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Innledende bemerkninger 

Utredningen er omfattende, og det har av ressurshensyn ikke vært mulig å kommentere hele forslaget. Vi 

har derfor måttet avgrense høringssvaret til utvalgte kapitler og utvalgte emner under det enkelte kapittel. 

Vi har ved denne avgrensningen sett hen til hvilke andre sentrale aktører som er mer nærliggende å 

kommentere resten av lovforslaget. Manglende kommentarer kan ikke tas til inntekt for at vi ikke har 

merknader og heller ikke at vi nødvendigvis er enig i samtlige forslag som ikke kommenteres. 

Vi har tatt utgangspunkt i utredningens kapitler og ikke lovforslagets kapitler. 

Generelle bemerkninger til utredningen: 

På generelt grunnlag synes flere av forslagene å åpne for en økning av prosessuelle tvister både under 

etterforskningen og under iretteføring av sakene. Etter vårt syn er ikke disse forslagene tilstrekkelig 

utredet hverken hva gjelder økonomiske kostnader, straffesaksbehandlingens effektivitet eller tillit til 

rettssystemet. Dette er kommentert enkelte steder i vår høring, men ikke uttømmende. 

Utvalget går også på enkelte områder lenger i å sikre mistenktes rettigheter enn det som følger av EMK. 

Et eksempel på dette er erstatning for uberettiget forfølgning. Etter vår oppfatning fungerer regelverket 

godt og vi kan ikke se at det er behov for ytterligere å sikre mistenktes rettigheter. 
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Kapittel 6 -Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

6.2.2 - Teknologiens betydning for lovutformingen. 

Utvalgets oppfatning av at loven innenfor forsvarlige rammer bør utformes "teknologinøytralt" støttes 

fullt ut. Med den kontinuerlige utvikling innen teknologiens område er det særdeles viktig at selve 

utformingen av loven ikke fører til unødige tolkningsproblemer eller hindre for bevissikring og annet når 

ny teknologi tas i bruk. 

6.3.3.3 - Digital iretteføring 

Utvalget trekker frem som en utfordring blant annet at digital iretteføring har medført at aktor har fått en 

fremtredende rolle under behandlingen. Vi kan ikke se at dette kan være noe vektig argument mot 

innføring og økt bruk av digital iretteføring med de mange fordeler dette utvilsomt har. Vi kan ikke se at 

gjennomføringen av slikt aktorat i denne henseende skiller seg nevneverdig fra aktors rolle ved de 

tradisjonelle aktorater. Eventuelle uheldige virkninger av at det er aktoratet som praktisk styrer den 

digitale siden av behandlingen må i tilfelle avhjelpes ved at slik kompetanse bygges opp i domstolene og 

er vel slik sett kun et praktisk og økonomisk spørsmål. 

Vi kan heller ikke se at problematikken vedrørende bruttoutdrag kontra nettoutdrag gir grunn til 

bekymring. Ved tradisjonelle aktorater benyttes i stor utstrekning utdrag som omfatter betydelig mengde 

dokumentasjon som ikke dokumenteres, enten fordi det er naturlig åta inn dokumentene i sin helhet selv 

om partene i utgangspunktet kun har intensjon om å dokumentere deler av disse, eller at partene som følge 

av bevisføringens utvikling unnlater å dokumentere deler som var planlagt. Etter vår oppfatning er dette 

kun et spørsmål om hvordan dette praktisk skal håndteres og skiller seg således ikke fra nåværende 

tradisjonelle aktorater. 

6.3.4 - Utvalgets vurderinger. 

De grunnleggende og sentrale hensyn som trekkes frem av utvalget på side 157, venstre spalte, fra avsnitt 

4, vedrørende krav til funksjonalitet og sikkerhet for de fremtidige dataløsninger støttes fullt ut. Vi viser 

særlig til det som fremgår i avsnitt 4 vedrørende tilgjengelighet, brukergrensesnitt og oppdatering i 

forhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Bruk av gode og brukervennlige dataløsninger vil utvilsomt medføre en betydelig besparelse i forhold til 

distribusjon og mangfoldiggjøring av straffesaksdokumenter, kan gjøre dokumentene søkbare også i 

fritekst og legger derved forholdene til rette for effektiv bruk av disse både under etterforskningen, 

påtalefasen og iretteføringen. 

6.4.5 - Fjernavhør og fjernmøte 

Den teknologiske utvikling har utvilsomt medført at fjernavhør og fjernmøte kan og bør brukes i adskillig 

større utstrekning enn tidligere. Ved at dette kan skje ikke bare ved lyd men også ved videooverføring er 

forskjellen mellom fysisk tilstedeværelse og avhør I tilstedeværelse på annen måte betraktelig mindre enn 

tidligere. Det er derfor mye mindre betenkelig i et rettssikkerhetsperspektiv om bruken av dette utvides 

ved at det i loven gis økt mulighet for å benytte disse fremgangsmåtene. 
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6.4.5.3 - Utvalget vurderinger 

Vi er enige i at hovedregelen fremdeles bør være at den som avhøres skal møte direkte for retten og de 

momenter som utvalget trekker frem som støtte for dette. 

Vi er videre enige i de begrensinger utvalget foreslår i adgangen til å gjennomføre rettsmøter som 

fjernmøte, jf. utkastet § 15-15 og 15-16, samt utvalgets forslag til ny § 122 a i domstolloven. 

6.5 - Lyd- og bildeopptak. 

Med de muligheter dagens teknologi gir for opptak finner vi ingen argumenter som taler mot størst mulig 

bruk av slike opptak. Dette gjelder både ved politiavhør og rettslige avhør, herunder opptak under hoved

og ankeforhandling. Hensynet til rettsikkerhet, både i forhold til siktede og fornærmede, taler entydig for 

slike opptak. 

Det at tidligere forklaringer er sikret ved opptak gir mulighet for å dokumentere hva som faktisk ble sagt i 

tidligere faser av sakens behandling og vil åpenbart være egnet til å hindre både bevisste og ubevisste 

uriktige forklaringer når siktede og vitner skal forklare seg på ulike stadier av saken. I tillegg gir dette 

grunnlag for gjenbruk ved ankeforhandlinger, noe som vil være ressursbesparende og spare vitner for å 

måtte møte og forklare seg gjentatte ganger i samme sak. 

Vi støtter således fullt ut utvalgets vurderinger under punkt 6.5.3.3, herunder forslaget til ny§ 134 bi 

domstolloven. 

6.5.4 - Særlig om lyd- og bildeopptak under hoved- og ankeforhandling 

6.5.4.5 - Utvalgets vurderinger 

Vi er enige i utvalgets vurderinger. Utvalget har en utførlig drøftelse av dette spørsmålet. Utvalgets 

standpunkt om nye regler for ankeforhandlinger ved at disse i større grad skal være en etterkontroll av 

tingrettens behandling og dom medfører en vesentlig endring i nåværende regler for ankeforhandlinger. 

Etter vårt syn vil det utvilsomt være riktig med en slik endring, noe som også vil medføre at vår 

straffeprosess i større grad samsvarer med prosessen i land vi ellers sammenligner oss med. 

En naturlig følge av at fremtidige ankeforhandlinger skal være en etterkontroll og ikke ny fullstendig 

prøving vil være at forklaringer avgitt og tatt opp under tingrettsbehandlingen gjenbrukes ved avspilling 

under ankeforhandlingen, med mulighet for supplerende avhør dersom dette av konkrete årsaker er 

nødvendig for opplysning av saken, slik utvalget foreslår i § 10-9 (2). Dette vil spare særlig vitner i saken 

for unødig belastning og bryderi ved å måtte møte gjentatte ganger og avgi forklaring. Det viktigste 

momentet er imidlertid at jo lengre tid som går siden hendelsen og vitnets observasjoner jo mer usikker 

blir forklaringen. Det er derfor noe naturstridig ved at de tidligste avgitte forklaringer ikke er tilgjengelige 

når saken kommer til ankeinstansen og det i stedet må bygges på den forklaring som umiddelbart avgis for 

ankedomstolen. 

