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Det vises til brev av 5. desember 20l6hvor Straffeprosessutvolgets utredning NOU
2016:24 Ny straffeprosesslov sendespåhøring. Opprinnelighøringsfristvar6. juni 2017.

Etter søknad herfra er høringsfristen utsatt til 15. august 2017,jf e-post av 7. juni 2017,
som vedlegges for enkel referanse.

NOU 2016:24 er gjennomgått her. Grunnet utredningens størrelse og kompleksitet, har

Troms og Finnmark statsadvokatembeter valgt å konuneutere kun enkelte punkter og

avsnitt i utvalgets forslag.

Kapittel 8. Påtalemyndigheten og dens virksomhet
Vi er enige i den beskrivelse som er gitt i kapittel8.2.2. og8.2.3. om Den høyere
påtalemyndigheten og om Påtalemyndigheten i politiet. Vi er herunder enige i at

statsadvokatenes fagledelse ovenfor politiet må styrkes, men vi er ikke enige i at økI
delegasjon av påtalekompetansen til påtalemyndigheten i politiet er rette vei å gå, hvilket vi
kommer tilbake til under kommentarene under kapittel 8.4.1.

Vi er også enige i den beskrivelse som er gitt under kapittel 8.2.6. om instruksjons- og

omgjøringsmyndighet internt i påtalemyndigheten, men er noe i tvil om hvor langt
embetslederens instruksjons- og omgjøringsadgang ovenfor statsadvokatene ved samme

embete bør rekke.

Til kapittel 8.2.6.2. er vi enige i forslaget om å videreføre og tydeliggjøre gjeldende regler

om instruksjonsmyndighet, se utkastets $ 2-9 første ledd. Det samme gjelder for overordnet
påtalemyndighets omgj øringsadgang, se utkastets kapittel 29.

Når det gjelder utkastets $ 2-9 annet ledd, og forslaget om at detbør gielde samme

instruksjons- og omgjøringsmyndighet innenfor det enkelte nivå i påtalemyndigheten,

mener vi imidlertid at dette bør avgrenses til politimesteren i politiet. Vi er enige i at
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embetsleder ved statsadvokatembetene, som ledd i utførelse av sitt lederansvar og ansvar

for det samlede embetets oppgaveløsning og resultater, må kunne treffe beslutninger blant
annet om saksinntak, saksfordelinger, sakstilskjæring, saksstyring og prioriteringer.
Embetsleder må også kunne beslutte enten overta en sak eller flytte denne til en annen

statsadvokat. Disse styringsinstrumenter må anses vel etablert og forankret i langvarig
praksis, og disse har de beste grunner for seg.

Det vil imidlertid bety noe helt nytt og annerledes dersom embetsleder får full instruksjons
og omgjøringsmulighet ovenfor den enkelte statsadvokat. En kan som eksempel tenke seg

at statsadvokat A beslutter å henlegge en voldtektssak. Førstestatsadvokat B er ikke enig i
dette og beordrer statsadvokat A til å omgjøre beslutningen, ta ut tiltale, bringe inn saken

for retten og gjennomføre aktoratet, alt i strid med statsadvokat As ønske og oppfatning.
Det samme eksempel kan benyttes på et tilfelle hvor statsadvokat A ønsker å beslutte
godtakelse av en frifinnende dom fra tingretten, men embetsleder isteden beordrer
statsadvokaten å erklære anke og deretter iretteføre saken for lagmannsretten.

For det første utfordrer dette den enkelte statsadvokatenes uavhengighet og selvstendighet,
hvilket raskt kan komme på kant med de betraktninger som utvalget selv fremhever under
kapittel 8.2.1 . om påtalemyndighetens selvstendighet.

