygghetsføieIse og
tililten til rettsordenen og rettshndhevende myndigheter.

Ved utfarming av ny straffeprosesslov vii en rekke rettsikkerhetsgarantier, herunder
retten tii domstoisbehandling, mtte st sentralt. Likevei etterlates et kiart inntrykk av at
mange av de foresItte endringer vii vre meget prosessdrivende, uten at det
nødvendigvis bidrar til økt rettsikkerhet for den enkeite. Eksempeivis gjeider det ved
spørsmi am rekkevidden av mistenktes rett til innsyn ag underretning am tvangsmidier,
der det pnes far mange prasesser rundt ulike sporsmI.

Fiere regelendringer hviier p en prinsipiell tiinrming, uten en nrmere drøfteise av
hvardan regiene iar seg etterieve. Rekkevidden av bevisfarbudene bygger eksempeivis p
fire nøytraiitetsprinsipper. Her fremstr det nødvendig med en nrmere gjennamgang av
hvordan eksempeivis utkastet § 20-5, am opphør av tvangstiitak, vii si Ut praksis.

Utredningen iegger app tii en amfattende endring av struktur ag systematikk. Mange av
endringsfarsiagene fremstr hensiktsmessige. Imidiertid iegges app tii en utstrakt bruk av
krysshenvisninger, sriig knyttet tii tvangstiitak. Det gir en fragmentert ag iite
tiigjengeiig fremstiiiing av viikr ag kompetanseregier knyttet tii det enkeite tvangstiitak,
hviiket kan g utover den enkeites rettssikkerhet.

Utvaigets sammensetning favner fiere sentraie funksjaner i straffesakskjeden. Imidiertid
brer utredningen og farsiagene preg av at utvaiget i iiten utstrekning har trukket p
kampetansen fra praktisk ptaiearbeid, biant annet knyttet skjuit metodebruk ag bruk av
uiovfestede metoder.

Vr oppfatning er at ngjeIdende straffeprasessiov, sam er gadt innarbeidet biant
aktørene i straffesakskjeden, fungerer tiifredsstiiiende. Laven, ag sriig regiene am
tvangsmidier, er endret en rekke ganger far tiipasse ioven tii endringer i
kriminaiitetsbiide og behavet far kunne etterfarske ag iretteføre uiike straffesaker.
Imidiertid ser vi et behav far en bedre ag mer heithetiig systematikk. Vi ser ags
endringsbehav biant annet sam en kansekvens av den teknaiagiske utvikiingen, vre
foikerettsiige farpiikteiser og utvikiingen i EMD, samt at juryordninger er besiuttet
apphevet. Ved vaig av iøsning kan det iikevei stiiies spørsmi om det er behov for en ny
icy eiier am det hadde vrt tiistrekkelig foreta nødvendige endringer i ngjeidende
straffeprasessiov. Under enhver amstendighet bør det vurderes en oppdeiing, der enkeite
amrder gis priaritet i det videre arbeidet.

Naturiig nok gjeider forsiagene nesten uteiukkende endringer i straffeprasessioven. Nye
bestemmeiser her aktuaiiserer ags spørsmi am endringer av regier far PSTs
farbyggende virksamhet. I det videre arbeidet med iovforsiagene bør en derfor se
nrmere p farhoidet meiiom foresitte endringer straffeprasessioven ag eventueile
endringer i poiitiiaven, eksempeivis nr det gjeider bruk av tvangstiitak.

Behavet for grundigere drøfteiser p sentraie punkter antas i noen grad avhjeipes ved
høringen. Far mange endringsforsiag vii det traiig vre behav far ytteriigere utredning. Vi
stiiier ass mer enn gjerne tii dispasisjon i det videre iavarbeidet.
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Vre høringsinnspiii vii i det føigende ta utgangspunkt i iovforsiagets kronologi.

Ka pittel 3. M isten kte og forsva reren

§ 3-1 Mistenktes rettigheter

I iovforsiaget er mistenkte nrmere definert som den forføigningen retter seg mot.
Bestemmeisen innehoider videre en oversikt over mistenktes rettigheter, listet opp fra
bokstav a) tii i). Biant forsiagene inngr en rett tii <<b/i behand/et som uskyIdig>.

PST er i utgangspunktet positiv til utvalgets forsiag om en bestemmeise som gir en
oversikt over mistenktes rettigheter, og scm skal gjeide for aiie mistenkte, uansett
stadium i prosessen. Vi har likevel noen synspunkter til det nrmere innhoidet i
bestemmeisen.

Mistenkte er den forfølgningen retter seg mot" - mistenkt-/siktetbegrepet

Av utkastet § 3-1 første iedd fremgr at begrepet "siktet" skai avvikies. Den forføigningen
retter seg mot skai etter utkastet ha status scm mistenkt frem tii ptaieavgjøreise. Som
grunniag for forsiaget viser utvaiget tii at begrepet 'siktet" kan fremst ukiart, og at
<<mistenkte" - som en samiebetegneise - vii bidra tii forenkie ioven. Utvaiget viser tii
behovet for gi ogs de som i dag ikke har status som siktet et sterkere prosessuelt
vern. Begrepet "siktet" er ikke nødvendigvis sammenfaiiende med vre "criminai
charged" eiier "substantiaiiy affected" i EMK artikkei 6 - siik dette er definert gjennom
EMD. For etterkomme vre internasjonaie forpiikteiser medfører dette at rettighetene i
nvrende straffeprosessiov m suppieres av rettighetene i EMK.

PST har ingen store innvendinger mot utvaigets forsiag om avvikie begrepet "siktet".
Imidiertid ppekes at begrepet er innarbeidet og gir mening for aktørene i
straffesakskjeden scm et kobiingsord med henbiikk p bde rettigheter og rettsvirkninger.
Om noen er "siktet" vii det ogs indikere graden av mistanke, idet begrepet ofte knyttes
tii en kvaiifisert mistanke. I saker med fiere mistenkte, er nvrende begrepsapparat
nyanserende for mistankegraden meilom de enkeite p uiike stadier i etterforskingen. I
det videre arbeidet bør det derfor nøye vurderes om en oppheveise av skiiiet er
hensiktsmessig. Der mistenkte etter EMK har krav p fiere rettigheter p et tidilgere
stadium i prosessen, kan dette ivaretas ved endre innsiagspunktet for disse
retti g hete ne.

"Mistenkte har rett til bli behandiet som uskyldig (...)"

Utvaiget foresir iovfeste en rett for mistenkte tii a bIi behandlet scm uskyldig ...

Bestemmeisen m ses I sammenheng med utkastet § 3-2 første iedd, der
uskyidspresumsjonen foresis iovfestet:

"Mistenkte skal anses scm uskyldig inntil det foreligger en endelig avgjøre/se som
konstaterer straffansvar."

PST tiitrer utvaigets forsiag om iovfeste uskyidspresumsjonen I straffeprosessioven. Gitt
en siik bestemmeise bør det vurderes om det ogs er behov for iovfeste en rett om bii
behandlet som uskyidig, idet en silk formuiering da vii fremst noe overfiødig. Gitt de
sprkiige assosiasjoner bør det eventueit sies noe mer om det nrmere forhoidet meiiom
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bli behand/et som uskyldig og politiets adgang til nytte ulike tiftak mat mistenkte I
etterfarskingen.

Kapittel 6. Innsyn I sakens opplysninger
Utkastet legger app til en løsning der gjenstanden for innsyn defineres I loven.
Innsynsretten reguleres far bade sakens parter og andre. Begrensningene I innsynsretten
utledes av Iovfestede unntakshjemler. Naen knyttes til prasessens ulike stadier. Andre er
utformet sam stadieovergripende unntak.

PST er enig i mange av de utgangspunkt sam ligger til grunn for utkastet. Hensynet til
forutsigbarhet tilsier at gjenstanden for innsyn bør avgrenses s kiart sam mulig.
Begrensningene I innsynsretten skal tilrettelegge for en effektiv kriminalitetsbekjempelse.
Palitiet m kunne motta informasjon fra kilder og informanter med visshet am at de ikke
blir kjent. Sam et resultat av utvalgets avveininger, er farsiag til regler likevel utfarmet
uten at disse hensyn gis tilstrekkelig gjennamslag I utvalgets farsiag til regler. Innenfar
rammene av kravet am en rettferdig rettergang I EMK artikkel 6, mener vi vektige hensyn
taler far begrensninger I innsynsretten utaver hva utvaiget farsir.

§ 6-1 Retten til innsyn for mistenkte og forsvareren. Sakens opplysninger

Utvaiget faresIr at innsynsretten skal knyttes til "sakens opplysninger". I annet iedd er
dette nrmere definert sam all infarmasjan sam er fremkam met sam ledd I
etterfarskingen elier rettens behandling av saken. I annet iedd farsIs Iavfeste visse
avgrensninger. Unntaket madereres ved at avgrensningene gjelder med mindre
infarmasjanen kan ha betydning far mistenktes farsvar.

Et aitomfattende saksdokumentbegrep?

De nrmere rammene far "sakens dakumenter" har aver tid butt trukket app gjennam
rettspraksis. Til dette kan innvendes at det pnes far en viss usikkerhet med henblikk p
hvar iangt innsynsretten rekker. P den annen side pner en silk ardning far en dynamisk
rettsutvikling i takt med tiden ag den teknaiagIske utvikiIngen, der stadig nye rettslige
prablemstiiiinger vii melde seg.

Seiv am dokumentbegrepet er gadt innarbeidet, har PST i utgangspunktet ingen
innvendinger til at dagens "sakens dakumenter" erstattes av uttrykket "sakens
opplysninger". Uttrykket er mer nøytralt med henblikk p hvar Infarmasjanen stammer fra
ag er bedre avstemt med hva innsynsbegjringer reelt sett amfatter, idet innsynsretten
amfatter mer enn tradisjonelle dakumenter. Innvendingene vre knyttes derimot tll annet
iedd I utkastet.

Utkastet legger app tli at innsynsretten I utgangspunktet amfatter aiie oppiysninger som
springer ut av eiier kan knyttes tli etterforskingen ag er sIedes amtrent p iinje med
Metadekontrouiutvaigets anbefauing am bruk av et "aitomfattende saksdokumentbegrep".
Sam gjengitt I utredningen møtte forsiaget matstand fra sentraie høringsinstanser,
herunder Riksadvakaten, sam biant annet mente, at Metodekontroiiutvaigets farsiag ikke
yule gi tiistrekkeiig forutberegneiighet og sikkerhet for behanduing av den mest sensitive
informasjanen. VI tiitrer disse betraktninger, sam ogs fikk støtte fra departementet, se
Prop. 147 L (2012-2013) side 41 fig. Skai gjenstanden for innsyn avgrenses s kiart sam
muuig I ioven - hviiket vi mener kan ha mye for seg - m innsynsgjenstanden angis
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mindre vidtrekkende. Fremfor omfatte 'aiie appiysninger" bør det inntas visse
begrensninger, scm er egnet til skape den nødvendige farutsigbarhet og ivareta de
hensyn sam taler mot en absalutt innsynsrett.

Unntak fra innsynsretten

Hvorvidt det er nødvendig med iovfestede unntak, vii matte bero p vaig av Iavteknikk.
Gitt utvalgets forsiag - der innsynsgjenstanden i utgangspunktet omfatter "all
informasjon som er fremkommet scm ledd I etterforskingen el/er rettens behand/ing av
saken>>, er det nødvendig med iovfestede unntak, som tydelig angir hva sam faller
utenfor. Haider man derimat fast ved dagens ardning, der utgangspunktet ikke er et
"altamfattende saksdakumentbegrep", blir det mindre igjen av behavet far Iovfeste siike
avgrensninger.

Utvalget foresIr at 'sakens oppiysninger" i utgangspunktet ikke skai omfatte informasjon
fra paiitiets farebyggende virksomhet eiier infarmasjan sam faraniediget etterfarskingen
(inngangsoppiysninger). PST er enig i at det m avgrenses mat de appiysninger sam
nevnes, sam er en videreføring av gjeidende rett. Gitt den iøsning sam faresis - mener vi
utvaigets farsiag tii avgrensninger ikke gr iangt nak.

Infarmasjan fra kiider ag infarmanter vii afte vre en del av inngangsapplysningene, men
siike appiysninger kan ags fremkamme underveis i etterfarskingen, uten at behovet far
kunne beskytte kiider og infarmanter er nae mindre. At man i en siik situasjan kan
pberope seg unntak med hjemmei i utkastet § 6-8 er nødvendigvis ikke tiistrekkeiig tii
verne am paiitiets infarmanter. En siik prosess pner far spredning av sensitiv
infarmasjan med usikkert utfaii, hviiket p sikt vii kunne medføre at paiitiet mister tiigang
tii viktig infarmasjan. Uaktet utkastet § 6-8 bør det vre en skjønnsmessig adgang tii
unnta siike appiysninger fra saksdakumentbegrepet.

PST er p det rene med at hensynet tii kantradiksjan ag partsiikhet tiisier at det ikke bare
kan vre app tii ptaiemyndigheten fareta en reievansvurdering av fareiiggende
infarmasjan. Avhengig av innfaiisvinkei vii en kunne ha uiike farutsetninger far vurdere
hva sam eksempeivis vii vre tii gunst far mistenkte. P den annen side bør det - av
hensyn tii behavet far en viss farutsigbarhet, ag innenfar hva EMK artikkei 6 gir adgang tii
- appstiiies ytteriigere begrensninger i innsynsretten, sam gr utaver hva utvaiget
faresir.

At ptaiemyndigheten fremdeies bør ha en viss skjønnsmessig adgang tii vurdere am
nae er amfattet av innsynsretten eiier ikke, m ses I sammenheng med
ptaiemyndighetens strenge abjektivitetspiikt, sam er en grunnforutsetning far vr
prosessordning. Fremfar utvaigets farsiag tii iøsning, mener PST det bør vre aniedning
tii unnta applysninger sam fremstr sam penbart irrelevant far saken. En siik iøsning
synes foreneiig med EMK artikkei 6 og praksis fra EMD, se utvaigets redegjøreise s. 246.
Videre mener vi det m kunne avgrenses mat informasjon sam i praksis ikke er
tiigjengeiig. Eksempeivis kan dette gjeide kryptert informasjon sam fremstr uieseiig elier
stare databesiag, der bare deier av materiaiet hentes Ut ag tiigjengeiiggjøres, se Rt. 2011
s. 1188. Det bør ags avgrenses mat interne dokumenter, i trd med hva sam føiger av
gjeidende rett, hviiket utvaiget sam et utgangspunkt ags synes g inn far i
utredningen s. 249. Avgrensningen bør imidiertid kamme kiarere frem.

Mistenkes rett tii innsyn er faresitt knyttet tii sakens oppiysninger, der avgrensningen vii
matte føige av hva sam prosessueit er samme sak, uten noen ytteriigere presisering. Vi
vii foresi at presiseringen i straffeprasessiaven § 242 femte iedd, der det sies at
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innsynsretten ikke omfatter dokumenter sam bare gjeider andre mistenktes forhoid,
videreføres i fly by. Behovet for en slik presisering aktuaiiseres først og fremst i større
saker med mange mistenkte eiler saker sam gr over noe tid, der nye mistenke kommer
til mat slutten av etterforskingen. Situasjanen vii da ofte vre at etterforskingen omfatter
et stort materiabe, men der mye av materialet utelukkende gjelder andre mistenktes
forhold. I en silk situasjan m det anses ubetenkelig avgrense innsynet, silk dagens
regier gir adgang til. En motsatt iøsning - der alle i samme sak gjør krav p de samme
oppiysninger - m anses betenkelig av personvernhensyn. Det vii ogs bidra til en
unødvendig vidiøftiggjøring av saken uten at det korresponderer med økt rettssikkerhet
for mistenkte.

Unntak fra unntak?

Fra utgangspunktet am kunne unnta visse applysninger fra hva sam inngr i mistenktes
innsynsrett foresir utvaiget at dette iikevei ikke skal gjelde dersam oppiysningene kan ha
betydning for mistenktes forsvar. I merknaden tii bestemmeisen uttaier utvalget at
terskeien for hviike appiysninger sam omfattes er ment vre iav, og at informasjonen
bør inntas dersam det er usikkerhet am appiysningenes betydning.

Ved pne far innta appiysninger det I utgangspunktet var avgrenset mat - p s vidt
iite kvaiifiserende viikr - iegges tii rette for at det rutinemessig kan fremmes mer ebier
mindre funderte begjringer am innsyn. Mubigheten for hoide appiysninger utenfor
saksdakumentbegrepet uthuies ved at avgrensningene iikevei ikke str seg. Oppiysninger
det var gade grunner tii unnta amfattes dermed av gjenstanden far mistenktes
innsynsrett. I tiiiegg tib mangiende sikkerhet og farutsigbarhet vii en silk iøsning medføre
vesentlig økt beiastning p ptaiemyndighet ag domstaier.

Vi anerkjenner mistenktes rett til bade partsiikhet ag kontradiksjon. S ienge man ikke
gr p akkord med den enkeites rett tib en rettferdig rettergang, jf. EMK artikkei 6, m
mistenktes rettigheter ses I sammenheng og avstemmes med andre hensyn sam taler
mat at mistenkte gis tiigang tib aiie foreiiggende oppiysninger. Sam det kiare
utgangspunkt mener PST det m vre en meget begrenset adgang tii gjøre unntak fra
avgrensningen I annet iedd. Hva gjeider appiysninger fra farebyggende virksamhet iegger
vi tii grunn at det heit m avgrenses mat innsyn I siike appiysninger.

Sriig om avgrensningen mat farebyggende virksomhet

For PST er det avgjørende biant annet av hensyn tii vrt amfattende
etterretningssamarbeid med andre samarbeidspartnere kunne skiiie meibom
farebyggende virksomhet og straffeprasessueii etterforsking. Nr vi mattar informasjon
gjør vi det p nrmere angitte viikr og med en kiar forutsetning am at infarmasjanen
ikke brukes p annen mate enn forutsatt. Ofte er det snakk am sikkerhetsgradert
infarmasjon sam ikke kan deies med andre, og der utsteder ags rr over
g raderingsspørsmiet.

Dersam det I etterfarskingssaker pnes far gi tiigang tii oppiysninger fra den
forebyggende virksomheten, gir det iangt driigere forutsigbarhet enn dagens iøsning.
Unntaksbestemmeisene I utkastet § 6-5 første iedd bokstav a ag § 6-8 første iedd
bakstav d pner for en prosess med tiihørende eksponering, uten at utfaiiet er gitt p
farhnd. Kansekvensene kan bii at PST - sam sikkerhetstjeneste - biir satt heit p
sidebinjen, ved at vre samarbeidspartnere mister tiiiiten tii ass grunnet usikkerhet am vi
evner forvaite infarmasjonen vi fr p en betryggende mate. Gitt vrt
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samfunnsoppdrag, vii dette mtte f betydning for sikkerhetssituasjonen I Norge, idet
fravr av etterretningsinformasjon vii gi oss driigere forutsetninger for avverge
alvorlige hendeiser.

Som utvalget nevner kom Høyesterett i Rt. 2009 side 1075 til at dokumenter utarbeidet
som Iedd I PSTs forebyggende virksomhet ikke var omfattet av "sakens dokumenter.
Høyesterett Ia til grunn at forebyggende forvaitningsvirksomhet var en annen virksomhet
enn den etterfølgende straffeprosessuelle etterforskingen, hviiket tilsa at dokumentene
ikke var oversendt eller innhentet I aniedning etterforskingen. Av hensyn tii forvalte vrt
samfunnsoppdrag som en effektiv sikkerhetstjeneste - herunder inng som en attraktiv
samarbeidspartner for andre - mener vi det er heit avgjørende at gjeidende rettstilstand -

uttrykt av Høyesterett i nevnte avgjøreise - videreføres.