Slik vi forstår utvalgets drøftelser vil de foreslåtte regler samsvare med de regler Sverige har praktisert i 

flere år og som de er tilfreds med. Vi kan derfor ikke se at det er noe som taler mot å innføre dette i vår 

straffeprosess, når dette i tillegg åpenbart vil medføre betydelige ressursbesparelser og etter vår 
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oppfatning også vil være rettssikkerhetsmessig mer forsvarlig enn dagens system ved at forklaringer ført 

for den dømmende rett i større grad vil være korrekte. 

Kapittel 8 - Påtalemyndigheten og dens virksomhet 

Lovutkastet kapittel 2 - påtalemyndigheten 

Vi tiltrer utkastets utgangspunkt for å klargjøre påtalemyndighetens uavhengighet, rolle, oppbygning og 

delegasjonsadgang. 

§ 2-9 annet ledd (instruksjons og omgjøringsmyndighet internt) 

Vi støtter ikke forslaget slik det fremstår. Dersom lederne ved statsadvokatkontorene og de enkelte 

politidistriktene får slik instruksjons- og omgjøringsmyndighet vil dette i praksis kunne medføre en intern 

klageadgang fra for eksempel forsvarere, mistenkte eller fornærmede. 

Adgangen vil også tilsynelatende gi lederne et ansvar for å se på enkeltsaker dersom klager eller andre 

omstendigheter skulle gi grunn til dette. Dette anser vi som lite formålstjenlig og vil kunne være 

prosessdrivende. 

En instruksjons- og omgjøringsmyndighet som foreslått for lederne innenfor statsadvokatkontoret og 

politidistriktet vil kanskje også kunne legge et press på det frie og faglig forsvarlige skjønnet som den 

enkelte medarbeider i påtalemyndigheten har innenfor de rammene som regelverk og generelle direktiver 

åpner for. 

Vi ser også mulige habilitetsutfordringer dersom sjefene får myndighet til å instruere og omgjøre i 

enkeltsaker. Dersom det er omstendigheter som vil kunne medføre spørsmål om habilitet hos en 

overordnet med slik myndighet, vil disse omstendighetene kanskje også kunne anføres overfor den 

underordnede. 

Vi tiltrer lovutkastets forslag om påtalekompetanse i § 2-11. Dette særlig bestemmelsene som åpner for 

delegasjon av kompetanse i bestemmelsens fjerde ledd. 

§ 2-14 (ankekompetanse) 

Vi tiltrer forslaget om at "politimesteranke" avvikles. 

Kapittel 9 - Mistenkte og forsvareren 

Lovutkastet kapittel 3 - mistenkte og forsvareren 

Vi tiltrer forslaget om å avvikle skillet mellom mistenkte og siktede for å forenkle. Vi har derimot ikke 

utredet hvilke følger dette vil kunne ha for krav om omgjøring av påtalevedtak og frister i så måte. Det vil 

eventuelt bli en endring i forhold til nåværende bestemmelser der det er en forskjell på fristene for 

omgjøring ut ifra den anmeldtes status. Det kan tenkes at det er behov for en noe mer preklusiv frist 

dersom mistanken mot en anmeldt gir uttrykk for en sterkere binding til saken (tidligere siktet) enn der 
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vedkommende kun er "mistenkt" uten at denne statusen følger av annet enn en anmeldelse som følges opp 

med noen enkle etterforskingsskritt. 

§ 3-6 jf§ 3-8 annet ledd og § 3-9 annet ledd (fritt forsvarervalg) 

Vi tiltrer selvfølgelig mistenktes rett til å velge forsvarer selv. I denne sammenheng tiltrer vi også 

lovutkastets bestemmelser om at forsvareroppdraget er personlig og at skrankene mot mulig motstrid tas 

inn i loven. 

§ 3-11, jf§ 3-12 og§ 3-21 (krav om og avkall på forsvarer) 

En av grunnpilarene i politireformen er å få til mer avhør på stedet. Lovutkastet er til dels vanskelig 

forenlig med dette. Det er viktig at mistenktes rettigheter til forsvarer ikke utvannes, men samtidig må det 

være mulig å foreta avhør umiddelbart dersom mistenkte samtykker til dette. Slik lovutkastet nå lyder vil 

det ikke være mulig for en mistenkt å gi avkall på forsvarer dersom fornærmede har rett på 

bistandsadvokat og ikke under politiavhør dersom det er aktuelt med ubetinget fengselsstraff. Dette vil 

således gjelde alle saker om familievold, der avhør på stedet er svært aktuelt når politiet blir tilkalt på 

grunn av husbråk for eksempel. Etter vårt syn vil det også kunne være tilfeller der det er behov for å ta 

avhør av personer under 18 år på stedet. Dette vil også kunne være av hensyn til mistenkte, for eksempel 

der et kort avhør på stedet vil avklare mistanken, og mistenkte kan dimitteres fremfor å måtte pågripes og 

innbringes i påvente av forsvarer. 

§ 3- 17 (Forsvarer ved forenklet behandling) 

Vi tiltrer utkastets løsning med forsvarer ved forenklet behandling uansett lengden på påstått ubetinget 

fengselsstraff. 

§ 3-22 første ledd (Oppnevning av forsvarer) 

Påtalemyndigheten bør kunne oppnevne forsvarer også etter utkastet § 3-11. 

Kapittel 11 - Domstolene. Rettens sammensetning 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter er enig med utvalget i at det ikke er behov for større revisjon 

når det gjelder sammensetningen av tingretten. Vi er videre enig i at det fremstår ryddig å regulere rettens 

sammensetning og lovens regler om domstolens kompetanse i ett felles kapittel i straffeprosessloven. 

Videre støtter vi utvalgets uttalelse hva gjelder lekdommernes deltakelse i rettspleien, herunder at det ikke 

er behov for meddommere ved tingrettens behandling av tilståelsessaker. 

Vi har heller ingen bemerkninger til presiseringen i lovutkastets § 5-5 første ledd bokstav c om at 

foreleggssaker kun kan pådømmes uten meddommere i de tilfellene der det kun er snakk om å idømme 

bot og ikke fengsel. Vi legger til grunn at forelegget, som tidligere, kan omfatte andre strafferettslige 

reaksjoner som inndragning, tap av førerrett, erstatning osv. 

Vi kan ikke se at det er behov for å styrke/endre dagens regler hva gjelder sammensetningen av tingretten 

ved gjennomføring av hovedforhandling. Reglene om bruk av forsterket rett for visse sakstyper vil dekke 

behovet. Vi er enige i at ordningen med forsterket rett utvides noe ved at "særlig" tas ut av bestemmelsen. 
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Vi er positive til endringene som er foreslått hva gjelder partenes rett til å foreslå bestemte fagkyndige 

personer under den forutsetning at retten ikke er bundet av partenes forslag. Dette vil styrke tilliten til 

domstolens avgjørelse. 

Vi er også enige i forslaget om at domstolsleder fordeler straffesaker til dommerfullmektiger etter 

egnethet, slik det i dag gjøres for sivile saker. I dag har mange dommerfullmektiger både lang livs- og 

arbeidserfaring og vi ser ingen grunn til at fordeling av straffesaker skal være annerledes enn i sivile 

saker. 