For det andre vil dette forslaget utvide embetslederens ansvar ut over embetets samlede

oppgaveløsning og resultatoppnåelse samt for egen straffesaksportefølje, hvilket vil kunne

utløse en plikt til å holde seg godt orientert om statsadvokatenes enkeltsaker og
påtalevedtak, til å gå inn i og undersøke enkelte saker nærmere og atter til å gripe inn med
instruksjon og eventuell omgjøring der dette finnes relevant og påkrevd. Med det høye
antall saker som løpende håndteres ved statsadvokatembetene, sakenes omfang og
kompleksitet, sier det seg selv at det ikke er mulig äpäta seg et slikt ansvar uten å raskt
komme pâ kant med de høye krav som med rette må stilles til statsadvokatembetenes
tempo og kvalitet til straffesaksbehandlingen.

Kort oppsummert, foreslås dagens rolle- og ansvarsfordeling mellom embetsleder og

statsadvokatene opprettholdt.

Til kapittel 8.4.1. Fordeling av kompetansen mellom påtalemyndighetens ulike nivåer er vi
enige i utvalgets forslag om at riksadvokaten, ikke bare i den enkelte sak, men også ved
generell instruks, skal kunne overlate avgjørelsen av påtalespørsmålet til statsadvokaten i
saker med 2I ärs strafferamme, og dessuten kunne bestemme at avgjørelser som hører
under statsadvokaten, kan avgjøres av påtalemyndigheten i politiet, se også utkastets $ 2-11

fierde ledd. Vi er herunder enige i at dette forslaget vil ivareta behovet for fleksibilitet,
hvilket kan svare opp for skiftende tider med ulik straffesaksutvikling, skiftende
saksbehandlingskapasitet og skiftende syn på hvilke kriminalitetsområder som bør

prioriteres. Samtidig er vi av den klare oppfatning at slik delegasjon bør anvendes med

varsomhet og som den klare hovedregel forholde seg til lovgivers utgangspunkt med

hensyn til fordeling av kompetanse.

Vi er derimot ikke enige i utvalgets forslag, se utkastets $ 2-11 tredje ledd bokstav a, om å

utvide påtalemyndigheten i politiet sin generelle påtalekompetanse til å favne om
overtredelser i straffelov og særlovgivning til en strafferamme på fengsel inntil 2 år.

Som begrunnelse for dette standpunkt, må det hensyntas som et faktum at statsadvokatenes

løpende fagledelse av påtalemyndigheten i politiet nettopp skjer gjennom behandling av
enkeltsaker, dvs. gjennom konkrete og helst instruktive tilbakemeldinger i påtegnings form
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på sak. Den betydelige og løpende instruksjonsmyndighet som ligger idenne ordning må
på ingen måte undervurderes, og antas å spille en viktig rolle særlig i opplæring og

rettledning av nye og mindre erfarne politijurister.

Det er - i motsetning til utvalget - tvert imot god grunn til å hevde at denne unike
muligheten til å løpende gjennomgå, vurdere og deretter veilede politiets arbeide ble
svekket i2003 idet påtalekompetansen for eksempelvis legemsbeskadigelser (kroppsskade)

og trusler ble delegert til påtalemyndigheten i politiet.

Atter må statsadvokatenes løpende kontrollfunksjon av verserende straffesaker fremheves

og erindres. Det kan ikke herske tvil om at statsadvokatenes gjennomgang og vurdering av

enkeltsaker er en garanti for straffesakenes kvalitet, for påtalevurderingers objektivitet samt

ivaretakelse av rettsikkerhet, hvilket klart taler mot økt delegasjon av påtalekompetansen til
politiet.

