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Menneskerettsdomstolen - UNTERPERTINGER mot ØSTERRIKE 
(Norsk sammendrag) 

Instans Menneskerettsdomstolen - Dom - Kammer 
Tittel UNTERPERTINGER mot ØSTERRIKE (Norsk sammendrag) 
Dato 1986-11-24 
Publisert EMDN-1980-9120. Series A nr 110. 
Saksgang 9120/80 
Viktighetsnivå  
Klager Unterpertinger 
Innklaget Østerrike 
Konklusjon Krenkede artikler: 6(1) jf 6(3) d). Erstatning tilkjent. Enstemmig. 
Votum  
Artikler/stikkord   EMK art 6 (1),  EMK art 6 (3) d) og  EMK art 50 - domfellelse i straffesak basert på 

utsagn av den tiltaltes slektninger; slektningene hadde nektet å vitne mot tiltalte. 
Rettspraksis  

 
 

Alois Unterpertinger (klager), østerriksk statsborger, ble straffedømt for legemsskade overfor stedatteren og 
sin kone i 1979. Under etterforskningen var både stedatteren og konen avhørt; etterforskningen var kommet i 
gang etter en huskrangel, og det var klager som først hadde anmeldt sin kone. Utsagnene om hvem som slo 
hvem ble ansett som bevis av politiet, og utgjorde sammen med en legerapport hovedbevisene i saken. Rettslig 
etterforskning ble iverksatt 9 november 1979 mot klager. Den 3 desember 1979 møtte klagers nå fraseparerte 
kone for en forhørsdommer, hvor hun ble informert om at hun som den tiltaltes hustru ikke var pliktig å avgi 
vitneforklaring. Hun ønsket likevel å avgi forklaring, og gjentok utsagnene som tidligere var kommet frem. 
Hovedforhandling åpnet 19 mars 1980. Både klagers kone og stedatter ble igjen informert om at de ikke var 
pliktig å avgi vitneforklaring. Begge uttalte nå at de ikke ville avgi forklaring. Vitneforklaringen fra klagers 
kone avgitt overfor forhørsdommeren ble derfor også unndratt rettens kunnskap. På påtalemyndighetens 
begjæring ble imidlertid politirapporten fra 1979 fremlagt i saken: Slike dokumenter måtte legges frem med 
mindre partene ble enige i fellesskap om at de ikke skulle legges frem. Retten dømte klager til seks måneders 
fengsel. Retten hadde lagt vekt på de faktiske forhold i saken slik de var fremkommet i politirapporten. Klagers 
anke over saken førte ikke frem, og klager sonet dommen. 

Klage og kommisjonsbehandling: 

Klager klaget til Kommisjonen 1 september 1980. Han hevdet at det i straffesaken mot ham forelå et brudd på 
Art 6(1) og (3) d). 

I sin rapport av 11 oktober 1984 fant Kommisjonen at verken Art 6(1) (dissens 5-4) eller (3) d) var krenket 
(5-5; presidentens stemme avgjorde). 

Saken ble henvist til Domstolen av Kommisjonen og den østerrikske regjeringen. 

Domstolens behandling: 

Art 6(1) og (3) d): Domstolen behandlet påstandene om brudd på disse bestemmelsene som en felles påstand 
om brudd på Art 6 generelt sett. Domstolen minnet om at rettssikkerhetsgarantiene i tredje ledd bare var utslag 
av prinsippet om rettferdig rettergang i første ledd. Den bestemte derfor å vurdere saken ut fra første ledd 
sammenholdt med prinsippet i (3) d) (jf Bönisch mot Østerrike). Domstolen fant at en opplesning av 
politirapporten i seg selv ikke var i strid med tredje ledd litra d). Men bruken av utsagnene måtte likevel være i 
overensstemmelse med forsvarets rettigheter, som Art 6 tok sikte på å sikre. Dette gjaldt i særdeleshet når 
klager ikke hadde hatt mulighet på noe stadium i rettergangen å stille spørsmål til de personene hvis utsagn ble 
lest opp i retten. 

Domstolen merket seg at utsagnene i politirapporten skrev seg fra en tid hvor klagers hustru fremdeles var 
mistenkt i saken, men også som mulig offer. Klagers stedatter ble avhørt av politiet som «involvert» i saken. 
Når klagers kone og stedatter nektet å avgi forklaring i retten, hadde de fratatt klager muligheten for å imøtegå 
deres utsagn og - om mulig - stille spørsmål om deres troverdighet. 