Til lovutkastets § 5-6 annet ledd (lagmannsrettens sammensetning) foreslås det at lagmannsretten skal 

settes med meddommere i alle straffeutmålingsanker. I dag gjøres dette kun ved straffeutmålingsanker i 

de såkalte 6-årssakene. Vi har ingen innsigelser mot dette forslaget. Imidlertid står det under 

bemerkningene til bestemmelsen at dersom forutsetningene for ankebehandlingen endres underveis (går 

utenfor anken og det skulle ha vært meddommere) skal meddommere tilkalles. Etter vårt syn kan det være 

uheldig at dette er et absolutt krav. Det kan være mange grunner og hensyn til ikke å utsette en sak 

grunnet dette og det bør være mulig å pådømme saken for eksempel dersom partene samtykker og/eller 

retten finner det ubetenkelig. 

Kapittel 12 - Innsyn 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter er enig i at "sakens opplysninger" er et mer dekkende begrep 

for hva som omfattes av en straffesak. 

Lovutkastets § 6-1 

Det bemerkes innledningsvis at unntaksreglene for innsyn ikke bør være uttømmende. 

Utvalget åpner for innsyn i inngangsopplysninger, forebyggende arbeid og interne dokumenter når det 

"kan" ha betydning for mistenktes forsvar. Det presiseres at terskelen er ment å være lav. 

Telemark og Vestfold statsadvokatembeter finner forslaget betenkelig. Etter embetesoppfatning vil en 

slik unntaksregel fort få virkning som en hovedregel, og vil ikke gi den forutberegnelighet politi og 

påtalemyndighet har behov for. Det vises til at dette gjelder opplysninger som i utgangspunktet ikke har 

betydning for spørsmål om skyld eller straff, og vil ikke bli påberopt som bevis av påtalemyndigheten. 

Slik regelen er foreslått vil kun en pretensjon om at disse opplysningene kan ha betydning for forsvaret gi 

rett til innsyn. 

Utvalget presiserer videre at med opplysninger utarbeidet for intern bruk omfattes politiets egne 

vurderinger, interne påtegninger og korrespondanse, sammenstillinger og taktiske overveielser. Politi og 

påtalemyndighet har et klart behov for å kunne arbeide internt og kommunisere skriftlig både internt og 

med overordnet påtalemyndighet. Dersom det åpner for at forsvarer skal få innsyn i disse opplysningene 

vil det trolig medføre at påtalemyndigheten vil bli mer forsiktig med å nedtegne vurderinger av sakens 

beviser, noe som klart vil gjøre arbeidet med saken vanskelig. 

En annen problemstilling er hva som skal defineres som "opplysninger" utarbeidet til eget bruk og hvilken 

form de skal ha for at det skal kunne kreves innsyn. Slik ordlyden er foreslått vil aktors notater i 

forbindelse med forberedelse av saken og for så vidt under i retteføringen kunne omfattes. 

6 av 20 



Vestfold og Telemark statsadvokatembeter støtter således ikke forslaget om at det skal gis innsyn i 

opplysninger utarbeidet for internt bruk. Det presiseres at disse opplysningene selvfølgelig ikke skal 

inneholde opplysninger som ikke forefinnes i sakens opplysninger for øvrig. 

Innsyn i opplysninger fra politiets forebyggende virksomhet med samme lave terskel er også betenkelig. 

Politiets samarbeid med andre etater og informasjonsutveksling vil kunne, på samme måte som nevnt 

ovenfor, bli vanskeliggjort ved at man blir mer forsiktig med hva man opplyser hverandre om. 

Videre bemerkes at denne type regel vil kunne bli prosessdrivende, og medføre en mindre effektiv 

straffesaksavvikling. 

Lovutkastets § 6-3 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter finner det uheldig at utgangspunktet for innsyn endres slik at 

det er unntak fra innsyn som krever begrunnelse. Etter vårt syn vil dette kunne være prosessdrivende og 

igjen gi en mindre effektiv straffesaksavvikling. 

Kapittel 13 - Bevis 

Lovulka tet del 2. Bevis (kapittel 7 - 11) 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter støtter utvalgets forslag om å lovregulere alminnelige 

bevisregler. Vi er også positive til at regler om bevisforbud lovfestes. Videre tiltrer vi forslaget om å 

samle reglene om forklaringsplikt og forklaringsfritak i et eget kapittel. 

Kommentarer til enkelte lovbestemmelser; 

§ 9-3. Forklaringsfritak for mistenktes nærstående og om inkriminerende eller belastende opplysninger 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter er uenig i utvalgets forslag om å oppheve aldersgrensen for 

fritak fra forklaringsplikten. Vi mener at gjeldende regler bør videreføres. Det vises i den forbindelse til 

begrunnelsen som ble gitt i Prop. 112 L (2014-2015) da fritaksretten for barn mellom 12 og 15 år ble 

innsnevret ved innføringen av tilrettelagte avhør i 2015. 

§ 10-1. Møteplikt til politiavhør og rettslige avhør 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter er uenig i forslaget om at vitner ikke skal ha møteplikt for 

politiet, og vi mener at et vitne bør kunne pålegges å møte hos politiet i forbindelse med avhør. Det bør 

etter vår oppfatning ikke være slik at et vitne pr telefon eller e-post kan si nei til et politiavhør. Ved 

personlig oppmøte vil det kunne være lettere å få klarhet i hvorfor et vitne ikke ønsker å forklare seg, og 

det antas at noen vitner også vil kunne endre oppfatning og velge å forklare seg når man møter hos 

politiet. 

§ 10-7. Tilrettelagte avhør. Avhør av barn og visse andre sårbare personer 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter tiltrer forslaget om å forenkle lovreguleringen slik at flere 

bestemmelser som i dag er lovregulert overføres til en egen forskrift. 
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Når det gjelder forslaget om at mistenkte som hovedregel skal varsles før det første avhøret er vi av den 

oppfatning at forlaget kan by på til dels store praktiske utfordringer. Hensynet til mistenktes rett til 

kontradiksjon synes godt ivaretatt i gjeldende regler gjennom retten til å begjære supplerende tilrettelagt 

avhør. Ut fra den erfaring vi har brukes ikke denne retten i særlig grad, hvilket etter vårt syn viser at 

dagens regler fungerer tilfredsstillende og at mistenktes rettigheter er ivaretatt. 

§ 10-9. Føring av forklaringer under hoved- og ankeforhandling 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter tiltrer forslaget om å åpne for mer bruk av lyd- og bildeopptak, 

og vi støtter forslaget om gjenbruk av forklaringer gitt i første instans under ankeforhandlingen. 

Når det gjelder føring av tilrettelagte avhør under hovedforhandling er det vår oppfatning at dagens regler 

bør videreføres. Utvalgets forslag i § 10-9 (2) om at det særlig skal tas hensyn til partenes syn i forhold til 

om avspilling av avhøret skal tre i stedet for personlig oppmøte, vil etter vårt syn kunne være 

prosesskapende. Også hensynet til fornærmede tilsier at dagens regler bør videreføres. Hensynet til 

mistenktes rett til kontradiksjon er etter vårt syn ivaretatt gjennom mistenktes rett til å begjære 

supplerende tilrettelagt avhør. 

Kapittel 14 - Etterforskning og tvangstiltak. 

14.1. Alminnelige regler om etterforskningen 

Lovforslagets kap. 13 (Alminnelige regler om etterforskning) gir en god oversikt over formålet med, 

vilkårene for, og ledelsen av etterforskingen. Det er klargjørende at lovforslagets § 13-4 nr. 1 synliggjør 

den reelle ansvarsfordelingen ved en etterforsking, og at§ 13-2 nr. 1 gir anvisning på hvilke hensyn som 

må iakttas når man vurderer om en etterforskning skal iverksettes. 

14.2. Grunnleggende krav til etterforskningen 

Åpenbare prinsipper lovfestes i§ 13-5, - etterforskningen skal foretas objektivt, hurtig, hensynsfullt og i§ 

13-5 nr. 3 fastsettes at alle etterforskingsskritt skal dokumenteres, hvilket er på sin plass. 