Et tilsvarende element ligger i at politijuristene allerede i dag først leder etterforskingen og

deretter beslutter tiltale i de aller fleste straffesakene, vi antar for rundt 80 % av alle

saksforhold. Det ligger i dette at ett og samme nivå har hand om 415 av alle påtalevedtak

fra sakens start og fram til eventuell ankehåndtering, hvilket kan utfordre prinsippet om en

uhildet og uavhengig vurdering av tiltalespørsmålet. Det vises om dette til
Særorganutvalget i NOU 201 7:ll, se kapittel 1.5.5., som fremmer dette som en innsigelse

mot statsadvokatene i ØKOKRI M. Fra dette utvalgets flertallsvotum hitsettes følgende:

"(Jtvalget mener likevel ordningen gir en svekket rettsikkerhetsgarantiþr alvorlige
straffesaker ved at samme person som leder etterforskingen, også tar ut tiltalebeslutningen
og senere fører saken for retten. Det er altså ingen kvalitetssilcring i to ledd, slik som for
andre alvorlige straffesaker. Etter utvalgets mening kan dette farge etterforskingen i den

forstand at objektivitetshensyn ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, noe Påtaleanalysen omtaler
s om b e lcr eft e I s e sfe I I e n".

Gitt at disse argumentene har gyldighet, må de vektlegges også for straffesaksbehandlingen
til påtalemyndigheten i politiet, hvilket klart taler mot å generelt utvide påtalekompetansen

til en2 års-regel som foreslått.

Med samme begrunnelse er vi ikke enige med utvalget, se utkastets $ 2-11 tredje ledd,

bokstav b om å delegere påtalekompetansen til påtalemyndigheten i politiet for
overtredelse av de i forslagets nevnte bestemmelser; $ 233 om grov overtredelse av

alkoholloven m.v.

Når det gjelder kapittel 8.4.2. Adgang til å møte for domstolene, kapittel 8.4.3.

Ankekompetanse og kapittel 8.4.4, fordeling av kompetansen mellom påtalemyndighetens

tjenestepersoner i politiet er vi enige med utvalget og tiltrer følgelig forslagene fullt ut.

Særlig utkastets 5 2-I4 om ankekompetanse vil etter vår oppfatning gi praktisk viktige,
klare og oversiktlige regler å forholde seg til, nemlig ved at påtalemyndigheten i politiet
kan forslå anke til statsadvokatene, men at statsadvokatene (foruten saker hvor
riksadvokaten har kompetanse) treffer beslutningen om anke. Det ligger blant annet i dette

at statsadvokater, som løpende håndterer straffesaker og gjennomfører aktorater for
domstolene, må forutsettes å ha langt bedre oversikt over bevisvurderingsregler,
saksbehandlingsregler og rettsutvikling enn politimesteme, hvilket klart taler for å flytte
kompetansen som foreslått.
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Kapittel 9.4. Retten til representasjon
Vi kan tiltre den innledende beskrivelse av hvilke forpliktelser som kan utledes av EMK
artikkel 6 nr. 3 bokstav c og SP artikkel 14 t'r.3 bokstav d. Det vises atter til den
redegjørelse som er gitt for hvilken praksis som er gitt av EMD og til den avgrensning som
naturlig følger mellom etterforskingsfasen og sakens behandling ved domstolene. Det må
imidlertid fremheves - i større grad enn det utvalget beskriver - at retten til å forsvare seg

personlig eller ved rettslig bistand, på det offentliges bekostning, nettopp er en rettighet og
at statene innrømmes en skjønnsmargin til å utarbeide nasjonale regler for hvordan disse
rettighetene skal ivaretas. Det må følgelig kunne anføres at gjeldende straffeprosesslov,
kapittel 9, slik dette lyder, må presumeres å ligge klart innenfor de krav til vern som kan
utledes av menneskerettighetene. Vi ser slik ingen behov for lovendringer på dette punktet.

Når utvalget i betydelig grad foreslår å utvide mistenktes rett til forsvarer, se utkastets $$ 3-

11 til 3-13, ved å innføre en plikt til forsvarer, ref. ordlyden "skal", kan ikke dette
begrunnes ut fra menneskerettighetsbetraktninger/forpliktelser Staten er bundet av. Den
egentlige begrunnelse og argumentasjon fra utvalgets side synes derimot å fremgå på side
218 ihøyre spalte.