Sriig om vern av kiider og informanter

I iikhet med øvrig poiiti m PST ogs kunne verne om kiider og informanter. Utvaigets
forsiag tii løsning, der det pnes opp for gi innsyn i inngangsoppiysninger og
informasjon fra poiitiets forebyggende virksomhet, vii kunne g utover poiitiets
kriminaiitetsbekjempeise, ved at frykten for bii eksponert medfører at mindre
informasjon tiiflyter politiet.

Krav tii et mer kvaiifiserende vilkr

I forlengeisen av det som ailerede er fremhoidt, mener vi det under ingen omstendighet
bør pnes for gi innsyn i oppiysninger fra den forebyggende virksomheten. For innsyn i
andre opplysninger knyttes noen bemerkninger tii kriteriet for gi innsyn i oppiysninger
som i utgangspunktet unntas fra saksdokumentbegrepet.

PST mener det m oppstiiies et mer kvaiifisert krav enn utvaiget foresir. Ett aiternativ er
oppstiiie et krav om at oppiysningene antas vre av vesentiig betydning for

mistenktes forsvar, se Riksadvokatens forsiag gjengitt i Prop. 147 L (2012-2013) s. 40. Et
annet aiternativ er oppsti!ie et krav, som en motsats tii regiene om bevisavskjring, jf.
straffeprosessioven § 292 og iovutkastet § 7-3 (" bevis som ikke angr saken"). Kravet
tiisier at oppiysningene m vre av betydning for avgjøreisen av skyid- eiier
straffespørsmlet.

§ 6-3 Rett til innsyn for enhver

Første iedd er i det vesentiig en videreføring av gjeidende rett.

I annet iedd foresis en innsynsrett for enhver i sakens oppiysninger nr det er
ubetenkeiig. Det nevnes ogs hviike forhoid det sriig skai iegges vekt p ved
vurderingen. I de aiminnelige motiver s. 251 uttaies:

"Tungtveiende samfunnsmessige hensyn, og da sr/ig pressens behov for a kunne
kontro//ere rettspleien, ta/er etter utva/gets syn for at terskelen for gi innsyn /
straffesaksmateria/e senkes floe, sâfremt det /kke vii kunne skade den videre
behand/ingen av saken."

I merknaden tii bestemmeisen uttaies at "ubetenkeiig" er ment som en bred rettsiig
standard, og at terskeien for innsyn etter annet iedd er ment vre høy, men iikevei noe
iavere for pressen p grunn av deres srskiite kontroiioppgave. Den foresitte
innsynsrett for enhver er ment gjeide p ethvert trinn av saken
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Utkastet tar et motsatt utgangspunkt enn dagens regier, der innsyn for andre enn sakens
parter - utover tiltalebeslutninger og rettsavgjøreiser - betinger at nrmere angitte viikr
er oppfylt, eksempelvis "rettsiig interesse" elier "saklig grunn", jf. politiregisterforskriften
§ 27-1 og 27-2. Utkastet synes I noen grad bygge p prinsippet I offentieglova, der
utgangspunktet er innsyn med mindre unntak kan begrunnes. Med dette etterlates et
kiart inntrykk av at innsynsretten for andre enn sakens parter utvides betydeiig. Ved at
regelen I annet Iedd er genereii, innebrer ogs det en utvideise, idet alimennhetens rett
til innsyn I verserende saker etter dagens regler er meget begrenset, se utredningen s.
244.

Vi mener utkastet ikke I tiistrekkeiig grad gjenspeiier at straffesaksoppiysninger som
hovedregei ikke er offentlige, og at en rekke slike opplysninger vii vre underiagt
iovbestemt taushetspiikt, jf. politiregisterioven § 23. Fremfor utvalgets tiinrming, mener
vi bestemmeisen bør innehoide vurderingskriterier som positivt angir hva som kan
begrunne unntak fra taushetspiikten og dermed gi grunniag for innsyn. Ved veige en
Iøsning som tydeiig fr frem at utgangspunktet for andre enn sakens parter ikke er
innsynsrett I straffesaksoppiysninger, vii dette ogs kunne motvirke en oppfatning av at
pressen og andre gis en innsynsrett som ikke er reell.

Hva gjeider terskeien for innsyn, er vi ikke uten videre enig I at denne senkes. Under
enhver omstendighet mener vi spørsmiet om grensene for aiimennhetens/pressens
innsynsrett ford rer en større diskusjon.

Som ogs utvaiget viser tii, har Høyesterett I to konkrete avgjøreiser kommet tii at det
kunne utiedes et informasjonskrav med hjemmei i EMK artikkei 10. Umiddeibart kan dette
forsts som om vr internrettsiige reguiering ikke ienger er avstemt med vre
internasjonaie forpiikteiser. P den annen side fremgr at begge avgjøreisene var konkret
begrunnet, og at EMK artikkei 10 ikke uten videre fr anvendeise for pressens krav om
tiigang tli saksdokumenter I straffesaker.

Spørsmiet om utvide pressens tiigang tli straffesaksdokumenter har vrt oppe tii
diskusjon fiere ganger, uten at resuitatet har butt noen utvideise i favør av pressen.
SpørsmIet reiser mange probiemstiiiinger, der en m se hen tii og avstemme en rekke
kryssende hensyn. Aiimennhetens informasjonsbehov og pressens kontroiifunksjon er
utviisomt viktige hensyn ved vurderingen av hvor omfattende innsynsretten bør vre.
Disse hensyn m imidiertid vektes opp mot hensyn som begrunner at det I
utgangspunktet er en vidtgende taushetspiikt for oppiysninger i en straffesak, og som
taier mot en vidtgende innsynsrett. Eksempeivis vii vitner som forkiarer seg for poiitiet
under etterforskingen ha en berettiget forventning om at forkiaringer er tii bruk for
justismyndighetene. Bade personvernhensyn og hensynet tii en prosessordning som er
hensynsfuii og tiiiitsvekkende overfor de invoiverte taier mot at oppiysningene biir
tilgjengeiig for aiimennheten gjennom media. En motsatt iøsning - der pressen gis en vid
innsynsadgang - kan iede tii at vitner blir tilbakehoidne med gi poiltiet informasjon.
Dette vii kunne g utover poiltiets muIigheter for en effektiv etterforsking og oppkiaring
av straffesaker. Ogs hensynet tli verne om poiltiets metoder taier mot en vidtrekkende
innsynsrett.

PST mener spørsmiet om en utvideise I favør av pressen, som nødvendigvis vii mtte g
p bekostning av andre tungtveiende hensyn, fordrer en nrmere utredning og diskusjon.
Ved en silk drøftelse m en ogs se p pregneiige konsekvenser av en eventueii
u tvid e i se.
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§ 6-4 og 6-5 Unntak fra rett til innsyn forut for og etter tiltale
PST støtter en videreføring av muligheten for nekte innsyn I oppiysninger som kan
utgjøre en fare for/bør holdes hemmelig av hensyn tii 'grunnieggende nasjonale
interesser". Ordlyden synes favne dagens formuiering "rikets sikkerhet eller forhold til
fremmed stad" men er mer avstemt med terminologi I fly straffeiov, jf. lovens kapittel 17.

I utkastet § 6-5 er det inntatt en reservasjon der opplysningen kan ha betydning for
mstenktes forsvar. Uten at dette er kommentert nrmere I utredningen synes dette
representere en ikke ubetydelig utvideise av innsynsretten sammeniignet
straffeprosessioven § 264 fjerde iedd. Etter denne bestemmeise har tiitaite og hans
forsvarer bare krav p gjøre seg kjent med dokumenter som bør hoides hem melig av
hensyn til rikets sikkerhet elier forholdet tii fremmed stat "i den utstrekning og p den
mate som retten finner pâkrevd for tiltaltes forsvar". Ved at terskeien for innsyn - kan ha
betydning - legges s vidt iavt, vii det gjøre det vanskeiigere hoide tiibake
skjermingsverdige opplysninger tross utkastet § 6-8 første iedd bokstav d. Dette vii
kunne gi noen uheldige utsiag. Vaiget biir enten heniegge saken eiier leve med de
skadevirkningene en eksponering og spredning av informasjonen medfører.

Hensynet tii den mistenktes rettssikkerhet tilsier at mistenkte gis en vid innsynsrett I
sakens oppiysninger. Der det foreligger skjermingsverdig informasjon vii det samtidig
vre hensyn som taler mot en uinnskrenket innsynsrett for mistenkte. At det her m
foretas en avveining av uiike tungtveiende interesser m etter vrt syn gjenspeiies p en
annen mte enn i utkastet. Innenfor rammene av EMK artikkei 6 om rettferdig rettergang
bør det oppstiiies et mer kvaiifisert krav enn utvaiget forsir.

oppiysninger som bør hoides hemmeiig av hensyn tii grunnieggende nasjonaie interesser
vii gjennomgende vre gradert etter sikkerhetsioven. Forhoidet tii denne iov bør derfor
omtaies nrmere (eksempeivis nødvendigheten av kunne sikkerhetskiarere og
autorisere de som gis tiigang tli informasjonen).

§ 6-7 Unntak fra rett til innsyn I opplysninger om tvangstiltak som ikke er
iverksatt, og om anonyme vitner

Utkastet hjemier en rett tii nekte innsyn I opplysninger om tvangstiitak som ikke er
iverksatt.

PST støtter forsiaget og tiitrer utvaigets begrunneise, se utredning side. 249. En motsatt
iøsning, der mistenkte gis rett tii innsyn om tvangstiitak i forkant vii vanskeiiggjore
gjennomføringen og medføre en penbar fare for at formiet med tiitaket forspiiies.

PST støtter ogs forsiaget som viderefører unntak fra rett tii innsyn i oppiysninger om
anonyme vitner.

§ 6-8 Unntak fra rett til innsyn I opplysninger som ikke pberopes som
bevis I saken, eller sam er fremlagt sam grunniag for bruk av hemmelige
tvangstiltak

PST støtter forsiaget, som I hovedsak viderefører regiene I straffeprosessioven § 242a.
Etter vrt syn er et kiart behov for en silk bestemmeise, biant annet for kunne beskytte
kiider og metoder.
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I mange situasjoner tilhører mistenkte og fornrmede samme miijø. I slike tilfelier vii det
ikke vre noen mindre grunn til nekte innsyn for fornrmede enn for mistenkte, idet
innsyn for farnrmede vii kunne vre like ødeleggende. Det samme vii kunne gjelde i
andre situasjoner, eksempeivis ved behov for hindre at palitiets samarbeide med andre
lands myndigheter blir vesentlig vanskeliggjort. Vi er derfor positive til at utkastet er
genereit utformet, i matsetning til dagens § 242 a, som kun gjeider begrensninger i
innsynsretten for <<den mistenkte og forsvareren>>.

Selv om unntakene I utkastet § 6-8 vii gjelde hele strafforfølgningen ag etter at saken er
avsluttet, bør bestemmelsen ses i sammenheng med utkastet § 28-9, am underretning
ved ptaievedtak, sam ogs omfatter henleggeise ved skjult etterforsking. Hensynene bak
unntakene i utkastet § 6-8 og sammenhengen mellom bestemmelsene tilsier at utkastet §
28-9 fjerde ledd ags gir hjemmel til unniate underretning nr det kan føre til fare for
noens liv, helse eller frihet, samarbeid med andre lands myndighet eller fare for at
identiteten til en person som samarbeider med palitiet blir kjent.

Kapittel 7. Alminnelige regler om bevis
PST mener det er hensiktsmessig, slik utvalget foresir, samle de alminneilge regier am
bevis i et eget kapittel. Vi støtter ags farsiaget am lovfeste gjeldende uiavfestet rett
am bevisregler.

§ 7-4 Rettens kontroll med at bevisføringen er tilstrekkelig

Lovforslaget er en videreføring av bestemmeisen am rettens kontrall med sakens
opplysning i § 294 i nvrende straffeprosessiav, dog med en sentral endring i utkastet
annet punktum:

"Uten hensyn til partenes standpunkt kan retten beslutte ytterligere bevisføring, men /
alminnelighet ikke for oDylyse saken til mistenktes ugunst."

Utvaiget begrunner den foresitte begrensing i rettens adgang til suppierende bevisførsel
til skade for mistenkte, med hensynet til damstolens uavhengighet ag appfatningen av
denne (side 261). Utvalget peker p at rettens adgang til suppiere bevisførseien først og
fremst skal virke sam en rettssikkerhetsgaranti for den mistenkte. Videre mener utvalget
justeringen er I trd med anklageprinsippet ag regelen am at det er ptaiemyndigheten
sam har bevisbyrden for den mistenktes skyid. Utvalget nevner at det kan vre vanskelig
i en del situasjaner vite am et bevis vii vre til gunst elier skade far mistenkte. Derfar
kan det etter utvalgets appfatning ikke kreves mer enn at dammeren ikke tar sikte p
appiyse saken til mistenktes ugunst. Utaver rettens plikt til veilede partene I anledning
bevisføringen, mener utvalget at dammeren sam en alminnelig regel ikke bør kamme
aktar til unnsetning dersam saken ikke blir fullgadt applyst.

Anklageprinsippet 09 ptalemyndighetens ansvar for bevisbyrden, herunder ansvaret far
fremlegge bevis sam underbygger tiltalen, ligger fast ag er gadt innarbeidet blant
aktørene i straffesakskjeden. Derav legges til grunn at domstoien gjennomgende vii
vre restriktive med beslutte ytterligere bevisførsel til mistenktes ugunst. Det kan
likevel farekamme tilfeller der retten anser dette nødvendig. A lavfeste en begrensning i
rettens handleram, silk utvaiget foresir, innebrer en dreining av farmlet med
rettsprasessen, bart fra det materielle sannhetsprinsipp og bart fra mlet am at
avgjørelser skal vre materielt s vel sam farmelt riktige. Fremfor utvalgets farsiag til
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begrensning, mener vi retten m st fritt til beslutte ytteriigere bevisføring, uavhengig
av om det er tii gunst eiler ugunst for mistenkte.

I vurderingen av hvorvidt domstoien er uavhengig elier ei, ser det Ut til at utvaiget først
og fremt vektiegger mistenktes oppieveise av prosessen, uten drøfte hvoriedes de
øvrige parter vii kunne oppfatte denne. I straffesaker vii det ofte vre en fornrmet eiier
en fornrmet interesse. Aiimennhetens oppfatning av hvorvidt domstoien er uavhengig
pvirkes ogs I stor grad av hvoriedes fornrmede oppiever prosessen.

Utvaiget ppeker at det kan vre vanskeiig vurdere om et bevis er til gunst elier skade
for mistenkte før det er ført. I situasjoner med fiere enn en mistenkt vii det oppst
situasjoner der bevis er tii gunst for den ene mistenkte og til ugunst for den andre.
Lovforsiagets begrensning vii kunne medføre at retten vii vegre seg for besiutte
bevisførsei som kan oppiyse saken og bidra tii en materieit riktig avgjøreise.

At en domstoi er sannhetssøkende uteiukker ikke at den er uavhengig. Ei heiier rokker
det ved ankiageprinsippet eiier at bevisbyrden phviier ptaiemyndigheten. Derimot
indikerer det at domstoien tar sikte p materieit riktige avgjøreiser, basert p et best
muiig oppiyst faktum.

§ 7-5 Bevisvurdering og beviskrav
"Avgjøre/sen av om et faktisk forhold skal legges til grunn som tilstrekkelig underbygget,
skal treffes etter en samlet vurdering av bevisene / lys av alminnelige erfar/ngssetninger
og kjensgjerninger. For straffansvar kreves bevis utover enhver rimelig tvi/."

PST er positive tii at regier for bevisvurdering og beviskrav - i trd med gjeidende praksis
- iovfestes. Nr det gjeider den nrmere utforming, bør en se p om bestemmeisen
kunne vrt enda kiarere med henblikk p at beviskravet for straffeansvar knytter seg tii
bde de fire straffbarhetsviikr og omstendigheter ved den straffbare handiingen av
betydning for straffutmiingen.

Kapittel 8. Bevisforbud
Utvaiget tar utgangspunkt i en nøytrai utforming av bevisforbudet, basert p fire
nøytraiitetsprinsipper; bevismiddeinøytraiitet, stadienøytraiitet, aktørnøytraiitet og
bruksmtenøytraiitet. Utvaiget foresir ogs visse justeringer i enkeite bevisforbud.

PST er positive tii utvaigets forsiag om iovfeste genereiie bevisforbudsregier. Imidiertid
ser vi at de foresitte bevisforbud fr et videre anvendeisesomrde, hviiket innebrer at
bevis vii kunne bii nektet ført i større utrekning enn i dag. Forsiag tii nye bestemmeiser
medfører vidtrekkende unntak fra prinsippet om fri bevisførsei og en dreining bort fra det
materieiie sannhetsprinsipp/det straffeprosessueiie sannhetsideai - der en søker bygge
avgjøreisene p et s riktig faktum som muiig. I stedet iegges opp tii en sterkere
vektiegging av hvorvidt prosessen rund bevisinnhentingen har vrt korrekt. En siik
dreining anses unødvendig og uheidig.

I forsiag tii nye regier er den nrmere kretsen av personer man kan ha fortroiig
kommunikasjon med, uten at denne informasjonen kan benyttes som bevis, noe ukiar.
Det samme gjeider rekkevidden av bevisforbudets virkninger. Det anses uheidig at
vurderingen av om et uioviig innhentet bevis skai vre underiagt bevisforbud biant annet
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skai vurderes app mot am det I tiistrekkeiig grad har butt reagert mat tjenestepersanen
sam har innhentet beviset.

PST mener gjeidende bevisfarbudsire bør videreføres, silk at bevisfarbudsregiene kan
hndheves silk det gjøres I dag. I matsatt faii vii man risikere "prasessueiie frifinneiser' -

der retten m se bart fra sentraie bevis, silk man kan se i far eksempei det amerikanske
rettssystemet. Sriig I aivarilge saker vii silke kansekvenser vre egnet tii svekke
aiimennhetens tiiiit tii rettsapparatet.

§ 8-1 Bevisforbudets virkninger

Utkastet reguierer bevisfarbudets virkninger. Farsiaget kiargjør at ingen av straffesakens
aktører kan innhente eiier benytte bevis sam er amfattet av farbud etter § 8-2 tii 8-5 p
nae stadium av prasessen, med mindre annet er bestemt.

Nevnte bestemmeiser amfatter en star persankrets. Hvarvidt bevisene vii faiie inn under
naen av farbudsbestemmeisen, iar seg ikke nødvendigvis avdekke I farkant av
innhentingen, el heiier før bevisene er gjennamgtt, sam et iedd I etterfarskingen.

P bakgrunn av utvaigets farsiag am innføring av prinsippene am stadienøytraiitet ag
bruksmtenøytralitet, faresis det at det skai vre farbud mat benytte bevisene tii
bevisføringen I retten. Nevnte prinsipper tiisier ags et farbud mat bruke beviset i andre
sammenhenger, eksempeivis far drive etterfarskningen fremaver. Kansekvensene av
nytte silke bevis I etterfarskningen, dersam det senere biir avgjart at de er underiagt
bevisfarbud, fremgr ikke entydig av utvaigets farsiag. Det samme gjeider farhaidet tli
bevis aviedet av et uiaviig innhentet bevis.