14.3 . Grunnvilkår og fellesregler for tvangstiltak 

Begrepet tvangsmiddel endres til tvangstiltak. 

Det grunnleggende vilkår for bruk av tvangstiltakene, - " skjellig grunn til mistanke" - (mistankekravet) 

opprettholdes, - hvilket tiltres. 

Den foreslåtte forenkling og systematisering av kriminalitetskravet menes enkelt å praktisere, og gir, 

sammenholdt med forholdsmessighetskravet, en god veiledning for vurderingen av om tvangstiltakene 

skal brukes og eventuelt hvilke, og tiltres. 

Forslaget om plassering av forholdsmessighetsvurderingen ved bruk av tvangstiltak, i kapittelet om 

fellesregler og systematikken der, tiltres. Klargjørende er det også å fjerne tilleggsvilkår til 

forholdsmessighetsvurderingen som f.eks. tvingende nødvendig, unntaksvis osv. 

Beslutningsmyndigheten for bruk av tvangstiltak videreføres i det alt vesentligste, noe som tiltres. Videre 

tiltres forslaget om å vedta tvangshjemmel for biometrisk autentisering i § 14-6 nr. 2. 
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14.4. Meldeplikt, pågripelse og fengsling m.m. 

Den pedagogiske utformingen av reglene i lovforslagets kap. 15 om meldeplikt, pågripelse og fengsling 

m.v. er god, og sammenholdt med grunnvilkårene og fellesreglene for bruk av tvangstiltak, gir det en god 

oversikt over de enkelte grunnlag og vurderingstemaene ved bruken av disse. 

Innledningsvis gis uttrykk for at reglene om kausjon og annen sikkerhetsstillelse i § 15-19, samt om 

elektronisk kontroll i § 15-1 annet ledd, tiltres. 

Som eksempel på at kausjon/sikkerhetsstillelse kan være tilstrekkelig som tvangstiltak, kan det vises til at 

det ble stillet kausjon fra rederiet for kinesisk skipper og styrmann om bord på Full City som grunnstøtte 

utenfor Telemarkskysten i 2009, og hvor rettsforhandlingene gikk som planlagt og med alle tilstede, året 

etter. 

Når det gjelder varetektsfengsling skal det herfra kommenteres følgende : 

Fengsling ved risiko for unndragelse, jfr. § 15-1. 

Når kriminalitetskravet krever minst 2 års strafferamme, - forutsettes det at regler med øvre 

strafferamme på 2 år omfattes, - slik som f.eks. ved tyveri etter strl. § 321. 

Kriminalitetskravet synes å innebære at f.eks. overtredelser av vegtrafikkloven ikke gir grunnlag 

for fengsling etter denne bestemmelse, noe som kan være problematisk i forhold til iretteføring av 

utenlandske borgere som fører kjøretøy i påvirket tilstand. 

Eksempler på andre kriminalitetstyper som faller utenfor er kroppskrenkelser, trusler og 

"grooming", -

Fengsling ved bevisforspillelsesfare, jfr. § 15-2. 

At det innføres en maksimal begrensning på 3 måneder for fengsling på dette grunnlag og uten 

mulighet for forlengelse, volder bekymring. 

Etterforskingen på en rekke prioriterte kriminalitetsområder vil åpenbart kunne bli skadelidende, -

ikke på grunn av etterforskningens eller politiets manglende innsats eller progresjon, - men rett og 

slett fordi etterforskningsresultatene i en rekke av disse sakene tar tid å innhente. 

Noen eksempler er saker som gjelder menneskehandel, tvangsekteskap, terror, organisert 

kriminalitet, sedelighetssaker og narkotikatrafikk. 

I saker som har forgreininger til utlandet tar etterforskningen av flere grunner tid, og det er nok å 

nevne stikkordet rettsanmodninger. 

Et prioritert mål for kriminalitetsbekjempelsen er inndragning av utbytte. Etterforskning i forhold 

til å avdekke og sikre slikt kan klart bli skadelidende ved en slik fengslingsbegrensning. 

Det må være tilstrekkelig å gi domstolene som beslutter fengsling på dette grunnlag, klare føringer 

på at fengsling ut over 3 måneder krever særskilt begrunnelse og oppmerksomhet, og ikke stenge 

muligheten for forlengelse ved lov. 

I forhold til restriksjoner under fengslingen, jfr. § 15-12, tiltres det at disse bør begrenses til de 

alvorligste sakene. Her overlates det i § 15-12 nr. 1 annet ledd, til domstolens skjønn å vurdere om 

isolasjon antas å være av "vesentlig betydning" for etterforskningen. Dette er et vurderingstema 

som også burde kunne brukes som sikkerhetsventil ved fengsling ut over 3 måneder og på 

grunnlag av bevisforspillelsesfaren. 
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Fengsling ved fare for ny straffbar handling og rettshåndhevelsesaJ.Test, jfr. § 15-3 og § 15-5. 

Det tiltres at det skal være strenge krav for å konstatere gjentagelsesfare, og at denne faren skal 

relatere seg til handlinger som beskrevet i § 15-5 nr. 2. 

Vilkårene for rettshåndhevelsesarresten i § 15-3 synes videreført, og tiltres. 

Fengsling etter mistenktes begjæring av grunner som synes fyldestgjørende, jfr. § 15-4 

At det kreves begjæring fra siktede, og ut fra fyldestgjørende grunner tiltres. 

14.5. Personundersøkelse og psykiatrisk undersøkelse 

Ved å samle reglene om disse undersøkelsene i et eget kapitel, kap. 16, blir regelverket lett tilgjengelig, 

oversiktlig og lette å praktisere. 

Møteplikt og tvangshjemmel, jfr. § 15-7 annet ledd, tiltres, og har ved flere anledninger ved hittidige 

undersøkelser vist seg å være nødvendig. 

14.6. Kroppslig undersøke! e og identifiseringstiltak m.v. 

Igjen positivt å samle reglene for disse undersøkelsene i eget kapitel, jfr. kap.17. 

At det kan innhentes biologisk materiale uten hensyn til mistankekravet i § 14-1, tiltres. 

14.7. Ransaking og undersøkelse av ting 

Kapittelet om ransaking og undersøkelse av ting, jfr. kap. 18, har fått en mer tilgjengelig utforming enn 

dagens regler. Man beholder terminologien, og deler inn bestemmelsene etter hvilket rettssubjekt som 

skal ransakes, og hvilket objekt det skal foretas ransaking av. 

At kompetansen til å beslutte disse tiltak videreføres, tiltres, herunder også reglene for hastekompetanse, 

og også at et samtykke medfører at beslutningsmyndigheten forskyves, men at et slikt samtykke må sikres 

ved notoritet, f.eks. ved bruk av lyd. 

14.8. Beslag og utleveringspålegg. 

Reglene om beslag og utleveringspålegg i kap. 19 synes langt på vei å være en videreføring av dagens 

regler, og disse tiltres. 

Etter dagens regler kan en polititjenestemann som foretar en ransaking etter beslutning fra 

påtalemyndigheten, beslaglegge ting som antas å ha betydning som bevis, jfr. strpl. § 206. Det forutsettes 

at det implisitt i lovforslagets § 19-1 nr. 1 og 2, ligger at en tjenestemann som foretar en ransaking etter 

ordre fra påtalemyndigheten, fortsatt har denne kompetanse og ikke må holde løpende kontakt med 

påtalemyndigheten for å vurdere hvilke gjenstander som har betydning som bevis og kan beslaglegges på 

stedet. 

Reglene om utleveringspålegg som i det alt vesentligste videreføres, tiltres. 

10 av 20 



14.9 lnngrep i kommunikasjon mv. 

