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Det vises til e-post av 9. oktober 2018 fra Justis- og beredskapsdepartementet til 
blant andre ØKOKRIM med forespørsel om kommentarer til høringsnotat Snr. 
18/4856 Forslag til endringer i kildevernreglene i straffeprosessloven og tvisteloven. 

ØKOKRIM deler i det alt vesentlige Justisdepartementets vurderinger og 
konklusjoner. 

Forslag til ny strpl. § 125 har etter ØKOKRIMs oppfatning en bedre utforming enn 
gjeldende bestemmelse. Lovforslaget innebærer ikke materielle endringer, men 
klargjør enkelte spørsmål. Avgrensningen av hvem som kan påberope seg 
kildevernet i forslaget til ny strpl. § 125 (kap. 5) er en lovteknisk forenkling. Det 
samme gjelder for nyformuleringen av kriteriene for når man kan gjøre unntak fra 
kildevernet (kap. 6). På dette punktet knyttes norsk lovtekst også bedre til innholdet 
I EMK artikkel 10. ØKOKRIM mener for øvrig at det er svært viktig å beholde 
muligheten til å gjøre unntak fra kildevernet. Selv om klldevernet er viktig, er det 
Ikke vanskelig å tenke seg tilfeller der særlig tungtveiende interesser tilsier at man 
bør gjøre unntak fra kildevernet. I motsetning til et absolutt forbud sikrer adgangen 
til å gjøre unntak fra kildevernet at også andre tungtveiende interesser kan ivaretas. 

Etter vår oppfatning bør man også vike tilbake for å utstrekke beslags- og 
forklaringsfritak til annet journalistisk materiale enn kildeinformasjon. Uten sikre 
holdepunkter for at politiets tilgang til journalistisk materiale generelt har en "chilling 
effect", er det ingen grunn til å beskytte annet journalistisk materiale enn 
kildeinformasjon. ØKOKRIM kan dermed ikke se noen grunn til å utstrekke vernet 
lenger enn til å gjelde kilder (kap 7.4.1). Forslaget til ny strpl. § 125 første ledd er i 
tråd med dette. 

Når det gjelder forslaget om at pressemedarbeiderens rett til ikke å røpe kilder gjøres 
om til et forbud mot å røpe kilder (kapittel 9), er det vår oppfatning at spørsmålet er 
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av mindre betydning, all den tid pressemedarbeidere i dag etter vår erfaring 
gjennomgående agerer som om kildevernet innebærer et absolutt forklaringsforbud. 
Prinsipielt er vi tilbøyelig til å mene at de hensyn som ligger bak kildevernet, bør 
løsrives fra hvorvidt pressemedarbeideren ønsker å røpe kilden eller ei. Vi har 
således vanskelig for å se betenkeligheter med et forklaringsforbud så lenge 
adgangen til å gjøre unntak opprettholdes. Avslutningsvis nevnes at ØKOKRIM ikke 
kan se tungtveiende grunner for et etterforskningsforbud (kap 11), og slutter seg til 
Justisdepartementets konklusjon i punkt 11.6. 
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