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Høring – NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov 

 

Det vises til Justis- og politidepartementets brev av 5. desember 2016. 

 

Utenriksdepartementet (UD) har følgende merknader:  

 

Virkeområde - folkerettens regler om immunitet og jurisdiksjon  

Lovutkastets § 1-1 omhandler virkeområde. Her fremgår ikke noe om stedlig 

virkeområde. Imidlertid vil utkastets § 1-2, hvor det fremgår at «[l]oven gjelder med de 

begrensninger som følger av folkerettens regler om immunitet og jurisdiksjon», ha 

betydning for hvor loven kan anvendes. Bestemmelsen skiller seg fra gjeldende 

straffeprosesslov hvor det i § 4 første ledd fremgår at «[l]ovens regler gjelder med de 

begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed 

stat.»  

 

Utenriksdepartementet anbefaler at ordlyden i gjeldende straffeprosesslov videreføres i 

den nye loven. Selv om UD er enig i at det først og fremst er folkerettens regler om 

immunitet og jurisdiksjon som er relevante, kan det ikke utelukkes enkelte andre 

folkerettslige regler som kan komme i konflikt med straffeprosessloven. Fremfor å 

identifisere hver enkelt folkerettslig regel som kan være relevant, vil en generell 

henvisning til folkeretten være å foretrekke.  

 

Dersom utvalgets forslag likevel velges, legger UD til grunn at havrettens regler om 

jurisdiksjon vil være omfattet av utkastets § 1-2. I havretten er det eksempelvis både 

regler om jurisdiksjon over skip utenfor norsk territorialfarvann, og regler som  
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begrenser jurisdiksjon over fremmede skip i uskyldig gjennomfart i norsk 

territorialfarvann.  

Videre forutsetter UD at bestemmelsen er utformet slik at forskrifter gitt med hjemmel 

i eksisterende straffeprosesslov kan videreføres under den nye loven uten at utkastets § 

1-2 er til hinder for det. Som eksempel kan nevnes forskrift 14. juni 2013 nr. 622 om 

behandling av saker om straff for personer mistenkt for piratvirksomhet i Det indiske 

hav.  

 

Bevisforbud - opplysninger som er hemmelige av hensyn til grunnleggende nasjonale  

interesser  

Etter gjeldende straffeprosesslov § 117 første ledd må retten «ikke ta imot 

vitneforklaring om noe som holdes hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til 

fremmed stat, hvis ikke Kongen gir tillatelse.» Bevisforbudet er videreført i utkastets § 8-2 

første ledd, bokstav a som viser til «opplysninger som er hemmelige av hensyn til 

grunnleggende nasjonale interesser». Unntaket fra bevisforbudet er videreført i § 8-6 

første ledd, bokstav a hvor det fremgår at bevisforbudet ikke gjelder ved samtykke fra 

Kongen.  

 

Utenriksdepartementet forstår merknadene til § 8-2 dithen at det ikke er ment å gjøres 

endringer i hva som omfattes av bevisforbudet. Derimot synes utvalget å foreslå 

endringer i reglene om behandlingsmåten for bevis som fremlegges etter samtykke. Av 

gjeldende straffeprosesslov § 117 andre ledd fremgår følgende:  

 

«Dersom ikke tillatelsen bestemmer noe annet, skal vitnesbyrdet bare meddeles retten 

og partene i møte for stengte dører og under pålegg om taushetsplikt.»  

 

Så vidt UD kan se, er ikke denne regelen fullt ut videreført i § 8-7 første ledd som har 

denne ordlyden i utkastet:  

 

«Retten kan pålegge taushet om bevis som tillates etter § 8-6, med mindre samtykke 

etter bestemmelsens første ledd gjør unntak også for slikt pålegg.»  

 

Etter UDs syn bør det ikke være opp til retten å pålegge taushet om bevis som Kongen 

samtykker ført etter § 8-6 første ledd, bokstav a. For slike bevis bør hovedregelen 

fremdeles være at de kun skal meddeles i møte for stengte dører og under pålegg om 

taushetsplikt. Unntak bør bare gjøres dersom samtykket fra Kongen uttrykkelig åpner 

for det.  

 

Fjernmøte for utenlandsk domstol  

I lovutkastets § 25-10 reguleres rettslig fjernmøte og fjernavhør etter anmodning fra 

utenlandsk myndighet. I andre ledd fremgår det at retten kan tillate at utenlandsk 

domstol gjennomfører fjernavhør fra norsk domstol av vitne som befinner seg i Norge.  
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Videre åpnes det for at påtalemyndigheten kan tillate at slikt avhør kan gjennomføres 

fra politistasjon, fengsel eller annen institusjon når den som skal avhøres, samtykker, 

og det anses ubetenkelig.  

 

Utenriksdepartementet legger til grunn at utkastet § 25-10 andre ledd kun omfatter 

tilfeller hvor en annen stat anmoder norske myndigheter om bistand. Det vil si at 

tilfeller hvor vitner avgir vitneforklaring fra Norge for en utenlandsk domstol uten 

medvirkning fra norske myndigheter faller utenfor bestemmelsen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kristian Jervell 

avdelingsdirektør 

 

Mette Kristin Ek 

rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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