Til§ 20-5. Opphør av avlytting og opptak på grunn av bevisforbud m.v. Sletting 

Etter forslaget til§ 20-5 skal tiltak etter§§ 20-1 til 20-4 straks opphøre når det blir klart at det griper inn i 

opplysninger som omfattes av bevisforbud etter§§ 8-2, 8-3 eller 8-4 og§ 9-3 første ledd, med mindre 

tiltaket er rettet mot person som med skjellig grunn mistenkes for å være medskyldig i det straffbare 

forhold. 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter vil bemerke at forslaget innebærer begrensninger i politiets 

muligheter for å gjennomføre inngrep i kommunikasjon sammenlignet med dagens regelverk. 

Det påpekes videre at det fremstår som uklart hva som menes med at tiltaket skal «straks opphøre» når det 

blir klart at det griper inn i opplysninger som omfattes av bevisforbud etter de nevnte bestemmelser. 

I en pågående kommunikasjonsavlytting av en mistenkt vil det regelmessig kunne bli avlyttet samtaler 

som omfattes av ett bevisforbud, herunder advokatsamtaler eller samtaler med nærstående. Slike samtaler 

skal etter gjeldende rett slettes snarest mulig, jfr. straffeprosessloven § 216 g. Sletteregelen foreslås 

videreført i § 20-5 annet ledd. 

Det kan stilles spørsmål ved om en regel om opphør vil ha noen praktisk og selvstendig betydning i tillegg 

til slettere gelen. Avklaringen av om en bestemt samtale faller inn under ett bevisforbud vil i praksis ofte 

måtte skje etter at samtalen er avlyttet. Samtaler som fanges opp under kommunikasjonsavlytting vil i 

praksis ofte ikke kunne gjennomgås og analyseres før etter samtalen er avlyttet, og avklaringen av om 

samtalen faller inn under ett bevisforbud vil derfor i praksis skje etter samtalen er gjennomført. Dersom 

den omfattes av ett bevisforbud vil den da måtte slettes snarest mulig. 

Ordlyden i utkastet er uheldig fordi den språklig sett kan forstås som at kommunikasjonsavlyttingen som 

sådan må opphøre dersom den fanger opp enkeltsamtaler som omfattes av ett bevisforbud. Dette ville i så 

fall innebære at politiet i svært liten grad ville kunne benytte kommunikasjonsavlytting som 

etterforskningsmetode og kan åpenbart ikke være meningen. 

Tilsvarende problemstillinger vil kunne oppstå i forbindelse med romavlytting, hvor en og samme 

avlytting vil kunne fange opp samtaler den mistenkte har med medskyldige i tillegg til samtaler med 

familiemedlemmer som er beskyttet av bevisforbud. Rent språklig sett kan ordlyden i utkastet i ett slikt 

tilfelle kunne tolkes som at romavlyttingen må straks opphøre dersom mistenkte har en samtale med ett 

familiemedlem. En slik situasjon vil i stor grad avskjære politiets mulighet for å innhente viktige bevis 

gjennom romavlytting. 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter mener regler om sletting er tilstrekkelig for å ivareta 

opplysninger som omfattes av bevisforbud. 

I den grad en regel om sletting ikke anses tilstrekkelig for å verne hensyn beskyttet av bevisforbud bør en 

regel om opphør begrenses til tiltak hvor det er klarlagt at all informasjon som innhentes/er i ferd med å 

bli innhentet er beskyttet av bevisforbud. 

Dette fremgår ikke direkte av gjeldende straffeprosesslov, men må antas å følge implisitt av gjeldende 

regler om sletting og bevisforbud. Dersom det er klart at hele tiltaket griper inn i opplysninger som 

omfattes av ett bevisforbud må det antas at det ikke er lovlig behov for avlyttingen, jfr. Rt. 2009 s. 396 om 
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romavlytting av en konkret samtale mellom den mistenkte og en slektning som var beskyttet av 

straffeprosessloven § 122. 

Utkastet til § 20-5 første ledd gjør unntak der tiltaket er rettet mot person som med skjellig grunn 

mistenkes for å være medskyldig i det straffbare forhold. Unntaksregelen er innsnevret betydelig i forhold 

til gjeldende rett, jfr. straffeprosessloven § 216 g. Dette gjelder for det første i forhold til mistankekravet 

som nå foreslås hevet til skjellig grunn. 

Videre er kretsen av personer begrenset til personer som er medskyldig i det straffbare forhold, og ikke i 

ett straffbart forhold som kunne gitt selvstendig grunnlag for kontrollen slik som etter gjeldende § 216 g 

første ledd bokstav b. Dette innebærer at bevisforbud gjelder med mindre den personen mistenkte snakker 

med kan med skjellig grunn mistenktes for å være delaktig i det samme straffbare forholdet. 

En slik regel vil for det første kunne skape vanskelige avgrensningsspørsmål i forhold til hva som er det 

samme straffbare forholdet. Videre er det vanskelig å se grunner til at en person som med skjellig grunn 

kan mistenkes for et annet straffbart forhold som kunne gi selvstendig grunnlag for avlytting bør beskyttes 

etter denne bestemmelsen. Ett eksempel vil være en sak hvor politiet avlytter en person mistenkt for 

overgrep mot barn. Dersom avlyttingen fanger opp samtaler mellom mistenkte og for eksempel en bror og 

samtalen avdekker at mistenktes bror også har gjort seg skyldig i overgrep mot barn, vil politiet ikke ha 

mulighet for å sikre dette beviset mot broren med mindre det dreier seg om det samme overgrepet som 

den mistenkte. 

En bestemmelse i tråd med utkastet vil kunne innebære at politiet og påtalemyndigheten i fremtiden 

avskjæres muligheten for å straffeforfølge personer som kan mistenkes for alvorlige straffbare forhold. 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter mener på bakgrunn av ovennevnte at begrensningene etter 

dagens regelverk ivaretar hensynene bak bevisforbudene på en tilstrekkelig måte og at det ikke bør 

iverksettes ytterligere begrensninger i mulighetene for informasjonsinnhenting. 

14. l 0 Observerende, kontrollerende og påvirkende metoder 

Generelle bemerkninger 

I utkastet til nytt kapittel 21 foreslås lovfesting av spaning, provokasjon og infiltrasjon. Det fremgår av 

punkt 14. l 0.2 at «I det alt vesentligste foreslås det å kodifisere ulovfestet rett og begrense 

lovbestemmelsene til en angivelse av metodenes innhold og sentrale grunnvilkår». 

Utkastet til nye bestemmelser i kapittel 21 syntes imidlertid på flere punkter å gå lenger enn å kodifisere 

gjeldende ulovfestet rett ved å snevre inn metodenes anvendelsesområde. Innsnevringene er imidlertid i 

liten grad begrunnet i premissene i pkt. 14.10. 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter er enig i at provokasjon og infiltrasjon bør lovfestes. En 

lovfesting av disse metodene vil klargjøre hjemmelsgrunnlaget og de sentrale vilkårene for metodene. En 

lovfesting av metodene bør begrenses til å kodifisere ulovfestet rett og embetet er enig i at utformingen av 

lovbestemmelsene bør begrenses til en angivelse av metodenes innhold og sentrale grunnvilkår. 
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Kommentarer til den enkelte bestemmelse 

Til § 21-1. Spaning 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter er enig i at spaningsbegrepet bør kvalifiseres til systematiske 

eller langvarige observasjoner. Mer kortvarige og tilfeldige observasjoner bør ikke omfattes av lovens 

spaningsregler. 

I forslaget til ny § 21-1 er det angitt at spaning kan skje uten at det foreligger skjellig grunn til mistanke 

og det er heller ikke angitt noe krav til strafferamme for bruk av metoden. Embetet er enig i at det ikke 

bør gjelde et kvalifisert krav om mistanke og strafferamme for bruk av spaning. 