§ 8-3. Bevisforbud til vern am fortrolighet

Utvaiget faresir I første iedd at det skai gjeide bevisfarbud far <<fortrolig kommunikasjon.>>
med nrmere angitte persaner:

a) prester el/er forstandere / registrerte trossamfunn,

b) advokater, forsvarere, meklingsmenn I ekteskapssaker,

c) leger, psyko/oger, apotekere, jordmødre, sykep/eiere og annet helsepersone//
etter he/sepersonel/oven § 48, og
d) andre i still/nger som innebrer sjelesorg, sos/alt hje/pearbe/d, rettshje/p el/er
medisinsk behandling sam ma likest//les med virksomhet ang/tt / bokstav a til C.

Etter utvaigets farsiag gjeider bevisfarbud ags far materiaie sam str I nr sammenheng
med den fartroiige kammunikasjanen.

PST er pasitive tli utvaigets farsiag am en bestemmeise sam reguierer rekkevidden av
bevisfarbud far kammunikasjan med nrmere angitte persaner/prafesjaner. Ved at
bevisfarbudet knyttes tii den fartraiig kammunikasjanen tydeiiggjør bestemmeisen at
bevisfarbudet ikke utiedes av hvem det snakkes med men derimat tli hviike appiysninger
det er snakk am.

PST er enig I at hensynet bak bestemmeisen tilsier en viss utvideise av bestemmeisen,
ved at heisepersaneii angitt I heisepersaneii § 48 amfattes. Fremfar dagens iøsning I
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gjeldende straffeprosesslov § 119, fremstr det formIstjenIig Iovfeste person kretsen
ved en henvisning til helsepersonelloven.

Nr det gjelder personkretsen I første ledd bokstav d), er vi ikke enig i den foresltte
utvdelse. Angivelsen av hvem som omfattes er upresis. Med dette pnes for vanskelige
vurderinger av hvor langt bestemmelsen rekker. Eksempelvis gjelder dette vurderinger
scm m foretas I trd med utkastet § 20-5, der reglene forutsetter opphør av tiltak
dersom det griper inn i opplysninger som omfattes av bevisforbud etter blant annet § 8-3.

Reglene om bevisforbud er forutsatt gjelde for ethvert bevismiddel p et hvert trinn av
saken. En god etterlevelse av bestemmelsene forutsetter at de er s kiare som mulig.
Etter PSTs syn bør rekkevidden av første Iedd bokstav d) avg renses nrmere, eventuelt
ved at det inntas ytterligere vilkr cm eksempe!vis utdannelse, autorisasjon, oppnevning
eller profesjonalitetskrav.

§ 8-4 og 9-5 Bevisforbud og pressens kildevern

Bestemmelsen om bevisforbud I utkastet § 8-4 er aviedet av reglene om kildevern og
forklaringsfritak for pressen, jf. utkastet § 9-4. Sistnevnte utkast viderefører dagens
bestemmelse I straffeprosessloven § 125, ved at kildevernet og det korresponderende
forklaringsfritaket gjelder informasjon som kan avsløre kildens identitet. I tillegg foresls

styrke vernet cm pressen ved utvide informasjonen og I praksis ogs personkretsen
omfattet av forklaringsfritaket sammenlignet med gjeldende rettstilstand. Utvalget
foreslr at kretsen for de vernede angis som enhver person som I sitt "journalistiske
virke" mottar opplysninger. Videre foreslr utvalget at forklaringsfritaket ogs skal gjelde
innholdet I de opplysninger som er mottatt, uavhengig av om det er publisert eller om en
kildes identitet vii bli avslørt, s lenge det er "fortrolig kommunikasjon" eller materiale
scm str I "nr sammenheng med den fortrolige kommunikasjonen".

PST anerkjenner behovet for et sterkt kildevern som grunniag for kritisk journalistikk,
meningsdannelse og fri debatt om sentrale samfunnsspørsml. Samtidig kan kildevernet -

som utvalget ogs er inne p - støte an mot andre vektige samfunnsinteresser, herunder
hensynet til en effektiv strafforfølgning. Det tilsier at kildevernet ikke alltid gis forrang
uaktet andre verdier. Umiddelbart kan vi ikke se annet enn at kildevernet, ogs hensett
EMK artikkel 10, er godt ivaretatt gjennom dagens rettstilstand. Under enhver
omstendighet mener vi spørsmI om en eventuell utvidelse av kildevernet m utredes
nrmere, der en ogs ser nrmere p pregneIige konsekvenser av en eventuell
utvidelse.

§ 8-5 Bevisforbud ved rettsstridig innhenting og tilgang til bevis
Utvalget legger cpp til et mctsatt utgangspunkt enn gjeldende rett. P s. 576 I
utredningen uttaler utvalget:

<Bevisforbud ved u/ovlig beviserverv gjelder det er grunn til det.>>. Denne
standarden peker / større grad mot idealet om en lovformelig prosess og ski//er seg
fra ti/nrmingen som / dag er kommet ti/ uttrykk I rettspraksis om <at eventue/le
fell ved innhenting av et be v/s ikke er ti/ hinder for at beviset føresx', jf. Rt. 2006 s.
582 avsnitt 22 med hen visning ti/ straffeprosess/ovens forarbeider: Den
skjønnsnormen som utkastet gir anvisning pa, er ment som et signal til samt/ige
aktører om større grad av bevissthet om u/ov/igheter ved beviserverv..>.>

I utkastet § 8-5 angis hvilke momenter det srIig skal legges vekt p I vurderingen:
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- det rettsstridige beviservervets grovhet,
- om bruken av beviset vii krenke beskyttelsesverdige interesser, og
- om det er reagert mot beviservervet p en mate som ma antas a forebygge
fremtidige krenkeIser.

De to første strekpunktene utkastet viderefører momenter som I dag inngr i den
ulovfestede lre om avskjring av ulovlig ervervede bevis. Det siste punktet
representerer imidlertid noe nytt, ved at det I vurderingen ogs skal ses hen til hvorvidt
det rettstridige ervervet har ledet til andre reaksjoner. Utvalget mener
samfunnsutviklingen, ved den teknologiske utviklingen og økt kriminalisering, har bidratt
til økt fare for misbruk. Utvalget kommer derfor til at disiplineringshensyn m tillegges en
viss vekt ved vurderingen av om et rettsstridig ervervet bevis bør tillates benyttet. Dette
er det motsatte av hva Straffeprosesslovkomitéen I sin tid Ia til grunn.

PST er naturligvis enig I idealet om en Iovformelig prosess. Hvorvidt det faktiske er et
disiplineringsbehov er imidlertid ikke like penbart. Samfunnsutviklingen, der politiet over
tid er gitt flere muligheter til etterforske ulike typer kriminalitet, er fulgt opp med økt
regulering av og kontroll med politiets arbeid og metodebruk. Oslo statsadvokatembeter
peker i sin høringsuttalelse p en rekke konkrete forhold som underbygger at det
iverksatt tiltak for nettopp forebygge fell og ulovligheter under etterforskingen. Selv om
det gjøres feil er vi ikke enig i at manglende legalitet i straffeprosessen er av et slikt
omfang at det kan begrunne en regel som foresltt. Uansett mener vi muligheten for
kunne reagere mot ulovlig beviserverv er tilfredsstillende ivaretatt gjennom andre
o rd n i ng er.

Vi mener vurderingen av om det skal ilegges en reaksjon for rettsstridig beviserverv mot
en tjenesteperson er vesensforskjellig fra vurdere rekkevidden av bevisforbud i den
konkrete straffesak. Hvorvidt det er reagert mot beviservervet bør derfor - rent prinsipielt
- holdes adskilt fra vurderingen av om beviset skal kunne brukes.

Vi mener forslag til løsning - under enhver omstendighet - er uheldig og kan lede til noen
utilsiktede konsekvenser. Hensynet til kunne nytte viktige bevis i alvorlig saker kan lede
til et press p at det ilegges reaksjoner utenfor straffesaken i større utstrekning enn
tidligere for unng møte p problemer i retten. Utkastet kan invitere til en løsning som
utfordrer hensynet til en riktig reaksjon, ved at det tas hensyn til straffesaken ved
reaksjonsfastsettelse. Det skapes ogs utfordringer med henblikk p nr det m reageres.
Hva om spørsmlet om ulovlig beviserverv først oppstr under hovedforhandlingen? Og
hva med reaksjoner som er ilagt men pklaget?

P side 272 i utredningen gjengis følgende uttalelse fra Straffeprosesslovkomitéen:

"Mulig misbruk fra poiitiet lar seg mer hensiktsmessig motarbeide ved
administrative og disipiin.re forholdsreg/er enn ved a avskj.re bevis som kanskje
er avgjørende for oppkiaringen av saken".

PST tiltrer denne vurderingen.

§ 8-6 Unntak fra bevisforbud

I bestemmelsen tredje ledd fremgr:
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"Det gjelder ikke bevisforbud etter 8-3 første ledd el/er 8-4 hvis noen som nevnt /
bestemme/sene med skjel/ig grunn mistenktes a vre medsky/dig I det straffbare
forholdet.

PST har fiere synspunkter p viIkrene for unntak fra bevisforbud etter denne
bestemmelsen. Disse fremgr av vre kommentarer til utkastet § 20-5.

Kapittel 9. Forklaringsplikt og forklaringsfritak

§ 9-2. Forklaringsplikt for vitner

Utvaiget foresIr videreføre regelen om at vitner I utgangspunktet piikter forkiare seg
for retten. Utvaiget foresIr ogs videreføre regeien om det motsatte ved forkiaring til
politiet.

I det videre arbeidet med ny straffeprosessiov mener vi det bør ses nrmere p hvorvidt
vitner I utgangspunktet bør ha forkiaringspiikt ogs overfor politiet.

Vitners forkiaringsplikt straffesaker er av vesentlig betydning for politiets muiighet til
etterforske og oppklare straffesaker. Vr erfaring er at vitner kan ha ulike beveggrunner
for ikke yule forkiare seg for poiitiet. For noen kan det uteiukkende skyides
bekvemmehghetshensyn. For andre kan det vre ønske om unng samarbeid med
politiet. Vr erfaring er at vitner I enkeite miijøer bruker retten tii ikke forkiare seg for
unng fremst som noen som hjeiper politiet I etterforskingen. En pregneIig
konsekvens av at vitner unniater forkiare seg for politiet er at straffesakene ikke blir
tiistrekkelig opplyst. En annen konsekvens er økt belastning for ptaiemyndigheten og
domstoier ved begjringer om rettslig avhør.

I Iikhet med flere andre høringsinstanser kan vi ikke se at det er noen avgjørende
prinsipielle motforestillinger mot Iovfeste en forkiaringspiikt for poiltiet i samme
utstrekning som forkiaringsplikten overfor domstoien. Der vitner pberoper seg
bevisforbudsregier, eksempelvis taushetspiikt, elier fritaksregier, som grunniag for at de
ikke ønsker forkiare seg, antas at siike spørsmi fremdeies vii mtte finne sin iøsning
ved en rettsiig avkiaring av de omtvistede spørsmi - dersom pohtiet fortsatt ønsker
vitnets forkiaring.

Kapittel 10. Politiavhør og forkiaringer I rettsmøte. Anonyme
vitner.

§ 10-1 og 10-2 første Iedd Møteplikt til politiavhør og rettslig avhør og
innkalling til politiavhør

Utvaiget forsir at vitner I utgangspunktet piikter møte for poiitiet og retten etter
innkaiiing. For mistenkte foresir utvaiget tiisvarende møtepiikt overfor poiitiet. Møtepiikt
for vitner og mistenkte skal iikevei ikke gjeide for poiitiet for den som tydelig har gitt
uttrykk for ikke yule forkiare seg. Det presiseres at innkaiiingsmyndigheten iigger tul
ptaiemyndigheten. Utvaiget foresir videreføre regeien om at innkaiiing ikke skai
sendes til dem som ikke kan forkiare seg p grunn av bevisforbud eiier ikke har møtepiikt.
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I en etterforskning er politiet ofte heft avhengig av forklaring fra vitner som har observert
en hendelse eller innehar annen relevant informasjon. For noen vitner er bistand til
politiet helt naturlig, som en del av samfunnskontrakten de ønsker oppfylle. For andre
sitter det lenger inne skulle bist politiet - selv som vitner.

Tross skepsis mot bist politiet, vil mange vitner og mistenkte som tidligere har uttrykt
at de ikke ønsker forklare seg, likevel ønske dette nr de kommer til en politistasjon og
fr snakket med politiet. Dette handler i liten grad om at de da vil føle seg presset til
avgi forklaringer, men snarere at de har vrt usikre p prosessen, politiet eller at de selv
har ansett ulempen ved oppmøte større enn nytteverdien av egen forklaring. Usikkerhet
eller et forutinntatt standpunkt kan ofte endres i møte med politiet, ved at det blir gitt god
og relevant informasjon.

I det videre arbeidet med nye regler bør det ses nrmere p politiets adgang til innkalle
og avhente vitner og mistenkte til politiavhør. Etter vrt syn bør vitner og mistenkte i
alminnelighet ha møteplikt etter innkalling til politiavhør. Møteplikten bør gjelde
uavhengig av om de i forkant har uttalt at de ikke vil avgi forklaring. Dersom noen ikke
møter etter innkalling, bør politiet (ptalemyndigheten) ha anledning til avhente
vedkommende.

§ 10-8 Opptak og nedtegning av forkiaringer

PST er positive til utvalgets forslag om at forhandlingene i rettsmøter skal sikres ved
opptak med lyd og bilde, jf. utkast til fly § 134 b i domstolloven. PST tiltrer ogs utvalgets
begrunnelse. Hensynet til rettssikkerhet og effektivitet tilsier at en slik ordning n
lovfestes og følges opp med henblikk p faktisk iverksettelse.

Utkastet til ny bestemmelse om lyd- og bildeopptak fra rettsmøter er en viktig premiss for
utkastet § 10-9.

§ 10-9 Føring av forkiaringer under hoved- og ankeforhandlinger

Dagens hovedregel om at forklaringer fra tiltalte og vitner under hoved- og
ankeforhandlingen i utgangspunktet skal gis muntlig og direkte for den dømmende rett
foresls videreført i første ledd. I annet ledd foresls unntak fra prinsippet om
bevisumiddelbarhet, ved at det pnes for utstrakt bruk av lyd- og bildeopptak fremfor
direkte avhør i retten.

Vi ser at det i praksis lett kan oppst et spenningsforhold mellom første og annet ledd der
det pnes for mange vurderinger med dertil mye prosess. PST tiltrer likevel forslaget og
utvalgets begrunnelse om nytte lyd- og bildeopptak i større utstrekning enn i dag. Som
utvalget nevner, er det grunn til anta at forslaget vil legge til rette for en mer effektiv
domstolsbehandling som er mindre belastende for fornrmede og vitner, styrke sakens
opplysning og virke disiplinerende p sakens aktører. Det er ogs positivt at slike opptak
vil kunne nyttes av domstolen i en ankesilingsprosess, jf. utvalgets forslag § 38-3.

§ 10-10 Anonyme vitner

Utkastet synes i det vesentlige legge opp til en videreføring av gjeldende rett, jf.
straffeprosessloven § 130 a. Dagens regel har imidlertid en svakhet ved at den pner for
at et stort antall personer i utgangspunktet skal gjøres kjent med vitnets navn. Faren for
at vitnets navn eksponeres øker i takt med hvor mange som har kjennskap til det. Selv
om bestemmelsen i noen grad pner for beg rense kretsen av personer, anses ikke dette
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tilstrekkelig til beskytte vitnets identitet p en betryggende mate. Problemstillinger er
berørt i høringssvar fra bade Det nasjonale statsadvokatembetet og Oslo
statsadvokatembeter. Vi slutter oss til de betraktninger scm fremkommer der.

Kapittel 13. Alminnelige regler om etterforskingen

§ 13-1 og 13-2 Formlet med og viIkr for etterforsking

PST er positive til at utvalget, i utkastet § 13-1 annet ledd bokstav a, foreslr videreføre
regelen i straffeprosessloven § 226, om at formlet med etterforskingen ogs kan vre
avverge en straffbar handling. Vi er ogs positive til at det i utkastet § 13-2 første ledd
forsls at etterfcrsking kan iverksettes nr det er rimelig grunn til nrmere undersøkelser
cm et mulig el/er forestâende straffbart forhold. Vi slutter oss til utvalgets begrunnelse for

avstemme reglene med de hensyn scm begrunner at ogs politiets avvergende
virksomhet bør anses scm straffeprosessuell etterforsking. Selv om 'fcreligger" i
straffeprosessloven § 224 ogs omfatter handlinger scm begs eller er i ferd med
begs, er formuleringen i utkastet § 13-2 en hensiktsmessig presisering av
etterforskingsbegrepet. Det er ogs godt avstemt med utkastet § 14-2, der det foresls
videreføre at politiet, scm et ledd i etterforskingen, gis anledning til nytte tvangstiltak i
avvergende øyemed, uten at det p forhnd m vre begtt en straffbar handling, se
blant annet Prop. 68 L (2015-2016) s. 177 fIg., med henvisninger til Ot.prp. nr. 60 (2004-
2005).

§ 13-4 Ansva ret for og styringen av etterforskingen

I utkastets første ledd foresIs Iovfeste at det er ptalemyndigheten scm har det
formelle ansvaret for iverksette og lede etterforskingen, samt avgjøre nr den skal
cpphøre. Tress en noe uklar ordlyd i straffeprosessloven § 225, er utkastet en
videreføring av gjeldende rett.

PST er enig med utvalget i at ptaIemyndighetens fcrmelle og overordnede ansvar for
etterforskingen bør videreføres og tiltrer utvalgets begrunnelse for en slik løsning. Vi er
ogs enig i at det bør følge uttrykkelig av oven at det er ptaIemyndigheten scm har
ansvaret for alle sider ved etterfcrskingen.

Kapittel 14. Tvangstiltak. GrunnviIkr og fellesregler
Scm en del av PSTs oppgaveportefølje nytter vi tvangstiltak til ulike fcrmI. I Iikhet med
øvrig politi nyttes tvangstiltak i straffeprosessuell etterforsking. Med hjemmel i politiloven
§ 17 d, med videre henvisninger til straffeprosessloven, nyttes ogs tvangstiltak I
forebyggende øyemed, for forebygge nrmere angitte handlinger. Endringer i pclitiets
tilgang til eller regulering av tvangstiltak i etterforsking foranlediger en drøftelse av hvilke
kcnsekvenser dette skal ha for pclitiets adgang til nytte tvangstiltak I forebyggende
øyemed. Politilcvens henvisning til straffeprosessloven tilsier at eventuelle endringer m
følges cpp med endringer og nødvendige tilpasninger i politiloven.

Utvalget foreslr samle en rekke grunnviIkr cg fellesregler for tvangstiltak i et eget
kapittel. Tilsynelatende skapes med dette en bedre oversikt over reglene. Fordi
bestemmelsene i stor utstrekning m suppleres av spesielle bestemmelser, eksempelvis
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ved at det er inntatt unntaksbestemmelser i andre kapitler, foresIs utstrakt bruk av
henvisninger. Med en slik iøsning blir ikke reglene nødvendigvis mer tilgjeng&ige. Snarere
etterlates et inntrykk av at det, i større utstrekning enn I dag, m leses flere steder for
f en samlet oversikt over vilkrene for det enkelte tvangsmiddei.

§ 14-2 Tvangstiltak for avverge straffbare handlinger

PST er positive til at utvalget i det alt vesentlige foreslr en videreføring av politiets
adgang til nytte tvangstiitak for avverge nrmere angitte straffbare handlinger. Vi er
ogs positive til den utvideise som foresis, ved at det pnes for nytte tvangstiitak for
avverge aile overtredeiser i straffeioven kapittei 17. Hensett iovendringen 31. mars 2017
nr. 14 kan det se Ut tii at forslaget innebrer en minimal utvideise, sammeniignet med
gjeidende rettstiistand. Uansett tiitrer PST utvaigets begrunneise for endring.