Vi tillater oss å stille oss sterkt tvilende til at utvalgets forslag vil "kunne bringe flere saker
inn på rett spor", og/eller "i betydelig grad kunne bidra til å effektivisere straffeprosessen".
Som utvalget selv beskriver, vil den foreslåtte plikt til forsvarer "innebære visse
forsinkelser i sakens innledende fase - for eksempel når det er ønskelig å gjennomføre et
avhør på stedet". Sannheten er vel heller den at politiet, gitt vedtakelse av utkastets $ 3-12,
fratas muligheten til å gjennomføre avhør på stedet. Vi kjenner gjennom egen praksis en
rekke eksempler på sakers oppklaring ved drap, voldtekter og andre grove kategorier
skyldes mistenktes umiddelbare forklaring i avhør til politiet etter pågripelse. Vi kjenner
atter en lang rekke eksempler på at den mistenkte avgir forklaringer som både er klart
forbeholdne og gjerne også tilpasset sakens øvrige opplysninger så snart første møte med
forsvarer er gjennomført. Gitt utkastets $ 3-12, blir adgangen til å motta mistenktes
umiddelbare forklaring - uten at forsvarer er til stede - forbudt, og kan da ikke benyttes på

et senere stadium av saken. Dette vil bety et klart tilbakeskritt for strafferettspleien, hvilket
viser at utvalgets forslag er lite balansert og lite gjennomtenkt.

Uten å gå nærmere i detalj er rundt utvalgets forslag under kapittel 9 .4.3 .l . til 9 .4.3 .4., vil vi
advare mot å innføre forpliktelser som på den ene siden går klart lengre enn relevante
menneskerettighetsbetraktninger tilsier, og på den annen side vil forsinke og dermed
forvanske politiets mulighet til å opplyse de mest alvorlige straffesakene i dens tidlige og
normalt mest avgjørende fase.

Vi merker oss videre utvalgets forslag under kapitlene 9.4.3.5. hvor mistenktes rett til
offentlig forsvarer foreslås utvidet, uten at vi ser andre betenkeligheter ved denne enn de

rent økonomiske og administrative omkostninger og følger. De samme innvendinger kan
rettes mot utvalgets forslag under kapittel 9.4.3.6. Vi merker oss imidlertid at utvalgets
forslag i liten grad begrunnes, sett i forhold til dagens regelverk, og dermed er vanskelig å

slutte seg til.

Det bemerkes dog at av utvalgets lovutkast $ 3-22 annet ledd fremkommer at mistenktes
ønske om en bestemt forsvarer skal etterkommes, med mindre oppnevning vil føre til
forsinkelse av betydning. I kapittel 30, kommentarer ti| ç 3-22, fremkommer at
begrensningen er ment å videreføre det som følger av straffeprosessloven $ 102 første ledd
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tredje og fierde punktum. Av Straffeprosessloven Kommentarutgave 4. utgave Bind I side
398 fremgår at i praksis er det lagt til grunn at forsinkelse på 6 uker til to måneder har
medført at siktedes ønskede forsvarer etter en helhetsvurdering ikke har blitt oppnevnt. Slik
en oppfatter praktiseringen i dag, er det sjelden regelen anvendes i praksis. Det hadde vært
ønskelig at lovutkastet ga uttrykk for at forsinkelse på seks uker er tilstrekkelig til at
mistenktes ønskede forsvarer ikke oppnevnes. En frist på seks uker bør være romslig nok
sett hen til at lovutkastet $ 34-2tredje ledd sier at hovedforhandlingen skal avholdes så

snart som mulig etter at saken kom inn til retten. Dette vil gi en klar og enkel regel, som
antas vil være mindre prosessdrivende enn dagens skjønnsmessige regel.