Ordlyden i utkastet ny § 21-1 begrenser bruk av metoden til observasjon av «mistenkte». Dette innebærer 

en vesentlig begrensning av dagens anvendelsesområde for metoden ved at bestemmelsen ikke hjemler 

spaning mot personer som ikke er mistenkt. Denne begrensningen er verken nevnt eller begrunnet i pkt. 

14.10.3 og det fremstår uklart om dette er tilsiktet. 

Spaning mot tredjepersoner er ikke upraktisk, for eksempel i saker hvor det er behov for å lokalisere 

personer eller ting. Vestfold og Telemark statsadvokatembeter foreslår derfor at adgangen til systematisk 

eller langvarig observasjon ikke begrenses til mistenkte. 

Til§ 21-5. Påvirkning av hendelsesforlø p og bevisprovokasjon 

Forslaget til ny § 21-5 er utformet i tråd med gjeldende ul ovf estet rett. Vestfold og Telemark 

statsadvokatembeter tiltrer utformingen av utkastet. 

Til § 21 -4. Infiltrasjon. Adgang til å foreta ellers straffbare handlinger. Avlytting og opptak av samtale 

med samtykke fra en samtalepart 

I forslaget til ny § 21-4 om infiltrasjon er det angitt at infiltrasjon kan skje uten hensyn til mistankekravet i 

§ 14-1 første ledd og det foreslås heller ikke som vilkår at den fordekte kontakten må skje med en 

mistenkt. Det fremgår videre at det for å kunne opptre fordekt kan begås ellers straffbare handlinger som 

er nødvendige for å kunne opptre fordekt, og som ikke går ut over hva som er forsvarlig under hensyn til 

oppdragets viktighet og hvilke interesser som krenkes. Vestfold og Telemark statsadvokatembeter er enig 

i disse vilkårene for infiltrasjon. 

Embetet mener imidlertid at det bør vurderes om grensegangen mot informantbehandling bør 

tydeliggjøres, ved at infiltrasjonsbegrepet kvalifiseres ytterligere i ordlyden. Informantbehandling er ikke 

foreslått lovhjemlet, noe som tiltres av embetet. Informantbehandling må anses mindre inngripende enn 

infiltrasjon og antas ikke å kreve lovhjemmel. Ordinær informantbehandling bør fortsatt være en del av 

politiets alminnelige handlefrihet. 

I utkastet til ny § 21-4 er det videre angitt at det kan foretas avlytting eller opptak av telefonsamtale eller 

annen kommunikasjon med en mistenkt når politiet enten selv deltar i samtalen eller har fått samtykke fra 

en av samtalepartene. Vestfold og Telemark statsadvokatembeter er enig i at avlytting eller opptak med en 

mistenkt som angitt bør lovhjemles og er enig i at dette bør kunne skje uten hensyn til mistankekravet i § 
14-1 første ledd samt at metoden begrenses til samtaler med mistenkte. Det bør imidlertid etter embetets 

oppfatning vurderes om det er mer hensiktsmessig å hjemle slik avlytting/opptak i en egen bestemmelse. 
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Metoden bør kunne brukes uavhengig av om politiet også gjennomfører en infiltrasjon, og dette bør 

synliggjøres ved en egen lovbestemmelse. 

Kapittel 15 - Internasjonalt samarbeid 

Vi støtter fullt ut utvalgets forslag om å samle nåværende regler for internasjonalt samarbeid, bortsett fra 

reglene om utlevering, i straffeprosessloven. Dette vil utvilsomt medføre økt fokus på mulighetene for og 

nødvendigheten av internasjonalt samarbeid i straffesaker, og skape oversikt over de regler vi har for 

dette. Vi er også enige i at reglene hører naturlig hjemme i straffeprosessloven og ikke i en egen lov. 

Vi kan i likhet med utvalget ikke se at det er behov for ytterligere detaljregulering av det internasjonale 

samarbeid ut over de allerede foreliggende regler som nå foreslås samlet i straffeprosessloven. 

15.3.2 - Bistand fra utenlandske myndigheter 

Vi er enige med utvalget i at eventuell begrensning i bruk av bevis innhentet av utenlandsk myndighet 

etter anmodning fra norsk myndighet etter andre regler enn de som følger av våre prosessregler må løses 

etter de vanlige reglene for bevisforbud. Dette vil være i tråd med nåværende regler for dette, nemlig at 

bevis innhentet etter andre regler enn våre i utgangspunktet kan benyttes dersom innhentingsmåten ikke 

strider mot våre "grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper". Det er meget viktig at dette videreføres fordi 

vi ikke kan forvente at andre lands myndigheter benytter våre prosessregler ved innhenting av bevis selv 

om vi skulle anmode om dette. 

15.3.5 - Særlig om bistand til fjernmøte og fjernavhør 

Vi støtter utvalgets forslag om å endre reglene for dette slik at det er mulighet for fjernmøte og fjernavhør 

også av siktede etter dennes samtykke. Nåværende regler som følger av Norges erklæring til 2000-

konvensjon innebærer en unødvendig og kompliserende begrensning som også ofte rammer den 

siktede/tiltalte som selv ønsker å bli avhørt på denne måten. Forbeholdet omfatter også situasjonen der en 

siktet, som ikke er til stede ved pådømmelsen av den samme saken mot andre siktede, er nødvendig å føre 

som vitne i saken mot de sistnevnte. Til tross for at det ikke dreier seg om pådømmelse av 

vedkommendes sak, men kun avgivelse av vitneforklaring i de andres sak, er ikke dette mulig på grunn av 

det norske forbeholdet. Dette er ofte en kompliserende faktor i saker vedrørende organisert kriminalitet. 

Så lenge adgangen til fjernmøte og fjernavhør avhenger av vedkommendes samtykke kan det ikke være 

noe til hinder for å endre disse regler i tråd med utvalgets forslag til ny § 25-10. Både hensyn til den 

siktede og effektivitetshensyn taler for en slik endring. 

15.3.8 - Overføring av straffesaker 

Vi støtter utvalgets forslag. Det er absolutt formålstjenlig at dette reguleres ved generelle regler i 

straffeprosessloven, noe som vil gjøre det enklere for praktikere å håndtere dette. 
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Kapittel 16 - Påtalevedtaket 

Lovutkastet kapittel 28 - avgjørelse av påtalespørsmålet 

Generelt påpekes at kapittelet er systematisk godt oppbygget med egne bestemmelser om de forskjellige 

formene for påtalevedtak. 

§ 28-1 (frist for påtalevedtak) 

Vi er enig i at frist for påtalevedtak vil kunne være et redskap som kan bidra til å forhindre at saker blir 

liggende. 

Flertallets forslag om at fremdriften skal kunne bringes inn for retten støttes stort sett herfra. Det anføres 

at klageadgang kun internt til overordnet påtaleinstans vil kunne ha litt for stort preg av "bukken og 

havresekken". Det vil kunne være vanskelig for påtalemyndigheten å sette preklusiv frist for egen 

saksbehandling på samme uavhengige måte slik retten vil kunne. En preklusiv frist satt av domstolen vil 

kanskje også være enklere å forholde seg til for en fornærmet som opplever at saken innstilles - i 

motsetning til om påtalemyndigheten både bruker for lang tid og selv setter frist som den ikke klarer å 

overholde. 

Når det er sagt foreligger det en rekke forhold som taler mot innføring av en slik fristregel, og da særlig i 

forhold til store og komplekse saker. Det vil by på utfordringer for retten å treffe beslutninger om 

fremdrift. I tillegg vil en prosess om fremdrift av en sak kreve betydelige ressurser, som naturlignok må 

tas av den tid politiet vil kunne bruke på den materielle etterforskningen. Forslaget vil også være 

prosessfremmende. Videre bærer forslaget preg av å innføre en etterforskingsdomstol. Dersom domstolen 

er uenig med politi og påtalemyndighet i at fremdriften ikke er tilfredsstillende kan dette medføre at et 

påtalevedtak blir fattet på sviktende grunnlag. 