Straffeprosessloven § 222d bie endret ved by 17. juni 2016, ved at straffeloven § 145 bie
inntatt i bestemmeisens annet iedd bokstav a. Sam begrunnelse for endringen skriver
departementet i Prop. 44 L (2015-2016) side 63:

"For a gjøre det mu/ig 5 gripe inn i avvergende øyemed, b/ant annet før en person
for/a ter Norge, fastholdes forsiaget / høringsnotatet om S Spne for at PST kan
bruke tvangsm/dler nSr det er rime/ig grunn til S tr0> at noen vi/ overtre de mest
alvorlige av de fores/Stte straffebudene, jf. forsiag til endring / straffeprosess/oven

222 d. Det gjelder fors/agene ti/ straffe/oven 120 a og 145."

I utkastet § 14-2 foresis ikke at PST skal gis aniedning tii avverge handiinger sam
rammes av straffeioven § 145, uten en kan se at dette er nrmere drøftet eiier
probiematisert av utvalget. PST anfører at straffeioven § 145 videreføres blant de
oppiistede lovbud i fly straffeprosessiov, og viser tii tidiigere høringsinnspiii og
departementets vurderiflger i Prop. 44L (2015-2016) s. 62 fig.

Som iedd I etterforskingen

PST støtter forsiaget om at viikret "som /edd i etterforskingen" videreføres i utkastet §
14-2. Med dette synliggjøres at avvergende metodebruk regnes som etterforsking, i
motsetning tii poiitiets forebyggende virksomhet, uten at det oppstiiies noe krav am at et
straffbart forhold aiierede m vre begtt, se biant annet Prop. 68 L (2015-2016) s. 177
fig. med henvisninger tii Ot.prp. fir. 60 (2004-2005). I s mate støttes ogs en
videreføring av straffeprosessioven § 226 første iedd bokstav c i utkastet § 13-1 annet
iedd bokstav a, samt presiseringen I utkastet § 13-2 første iedd, om at etterforsking kan
iverksettes ogs der det er rimeiig grunn tii undersøkeiser am et forestSende straffbart
forhold.

De nrmere viikr

Utkastet § 14-2 annet iedd pner for at PST tiisyneiatende kan nytte ulike tvangstiitak
dersom det er grunn tii tro at noen kommer tii begs nrmere angitte iovbrudd. I
utredningen s. 597 uttaler utvaiget at uttrykket "grunn til S tro" skai forsts p samme
mte som "rime/ig grunn til S tro" I straffeprosessioven § 222 d første iedd.

PST har ingen innvendinger tii en videreføring av et aiierede innarbeidet mistanke-
/prognosekrav. Vi mener imidiertid mistankekravet - silk det forutsettes forsts - m
komme til uttrykk I iovteksten, silk det gjør I straffeprosessioven § 222 d I dag, etter
iovendring 17. juni 2016 nr. 54.
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PST støtter forslaget om at det for bruk av tvangsmidler I avvergende øyemed m gjelde
et nødvendighets- og forholdsmessighetskrav, jf. utkastet § 14-1. Hensett den
systematikk som foresls for en kvalifisering av forholdsmessighetskravet I ny
straffeprosesslov, har vi heller ingen innvendinger til det indikasjonskrav som foresIs i
tredje ledd for visse tvangstiltak. Derimot har vi innvendinger til den innsnevring som
foresIs I utkastet § 14-2 tredje Iedd annet punktum, se nedenfor.

Begrensninger for bruk av romavlytting, dataavlesing og skjult
fjernsynsoverv king p privat sted

Mens det I dag gjelder en begrensning med henblikk p straffebud for bruk av
romavlytting (straffeprosessloven § 216m), foresls denne begrensning utvidet tll ogs
gjelde for bruk av dataavlesing og skjult fjernsynsovervking p privat sted, uten at vi
kan se at denne endringen begrunnes nrmere.

PST er p det rene med at bde dataavlesing og skjult fjernsynsovervking p privat sted
er inngripende tiltak, som ikke uten videre kan nyttes for avverge enhver straffbar
handling. Imidlertid anføres at det ved valg av straffebud I bestemmelsens annet ledd
bokstav a) er gjort en vurdering av hvilke alvorlige handlinger det anses ønskelig kunne
avverge ved metodebruk. I dette bør ligge at vi ogs faktisk settes i stand til avverge de
nrmere angitte handlinger. Med dagens kriminalitetsbilde og utfordringer knyttet til
etterforsking av alvorlige saker, mener vi PST ikke bør ha drligere metodetilgang enn
etter dagens by.

I forarbeidene til straffeprosessloven § 216 o (dataavlesing) drøftes I Prop. 68L (2015-
2016) ogs endringer i straffeprosessloven § 222 d. Det foresls ingen begrensninger I
adgangen til nytte dataavlesing utover det som gjelder for eksempelvis
komm u n I kasjonsavlytti ng.

Etter utva}gets forslag vii politiets adgang til nytte romavlytting og skjult
kameraovervking p privat sted i ordinr skjult etterforsking vre videre enn adgangen
til nytte disse tvangsmidler I avverge øyemed. Til sammenligning pnes det I utkastet §
14-2 tredje ledd for nytte romavlytting I avvergende øyemed i videre utstrekning enn
ved ordinr skjult etterforsking, jf. utkastet § 20-3, hvilket ogs er løsningen i dagens
straffeprosesslov. For unng manglende samsvar mellom straffebud inntatt i utkastet §
14-2 tredje ledd annet punktum og utkastene § 20-4 første ledd bokstav b og 21-3
annet ledd bokstav b, fremstr det nødvendig se nrmere p utkastene til nye
bestemmelser. Adgangen til nytte metoder I avvergende øyemed kan etter vrt syn ikke
vre drligere enn ved ordinr skjult etterforsking.

§ 14-10 Underretning om tvangstiltak. Utsatt eller unnlatt underretning

Utgangspunktet etter utkastet er at det skal gis underretning om tvangstiltaket ved
iverksettelsen, hvilket ogs I dag er hovedregelen ved bruk av tvangsmidler. I annet ledd
foresls unntak for pgende tvangstiltak etter kapittel 20 og 21 og tiltak som kan
besluttes uten at mistenkte gis anledning til uttale seg (hemmelig ransaking, beslag,
sikringsplegg, utleveringsplegg og bndlegging, jf. utkastet § 18-5, 19-2, 19-6 annet
punktum, 19-8 og 22-3 annet ledd annet punktum). Her forsls at underretning gis "nr
tiltaket er avsluttet'. I tredje og fjerde ledd foresls regler om utsatt og unnlatt
underretning dersom det er nødvendig av hensyn til etterforskingen eller politiets
etterforskingsmetoder. Kompetansen til beslutte utsatt eller unnlatt underretning
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foresIs iagt til retten, dog silk at ptalemyndigheten gis anledning tii treffe midiertidig
besiutning.

I dag er regier om underretning av tvangstiitak inntatt I fiere forskjeiiige bestemmelser
om de uiike tvangsmidler. En silk reguiering gjør det enkelt finne frem tii hva som
gjeider for det enkeite tvangsmiddei. Imidiertid kan det vre mer utfordrende f
oversikt over underretningsregiene samiet sett. I s mte fremstr det hensiktsmessig
med en feiies bestemmeise for underretning av tvangstiitak. Vi er I utgangspunktet ogs
positive tii en harmonisering av regeiverket for I størst muiig utstrekning unng at det
iøper fiere paraiieiie frister for de uiike tvangstiitakene samme sak.

Regiene om unntak for pgende tvangstiitak som etter sin art m hoides hemmeilge er I
det vesentilge en videreføring av de nye regiene om underretning ved
kommunikasjonskontroii, jf. straffeprosessioven § 216 j. Bestemmeisen, som bie endret
ved iov 17. juni 2016 nr. 54, gjeider ogs for romavlytting, dataaviesing og skjuit
fjernsynsovervking p privat sted, jf. straffeprosessioven § 216 m siste iedd, 216 o
siste iedd og 202 a siste iedd. Mens det tidilgere var silk at mistenkte bie underrettet om
kommunikasjonskontroii og romaviytting ved tiitaie eiier ved begjring, innebar
iovendringen en underretningspiikt ogs for silke tvangstiitak.

"nr tiitaket er avsluttet"

Vi er I utgangspunktet positive tli en reguiering der det fremgr av bestemmeisen nr
piikten tli underrette inntrer. At en silk bestemmeise har gode grunner for seg synes
ogs iigge tli grunn for utformingen av ngjeidende bestemmeise, jf. Prop. 68 L (2015-
2016) s. 72. At det skai underrettes nr tiitaket er avsiuttet kan umiddeibart synes iogisk
og hensiktsmessig. Imidiertid ser vi at utkastet tii bestemmeise (p samme mte som
ngjeidende bestemmeise) ikke nødvendigvis gjør det entydig kiart nr
underretningspiikten inntrer.

Utkastet iegger opp tli en iøsning der iovens hovedregei er underrette om tvangstiitak
nr tiitaket er avsiuttet'. En silk bestemmelse er ikke heit uproblematisk og pner opp

for bade spørsmi og utfordringer. Der det er snakk om tvangstiitak etter utkastet § 20-1
tii 20-4, kan det anføres at ordlyden pner for fiere aiternative tidspunkt:

Fra det tidspunkt kontroiien av det konkrete
kommunikasjonsaniegg/sted/datasystem avsiuttes.
Fra det tidspunkt kontroiien mot den mistenkte som kontroiien retter seg mot
avsiuttes.
Der samme tvangstiitak er rettet mot fiere mistenkte I saken; fra det tidspunkt
den konkrete metodebruken I saken som sdan er avsiuttet.

Utkastet iegger - som I dag - opp tii at det skai gis underretning tii den tvangstiitaket er
rettet mot, som kan bety bde mistenkte eiier tredjemann, eksempeivis den som har
rdigheten over kommunikasjonsaniegget. En silk piikt tii ogs underrette tredjemann
kunne - isoiert sett - taie for at det skuiie underrettes s snart kontroiien av det konkrete
kommunikasjonsaniegg bie avsiuttet. Hensynet tii en effektIv etterforsking og hensynet tii

unng en rekke ressurskrevende prosesser knyttet tii begjringer om utsatt
underretning taier derimot kiart for en annen iøsnIng.

Vre erfaringer med skjuit etterforsking er at en mistenkt I stor utstrekning nytter uiike
kommunikasjonsaniegg gjennom etterforskingens iøp. Mange er svrt sikkerhetsbevisste
og gjør mye for søke og unndra seg poiltiets kontroii, biant annet ved hyppige skift av
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telefoner. Dersom det i utgangspunktet skal underrettes hver gang kontroilen mot
mistenke avsiuttes og pbegynnes, ved at kontroilen flyttet fra ett kommunikasjonsanlegg
tii et annet, vii dette genere mange prosesser med utsatt underretning. Slike prosesser vii
vre meget ressurskrevende for bde politi, ptaiemyndighet og domstoier og vii kunne
g p bekostning av ptaiemyndighetens muiighet tii en effektiv iegaiitetskontroii p
andre omrder. Samtidig er det grunn til anta at retten - under en pgende skjuit
etterforskingen - gjennomgende vii finne viikrene for utsatt underretning oppfyit. Mye
tilsier derfor at piikten tii underrette mistenkte i aiie fail ikke bør inntre før bruken av
det aktueiie tvangstiitaket mot ham opphører. Hensynet til hoide etterforskingen skjuit
for mistenkte, tiisier at det heiier ikke bør inntre noen piikt tii underrette om et avsiuttet
tvangstiitak s ienge det iøper andre skjuite tvangstiitak mot ham.

Ogs i saker med fiere mistenkte vii hensynet tii hemmeiighoid av den pgende
etterforskingen gjøre det probiematisk underrette om et avsiuttet tvangstiitak overfor
en mistenkt, mens det samme eiier andre tvangstiitaket pgr mot en annen i samme
sak. Fremfor iegge opp tii en ordning som forutsetter at ptaiemyndigheten m sende
gjentatte begjringer om utsatt underretning tii retten, vii en bedre og kiart mer
prosessbesparende iøsning vre piegge underretning nr tvangstiitakene som sdanne
avsiuttes. Før s er tiifeiiet, vii underretning om ett eiier flere tvangstiitak tii en eiier fiere
mistenkte gjennomgende vre til vesentiig skade for etterforskingen, ved at kunnskap
om etterforskingen kan vre et incitament tii forspilie avgjørende bevis eiier innrette
seg ut fra kunnskap om tvangsmiddeibruken.

Tidsrommet for utsatt underretning- og de nrmere vilkr

Utkast tii bestemmeiser om rettens adgang til besiutte utsatt underretning for et
bestemt tidsrom, etter begjring fra ptaiemyndigheten, m ses i sammenheng med vaig
av iøsning for nr underretningspiikten i utgangspunktet inntrer. Føiger man
resonnementene ovenfor - som tiisier at underretningspiikten inntrer nr den skuite
etterforskingen er avsiuttet - biir det iangt mindre behov for sende begjringer tii
retten om utsatt underretning. I motsatt fail - dersom underretning om skjuite
tvangstiitak ikke kan utst tii de skjuite tvangstiltakene avsiuttes - vii utformingen av
regiene vre av stor betydning for etterforskingen.

PST er positive til at det iegges opp tii en harmonisering av fristen for fremsette
begjring om utsatt underretning og tidsrommet for utsatt underretning, med henbiikk
p unng at det iøper ulike paraiieiie frister. Et avgjørende punkt vii da vre at fristene
starter iøpe Ira samme tidspunkt.

Utkastet er iangt p vei i trd med de frister og tidsrom som angis i straffeprosessioven §
216 j. Dagens bestemmeise om utsatt underretning i inntii 6 mneder for saker om
overtredeise av straffeloven kapittei 17 foresis ikke videreført, uten at vi kan se noen
nrmere begrunneise for det. PST mener de hensyn som sriig gjør seg gjeidende ved
etterforsking av saker etter nevnte kapittei, biant annet at dette er saker som ofte vii g
over lang tid, tilsier at dagens ordning videreføres.

Nr det gjeider viikrene for utsatt underretning er utkastet i det vesentlige en
videreføring av viikrene i straffeprosessioven § 216 j.

Mulighet for unnlatt underretning - og de nrmere viikr

Som det fremgr av Prop. 68 L (2015-2016) s. 69 fig., var flere sentrale høringsinstanser
negative til en absoiutt underretningsplikt for kommunikasjonskontroli og romaviytting.
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Det ble blant annet anført at en silk piikt viiie virke negativt p poiltiets muiighet tii
effektiv kriminaiitetsbekjempeise. PST kan bare tiitre disse betraktningene. Vi er derfor
enige i at det m pnes for heit unniate underretning. Vi støtter ogs forsiaget om at
viikrene for unniatt underretning I straffeprosessioven § 216 j I det vesentilge
vi d e refø res.

Kompetanse til beslutte utsatt/unniatt underretning

Som et utgangspunkt har vi ingen store innvendinger tii at kompetansen tii besiutte
utsatt/unniatt underretning iegges tii retten. Imidiertid ser vi at biant annet
ressurshensyn, nrmere iiiustrert i Prop. 68 L (2015-2016) tiisier at ptaiemyndigheten
burde ha en silk kompetanse for en viss tid for visse tvangsmidier. Etter nevnte
iovendring 17. juni 2016 gjeider det I dag for besiag og utieveringspiegg, jf.
straffeprosessioven § 208 a og 210 a. Vi foresir at denne iøsningen videreføres.

PST støtter forsiaget om gi ptaiemyndigheten kompetanse tIi treffe midiertidig
besiutning om utsatt underretning, jf. utkastet fjerde iedd.

Underretning ved rettsanmodning fra utiandet

Det knytter seg noen sriige utfordringer tii underretning der norske myndigheter bistr
uteniandske myndigheter ved bruk av tvangstiitak. Det bør derfor ses nrmere p
behovet for srregier om underretning ved gjensidig bistand I straffesaker, scm ivaretar
de sriige hensyn som gjør seg gjeidende her. Vi viser tIi høringsinnspiii fra biant annet
NAST og departementets vurderinger I Prop. 68 L (2015-2016) s. 84 og 85.

Kapittel 15. Meldeplikt, pgripeIse og fengsling my.

Varetektsfengsling

Lovutkastet iegger opp tli uiike terskier og viIkr for fengsiing, avhengig av formiet med
fengsiingen. Gjennomgende iegges det opp tli en skjerping av viikrene for
varetektsfengsiing sammeniignet med gjeidende rett. Formiet med endringene er
redusere bruken av varetektsfengsling.

Det har I utgangspunktet gode grunner for seg stifle spørsmi om varetektsfengsling
nyttes i for stor utstrekning, og cm regeiverket er hensiktsmessig utformet.
Varetektsfengsiing er et inngripende tiitak, der hensynet tii den enkeites grunnieggende
rettigheter m avstemmes mot hensynet tii en effektiv kriminaiitetsbekjempeise. PST er
enig med utvaiget i at varetekt ikke skai brukes nr andre mindre inngripende
tvangsmidier er tiistrekkeiig, og at varigheten av varetektsfengsiinger ikke skai vre
iengre enn formiet med fengslingen tiisier.

Som utvaiget ogs er inne p, vii utforming av rettsregier bare vre en av fiere faktorer
som avgjør I hviiket omfang varetektsfengsiing benyttes. I et kriminaiitetsforebyggende
perspektiv, der en effektiv strafforføiging inngr som en viktig faktor, anses det uansett
viktig ha regier scm oppfattes reievante og praktikabie sett opp mot poiltiets
kriminaiitetsbekjempeise og de utfordringer man str overfor ved etterforsking av uiike
typer kriminaiitet.

Fiere av de innskjerpinger utvaiget foresir vii, silk vi ser det, kunne skape store
utford ringer I praksis, ved at de i for ilten grad er avstemt med de reeiie behov som
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begrunner fengsling i ulike situasjoner. Lovforslagene legger opp til en situasjon der det i
realiteten oppstr et uheldig tvangsmiddelvakuum, ved at det blir et gap meliom
tiigjengelige og effektwe tvangstiltak.

§ 15-1 og 15-2 Begrensninger I bevegelsesfriheten ved unndragelsesfare
og bevisforspillelsesfare

Fengsei I 2 r elier mer

For fengsiing grunnet bevisforspilleises- og unndrageisesfare foresis heve
strafferammen tii 2 r. Hensett PSTs etterforskingsansvar, jf. poiitiioven § 17b, vii
forsiaget I liten grad begrense PSTs muiigheter for varetektsfengsiing sammenlignet med
dagens rettstilstand. Imidiertid ser vi det uheldige i at en strafferamme p 2 r
eksempeivis vii stenge for varetektsfengsling (p grunn av bevisforspiiielses- og/eller
unndragelsesfare) ved overtredeise av straffeloven § 184. Det vii ogs stenge for silk
fengsiing ved overtredelse av straffeloven § 189 - uioviig bevpning p offentlig sted -

der strafferammen tidligere er endret fra 2 til 1 r.

Bevisforspillelsesfare m utgjøre en betydeiig risiko for strafforfølgningen

For fengsiing ved bevisforspiiieisesfare oppstiiies et kvaiifisert krav, ved at faren m
utgjøre en betydeiig risiko for strafforføigingen. Utvaiget synes med dette heve
terskeien for varetektsfengsiing p siikt grunniag.