Når det gjelder utvalgets drøftelse under kapitel 9.4.3.8, hvor utvalget deler seg i to, har vi
intet vesentlig å tilføye.

Kapittel 13.5 Forklaringer og behovet for kontradiksjon og krysseksaminasjon
Utvalgets generelle utgangspunkt er at mistenktes rett til kontradiksjon bør styrkes og
forankres i vår egen lovgivning og tradisjon fremfor utelukkende å bero på
minimumsrettigheter som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon, slik det
fremgår av kapittel 3.3.3 side 105 venstre spalte tredje avsnitt. Utvalget konkluderer så i
kapittel 13.5.2.4 med at utvalget legger til grunn at en forklaring som utgjør etviktig bevis,
ikke kan danne grunnlag for en domfellelse dersom det ikke har blitt gitt tilfredsstillende
kontradiksjonsmuligheter. I lovutkastet $ 10-9 {erde ledd er dette formulert slik; "tidligere
avgitt forklaring kan ikke føres etter annet og eller tredje ledd dersom det strider mot
mistenktes rett til imøtegåelse".

Vi er skeptisk til denne tilnærmingen av to grunner. For det første kan vi ikke se at det er
behov for at Norge skal ha en annen og strengere nasjonal regel enn det som følger
minimumsforpliktelsene i EMK artikkel 6 og EMDs praksis, særlig Al-Khawaja og Tahery
mot Storbritannia. Dagens regel og utviklingen i EMDs praksis er resultatet av en gradvis
tilnærming over år og har gode grunner for seg. Det vises f. eks. til de situasjoner hvor
tiltalte eller andre på hans vegne legger press på vitner slik at de uteblir. I utvalgets forslag
synes det som om behovet for en rettsteknisk enkel regel gis gjennomslag overfor hensynet
til sakens opplysning.

For det andre mener vi utvalgets formulering er alt for vidtrekkende. Alle vitneforklaringer
som påberopes kan anføres å være et "viktig" bevis, hvor det vil være en reell mulighet for
at gjengivelsen vil ha en "utslagsgivende betydning i den samlede bevisbedømmelse". Det
er å påregne at påtalemyndigheten regelmessig vil måtte søke å avhente vitner til
hovedforhandlingen ved hjelp av politiet, at hovedforhandlinger kan blir utsatt, og at det vil
måtte benyttes rettergangsbøter i større utstrekning enn i dag for å avbøte en så vid
avskjæringsadgang. Selvsagt kan det på et mer teoretisk plan innvendes at politi og
påtalemyndighet kan sikre kontradiksjon på et tidligere stadium, men en slik tilnærming tar
ikke hensyn til det praktiske liv hvor vitner ikke ønsker ämøte flere ganger hos politiet,
hvor vitner forsvinner, har ukjent oppholdssted, dør eller lignende. Det kan også vanskelig
sees å foreligge noen effektiviseringsgevinst i straffesakskjeden som helhet å påse at
kontradiksjon "for sikkerhets skyld" gjennomføres utenrettslig for alle vitner.

Kapittel 16.1. Påtalevedtak
Vi slutter oss til utvalgets redegjørelse under kapittel 16.2. og kan tiltre forslaget om at
kontroll med påtalefrister i første rekke må skje internt i påtalemyndigheten og at regler om
oppfølgning og internkontroll bør skje ut fra retningslinjer fastsatt av riksadvokaten. Dette
harmonerer best med de grunnleggende prinsippene om påtalemyndighetens funksjon,
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oppbygning og interne kommandolinjer, sml. det som er omhandlet av utvalget under
kapittel 8.

Vi kan imidlertid ikke slutte oss til utvalgets forslag om å innføre en ordning med rettslig
kontroll og preklusive frister, se utkastet $ 28-1 annet ledd. For det første bryter dette klart
med anklageprinsippet som er omhandlet av utvalget under kapittel. 5.3.2. Det vises om
dette og for øvrig til mindretallet, utvalgsmedlem Scheas votum, som er inntatt på side 358
ihøyre spalte, og som vi i det alt vesentlige kan slutte oss til.