På denne bakgrunn er det vårt syn at manglende fremdrift kan sikres ved en klage til statsadvokaten, samt 

det forhold at domstolen under hovedforhandlingen ved utmåling av en eventuell straff skal se hen til 

hvorvidt saken er fremmet innen rimelig tid. Alternativt at fristen settes lenger en forslaget på 1 år og 6 

måneder. 

§ 28-2 (henleggelse) 

Det støttes at det tas inn i lovteksten at henleggelser også kan begrunnes med manglende offentlig 

interesse for forfølgning - og med synliggjøring av typiske momenter som allerede nå danner bakgrunn 

for slike avgjørelser. 

§ 28-7 (tilsagn om straffepåstand) 

Forslaget tiltres. 

Kapittel 17 - Generelle regler om rettens saksbehandling og avgjørelser 

17.1 Dommerstyrt saksbehandling. 

Vi er positive til det vi anser som en "spissing" av saksbehandlingen slik det kommer til uttrykk i 

lovutkastets § 30-1, I .ledd. Vi har merket oss at behovet for mer aktiv dommerstyrt saksbehandling særlig 
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er tiltenkt de store og kompliserte straffesakene, og at denne styringen vil være et ledd i det forberedende 

arbeid for tilrettelegging av saken. I de øvrige saker, som representerer det store flertall av saker som skal 

iretteføres, vil de strafferettslige og straffeprosessuelle forhold være såvidt oversiktlige at økt 

dommerstyring antas å kunne få motsatt effekt. Der bør det, som idag, være tilstrekkelig at dommeren 

gjennom sin prosessledelse kan gi anvisninger underveis i forhandlingene. 

17.2 Oppdeling av forhandlingene eller avgjørelsen. 

Når det gjelder utvidelsen av adgangen til oppdeling av forhandlingene eller avgjørelsen, jfr. lovutkastets 

§ 30-4, 2. ledd, vil selvsagt en slik ordning være nyttig med hensyn til rasjonalisering av såvel rettens som 

partenes bruk av ressurser. På den annen side må forutsetningen være at det er reelle behov for 

delavgjørelser og at beslutninger om slike ikke i realiteten bygger på bekvemmelighetsmessige hensyn. 

Det ville være uheldig om utstrakt bruk av delavgjørelser skulle føre til en oppdeling av 

rettsforhandlingene som berøver den sin umiddelbarhet og kontinuitet og trekker den unødig ut over tid. 

17.3 Det faktiske grunnlaget for rettens avgjørelser. 

Den forenkling som ligger i det som oppfattes som en mindre formell formidling av uomtvistede 

opplysninger, jfr. lovutkastets§ 32-4, sees å innebære en lettelse som kan være besparende for alle parter. 

Den sees å ligge litt i samme gate som forslaget om å fremlegge dokumenterte/oppleste politiforklaringer 

for retten, slik at man unngår unødig bruk av tid til dette (se punkt 17.4). 

17.4 Rettens tilgang til og bruk av sakens dokumenter. 

En økt tilgang for retten til dokumenter i henhold til lovutkastets § 34-8 sees som en naturlig forlengelse 

av økt dommerstyring. Så kan man diskutere omfanget av slik tilgang, hvorvidt den skal være ubetinget 

total (alt oversendes/fremlegges for retten), om den i praksis skal styres av dommerens skjønn og behov i 

den enkelte sak eller om det bør settes visse begrensninger med islett av mindretallets argumentasjon. 

Langt mindre betenkeligheter synes det å være med å gi retten tilgang, hvilket oppfattes som 

fremleggelse, av oppleste politiforklaringer (se også punkt 17.3). Det kan bringe tankene hen på 

anstaltmakeri at en opplesning av en politiforklaring må skje på en måte som gjør at rettens medlemmer 

må notere (for den del ordrett) hva som står i forklaringen, som etter opplesningen skal nektes 

fremleggelse. 

Kapittel 18 - Tingrettens behandling av straffekravet 

Det synes hensiktsmessig at reglene om saksforberedelse bør gjelde generelt, uavhengig av sakens art og 

størrelse, og som det er foreslått. Da unngår man å etablere kriterier som grunnet samfunnets gradvise og 

flytende utvikling måtte hente kriteriene for skille mellom små saker og større saker i rettspraksis, da det 

ikke ville fremstille seg som hensiktsmessig å basere skillet på lovgivning. Det siste kunne tenkes å føre 

til mangel forutsigbarhet. 

Når det gjelder forslaget om tilsvar, lovutkastets § 34-4, skriftlig redegjørelse, lovutkastets § 34-10, og 

felles saksfremstilling, vil en ikke se bort fra at det i enkelte situasjoner kan være hensiktsmessig. 

Imidlertid er det grunn til å stille spørsmål om ytterligere formalisering som foreslått kan virke mot sin 

hensikt og vidløftiggjøre prosessen. 
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Kapittel 20 - Anke 

Lovutkastet del 8. Anke (kapittel 37 - 39) 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter tiltrer utvalgets forslag om at det utformes regler som tar sikte 

på å konsentrere ankebehandlingen og avklare sakens problemstillinger i saksforberedelsen. Vi støtter 

også utvalgets forslag om å åpne for gjenbruk av bevis i lagmannsretten, jf. kommentarene til § 10-9 

ovenfor. 

Kommentarer til enkelte lovbestemmelser; 

§ 38-3. Nektelse av og samtykke til realitetsbehandling av anke over dom 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter støtter flertallets forslag om å innføre ankesiling i alle typer 

saker og er enig i flertallets vurderinger vedrørende utformingen av reglene. 

§ 39-2. Behandlingsform og avgjørelsesgrunnlag ved anke over dom 

Vi tiltrer forslaget om å utvide adgangen til skriftlig behandling av ankesaker, jf. tredje ledd i lovforslaget. 

§ 39-6. Gjennomføring av ankeforhandling 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter er noe skeptiske til utvalgets forslag om at ankende part alltid 

skal ha ordet først ved ankebehandlinger, jf. annet ledd i lovforslaget. Det syntes unaturlig at forsvarer 

også i bevisankene skal presentere hele saken sett hen til anklageprinsippet og påtalemyndighetens ansvar 

for å føre bevis. 

Kapittel 21 - Fullbyr·ding 

Det foreslås at reglene om fullbyrdelse av straff og strafferettslige reaksjoner overføres til kap. 40, mens 

andre krav reguleres av andre bestemmelser. Dette tiltres. 

Likeså tiltres forslaget om å fjerne særskilt fullbyrdelsesordre fra påtalemyndigheten som vilkår for å 

fullbyrde straff og andre reaksjoner. Disse kan fullbyrdes så snart dommen er rettskraftig. 

Kapittel 22 - Gjenåpning 

Opphevelse av straffeprosessloven § 309 

Etter vår oppfatning vil det være uheldig å fjerne bestemmelsen. I enkelte tilfeller vil det være 

hensiktsmessig og mindre ressurskrevende at påtalemyndigheten anker til gunst for domfelte i stede for å 

gå veien om gjenåpning. 

Opphevelse av straffeprosessloven § 389 første ledd annet punktum 

Vi er enig i forslaget om å fjerne særregelen om gjenåpning av dom som ikke er rettskraftig. 
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Forslag om utvidelse av hvilke avgjørelser som kan begjæres gjenopptatt 

Utvalget foreslår å utvide hvilke avgjørelser som kan begjæres gjenopptatt, jf. punkt 22.3 .4. 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter støtter ikke forslaget. 