PST er enig i at varetektsfengsiing ikke bør nyttes i større utstrekning enn nødvendig.
Imidiertid mener vi dagens regier - om at det m vre en nriiggende fare - er strenge
nok. Mot den foresitte formuiering kan ogs innvendes at den oppstiiier et mer
kompilsert bevistema, idet det forutsettes at det m foretas en vurdering av den samiede
risiko for strafforføigingen basert p en rekke uiike momenter.

Ikke hoides fengsiet grunnet bevisforspiiielse I mer enn 3 mneder

PST er i utgangspunktet enig i at iangvarige fengsiinger prinsipieit er uheidig, og at
regiene bør motvirke at siik fengsiing - uten dom - i reaiiteten biir forhndsstraff. Vi er
imidiertid uenig i at det oppstiiies en absoiutt frist p 3 mneder, idet vi mener en siik
regei ikke er tiistrekkeiig avstemt med hensynet til en effektiv kriminaiitetsbekjempeise
og det reeiie behovet for fengsiing grunnet tungtveiende etterforskingshensyn.

Vi er ikke uenig i at hensynet tii bevissikring gjennomgende gjør seg gjeidende med
størst tyngde inniedningsvis i en etterforsking. Perioden for aktiv bevisinnhenting vii
imidiertid kunne variere veidig avhengig av den enkeite sak. I enkie og oversiktiige saker,
der omfanget av etterforskingsskritt er begrenset, vii det troiig ikke by p probiemer
sikre reievante bevis i iøpet av 3 mneder. I store og mer kompiiserte saker stiiier dette
seg anneriedes. Her vii bde omfanget og type etterforskingsskritt tilsi at 3 mneder vii
vre aitfor knapt.

I vre saker, der vi ofte etterforsker forhoid begtt i utiandet, er det eksempeivis svrt
aktueit med bevisinnhenting i utiandet ved bruk av rettsanmodning. Erfaring med siike
etterforskingsskritt tiisier at poiitiet ofte vii trenge mer enn 3 mneder for sikre seg
reievant materiaie, uten at mistenkte gis aniedning tii ødeiegge bevis. Et annet
eksempei som syniiggjør at den foresitte frist ikke korresponderer med de reeiie
behovene, er saker med omfattende databesiag. Her erfarer vi at gjennomgangen av det
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innsamiede materialet, med henbiikk p finne informasjon som kan bringe politiet
videre i etterforskingen, er en omfattende ag tidkrevende prosess.

§ 15-3 Begrensninger I bevegelsesfriheten av hensyn til allmennhetens
retts- og trygghetsfølelse

Utkastet skjerper kravet tii rettshndheveIsesarrest, ved oppstiIie krav am overtredelse
som kan medføre straff av fengsei i mer enn 10 âr, uten at utvalget kammenterer dette
nrmere.

PST er p det rene med at fengsling av hensyn tii aIImennhetens retts- ag
trygghetsføielse først ag fremst vii vre aktueit for de mest aivoriige iovbrudd herunder
valdsiavbrudd. P den annen side er det grunn tii tra at heit uteiukke siik fengsling far
iavbrudd med 10 rs strafferamme vii kunne kamme i kanfiikt med aiimennhetens tillit til
rettshndhevende myndigheter. Eksempelvis vii dette kunne vre aktueit der persaner
pgripes ag tiIstr pianiegging av en terrarhandiing, jf. straffeiaven § 133, uten at
viIkrene far fengsiing etter andre bestemmelser er appfyit.

§ 15-5 Begrensninger i bevegelsesfriheten ved fare for fly straffbar
handling

Etter utvaigets farsiag kan varetektsfengsiing kun nyttes dersam det er <<pkrevd>> far
hindre ny kriminaiitet. Basert p abjektive farhoid m det fareiigge sterk
sannsyniighetsavervekt far nye straffbare handiinger. Bestemmeisen angir mamenter sam
sriig skai vektiegges i vurderingen. Seiv am det ikke appstiiies et farmeit iikhetskrav, vii
det iikevei afte vre av betydning am det begtte iavbrudd er av samme karakter sam de
handiinger sam ønskes farhindret.

Det oppstiiies ikke nae srskiit kriminaiitetskrav, men bestemmeisen fastsetter at
fengsiing kun kan nyttes far hindre kriminaiitet av kvalifisert art. Fengsiing kan
besiuttes <<for a hindre at mistenkte pa ny begâr /ovbrudd som kan utsette noens liv,
he/se el/er frihet for fare.>. Fengsiing kan ags besiuttes c<ved gjentatte Iovbrudd av
samfunnsskadelig el/er srIig plagsom art>?. Det fremgr at an net aiternativ m farsts p
samme mte sam det tiisvarende viikret i straffeiaven § 62 første iedd, sam regulerer
hva sam skai tii far idømmes averføring tii tvungent psykisk heisevern.

PST er pasitive tii at utvaiget faresir iavfeste mamenter det sriig skal legges vekt p i
vurderingen av am det fareiigger en siik gjentakeisesfare iaven krever. Nr det gjeider de
nrmere iovbrudd fengsiingen skai farhindre, iegger farsiaget app tii en mer krevende
vurdering med mer kampiiserte bevistemaer, sammeniignet med dagens bestemmeise
am strafferamme høyere enn fengsei i 6 mneder. Farsiaget innebrer ags innskjerping
av dagens viikr, bde nr det gjeider krav tii grunniaget far kanstatere
gjentakeisesfare og hviike iovbrudd sam kan kvaiifisere for fengsiing, ved at det kun kan
nyttes far et øvre sjikt av iovovertredeiser. Den samiede effekten vii kunne redusere
antaii fengsiinger grunnet gjentakeisesfare. Imidiertid er det en penbar fare for at de
foresltte innskjerpinger vii forhindre poiitiet i nytte siik fengsiing der det anses
nødvendig. Det er ikke gitt at andre inngrep, jf. utkastet § 15-1 første iedd, vii vre
tiistrekkeiig i aiie de situasjaner fengsiing ikke kan nyttes. Det vii derfor kunne appst et
tamram meiiom tiitak hjemiet I utkastet § 15-1 første iedd ag fengsiing hjemiet i utkastet
§ 15-5.
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§15-7 PgripeIse og fengsling av mistenkte for sikre fremstilling

PST er positive til en videreføring av regler som gir anledning til pgripe mistenkte
dersom vedkommende uteblir fra politiavhør, personundersøkelse eller rettsavhør, ji.
utkastet § 15-7, samt avhenting og fengslig forvaring av vitner, jf. utkastet § 15-8. En
adgang til tiltak etter nevnte bestemmelser ved uteblivelse til politiavhør bør imidlertid
korrespondere med en møteplikt hos politiet for avklare hvorvidt mistenke eller vitnet
ønsker forkiare seg. En motsatt løsning, silk utkastet § 10-1 annet Iedd legger opp til,
gjør det enklere avst fra forkiare seg for politiet av bekvemmelighetshensyn.
Pregnelige konsekvenser er at straffesakene biir drJigere opplyst, og at presset p
ptaiemyndigheten og domstolen blir større ved at rettslig avhør m nyttes i iangt flere
ti Ife lie r.

Kapittel 19. Beslag og utIeveringspIegg. Inndragning besluttet
av ptaIemyndigheten

§ 19-9 Forskrifter om behandling av databeslag

Hndteringen av spørsmi om besiagsforbud

Utvaiget tar utgangspunkt i at det synes vre et reformbehov for reglene om
gjennomgang av besiag, sriig med tanke p hndteringen av store databesiag der det er
aktueit med besiagsfrihet for deler av materiaiet. Gitt vre erfaringer kan vi bare siutte
oss tii nødvendigheten av en bedre reguiering p dette omrdet som, foruten ivareta
regier om besiagsforbud og EMK artikkei 8, gjør det muiig for poiltiet nyttiggjøre seg
store databesiag som bevis i straffesaker.

Fordi utvaiget foresir et eget kapittei om bevisforbud, foresis ikke en egen bestemmeise
om besiagsforbud. Begrensningene I besiagsadgangen, som I dag føiger av
straffeprosessioven § 204, vii etter utvaigets forsiag føige av de aiminneiige regiene om
bevisforbud og de foresitte nøytraiitetsprinsipper, som biant annet tiisier at forbudet
gjeider p et hvert trinn av saken og overfor et hvert bevismiddei.

Utvaiget drøfter nødvendigheten av rettsiig kontroii I uiike besiagssituasjoner, bde
situasjoner der det er p det rene at bevisforbud kommer tii anvendeise og der det er
usikkert om det gjeider besiagsforbud. Nødvendigheten av rettsiig kontroii drøftes ogs
for situasjoner der det bestrides at besiagsadgangen er berettiget, der ingen motsetter
seg besiaget og der unntak fra beslagsforbud aktuaiiseres. Utvaiget kommer inn p at det
knytter seg noen sriige utfordringer tii gjennomgang av store eiektroniske beslag.
Utvaiget foresir iikevei ingen nye bestemmer om kontroli med og gjennomgang av
besiag utover forskriftshjemmeien i utkastet § 19-9.

Ved besiag p et advokat- eiier iegekontor vii det penbart vre en sterk presumsjon for
at besiaget innehoider informasjon underiagt bevisforbud, hviiket tiisier at det sikrede
materiaiet oversendes retten for gjennomgang. Ved besiag andre steder, eksempeivis hos
en siktet, vii situasjonen vre anneriedes. Ogs her vii regiene om besiagsforbud kunne
aktuaiiseres ved at det der kan befinne seg informasjon underiagt bevisforbud. Seiv om
bevisforbudsregiene gjeider uavhengig av hvor man foretar besiaget, m utgangspunktet
imidiertid vre at det ikke - p samme mte som p et advokatkontor - er en
presumsjonen for at noe av materiaiet er besiagsfritt.
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PST har erfaring med saker med store databeslag. I en konkret sak gjorde siktedes
forsvarer inniedningsvis gjeldende at det besiagiagte materialet ogs inneholdt
advokatkorrespondanse. Alt materialet ble oversendt tingretten for gjennomgang, idet
tingretten mente politiet i en silk situasjon var forhindret I pbegynne gjennomgangen.
Gjennomgangen av retten - scm satte oppdraget Ut til et advokatkontor - tok lang tid.
Det gikk tte mneder fra materia let ble sikret til det bie "frigitt" og oversendt politiet.
Med personer I varetekt, silk tilfeliet var i den aktuelie sak, skaper dette noen utfordringer
med henbiikk p tiistrekkelig fremdrift I etterforskingen.

Praksis ved Oslo tingrett har tatt utgangspunkt I egne retningslinjer, scm ogs utvaiget
nevner. Nevnte praksis kan tilsynelatende fremst hensiktsmessig for sikre en
uavhengig gjennomgang av det sikrede materialet der det hevdes at det ogs inneholder
informasjon underlagt bevisforbud. Hensynet til en effektiv etterforsking, herunder
behovet for kunne nyttiggjøre seg materialet fortiøpende i en verserende etterforsking,
taler imidlertid mot en silk løsning. I stedet bør politiet som et utgangspunkt kunne
gjennomg det og sortere Ut eventuelt besiagsfritt materiale. En motsatt løsning - der alt
m oversendes retten dersom siktede pretenderer at det I databeslaget finnes slikt
materiale - vii forsinke etterforskingen og legge besiag p ikke ubetydelige ressurser I
domstoien.

I PSTs saker oppstr noen srlige utfordringer der etterforskingen og informasjonen er
gradert etter sikkerhetsioven. Slike saker forutsettes behandlet I et skjermet iøp, med
sikkerhetskiarerte dommere og advokater I godkjente rom med godkjent utstyr. Srlig
skjulte avvergende saker vii det ofte vre et hastemoment som tilsier rask behandling.
Gitt en situasjon der det jobbes for avverge en konkret og nrt forestende
terrorhandling, vii en tidkrevende prosess I domstoien - før politiet gis tilgang til den
innhentede informasjonen - vre alt annet enn tiirdelig. Konsekvensene kan bli fatale,
ved at alvorilge hendeiser ikke blir avverget i tide.

Høyesterett har - etter at utvaiget avga sin utredning - vurdert problemstillingen cm
hndtering av databesiag ved spørsml om beslagsforbud. Fra avgjørelsen hitsettes
utvalgte avsnitt:

(35) Partene har gjort gjeldende ulike syn p hvordan databeslag skal hndteres nr det
oppstr spørsml om det I materialet finnes taushetsbelagt advokatkorrespondanse.

(36) Forsvareren har scm nevnt gjort gjeldende at dersom politiet ved gjennomgang av et
databeslag kommer over advokatkorrespondanse, m gjennomgangen umiddeibart
stanses. Alt materiale m s, etter hans oppfatning, overleveres tingretten for utsortering
av det beslagsfrie materiale. Det samme m gjeide, hevdes det, dersom siktede
pretenderer at det I et databeslag finnes besiagsfritt materiale.

(37) Jeg er ikke enig I dette. Etter mm oppfatning kan det neppe stilles opp scm en almmnnelig
regel at enhver oppdageise av beslagsfritt materiale, elier enhver pretensjon cm at slikt
materiale fmnnes I besiaget, uten videre m føre til at ptalemyndighetens gjennomgang
m avsiuttes.

(38) Ptaiemyndigheten har, som allerede nevnt, primrkcmpetansen tll foreta beslag. Det
er dermed ogs ptalemyndighetens ansvar I første hand sørge for at det ikke
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beslagiegges materiale utover det loven hjemier. Scm ppekt av Bjerke, Keiserud og
Sther, Straffeprosessioven kommentarutgave bind I, 4. utgave 2011, side 718 ligger
det i dette at ptaIemyndigheten i utgangspunktet ogs har kompetanse til selv g
gjennom det beslaglagte. Ved en slik gjennomgang er selvsagt forutsetningen at
ptaIemyndigheten sorterer Ut og leverer tilbake eller sletter det scm ikke lovlig kan
beholdes.

(39) Under forberedelsen av den ngjeIdende straffeprosessloven, gikk Straffeprosesslov-
komiteen inn for forlate den tidligere ordningen hvor retten skuile <<gjennomse aile
beslaglagte papirer>>, se NUT 1969: 3 side 256. Ordningen ble heller ikke fulgt I praksis.
Det heter i innstilIingen:

<<Ved ransaking m politiet kunne undersøke papirer i den utstrekning det er nødvendig
for skaffe grunniag for skjønnet over hvilke papirer som bør beslaglegges .., og i s fall
er det ikke til unng at politiet ogs kan komme til gjennomse papirer som det ikke er
adgang til beslaglegge. Det vesentligste vii sledes i alle tilfelle matte vre lovens
begrensning av beslagsadgangen.>>

(40) I Rt-2013-968 fremheves at den siterte uttalelsen er generell og at den <<... taler isolert
sett for at politiet m kunne foreta en grovsortering av dokumenter ogs hvor det er en
risiko for komme over taushetsbelagt materiale>>. Men for den spesielle situasjonen at
det tas beslag p et advokatkontor etter at taushetsplikt er pberopt, og hvor det normalt
er en presumpsjon for at dokumenter med videre er undergitt taushetsplikt, kom
Høyesterett til at forarbeidsuttalelsen ikke kunne vre avgjørende, se avsnitt 30 og den
videre begrunnelsen i de pfølgende avsnitt. Her gjennomgs ogs senere lovarbeid og
rettspraksis. Høyesterett kom til at nr det tas beslag p advokatkontor og det pberopes
taushetsplikt, skal beslaget overleveres tingretten uten noen form for gjennorngang eller
sortering p forhnd, se avsnitt 40.

(41) Etter mitt syn er det neppe grunniag for utvide den srreguIeringen som Høyesterett I
2013 kom til at mtte eta bleres for beslag p advokatkontor til alle situasjoner hvor det
oppdages advokatkorrespondanse i et større beslag, eller hvor det pretenderes at dette
er tilfelle. I slike tilfeller kan det antakelig vre vel s nrliggende se hen til de
retningslinjer Høyesterett har trukket opp for hndtering av samtaler sikret ved
kern mu n i kasjonskontro II.

(42) I Rt-2015-81 ga Høyesterett anvisning p en rnulig fremgangsmte hvor
ptaIernyndigheten ved gjennomgang av rnateriale fra en kommunikasjonskontroll blir
kiar over at en samtale er mellom en advokat og en klient, eller det kan vre usikkert
om det dreier seg cm en klientsamtale. Høyesterett tok ikke t'l følge forsvarerens krav
cm at det innhentede materialet i sin heihet skulle oversendes tingretten for
gjennomgang, se avsnitt 2 sammenholdt med avsnitt 20.

(43) Høyesterett pekte derimot PL scm en mulig ordning scm tilfredsstiller de krav scm kan
utledes av Den europeiske menneskerettsdomstols (EMD) praksis knyttet til EMK artikkel
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, at ptaiemyndigheten sorterer Ut og umiddelbart, og uten gjennomgang, sietter
samtaier som falier inn under straffeprosessloven 119 - typisk klientsamtaler med
advokat, se avsnitt 23. Er det usikkert om det dreler seg om kiientsamtaler som faller inn
under 119, m ptaIemyndigheten enten slette samtaiene, elier sende dem til
tingretten for gjennomgang uten at de p forhnd er gjennomgtt, se avsnitt 28.
Avgjørelsen er fulgt opp I Rt-2015-1456 og HR-2016-1086-U.

(44) Etter mitt syn har den problemstiiiingen som oppsto I saken her, atskiiiige likhetstrekk
med en situasjon der politiet ved gjennomgang av materiaie fra kommunikasjonskontroii
kommer over mulige kiientsamtaier. I begge tilfeiler er det tale om kommunikasjon med
advokat, men hvor tvangsmiddeiet ikke er rettet mot advokaten.

(45) Jeg antar at en ordning for utsortering av mulig advokatkorrespondanse etter mønster av
retningslinjene trukket opp I Rt-2015-81, vii tilfredsstiile de krav som kan utledes av
EMDs praksis knyttet til EMK artikkel 8.

(46) Aksepteres det at ptaIemyndigheten I første omgang gjennomgr beslaget, vii formentlig
rettens oppgave i praksis bli avgrenset til ta stilling til det materiale ptaiemyndigheten
oversender til prøvelse.

(47) Jeg gr ikke inn p hvordan ptaIemyndighetens utsortering nrmere kan gjennomføres I
saken her elier mer genereit, utover peke p at søkekriterier med videre bør søkes
vaigt i samrd med forsvareren, eventueit advokat oppnevnt etter straffeprosessloven
lO0a hvor siktede ikke er kjent med at det er foretatt beslag, jf. 208a.

(48) Regeiverket p omrdet er ikke tilpasset den teknoiogiske utvikiingen scm gir muiighet
for besiag av store datamengder biant annet iagret p datamaskiner, mobiiteiefoner og
minnepinner. Noen av vanskene knyttet tli hndteringen av databesiag er omtait I
2016:24 Ny straffeprosessiov side 337 fig. Nrmere reguiering I by og forskrift synes
n ri I gg end e.

Avgjøreisen gir uttrykk for vurderinger som etter vrt syn kan tjene som et godt
utgangspunkt for nye bestemmeiser om besiagshndtering. I det videre arbeidet bør det
ogs ses nrmere p de sriige utfordringer scm meider seg I de i aivoriige sakene med
et betydeiig hasteeiement, se ogs høringsuttaieise fra Oslo tingrett, punkt 6.3.7.

Kapittel 20. Inngrep I kommunikasjon

§ 20-2 Avlytting og aviesing av kommunikasjonsinnretning. Identifisering
av innretning

I merknadene tli utkastet § 20-2 uttaier utvaiget:
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"Kommunikasjonsa vlytting etter første Iedd forutsetter at den mistenkte
identifiseres, og det oppstiles dessuten et krav til identifisering av den
kommunikasjonsinnretning sam skal avlyttes, som etter gjeldende rett, jf. Ot.prp.
nr. 60 (2004-2005) s. 104, der det heter at innretningen som skal avlyttes, ma
"identifiseres pa en entydig mate i rettens kjennelse".