For det andre må det legges til grunn at innføring av en plikt eller rett til domstolskontroll
med etterforskingens framdrift, går vesentlig lengre enn det som kan utledes av EMK
artikkel 13 og adgangen til effektivt rettsmiddel. Som kjent forplikter EMK artikkel 13

statene til å etablere nasjonale rettsmidler, eksempelvis til å motvirke og reparere brudd på
eksempelvis EMK artikkel 6 og retten til avgjørelse innen rimelig tid, uten at denne
forpliktelsen peker mot domstolen alene. Det vises om dette til John Fredrik Kjølbro, Den
europeiske menneskerettighedskonvention, 3. utg. s. 876, hvor det fremgår som følger;
"artikkel 13 kræver ikke nødendigvis, at rettsmidlet skal bestå i en domstolsprøving", med
videre henvisning til EMDs avgførelse i sak Sürmeli v. Tyskland av 8. juni 2006, $ 98. Av
sammenhengen i nevnte redegjørelse er det ikke tvilsomt at overordnet påtalemyndighet,
gitt dagens instruksjons- og overordningsmyndighet klart vil f'lle de krav som kan utledes
til relevant nasjonalt overordnet organ, se op.cit. sidene 875 - 880 og EMK artikkel 13.

For det tredje gar også utvalgets forslag om preklusive frister, herunder med forslaget som
nevnt i utkastet $ 28-l tredje ledd, om innstilling av etterforsking ved brudd på frister for
etterforskingen satt av domstolen, vesentlig lengre enn det som kan utledes av EMK og
annen intern norsk rett. Det vises om dette til op.cit. side 880 flg., hvoretter det av EMK
artikkel 13's krav om adgang til effektivt rettsmiddel, kan utledes en forpliktelse til å
forhindre eller stanse en verserende krenkelse og/eller plikt for statene til å tilkjenne en
passende kompensasjon. Som eksempler på dette nevnes en effektiv adgang for partene til
å kunne kreve fremskyndelse av en saks behandling og en parts adgang til kompensasjon
for krenkelse av EMK artikkel 6 i form av redusert straff. Disse prinsippene anses vel kjent
fra Høyesteretts praksis, med særlig henvisning til storkammeravgjørelsen inntatt i HR-
2016-225-5.

Vi kan etter dette ikke se noen grunner til å endre dagens regelverk eller rettstilstand på
området, og tillater oss å foreslå at utvalgets forslag, se utkastets $ 28-1 annet og tredje
ledd, legges bort.

Kapittel 18. Tingrettens behandling av straffekravet
Utvalget ønsker en prosessordning som i størst mulig grad legger til rette for en konsentrert og
effektiv behandling av straffekravet. Herfra vil en påpeke at det ikke må legges opp til en for
omstendelig og ressurskrevende saksforberedende prosess. Vi er enig med utvalgetí at de fleste
saker er små og enkle, og det bør ikke legges opp til en mer omfattende saksforberedelse enn det
som følger av dagens praksis.

Vårt syn er at dagens prosessordning i store trekk er tilfredsstillende. Ved behov kan det allerede
suppleres med saksforberedende rettsmøter, og påtalemyndigheten kan sende skriftlig
redegjørelse for saken, jf. straffeprosessloven ç 262 tredje ledd, som kan sendes forsvarer med
frist for bemerkninger.

Utvalgets lovutkast $ 34-4 representerer en nyvinning. Forslaget tiltres og anses som et viktig
grep for å oppnå en effektiv hovedforhandling. Vår erfaring er at forsvarers bevisoppgaver ofte
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kommer sent og gjerne helt opp til starten av hovedforhandling og ankeforhandling, noe som
mange ganger setter påtalemyndigheten ute av stand til evt. å foreta nødvendig etterforsking. Det
er derfor viktig at det settes klare frister for inngivelse av bevisoppgave, og at det tas grep for at
fristene etterleves.