Særlig når det gjelder prøveløslatelse fra forvaring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern og 

tvungen omsorg egner ikke gjenåpning seg. Dette er avgjørelser som kan prøves på nytt etter et år. Den tid 

det vil ta å behandle begjæringen og frem til saken eventuelt blir gjenåpnet og undergitt ny behandling for 

domstolen vil trolig ligge tett opp mot et år. Videre vil en eventuell ankebehandling komme i tillegg. 

Dersom domfelte ikke får medhold i sin begjæring om gjenåpning kan han bringe kommisjonens vedtak 

inn for domstolen. En problemstilling i disse tilfellene, hvor behandlingen av gjenåpningssaken tar mer 

enn et år, er hvordan man skal forholde seg til domfeltes begjæring om ny behandling etter de ordinære 

reglene. 

Forslaget innebærer risiko for dobbelt behandling og fremstår som prosessfremmende. 

Gjenåpning av eldre saker 

Vi er enige i at det kan være problematisk med en absolutt frist, og at det må være en sikkerhetsventil 

også for svært gamle saker. Terskelen for gjenåpning av dommer eldre enn 25 år bør være meget høy, og 

bestemmelsen bør muligens inneholde et tillegg som foreslått av kommisjonene i forbindelse med 

etterkontroll av kommisjonen; "og tungtveiende hensyn tilsier at spørsmålet om siktedes skyld blir prøvd 

på nytt". 

Varsel til fornærmede og etterlatte 

Vi støtter utvalgets forslag om at fornærmede og etterlatte først informeres når saken tilsier det. 

Dom tolsprøving av kommisjonens avgjørelser 

Utvalget foreslår at domstolen kan prøve kommisjonens bevisbedømmelse i "særlige tilfeller". 

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter støtter ikke forslaget. Etter vår oppfatning vil dette reelt sett 

åpne for en omkamp om bevisbedømmelsen og kommisjonen vil miste sin legitimitet. Kommisjonen ble 

opprettet nettopp for at domstolen ikke skulle behandle denne type saker. Videre vil domstolen vanskelig 

kunne ta stilling til om saken er et "særlig tilfelle" uten å foreta en fullstendig gjennomgang av 

bevisbildet. 

Etter vår oppfatning vil en slik regel være prosessfremmende. Selv om utvalget viser til at de kun ble 

anlagt 10 søksmål av denne typen inntil storkammerdommen, vil en endring av reglene lett lede til en 

økning av denne type søksmål. 

For øvrig vises til premissene og resultatet i storkammerdommen som etter vår oppfatning fortsatt bør 

gjelde. 
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Kapittel 23 - Militære straffesaker 

Vi er enige i utvalgets standpunkt om å videreføre et særskilt kapittel om militære straffesaker i 

straffeprosessloven. 

Vi ser det som helt avgjørende for å ivareta de grunnleggende hensyn som er opplistet i utredningens pkt. 

23 .2 at det er særskilte regler for behandlingen av militære straffesaker og at det også i fredstid er en 

fungerende organisasjon for å ta seg av disse sakene. Det vises til det som er sagt om kompetanse, 

beredskap og mobilitet i pkt. 23.2. Utvalgets forslag sikrer også i tilstrekkelig grad det grunnleggende 

hensyn til uavhengighet. 

23.5.5 - Den militære påtalemyndighet 

Vi gir utvalget vår fulle tilslutning til forslaget om å opprettholde og videreføre en sterk militær 

påtalemyndighet. Behandlingen av disse sakene krever, slik utvalget påpeker, særskilt kunnskap om 

fagfelt med kontaktflate til forsvaret. God kontakt med det internasjonale miljø innen dette feltet er 

nødvendig for å oppnå en forsvarlig behandling av disse sakene. 

Selv om saksomfanget vil variere i stor grad til ulike tider er det helt avgjørende at det til enhver tid 

forefinnes tilstrekkelig kompetanse til å håndtere disse sakene, både i fredelige tider, mer tilspissede tider 

og i krigstid. Dersom dette skal være del av den ordinære påtalemyndighets ansvar og oppgaver vil det 

neppe la seg gjøre å opprettholde tilstrekkelig kompetanse og sikre den nødvendige oppfølging av disse 

sakene i den konstante kampen om ressurser og nødvendige prioriteringer. 

23.5.6 - Etterforskning av militære straffesaker 

Vi er enige i at etterforskningen må sikres den nødvendige uavhengighet ved at de etterforskes av 

personer uten tilknytning til militær kommandolinje, og at det personell som etterforsker disse sakene har 

nødvendig kunnskap om militæret og militære forhold. 

Utvalgets forslag til løsning tilsvarende den danske fremstår som fornuftig. 

23.5.7 - Domstolsbehandling av militære straffesaker 

Vi er enige i at denne type saker må kunne sentraliseres til enkelte utvalgte domstoler, både av praktiske 

årsaker og for å kunne bygge opp dommerekspertise på dette spesielle området med relativt begrenset 

antall saker i fredstid. 

Vi er videre enige i at det bør være en hjemmel for å fastsette bestemmelser i forskrift om at rett kan 

kunne settes i utlandet dersom det er behov for dette. Selv om det pr i dag er få saker hvor dette vil være 

aktuelt kan det godt tenkes at dette endrer seg i fremtiden. 

23.5.8 - Særlig om militære meddommere 

Som nevnt under 23.5.5 ser vi et åpenbart behov for militær kompetanse i påtalemyndigheten for 

forsvarlig behandling av de militære straffesakene. Vi antar at også domstolene regelmessig vil ha behov 

for slik kompetanse når de skal avgjøre disse sakene. De enkelte dommere vil regelmessig mangle slik 

kompetanse, sakene er få og vi antar at det derfor regelmessig vil være behov hos dommerne til å ha slik 

fagkyndighet å støtte seg til. 
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Vi kan ikke se at tilkalling av fagkyndige meddommere innenfor dette feltet er mer betenkelig enn 

innenfor andre spesielle områder. Slik fagkyndighet i domstolen vil også etter vår mening styrke den 

tiltaltes rettssikkerhet i og med at det da bringes inn fagkyndighet på et område som er fremmed for de 

fleste i det sivile samfunn. 

Kapittel 26 - Sak omkostninger 

Gode grunner taler for at utgangspunktet endres slik at siktede som hovedregel ikke idømmes erstatning 

for sakskostnader. Vi viser til de hensyn I momenter som er fremhevet av utvalget. Vi viser særlig til at 

den siktede i liten grad har herredømme over saken og i hvilken form den skal avgjøres, samt at en relativt 

stor andel av de siktede i straffesaker er ressurssvake personer. Det er også et vektig moment at 

sakskostnader ikke pålegges ved behandling av forvaltningsmessige tvangsinngrep. 

Vi er ikke enige i, og har ikke erfaring for, at nåværende regler hindrer siktede i å begjære relevante 

etterforskingsskritt i frykt for å bli pålagt kostnadene for dette. Praktiseringen av nåværende regler 

medfører vel heller ikke at ressurssvake personer vil bli ilagt saksomkostninger som følge av slike 

begjæringer. Det er vel imidlertid en viss erfaring for at ressurssterke siktede begjærer kostnadskrevende 

etterforskingsskritt uavhengig av muligheten for idømmelse av saksomkostninger og at dette ofte kan 

være etterforskingsskritt som tilfører saken lite relevant informasjon. Vi ser det derfor som viktig at nye 

regler for saksomkostninger gir vid adgang til å idømme saksomkostninger der det offentlige er påført 

klart unødige utgifter, noe forslaget til ny§ 44-2 synes åta høyde for. 

Anne M Katteland 
Førstestatsadvokat 

20 av 20 