Utvaiget sier ikke noe mer am kravet til identifikasjan av mistenkte, men i de alminnelige
mativene uttaler utvaiget:

"Utkastet kapittel 20 viderefører straffeprosesslovens bestemmelser om
kommunikasjonsavlytting og annet kontroll med kommunikasjonsanlegg I kapittel
16a, romavlyttingsbestemmelsen / 216 m ..."

P samme sted uttales:

"Som redegjort for i punkt 14.1 gar utvalget il/ten grad inn pa spørsmBl om mer
grunnieggende endringer / politiets metodetilgang. I stedet begrenses
vurderingene og forslagene til strukturelle endringer, forenklinger og en viss
harmonisering av inngrepsterskler innenfor dagens inngrepsnivâ."

Uttalelsene I de aiminnelige motivene tilsier at utvaiget ikke har ment endre gjeidende
rettstiistand, men dette burde nok kamme kiarere frem, silk at det ikke oppstr tvii
amkring et s sentrait spørsmi. I motsatt fail- am et skjerpet krav tli identifisering av
mistenkte er tiisiktet - mener vi gade argumenter med tyngde taier mat en silk iøsning.

I en skjuit etterfarsking, der det aiierede er etabiert aviytting av fiere far pailtiet kjente
personer, dukker det ikke sjelden app personer som penbart kan mistenkes far ha en
roiie i den straffbare virksamheten sam etterfarskes, uten at poiltiet inniedningsvis kan
navngi vedkommende. Det kan eksempeivis vre en person sam skai ievere et uioviig
vpen eiier andre uioviige gjenstander tli personer sam alierede er undergitt etterforsking.
Etter vrt syn bør det - sam i dag - ikke vre nae krav am at mistenkte m identifiseres
med navn og fødseisnummer. I stedet bør det vre tiistrekkeiig at vedkommende, sam
inniedningsvis I etterforskingen vii kunne ha en for poiltiet ukjent identitet, nrmere
angis sam eksempeivis svensktaiende mann NN. En annen iøsning - sam farutsetter at
mistenkte er kjent far pailtiet - vii innebrer en betydeiig innsnevring sammeniignet med
dagens rettstilstand. Det vii penbart pvirke pailtiets muiigheter for iykkes med en
effektiv kriminaiitetsbekjempeise.

§ 20-5 Opphør av avlytting og opptak p grunn av bevisforbud my.

SI ett ing

Behov for nye regier am hndtering av aviyttingsmateriale

Inniedningsvis ønsker vi knytte noen kommentarer tii dagens rettstiistand og behavet
for en bedre regulering.

I trd med hva sam fremgr av Prop. 147 L (2012-2013), kan det anføres at
rettstiistanden am sietting av aviyttingsmateriaie over tid har vrt nae ukiar. Dette har
biant annet sammenheng med at regiene am sietting I straffeprosessioven § 216 g og
kammunikasjonskontraiifarskriften § 9 bie utfarmet med tanke p at materiaie fra silk
virksomhet skulie vre et hjeipemiddei under etterforskingen ag ikke et bevis under
iretteføringen. Det har dermed appsttt et spenningsforhoid meiiom regiene am bruk av
aviyttingsmateriaie sam bevis I straffeprasessioven § 216 a og nevnte bestemmeise am
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sletting. Spenningsforholdet ble ytterligere forsterket ved lovendring 21. juni 2013 (I kraft
13. september s..) om endringer I reglene om bruk av overskuddsinformasjon I
straffeprosessloven § 216 I.

Etter at forbudet mot bruke materiale fra kommunikasjonskontroll som bevis ble
opphevet ved by 12. mars 1999, har sbettereglene I straffeprosessloven § 216 g ogs butt
utfordret av forsvarets rett til dokumentinnsyn, jf. blant annet straffeprosessloven § 264.
I avgjørelsen inntatt I Rt. 2005 s. 1137 Ia Høyesterett til grunn at plikten til slette
materiale ikke kunne inntre før forsvaret hadde ftt anledning til innsyn I det innsamlede
materialet.

Straffeprosessboven § 216 g ble som kjent vedtatt endret ved cv 21. juni 2013 nr. 86.
Bestemmelsen er enn ikke trdt I kraft, idet en forutsatte at det skulle utarbeides
utfyllende forskrifter til bestemmelsen før ikrafttredelse. En erfarer at arbeidet med
forskriften trekker ut I tid. I mellomtiden har det kommet flere avgjørelser fra
Høyesterett, som drøfter og tar stillingen til flere problemstillinger knyttet tiI sletting av
avlyttingsmateriale. Selv cm avgjørelsene bidrar til avklaring av en rekke typetilfeller,
herunder hva som skal slettes, tidspunkt for sletting og omfanget av sletteplikten, er det
fremdebes en rekke uavkbarte spørsmI. SIlk sett er det behov for nye regler som kan
bidra tiI en bedre avkbaring av rettstibstanden p omrdet.

Utvabgets forsiag tib bestemmelse

utvabget foresIr føbgende bestemmebse:

"Ti/tak etter § 20-1 til 20-4 skal straks opphøre nr det b/jr k/art at det griper inn
/ opp/ysninger som omfattes av bevisforbud etter 8-2, 8-3 el/er 8-4, el/er scm
angitt i 9-3 første ledd med rn/ndre tiltaket er rettet mot person som med skje/Iig
grunn mistenkes a vre medskyld/g / det straffbare forho/d.

A/le opp/ysninger som etter reg/ene / første /edd ikke ska/ innhentes, skal s/ettes sâ
snart som mulig."

Forslaget til bestemmelse cm opphør av tiltak og sletting av opplysninger gjelder bade
kommunikasjonskontroll, kommunikasjonsavIytting, rcmavlytting og dataavlesing.
Utgangspunktet er at tiltaket straks skab opphøre nr det blir kbart at det griper inn i
opplysninger underlagt bevisforbud eller gjelder samtaler melbom nrstende. Allerede
innhentede opplysninger I strid med bevisforbudsreglene skal slettes s snart scm mulig.

Opphør av tiltaket

I utredningen gis uttrykk for at regelen cm opphør av tiltaket m ses scm et utsiag av
bevisforbudenes stadienøytralitet, scm forutsetter at det ikke kan innhentes opplysninger
gjennom fcrtsatt avlytting og opptak etter at det er klarlagt at reglene cm bevisforbud fr
a nvendelse.

At reglene cm bevisforbud m f anvendelse p et hvert trinn av saken kan I og for seg
sies harmonere med de hensyn scm taler mot at politiet skal kunne nyttiggjøre seg
informasjon scm I utgangspunktet ikke er rettslig tilgjengeuig. Det kan ogs argumenteres
med at det scm ikke kan brukes heller ikke bør kunne innhentes. P den annen side er
det flere tungtveiende hensyn scm taler met en silk bestemmelse.

Utkastet innebrer en omlegging av bevisfcrbudslren og en utvidelse av
bevisforbudene, ved at det legges restriksjoner p pobltiets muligheter til innhente
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opplysninger ved kommunikasjonskontroll og annen aviytting sammenlignet med dagens
rettstiistand. Straffeprosessloven § 216 g bokstav b, som ogs gjeider for romaviytting,
jf. § 216 m siste iedd, innehoider regier om sietting av allerede innhentet materiale fra
kommunikasjonsavlytting. Det finnes ingen bestemmeise som pIegger poiitiet avbryte
innhenting av oppiysninger ved slik aviytting.

Kriminaiitetsutviklingen og politiets behov for metoder for avdekke kriminaiitet og
oppkiare straffbare handlinger har vrt oppe til diskusjon mange ganger de senere r og
sto ogs sentrait da iovgiver besiuttet gi poiitiet adgang til dataavlesing. Utvaigets
forsiag - som vii begrense politiets aniedning tii avlytting der det avdekkes at enkeite
opplysninger er undergitt bevisforbud - vii penbart mtte g Ut over poiitiets muiigheter
for en effektiv kriminalitetsbekjempeise.

En regei som forutsetter en fremskutt praktisering av bevisforbudet innebrer en rekke
utfordringer ved den praktiske gjennomføringen av tvangstiltakene og den konkrete
etterieveisen av bestemmeisen. Hva menes med at tiltaket straks skal opphøre? Menes
tvangstiitaket som sdan eiler den enkeite avlyttingssekvens? Forutsetter bestemmelsen
medhør ved eksempeivis kommunikasjonsaviytting? Og hva biir eventueit igjen av
muiigheten for romaviytting i private hjem, der mistenkte m forutsettes yule

kommunisere med nrstende? Ved en regei scm foresitt vii mistenkte kunne tiipasse
seg bestemmeisen, ved sørge for ringe nrstende eiier andre som tiisier at tiitaket
m opphøre, og p denne mte sette en effektiv stopper for poiitiets metodebruk.

Utkast tii bestemmeise synes forutsette at etabiering av tvangstiitak er en enkeit
teknisk øveise. Reaiiteten er at fiere av tvangstiitakene er meget ressurskrevende
etabiere. For enkeite aviyttingstiitak kan det ogs vre utfordrende komme i posisjon tii

etabiere tiitaket. Dersom poiitiet m avsiutte et tiitak kort tid etter at det er iverksatt
fordi det avdekkes oppiysninger undergitt bevisforbud, vii det iett bii et misforhoid meiiom
kost og nytte, hvilket - de facto -vii kunne uthuie bruken av tvangsmiddeiet.

En regei som forutsetter opphør av tiitaket innebrer at poiitiet mister muiigheten tii a
høre igjennom og nytte samtaier scm bevis der mistanken met nrstende etabieres ved
samtaien, siik gjeidende rett pner for i dag, jf. Rt. 2015 s. 1435 (Lime II). Ved at tiltaket
straks skai opphøre mister poiitiet ikke bare oppiysninger undergitt bevisforbud. Poiitiet
mister ogs potensieit sentraie bevis det ikke knytter seg noen restriksjoner tii inntii
tiitaket eventueit tas i bruk p nytt. Her oppstr ogs fiere spørsmi, biant annet cm det
da vii vre nødvendig innhente ny kjenneise for det aktueiie tvangstiitaket.

Sletting av innhentet aviyttingsmateriale

Forsiaget om at innhentet aviyttingsmaterialer underiagt bevisforbud I utgangspunktet m
siettes er i det vesentiig en videreføring av gjeidende rett, jf. straffeprosessioven § 216 g
bokstav b, som ogs fr anvendeise for oppiysninger fra romaviytting og dataaviesing, jf.
straffeprosessioven § 216 m siste iedd og § 216 o siste iedd. Fremfor piegge poiitiet
stanse tiitaket, mener vi en bestemmeise cm etterskuddsvis sietting m vre tiistrekkeiig
tii ivareta de hensyn scm begrunner de uiike bevisforbudene.

Samtaler med nrstende

Forsiaget cm at skaite nrstendesamtaier skai undergis samme vern scm cppiysninger
undergitt bevisforbud er en videreføring av gjeidende rett, jf. straffeprosessioven § 216 g
bokstav b, som ogs henviser tii § 122. Omfanget av silk siettepiikt er nrmere presisert
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av Høyesterett, som I Rt. 2014 s. 1105 kom til at slettepiikten "ms gjelde samtalene som
sâdanne og / sin he/het, ikke bare det den beskyttede personen se/v s/er".

Nr det n skal skrives fly straffeprosessiov, bør iovgiver vurdere hvorvidt den
omfattende siettepiikten for opplysninger mellom nrstende skal videreføres. Etter vrt
syn er ikke dette opplagt, idet det her m foretas en interesseavveining meliom
kryssende hensyn.

Vi ser at personvernhensyn og hensynet til fortroiighet I familieforhold kan begrunne en
videreføring av sletteplikten for opplysninger meliom nrstende. P den annen side vii
en s omfattende sietteplikt kiart kunne g Ut over sakens oppiysning og politiets
mulighet for oppklare straffbare handlinger, ved at aviyttingsmateriale inneholdende
viktige og kanskje avgjørende bevis m slettes.

Regelen I straffeprosessloven § 122 er begrunnet i at nrstende skal slippe st i en
tvangssituasjon, der de enten m iyve elier inkriminere en av sine nrmeste. Dette
hensynet sir ikke til i en situasjon der en mistenkt snakker med en nrstende uten
vre kiar over at de biir aviyttet, og der samtaien kun er et potensielt bevis. Det vises
ogs tii utvaigets egne betraktninger omkring hensynet bak nrstendefritaket, som de
mener først og fremst gjør seg gjeidende nr den nrstende piegges aktivt oppiyse
saken, se utredning s. 576.

Det nasjonaie statsadvokatembetet gr i sin høringsuttaieise p side 30 fig. inn p uiike
forhoid som taier mot en videreføring av siettepiikten for oppiysninger meiiom
nrstende. Biant annet vises til iovgivningshistorikk, som viser at det opprinneiig ikke
var siettepitkt for oppiysninger meiiom nrstende, og at dette var begrunnet i at
tilgangen tii aviyttingsmateriaie mtte begrenses p samme mte som for tiigangen tii
oppiysninger ved besiag, se uttaieiser i spesiaimotiver tii § 218, gjengitt i
høringsuttaieisen s. 31. I spesiaimotivene tii § 207, scm gjeider besiagsforbud, fremgr
biant annet at: "Det er de pârørendes aktive medvirkn/ng t// a f saken opp/yst som /kke
bør kunne kreves."

At hensynene som begrunner forkiaringsfritak ikke sir tii nr den nrstende ikke aktivt
m oppiyse saken er, siik vi ser det, et argument for paraiieliitet meliom regiene knyttet
til aviytting og besiag. Begrensningene i tilgangen tii avlyttingsmateriaie bør derfor ikke
g ienger enn begrensningene som i dag føiger av regiene om besiagsforbud.

Unntak fra bevisforbud

Utgangspunktet om det skai gjøres unntak fra bevisforbud p grunn av mistanke om
straffbart forhoid er foresitt videreført, jf. utkastet § 8-6 tredje iedd. Det samme gjeider
for unntak for forkiaringsfritak for nrstende, jf. utkastet § 20-5.

Umiddeibart kan det fremst iite hensiktsmessig at bestemmeiser som gjør unntak fra
piikten tii avsiutte tiitaket eiier siette innhentet materiaie fremgr uiike steder. Viktigere
er det at bestemmeisene, ved forutsette "skje//ig grunn" og "medskyld/g i det straffbare
forho/det", opererer med mer kvaiifiserende viikr enn etter gjeidende rett.

Etter gjeidende rett inntrer unntak fra bevisforbud nr den som I utgangspunktet er
omfattet av bevisforbudsregiene eiier nrstende kan "mistenktes for en straffbar
handling som kunne ha gitt se/vstend/g grunn/ag for kontro//en", jf. straffeprosessioven §
216 g bokstav b. En kan ikke - Ut fra foreiiggende rettskiider - se at det kreves skjeiiig
grunn tit mistanke. Vi mener det heiier ikke I det videre bør oppstiiies et siikt krav.
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Kriminaiitetskravet innebrer I dag at mistanken m knyttes til et forhold scm kunne ha
gitt seivstendig grunniag for kontroilen. Her oppstilies et krav om at det straffbare
forhoidet m vre av et visst alvor, silk at strafferammekravet for de inngripende
tvangstiitak p seivstendig grunniag yule vrt cppfyit. Det oppstiiies imidiertid ikke noe
krav cm at mistanken m gjeide det samme straffbare forhoidet scm danner grunniaget
for aviyttingen. Etter vr oppfatning bør det heiier ikke innføres et siikt krav. Silk vi ser
det m det vre tiistrekkeiig at det oppstiiles et krav om straffbart forhoid som tiisier at
overskuddsinformasjon fra aviytting kunne ha vrt nyttet scm bevis for det aktueiie
fo rho I d et.

Kriteriene for unntak fra siettepiikten er forhoidsvis nyiig vurdert av iovgiver. Etter nevnte
iovendring I juni 2013 iyder tredje iedd I bestemmeisen silk:

<Opp/ysninger fra kommun/kasjonskontrol/en som retten etter § 117 til 120 er
avskâret fra a motta forklaring cm, og opplysninger fra personer scm etter § 122
er fritatt fra fork/ar/ngspl/kt, skal slettes sâ snart scm mulig etter at det er fastslatt
at mater/a/et omfatter si/ke opplysninger. Dette gjelder //keve/ /kke dersom
vedkommende kan mistenkes for en straffbar hand//ng scm opp/ysn/ngene kan ha
betydn/ng for. .

Endringer I straffeprosessioven § 216 g m ses I sammenheng med endringene I
straffeprosessioven § 216 i, scm pnet for bruk av overskuddsinfcrmasjon som bevis I
større utstrekning enn tidilgere, jf. Prop. 147 L (2012-2013) s. 178. Begrunneisen for
endringene I § 216 I, nrmere beskrevet I nevnte propcsisjon s. 79 fig. er ogs reievante
ved fastsetteisen av kriteriene for unntak fra siettepiikt.

Fremfor utvaigets forsiag, mener vi den aiierede vedtatte, men ikke ikraftsatte, endring
av § 216 g bokstav b kan tjene som et utgangspunkt for en ny bestemmeise.

Gitt at regeien cm siettepiikt for oppiysninger fra nrstende videreføres (hviiket vi
mener den ikke bør), mener vi kriteriene for unntak fra siettepiikt for oppiysninger
meiiom nrstende I utkastet § 20-5 og unntak fra bevisforbud I § 8-6 tredje iedd bør
vre de samme.

§ 20-7 Taushetsplikt og adgang til benytte informasjon

Dagens bestemmeise I straffeprosessioven § 216 I er foresitt videreført I utkastet § 20-7.
I iikhet med dagens bestemmeise oppstuiier utkastet en srskiit taushetspiikt for all
informasjon fra og I tuiknytning tli kommunikasjonskontroli, romaviytting og dataaviesing.
Bestemmeisen angir uttømmende hviike unntak scm gjeider for taushetspiikten.

Mens straffeprosessioven § 216 I pner for bruk av infcrmasjcn tli uiike fcrmI, er
utkastet § 20-7 begrenset tul gjeide bruk I straffesak med strafferamme p minimum 2

r eiier for gi cppiysninger tli kontrciiutvaiget. Det skulies ikke meiicm bruk av
infcrmasjonen p uiike stadier cg heiier ikke meiiom rettsiig og utenrettsiig bruk, hviiket
innebrer at dagens differensiering meiicm etterfcrsking og bevis cppheves.

PST har ingen innvendinger tli at den srskiIte taushetsplikten for de mest inngripende
tvangstiitakene videreføres. Vi mener imidiertid utkastet I for ilten utstrekning pner for
bruk av innhentet infcrmasjon.
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Behov for nytte informasjon I forebyggende øyemed

PST mener det er meget uheldig at dagens bestemmelse I straffeprosessloven § 216 i
første Iedd bokstav f ikke er foresItt videreført. Bestemmelsen, som pner for bruke
opplysninger for avverge en straffbar handling scm kan medføre frihetsstraff, kom inn
ved lovendring 3. desember 1999. Ved vurderingen av am det skulle innføres en silk
bestemmelse, s departementet blant annet til politiets generelle plikt etter politiloven til

avverge straffbare handlinger. Departementet Ia ogs vekt p at bruk av
overskuddsinformasjon I forebyggende øyemed er mindre inngripende enn ved
strafforfølgning. P denne bakgrunn gikk departementet inn for en mer generell adgang til

bruke overskuddsinformasjon for forebygge straffbare handlinger, se Ot.prp. nr. 64
(1998-1999) punkt 8.9.3.3.