Vi støtter utvalget i at tingrettens virkemidler før saksstyring bør være fleksible, og kunne
tilpasses den enkelte saks omfang.

Kapittel 18.2.2 - Bruk av hjelpedokumentero visuelle fremstillinger mv.
Utvalgets redegjørelse om dette tiltres. Vi gir vår uforbeholdne støtte til utvalget, når det uttales
"På ett punkt ønsker utvalget å begrense muntlighetsprinsippets giennomslag. Kravene til
muntlighet må ikke forhindre pørtene i å benytte hensiktsmessige presentasjonsteknikker."

Det er etter vår oppfatning helt avgjørende i mange saker av hensyn til sakens opplysning og av
pedagogiske hensyn at bruk av hjelpedokumenter tillates, så lenge dette er et produkt basert på
råmateriale som er tilgjengelig for sakens parter. Dagens straffeprosesslov inneholder ingen
bestemmelse som regulerer bruk av hjelpedokumenter og fremleggelse av slike. Det vises til RG
20051910. Det er derfor ikke behov for en nænnere regulering av dette. Det vises for øvrig til det
eksempel utvalget viser til i NOU 2016'24 side 421, som er et godt eksempler på praktisk bruk
av hjelpedokument. Sammenstilling av informasjon fra flere ulike kilder, f. eks. basestasjoner og
aktuelle samtaler hentet fra kommunikasjonskontroll, kan også være eksempel på bruk av
hj elpedokument som letter fremstillingen.

Kapittel20. Anke
Vi finner særskilt å fremheve vår tilslutning til utvalgets flertalls forslag under kapittel
20.4.4.3. om å innføre siling av alle anker, se utkastet $ 38-3 første ledd bokstav a. Som
utvalgets flertall mener vi at en slik silingsadgang for lagmannsrettene både vil være
tilstrekkelig forsvarlig og ha tilstrekkelig demokratisk forankring. også når det gjelder de
mest alvorlige straffesakene, slik som drap, voldtekt, seksuell omgang med barn osv. For så
vidt gjelder terskel for å ikke tillate anke fremmet, hvilket utvalgets flertall peker på og
drøfter, legger vi til grunn at dette vil finne sin løsning gjennom lagmannsrettenes konkrete
praksis.

Som en hovedinnvending mot mindretallets votum, er det for oss vanskelig å forstå at
lovgiver for de mindre- og middels alvorlige straffesakene overlater spørsmålet om ankens
siling til tre fagdommere, mens de for de mest alvorlige sakene - ipso facto - overlater
dette spørsmålet til den mistenkte alene. Dette bryter eklatant med ethvert annet
grunnleggende prinsipp rundt domstolenes selvstendighet, uavhengighet og myndighet til
alene å avg¡øre de spørsmål som reises for deres myndighet. Mindretallets forsøk på å
sukre denne omstendighet ved å peke på forsvarerens mulighet til å fraråde anker uten
utsikt til âføre frem, virker i denne sammenheng lite overbevisende. Vi har atter vansker
med å forstå mindretallets manglende tillit til tre fagdommeres prøving av skyld, straff,
saksbehandling og andre gjenstander for anker. Situasjonen er heller tvert om den at
någjeldende ordning med siling av saker med strafferamme under 6 år, hvilket har fungert
siden oktober 1995,har fungert på en aldeles betryggende og rettssikker måte. Det er slik
ingen grunner til å anta at lagmannsreffene vil ta enkelt på denne delen av sin
oppgaveportefølje - som foreslått - gjeldende også for de mest alvorlige straffesakene.

Når det for øvrig gjelder kapittel 20.4.4.til20.4.11. kan vi i det alt vesentlige slutte oss til
utvalgets forslag.
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