Etter politiloven § 17 b er det en IovpIagt oppgave for PST forebygge og etterforske
nrmere angitte overtredelser. For kunne løse disse oppgavene p en best mulig mte,
m vi i størst mulig utstrekning ha mulighet til nyttiggjøre ass den informasjon vi
besitter. Vi mener derfor at Iovlig innhentet informasjon i straffesak m kunne nyttes I
forebyggende øyemed, enten det er snakk am en konkret forebyggende sak eller I det
forebyggende arbeidet mer generelt, hvilket ogs m avstemmes med utkastet § 20-6 am
sletting. Uavhengig av am straffesaken avgjøres ved hen leggelse eller rettskraftig dam,
m sletteplikten ikke amfatte opplysninger sam er av betydning for forebygge alvorlige
straffbare handlinger sam kan true statens sikkerhet.

Ved by 16. juni 2017 nr. 59 ble straffeprosessloven § 216 i endret, slik at PST kan
utlevere opplysninger til Etterretningstjenesten dersom det er nødvendig for
forebyggeises- og sikkerhetsmessige forml. Fra Prop. 61 L (2016-2017) punkt 6.1
hitsettes følgende:

<Det ble / hør/ngsnotatet vist til at det for a møte dagens og morgendagens
sikkerhetspo/itiske utfordringer, sikkerhetstrus/er og a/von/ge
samfunnss/kkerhetsutfordringer, b/ant annet / kampen mot /nternasjona/
terronisme, ulovl/g etterretningsv/rksomhet og spredning av
masseøde/eggelsesvâpen, er nødvendig med et tett og tihitsful/t samarbeid mellom
E-tjenesten og PST. Utvik/ingen de senere ârene viser at man star overfor et men
skjerpet, fragmentert og uoversiktlig trusse/bilde, noe som fører til at det I det
praktiske etterretnings- og sikkerhetsarbe/det er vanske/ig a opprettholde et k/art
skil/e me/lam forho/d innenfor og utenfor /andets grenser. Grenseoversknidende
trus/er og aktiviteter skaper et stadig størne behov for koordinert innsats p. tvers
a v skll/e/injene me/lam innen/andsk sikkerhetstjeneste og uten/andsrettet
ettenretning.

Sam det fremgr av forarbeidene var lovendringen begrunnet I behovet for kunne nytte
innhentet informasjon til annet enn straffesak, herunder hensynet til en effektiv
forebygging av alvorlig kriminalitet og samfunnsskadeiig virksomhet.

Informasjonen kan brukes i en straffesak om overtredelse av straffebud sam etter
oven kan medføre fengsel I 2 r eller mer

Mens straffeprosessloven § 216 I første Iedd bokstav a pner for at innsamlet informasjon
kan brukes sam Iedd I etterforskingen av et straffbart forhold, forutsetter utkastet § 20-7
at innhentede opplysninger bare kan bruke I straffesak am avertredelse med
strafferamme p 2 r eller mer. PST mener det er uheldig at utkastet legger app tiI en
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Iøsning som synes yule begrense adgangen til bruke informasjonen i etterforskingen
av andre straffbare forhoid.

PST er positive tii at utkastet legger opp til en videreføring av muligheten for nytte
innsamlet informasjon som bevis for andre straffbare forhoid. Av hensyn til en effektiv
kriminaiitetsbekjempelse, mener vi det er viktig at den rettsutvikiing som har vrt p
dette omrdet over de senere r ikke reverseres. Nr det gjelder det foresitte kriteriet -

om minimum 2 rs strafferamme - ser vi at dette kan legge til rette for en enkiere
vurdering enn straffeprosessioven § 216 i første iedd bokstav d) legger opp tii. Imidlertid
er vi noe usikre p om det er hensiktsmessig med et absoiutt krav til strafferamme, idet
dette i noen sammenhenger vii kunne gi noen uheidig utsiag. Eksempelvis gjeider det ved
advokaters brudd p taushetspiikt, der aviyttingsmateriaiet utgjør eneste bevis, se
høringsuttaieise fra Oslo statsadvokatembeter s. 82.

Kapittel 21. Observerende, kontrollerende og pvirkende tiltak
I utredningen gis det uttrykk for at forsiaget om iovfeste de i dag ulovfestede
metodene, spaning, infiitrasjon og provokasjon, i det vesentlige er en kodifisering av
gjeldende rett, der iovforslagene angir metodenes innhoid og sentrale grunnviikr.
Hensynet til iegaiitetsprinsippet, forankret i vre foikerettsiige forpiikteiser og vr egen
rettstradisjon, iigger til grunn for utvaigets forsiag. Det pekes videre p at iovreguieringen
kan medføre en effektivisering av metodene.

Til tross for en reiativt stor prinsipiell omiegging av den rettsiige forankringen av fiere for
poiitiet viktige metoder, er utredningen svrt knapp og viser i hovedsak til
Poiitimetodeutvaigets utredning fra 2004, NOU 2004:6. Poiitimetodeutvaigets mandat var

gjennomg og vurdere regier om poiitiets metoder i forebyggende virksomhet. Om krav
til iovhjemmei viser Straffeprosessiovutvaiget p side 342 i utredningen til
Poiitimetodeutvaigets fiertaii:

"Flertallet fremhevet videre at det ikke er fuilt Ut avklart / hvilke ti/fe//er
"observerende og manipu/erende" metoder krever /ovhjemme/ for a oppfy//e
vllkârene / EMK artikkel 8 nr. 2, men at flere av de p0//timetodene som / dag
praktiseres, kan falle inn under den vernede sfre etter nr. 1 I
kon vensjonsbestemmelsen."

PST anerkjenner at legaiitetsprinsippet star sterkt i norsk straffeprosess. Vi ser ogs at
det kan vre vanskeiig argumentere mot iovfesting av de mest inngripende tiitak, og at
vre forpiikteiser etter EMK kan tiisi at metodene infiitrasjon og provokasjon bør
iovfestes. Om nødvendigheten av iovfeste metodene i lys av et hjemmeiskrav, savnes
iikevei en nrmere drøftelse av dette i iys av Grunnioven § 102 og EMK artikkei 8. Hva
skai til av eksempeivis mirettethet og intensitet for at poiitiets opptreden regnes som et
inngrep i noens privatiiv elier korrespondanse? Og hva skal til for at hjemmeiskravet som
kan legitimere inngrepet er oppfyit? Et krav om hjemmei innebrer ikke nødvendigvis
formeil by.

En bovfesting av metodene gjør det mulig avgrense hva metoden omfatter, nr den kan
anvendes, hvem som kan beslutte bruk av metoden og den nrmere gjennomforingen.
En slik regulering har mange feilestrekk med bovreguleringen slik vi kjenner den for andre
politimetoder i dagens straffeprosessbov og vii kunne bidra tib større grad av avklaring og
forutsigbarhet. P den annen side vii en iovregubering ogs ha noen negative
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konsekvenser, ved at det bidrar til mindre grad av fleksibilitet. En annen tungtveiende
innvending er at lovfesting vii biottstiiie metoden p en annen mte enn I dag, hvilket kan
gjøre metodene sam sdanne mindre effektive. Lovfesting kan ogs skape noen
utfordringer ved at det aktualiserer spørsmI am ioviigheten av det sam falier utenfor
iovbestemmeisen? Skal bestemmeisene tolkes antitetisk? Er alt sam faller utenfor I s fall
fa rb u dt?

Ulovfestet metodebruk er godt innarbeidet som en viktig del av palitiets arbeid, bde I
etterforskingssporet og I politiets forebyggende virksomhet, og de nrmere rammene for
metodebruken er I stor utstrekning klarlagt gjennom domstolspraksis. Foruten utrede
inngrepsterskelen og hjemmelskravet i EMK, foranlediger forsiaget en vurdering av
hensiktsmessighet og pregnelige konsekvenser.

Forutsatt at metodene skal iavreguleres, m bestemmelsene utformes siik at de gir den
ønskede effekt. Det m søkes klarlagt hva sam endres ved iovreguieringen og hva sam
eventuelt videreføres i det ulovfestede sporet. Hensynet til en effektiv
kriminalitetsbekjempelse, og politiets mulighet for iøse sine generelle oppgaver, tilsier
at en iovreguiering bør utformes silk at den i minst mulig utstrekning medfører en
innskrenkning av politiets aiminnelige handlefrihet.

Straffeprosesslovutvalget tar i star grad utgangspunkt I Poiitimetodeutvalgets utredning,
sam drøftet palitiets metodebruk og behavet far iavfesting av ulike metoder i
farebyggende virksomhet. Straffeprosessiovutvaiget siutter seg til de argumenter sam
tilsa lovregulering av de ulovfestede metodene og mener at argumentene far lovfesting
har bring trass skillet mellom forebyggende og etterforskende metodebruk.

Utvaigets forsiag aktualiserer en drøfteise av forhoidet mellom en eventueli lovfesting av
metodene og politiets adgang til nytte disse utenfor en straffeprasessueil etterforsking,
enten det skjer sam et iedd i politiets inniedende undersøkelser elier I dets forebyggende
arbeid. Gitt en iavfesting av metadene, m endringene ses i sammenheng med palitiets
adgang til nytte slike metader i sitt forebyggende arbeid, hviiket er meget aktueit for
PST.

§ 21-1. Spaning

Sam et utgangspunkt, og under henvisning til ovennevnte redegjøreise, gr PST imat
forsiaget am lovfeste spaning. Vi er sledes enig med mindretailets standpunkt I
Politimetadeutvalget, NOU 2004:6.

I det videre knyttes naen kammentarer til det konkrete lovfarslag og utvaigets
redegjøreise.

Observasjan av steder, personer eller hendeiser utgjør en viktig del av palitiets arbeid,
bde far samie inn opplysninger og far kunne ha oversikt aver ulike begivenheter,
sam grunniag far eventuelie tiltak. Spaning - sam infarmasjansinnhentingsmetade - er
likevel ikke et helt entydig begrep. Det kan nyttes I ulike situasjaner, bade I og utenfor en
straffeprasessuell etterforsking, og tjene ulike farml. Det kan nyttes p ulike steder og
fareg p ulike mter. Straffeprosessiavutvaiget tar utgangspunkt I Paiitimetadeutvaigets
farsiag til definisjan med enkelte endringer. Sam grunniag far forsiag am en iovfesting av
metoden savnes grundigere drøftelser av spaningsbegrepet, dets avgrensninger ag
kansekvenser av en eventueli lavfesting.

Gitt utvaigets forsiag til løsning, er PST enig med utvaiget I at spaningsbegrepet m
kvaiifiseres, silk at ikke enhver observasjon - kortvarig og/elier tilfeidig - omfattes.
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"Systematisk el/er /angvarig" fremstr I utgangspunktet sam hensiktsmessige
kvalifiseringsmarkører. Imidiertid savner vi en nrmere utdypning av viikrene, som
veiledning for praktiseringen av bestemmelsen. Det kunne ogs vrt sagt noe om
forhoidet meliom "systematisk el/er langvarig" utkastet § 21-1 og "vedvarende el/er
rege/messig gjentatt" I utkastet § 2 1-3.

Utkastet § 21-1 sorterer under kapittel 3 - med averskriften "Etterforsking og
tvangstiltak". Dette sammenhoidt med utkastet § 1-1, am lavens virkeomrde, tiisier at
bestemmelsen I utgangspunktet bare gis anvendeise p spaning i en straffeprosessueli
etterforsking. At en iovfesting av spaning, silk sam foresItt, begrenser seg tii silk spaning
kan ha gode grunner for seg, sett app mot vurderingen av nr et hjemmeiskrav utiøses.
Siden spaning ogs kan vre aktuelt I andre sammenhenger burde det vrt sagt noe mer
am forhoidet meiiom utkastet § 21-1 og spaning utenfor straffesak.

En iovfesting av metaden (s iangt det anses nødvendig app mot EMK art 8 og
Grunnioven § 102) bør ikke gripe unødig inn i pailtiets aiminnelige handiefrihet elier vre
tii hinder for at poiitiet kan nytte spaning tll andre formi. Laviorsiaget bør avgrenses siik
at det utelukkende gjeider skjuit spaning, silk at det avgrenses mat poiltiets
observasjoner p offentiig sted av uniformerte tjenestepersoner og/eiier - biier. Dette m
gjeide seiv am observasjonene skjer "systematisk eiier iangvarig" p steder der paiitiet
har erfaring med at det ofte begs kriminaiitet eiier er ordensmessige probiemer. Det bør
ogs gjeide uavhengig av am observasjonene rettes mot en eiier fiere som kan mistenkes
for straffbart farhoid.

PST er enig i at spaning m kunne foretas uten hensyn tli mistankekravet I utkastet § 14-
1. Spaning er ofte aktueit inniedningsvis I en etterforsking - før mistanken er s godt
underbygget at det er muiig nytte andre tvangstiitak.

Lovforsiaget reguierer abservasjon av mistenkte pa offentlig sted og mat pr/vat lukket
sted dersom den sam observerer befinner seg pa utsiden.

Forutsatt at det gis en egen bestemmeise am den mest inngripende spaningen, kan det
synes hensiktsmessig med en nrmere avgrensning av hvor og mat hvem spaning kan
gjennomføres. Sam tidilgere nevnt kan det ha mye for seg oppstiile et kvaiifiserende
spaningsbegrep. Samtidig er det viktig at bestemmeisen ikke opererer med en s
innskrenkende definisjon at det vanskeiiggjør muiigheten far drive effektiv spaning der
det anses nødvendig.

Poiltiets aiminneilge handiefrihet gir poiitiet et betydeiig handiingsrom tii observere
personer p offentiig sted. Hvis tanken n er iovfeste metoden, silk den er tenkt
benyttet I etterforsking, mener vi et <<mistenkte>> -viikr kan bii far snevert, og at det ikke
vii favne aiie situasjoner der det er aktueit med mirettet og intensiv spaning mat
enkeitpersoner eiier grupper. Eksempeivis er silk spaning I mange situasjoner nødvendig
for avkiare hvem etterforskingen skai rettes mat eiier iede poiltiet tii den mistenkte eiier
utbyttet av en straffbar handiing. Behavet far kunne spane p personer sam enn ikke
er mistenkt tiisier at det bør vre tiistrekkeiig at viikrene for iverksette etterforsking
er oppfyit, uten at mistanken kan knyttes tii en bestemt person. Behovet for ags kunne
spane p tredjepersaner tiisier at intensiv og mirettet spaning m kunne rettes mat
andre enn mistenke, jf. ags utkastet § 21-4 am infiitrasjon, sam trass inngrepets
karakter ikke oppstiiier krav am at infiitrasjanen m rette seg mat en mistenkt.

Sam et iedd I en intensiv spaning appstr ogs behov for kunne føige en person inn p
privat amrde, eksempeivis for ikke miste objektet eiier en sentrai hendeise. PST er
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siedes positive til at det pnes for spaning ogs mot privat sted. Avgrensningen "pr/vat
iukket sted" er imidiertid ikke heit entydig. Uansett er vi tviiende til om forsiaget gr Iangt
nok og dekker de tiifeiier scm ofte vii vre aktueiie.

Begrepet "pr/vat iukket sted" er hentet fra NOU 2004:6, scm utvaiget i stor grad viser til,
uten at Straffeprosessicvutvaiget sier noe mer cm den nrmere beg repsforsteisen. P
side 240 i nevnte utredning er beg repet definert scm "pr/vat eiendom utendørs som er
Iukket si/k at det ikke er aiminnelig t/IgjengeIig, men som / det konkrete t//fe/Ie kan
observeres fra det offenti/ge rom". Konkret nevnes grdspiass, hager og baikonger.
Politimetodeutvaiget syntes skilie meliom "pr/vat Iukket sted" og "er/vat Iukket rom"i,
der sistnevnte omfatter rom i boiiger, fritidsboiiger og bygninger scm innehoider
arbeidspiass. I tiiknytning tii spaning (forsiag tii § 8-6, side 241) sies det iikevei at poiitiet
kan rette sin oppmerksomhet mot vinduer og iaktta det scm aiie og enhver kan se fra et
aiminneiig tiigjengeiig sted, men poiitiet kan ikke innrette seg for se inn i rommet.

Ved utforming av en ny bestemmeise cm spaning bør hjemmeisbestemmeisens
situasjonsbetingeiser i minst muiig utstrekning voide ukiarhet. En eventueii ny
bestemmeise bør videre ta opp I seg de situasjoner der spaning er aktueit og nødvendig,
dog med de begrensninger scm gjeider for private hjem og at spaning ikke støter an met
andre metoder. Det er eksempeivis uheidig cm poiitiet ikke gis aniedning tii føige en
person inn p privat omrde (forutsatt ioviig tiigang), eksempeivis en trappeoppgang, for

avkiare hviiken ieiiighet objektet bor i eiier besøker. Fremfor heit uteiukke denne
muiigheten, kunne man i stedet se for seg en iøsning tiisvarende det man foresir for
skjuit kameraovervking, jf. utkastet § 21-3. S ienge det pnes for nytte skjuit
kameraovervkning p privat sted scm ikke er noens private hjem, burde det ikke vre
noe prinsipieit i veien for kunne spane i tiisvarende situasjoner.

I iovforsiaget er spaning beskrevet scm "observasjon", uten at det sies noe mer cm hva
dette omfatter. I NOU 2004:6 s. 241, utkast § 8-1 (2), defineres spaning scm "/nnsamiing
av /nformasjon ved hje/p av syns- eller hørselssansen ... ".

Spaning p personer i enkeite miijøer biir stadig mer utfordrende, bde p grunn av deres
sikkerhetsbevissthet og en forventning cm at de biir iakttatt av poiitiet. For at spaningen
skai tjene sitt formi, er poiitiet derfor heit avhengig av kunne nytte uiike hjeipemidier
under spaning, bde for minske risikoen for bii avsiørt og for øke
operasjonssikkerheten. PST er sIedes positive tii at det forsis kunne nytte optisk
utstyr. Bruk av siikt utstyr er imidiertid bare en av fiere hjeipemidler det kan vre aktueit

nyttiggjøre seg, uten bevege seg over i annen metodebruk, eksempeivis romaviytting.
Gitt at spaning skai iovreguieres, bør bestemmeisen ikke begrenses tii kikkert o.i. men

pne for bruk av andre tekniske hjeipemidier, eksempeivis droner og termisk utstyr. Bde
hensynet tii hegne cm metoden, scm et effektivt virkemiddei i
kriminaiitetsbekjempeisen, og hensyn tii den teknoiogiske utvikiingen, tiisier en
bestemmeise scm ikke er for spesifikk, men derimot mest muiig teknoioginøytrai.

§ 21-3 Skjult kameraovervking

Under henvisning tii at regiene for skjuit kameraovervking nyiig er vurdert, foreslr
utvaiget en bestemmeise som i det vesentiige er en videreføring av gjeidende rett.

Tidilgere var det aniedning tii skjuit kameraovervking p offentlig sted. Etter iovendring
17. juni 2016 kan poiitiet ogs ta i bruk skjuit kameracvervking fra offentiig sted. Av
Prop. 68 L (2015-2016) s. 163-164 fremgr at private steder scm inngangspartier,
grdsrom og hager, kan observeres ved manueii spaning, og at de som opphoider seg p
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slike steder ikke kan ha en forventing om ikke bli iakttatt. Lovendringen iøste imidlertid
ikke hjemmeisutfordringen for piassering av utstyr p privat sted.

Praksis i poiltiet har vrt at privat sted blir brukt til plassere utstyr for
kameraovervking, etter samtykke fra eier, leletaker eller besitter, dersom det ikke er
andre muligheter. FormIet med lovendringen var utvide politiets muligheter for skjuit
kameraovervking. Gitt den nye ordiyden i bestemmelsen, kan det reises spørsmi om
det ogs innebrer en innskrenkning i politiets adgang til nytte skjuit
kameraovervking, dersom eneste mulighet er piassere utstyret p privat sted etter
samtykke. I s fail vii dette vre en meget uheidig begrensning for den praktiske
gjennomføringen av metoden.

I det videre arbeidet med Iovutkastet mener vi hjemmeisutfordringen med plassering av
utstyr p privat sted m føiges opp. Fremfor mtte basere seg p samtykke, bør
adgangen til piassere utstyr p privat sted hjemies i bestemmeisen.

§ 21-4. InfiItrasjon

SpørsmI om Iovfesting

Som nevnt inniedningsvis I dette kapittelet er det flere forhold som taier mot iovfeste de
I dag uiovfestede metodene. Samtidig ser vi at iovfesting av de mest inngripende metoder
kan vre nødvendig etter EMK artikkei 8. Om det kan utiedes et siikt krav vii iikevei bero
p det nrmere innhoidet av metoden. I NOU 2004:6 s. 81 skriver Poiitiutvaiget:

"Om infiltrasjon fal/er inn under EMK art. 8, ma likeye! bero pa en konkret
vurdering av om innblandingen blir tllstrekkelig kva/ifisert".

Poiitimetodeutvaiget skriver videre p side 82:

"Generelt viser rettspraksis fra EMD at domsto/en foretar meget konkrete
vurderinger, og grensene pa dette omradet er ikke godt utpenslet. Men utvalget
legger til grunn at infiltrasjon kan falle inn under EMK art. 8."

Sentraie momenter som nevnes er varigheten og intensiteten av poiltiets innbianding,
mistankegrunniaget, om infiitrasjonen skjer i det private eiier offentiige rom og hvem
infiitrasjonen rettes mot.

I utkast § 21-4 er infiitrasjon nrmere definert:

"Polititjenesteperson el/er en som opptrer pa vegne av politiet, kan uten hensyn til
mistankekravet i § 14-1 første ledd, ta fordekt kontakt med en person for a
fremskaffe informasjon."

Straffeprosessiovutvalget synes med dette legge til grunn en videre definisjon enn
Poiitimetodeutvaiget, som i NOU 2004:6 side 24 skriver:

"Infiltrasjon er definert som det at en polititjenestemann el/er en som opptrer pa
vegne av politiet uten a gi seg ti/ kjenne holder kontakt med en person el/er
gruppe av personer for a hente Ut informasjon."

I Poiitimetodeutvaigets utredning er det p side 81 ogs vist til Andens: Norsk
straffeprosess, bind I, 3. utgave 2000, side 286, der infiltrasjon defineres som



Vr ref: 17/00577-11 Side 45 av 49

"at politiet, ved sine egne ansatte el/er utenforstâende medhje/pere, innarbeider
seg / (infl/trerer) en organisasjon el/er et kriminelt mlljø for a f tak I opplysninger
som det ikke yule fâtt ved vanlig etterforsking."

Nevnte sitater synhiggjør kompleksiteten og viser at det nrmere innholdet i metoden er
avhengig av hvordan metoden defineres. Før det kan bli aktuelt lovfeste infiltrasjon
mener vi det m klargjøres hva scm omfattes av metoden og hva som faller utenfor. Vi
mener i tillegg at de utilsiktede konsekvensene av en eventuell Iovfesting bør utredes
n rmere.

Om det aktuelle IovforsIag

Hvis det først skal gis en bestemmelse om infiltrasjon, er vi positive til at bestemmelsen
søker regulere metodens innhold. Skal infiltrasjon kunne brukes som ledd i en effektiv
kriminalitetsbekjempelse er det viktig med en bestemmelse som er tilstrekkelig dynamisk.
Imidlertid bør bestemmelsen ikke favne for vidt men begrense seg til et kvalifisert
i nfi Itra Sj 0 nsbeg rep.

I trd med definisjonene nevnt ovenfor bør det oppstilles et krav om at politiet eller noen
p dets vegne innarbeider seg eller holder kontakt med en person eller et miljø, alts
kontakt av en viss varighet. Med dette avgrenses met tilfeller der varigheten og
intensiteten i politiets innblanding taler mot at EMK artikkel 8 fr anvendelse. En slik
tilnrming harmonerer ogs med Pclitiutvalgets oppfatning, scm i NOU 2004:6 side 81
uttaler: "He/t kortvarig kontakt uten a vre k/art formâ/sstyrt fa/ler utenfor."

At det bør oppstilles krav cm et mer kvalifiserende infiltrasjonsbegrep m ses i
sammenheng med hensynet til avgrense infiltrasjcn og tydeliggjøre grensen mot
politiets ulovfestede kilde- og informantbehandling. Slik virksomhet utgjør en viktig del av
politiets informasjcnsinnhenting som et ledd i bekjempelse (bde forebygging og
etterforsking) av ulike former for alvorlig kriminalitet. Informantbehandling kan foreg
aktivt, ved at politiet gir føringer cm innhenting av bestemt informasjon. Det kan ogs
foreg passivt, ved at informanten p eget initiativ gir politiet informasjon.

Mens informantbehandling forutsetter at politiets informant allerede p forhnd tilhører et
miljø, ligger det i infiltrasjon at politiet eller dets medhjelper i utgangspunktet str p
utsiden av miljøet og forutsetningsvis m innarbeide seg i et miljø for f tilgang til
personer scm kan gi politiet informasjon. Det er ikke helt upraktisk at en informant som
allerede tilhører et miljø kommer i kontakt med andre personer eller grupper av personer
eller etablerer nye relasjoner i sitt vanlige miljø. Vanskelige grensetilfeller mellom aktiv
informantbehandling og infiltrasjon kan dermed oppst. Det kan ogs tenkes tilfeller der
politiets informasjonsinnhenting gr fra aktiv informantbehandling til infiltrasjon.

Skillet mellom infiltrasjon og aktiv informantbehandling er ikke nrmere drøftet av
Straffeprosesslovutvalget. I NOU 2004:6 s. 81 skriver Politimetodeutvalget:

"Infi/trasjon forutsetter at polituet aktiyt oppsøker personen el/er mi/jøet det ønskes
opplysninger om. ... Likt med at en po/it/tjenestemann tar kontakten, ma regnes at
po/itiet aktiyt bruker en utenforstaende tredjemann. Men dersom en pr/va tperson
pa eget mit/at/v velger a ga inn i et mu/jø eller forb/i / et miljø for a skaffe poiltiet
opplysninger, er dette ki/dekontakt om pol/tiet / etterkant mottar opplysninger."

PST er positive til at infiltrasjcn kan nyttes i etterforskingen uten hensyn til
mistankekravet i utkastet § 14-1 første ledd. Vi er ogs enige i at det ikke oppstilles noe
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nrmere angitt kriminalitetskrav, men at begrensningene følger av
forholdsmessighetsvurderingen i utkastet § 14-1 annet ledd.

PST er enig med straffeprosesslovutvalget i at politiets adgang til begs ellers straffbare
handlinger i visse situasjoner og for visse formI bør videreføres, og at en slik
rettsstridsreservasjon bør lovfestes. Det fremstr etter vr oppfatning hensiktsmessig
med en forsvarlighetsbegrensning, slik som foresItt. Etter vrt syn bør ikke politiets
adgang til beg en ellers straffbar handling begrenses til "kunne opptre fordekt" men
snarere knyttes til politiets mulighet for rent faktisk kunne gjennomføre og oppn
formlet med infiltrasjonen. Ved en slik løsning fanges opp situasjoner der politiet m
kunne begs ellers straffbare handlinger, ikke for unng bli avslørt, men for komme i
posisjon, der man fr tilgang til den etterspurte informasjonen.

Vi ser at hensynet til en forsvarlig legalitetskontroll tilsier regelmessig prøving av om
vilkrene er oppfylt. Hensett inngrepets art - at infiltrasjon ofte forutsettes g over noe
tid - kan en frist p 4 uker fremst noe kort.

PST er enig i at det i tilknytning til infiltrasjonen bør pnes for bruk av uriktige
identifikasjonspapirer, jf. utkastet § 14-5 fjerde ledd. Imidlertid ser vi at forslaget - om
ekspiisitt regulering i lovtekst - lett kommer i konflikt med hensynet til ikke g for langt
i utlevere hvordan politiet jobber. Det m ligge implisitt i jobbe fordekt at uriktige
identifikasjonspapirer kan benyttes. Hensynet til beskytte metoden taler mot en
eksponering av de nrmere detaljene rundt dette.

Straffeprosesslovutvalget velger - som Politimetodeutvalget - innlemme dagens
straffeprosesslov § 216 I i infiltrasjonsbestemmelsen. Begrunnelsen er at slik avlytting
kan ses som et srlig virkemiddel for eller ved infiltrasjonen. PST er ikke uten videre enig
i en slik løsning. Hensynet til oppstille et kvalifiserende infiltrasjonsbegrep taler etter
vrt syn mot gjøre bestemmelsen mer vidtrekkende enn lovkravet i EMK artikkel 8
tilsier. Under enhver omstendighet mener vi hensynet til et eventuelt legalitetskrav
ivaretas ved dagens løsning, der slik avlytting reguleres srskilt i egen bestemmelse.

Infiltrasjon p Internett

Utkastet til fly bestemmelse om infiltrasjon og utvalgets drøftelser av spørsmlet om
lovfestiflg og den nrmere utformingen av bestemmelsen synes utelukkende forholde
seg til infiltrasjon av personer eller miljøer man etablerer og holder kontakt i den fysiske
verden. Nr utvalget først gr inn for lovfesting av infiltrasjon som metode, savnes en
nrmere redegjørelse for og vurdering av den foresltte bestemmelsens anvendelse ved
infiltrasjon p internett. Det kan anføres at reglene kan utformes s nøytrale at de kan
anvendes uavhengig av hvilken arena det er snakk om. P den annen side vii infiltrasjon
p nett nødvendigvis innbefatte visse srlige utfordringer og derav behov for visse
srlige avklaringer. Eksempelvis; Hvor gr grensen mellom spaning og infiltrasjon p
internett? Og hvor gr grensen meilom det private og offentlige rom?

§ 21-5. Pvirkning av hendelsesforløpet og bevisprovokasjon

PST er i utgangspunktet positive til at provokasjon lovfestes. En lovfesting kan vre
positivt ved at det tydeliggjør at provokasjon er en lovlig etterforskingsmetode. Utkastet
trekker opp de overordnede prinsipper/grunnvilkrene for loviige provokasjonshandlinger,
bde tiltale- og bevisprovokasjon, i trd med gjeldende rett. Slik sett fremstr utkastet
hensiktsmessig, som en overordnet ramme for bruk av provokasjon.



Vr ref: 17/00577-11 Side 47 av 49

Hva gjeider tiIieggsviIkr for bruk av provokasjon som etterforskingsmetode, viser
utvalget til Riksadvokatens rundskriv 2/2000, uten at viikrene herfra gjenspeiies direkte I
forsiag til nye bestemmeiser utover den genereile reguleringen I utkastet § 14-1. Fremfor
en for detaijert reguiering, som fort kan gjøre bestemmeisen lite dynamisk, fremstr
dette som en hensiktsmessig iøsning. Kravet til nødvendighet og forhoidsmessighet antas

yule favne sentrale momenter scm vii mtte inng I vurderinger, herunder bde sakens
aivor og at provokasjon I utgangspunktet er et sekundrt etterforskingsmiddei. Et
eventuelt behov for ytterilgere kunne reguiere metoden antas ivaretatt ved at det
foresis en forskriftshjemmei I utkastet § 21-7.

I motsetning til utkastet § 21-1 og 21-4 gjør ikke § 21-5 unntak fra mistankekravet I
utkastet § 14-1 første iedd. Mistankekravet I utkastet § 14-1 kan umiddeibart synes noe
strengt scm inngangsviIkr og innebrer at terskeien for nytte denne metoden biir
vesentlig høyere enn for spaning og infiitrasjon. P den annen suden synes et krav cm en
kvaiifisert mistanke vre I trd med det som I dag gjeider for bruk av
tiitaieprovokasjon, uttrykt i retningsiinjer fra Riksadvokaten og med tiisiutning fra
Høyesterett. Hensett utvaigets intensjon om iovfeste bde tiitaieprovokasjon og
bevisprovokasjon kunne det vrt ønskeiig om utvaiget hadde sagt noe mer om innhoidet
I mistankekravet for de to provokasjonsformer, bade der poiitiets innsats kommer før den
straffbare handling er begtt og der formiet er skaffe bevis for den straffbare handling.

PST er enig i at spørsmiet om iovfeste provokasjon bør ta utgangspunkt I provokasjon
som etterforskingsmetode. Spørsmiet om iovfesting av metoden her aktuaiiserer likevel
et spørsmi om hviike konsekvenser dette eventueit vii ha for poiltiets adgang tii nytte
metoden for andre formi, eksempeivis uteiukkende ta hand om farilge gjenstander.
Hensett PSTs iovpiagte oppgaver anses det nødvendig med en utdyping og kiargjøring
p dette punktet.

Scm iedd I gjennomføre en ioviig provokasjon vU poiitiet kunne medvirke - I aiie fail
psykisk - tii den straffbare handling. Straffbarheten av en silk handling fra politiet side vii i
dag bero p rettsstridsiren og først og fremst rekkevidden av den aiminneiige
rettsstridsreservasjon. Nr det n foresis iovfeste provokasjon som
etterforskingsmetode, er det - som ved infi!trasjon - nriiggende med en drøfteise av
spørsmiet om iovfesting av poiitiets adgang tii begs eiiers straffbare handiinger ved
provokasjonen. Se ogs Poiitimetodeutvaiget uttaleiser i NOU 2004:6 s. 84.

§ 21-6. Beslutningsmyndighet

Utvalget foresir at ptaiemyndigheten gis myndighet tii besiutte bruk av spaning,
infiitrasjon og provokasjon. Henvisningen tii utkastet § 14-3 første iedd annet punktum
innebrer at besiutningsmyndigheten I utgangspunktet iegges tii poiitimester eiier
visepoliti mester.

Hensynet tii en betryggende iegaiitetskontroil tiisier at det I utgangspunktet bør iigge tii
ptaIemyndigheten besiutte bruk av bade infiitrasjon, provokasjon og spaning. Det bør
imidiertid ses nrmere p hyiiket niv scm gus slik myndighet. Sriig gjeider dette for
span ing.

Spaning er en dynamisk metode med behov for raske besiutninger, eksempeivis cm hvem
det skai spanes p ved overievering av gjenstander. Gjennomgende vii det vre
begrenset med tid tii gjøre bde juridiske og taktiske vurderinger uten betydeiig fare for

miste spaningsobjektet. Av hensyn tii tiiretteiegge for spaning - scm en effektiv
metode - er det siedes viktig at besiutningsmyndigheten ikke iegges for fjernt og aviedet
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fra etterfarskingen. Dette tilsier at farslaget - cm legge beslutningsmyndigheten til
politimester eller visepolitimester - er en uhensiktsmessig løsning.

Kapittel 24 og 25. Bistand til og fra utenlandske myndigheter
Utvalget foreslr at bestemmelser am straffeprosessuelt samarbeid med utenlandske
myndigheter inntas i straffeprosessloven. Begrunnelsen er blant annet behovet for en
samlet rettslig regulering av internasjanalt samarbeid I straffesaker, og at bistand mellom
stater I større grad enn tfdligere m ses sam en integrert del av straffesaksbehandlingen.

PST tiltrer forslaget og den nrmere begrunnelse.

Kapittel 28. Avgjørelse av ptaIespørsmIet my.

§ 28-1 Frist for ptaIevedtak

Utvalget fareslr lovfeste en regel am at spørsmlet am ptale skal avgjøres s snart
saken er tilstrekkelig opplyst, og innen rimelig tid etter at noen er anse sam mistenkt.

Utvalget foreslr ogs at mistenkte gis en rett til bringe spørsmlet am tilstrekkelig
fremdrift inn for retten 1 r og 6 mneder etter at mistenkte er kjent med mistanken mat
seg. Forsiaget innebrer at retten kan sette en preklusiv frist, sam kan begjres
forlenget av ptalemyndigheten.

PST støtter forsiaget am at det appstiiies en relativ frist far avgjørelse av
ptalespørsmlet, sam ags karrespanderer med Grunniaven § 95 ag EMK artikkel 6 nr.
1. Riktignok kan det innvendes at en frist sam foresltt I første iedd ikke gir s mye
veiledning, idet det nrmere innhaldet av fristen vii mtte bera p en konkret vurdering I
den enkelte sak. Den stare variasjanen I straffesakene tilsier imidiertid at muligheten far
nrmere aperasjanalisere fristen, avhengig av eksempelvis sakens amfang ag
kampleksitet, er bde nødvendig ag hensiktsmessig.

PST er I utgangspunktet ags pasitive til at det innføres regler hvis farmi er sikre
etterlevelse av fristen I første iedd. Likevel er vi prinsipielt uenige med flertallet i at
spørsmlet am tilstrekkelig fremdrift skal kunne bringens inn far domstalen. Vi viser til
mindretallets innvendinger, sam vi i det vesentlig kan tiltre. I matsetning til mindretallet
er vi uenige i at det skal innføres en preklusiv frist. Under enhver amstendighet mener vi
fristen p 18 mneder - sam er faresltt skal gjelde far alle saker - ikke i tilstrekkelig
grad tar hensyn til omfattende ag komplekse saker.

Vi mener kravet am tilfredsstillende saksbehandlingstid først og fremst m sokes ivaretatt
ved god intern ressursstyring og internkontrail p det enkeite tjenestested. Sam
mindretallet mener vi mistenktes mulighet til f vurdert fremdriften best ivaretas ved at
spørsmlet kan bringes inn for overordnet ptalemyndighet. I omfattende og kompliserte
straffesaker vii personer ofte sitte i varetekt, hviiket sikrer regeimessig damstalskontroii
med etterforskingens fremdrift. En ytterligere mulighet far damstolsprøving pner for
ytterligere prasess.

En løsning der det pnes for domstoisbehandiing av hvorvidt fortsatt etterforsking vii
vre urimelig kan vre uheidig for den taktiske etterforskingen, idet en silk prosess
forutsetter en redegjøreise og dermed ogs en eksponering av uiike fremtidige
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etterforskingsskritt. Det er ikke gitt at en mulighet for domstolsbehandling av
etterforskingens fremdrift løfter frem de riktige sakene, men at det i stedet vii bero p
hvor prosessvillig advokaten er. Selv om intensjonen er god, kan forsiaget om at rettens
frister har preklusiv virkning - i ytterste konsekvens - lede til at personer tiltales eller
saker henlegges p sviktende grunniag.

Kapittel 38. Avvisning og henvisning av anke

§ 38-3 Nektelse av og samtykke til realitetsbehandling av anke over dom
PST støtter utvalgets flertall, som foresIr suing av anker i alle saker, uavhengig av
strafferamme. Forsiaget tulrettelegger for en mer mIrettet og effektiv ressursutnyttelse,
der en søker unng at det avholdes ankeforhandlinger uten at det er en reell mulighet
for at anken kan føre frem. Den foresltte behandIingsmte og de strenge krav for
nekte ankeforhandling tulsier, slik vi ser det, at den tiltaltes rettssikkerhet er tulstrekkelig
ivaretatt ved den foresItte Iøsning.