UNTERPERTINGER mot ØSTERRIKE (Norsk sammendrag) 
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Utsagnene fra klagers kone og stedatter var ikke de eneste bevisene i saken. Retten hadde også til sin rådighet 
politirapporten for øvrig, legerapporter og informasjon fra skilsmisseforhandlingene mellom ekteparet 
Unterpertinger. Ankeinstansen hadde dessuten avhørt en søster av klagers kone som vitne. Det var imidlertid 
klart ved lesning av dommen i ankeinstansen at retten baserte seg først og fremst på utsagnene fra klagers kone 
og stedatter. Disse utsagnene ble behandlet som sannhetsbevis, ikke kun opplysninger. Klager var således dømt 
på grunnlag av (i realiteten) vitneutsagn han ikke hadde hatt mulighet for å møte. På denne bakgrunn fant 
Domstolen at klager ikke hadde hatt en «rettferdig rettergang» i Art 6(1) sett i sammenheng med Art 6(3) d). 

Art 50: Klager krevde erstatning for frihetsberøvelsen og tapt inntekt, samt dekning av prosessutgifter. 
Domstolen fant at klager hadde vært straffedømt og fengslet på bakgrunn av en konvensjonskrenkelse, som 
medførte at han mistet arbeidsinntekt. Han ble tilkjent erstatning, og også tilkjent dekning av prosessutgiftene 
for konvensjonsorganene.
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Menneskerettsdomstolen - Avgjørelser på originalspråk - emd-
1985-11454-a50 

COURT (PLENARY) 

CASE OF KOSTOVSKI v. THE NETHERLANDS (ARTICLE 50) 

(Application no. 11454/85) 

JUDGMENT 

STRASBOURG 

29 March 1990 

Menneskerettsdomstolen - Avgjørelser på originalspråk - emd-1985-11454-a50 
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In the Kostovski case*, 
The European Court of Human Rights, taking its decision in plenary session in pursuance of Rule 50 
of the Rules of Court and composed of the following judges: 

Mr  R. RYSSDAL, President, 
Mr  J. CREMONA, 
Mr  Thór VILHJÁLMSSON, 
Mrs  D. BINDSCHEDLER-ROBERT, 
Mr  F. GÖLCÜKLÜ, 
Mr  F. MATSCHER, 
Mr  J. PINHEIRO FARINHA, 
Mr  L.-E. PETTITI, 
Mr  B. WALSH, 
Sir  Vincent EVANS, 
Mr  C. RUSSO, 
Mr  R. BERNHARDT, 
Mr  A. SPIELMANN, 
Mr  J. DE MEYER, 
Mr  S.K. MARTENS, 

and also of Mr M.-A. EISSEN, Registrar, and Mr H. PETZOLD, Deputy Registrar, 
Having deliberated in private on 26 March 1990, 
Delivers the following judgment, which was adopted on that date: 

PROCEDURE AND FACTS 

1.   The case was referred to the Court by the European Commission of Human Rights ("the 
Commission") and by the Netherlands Government ("the Government") on 18 July and 15 September 
1988 respectively. It originated in an application (no. 11454/85) against the Kingdom of the 
Netherlands lodged with the Commission by Mr Slobodan Kostovski, a Yugoslav citizen, in 1985. 
2.   By judgment of 20 November 1989 ("the principal judgment"), the Court held that the applicant’s 
conviction for armed robbery, which had been based to a decisive extent on the reports of statements 
by two anonymous witnesses, had given rise to a violation of paragraph 3 (d), taken together with 
paragraph 1, of Article 6 (art. 6-3-d, art. 6-1) of the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms ("the Convention") (Series A no. 166, paragraphs 37-45 of the reasons 
and point 1 of the operative provisions, pp. 19-21 and 23). 
The only outstanding matter to be settled is the question of the application of Article 50 (art. 50). As 
to the facts of the case, reference is made to paragraphs 9 to 34 of the principal judgment (ibid., pp. 8-
18). 
3.   On his submission that the Court’s finding of a violation would mean that he should have been 
acquitted for lack of evidence, the applicant claimed compensation of 150,000 Dutch guilders for the 
non-pecuniary damage represented by his unjustified detention in the Netherlands following his 
conviction. 
In the principal judgment the Court stated that it was unable to accept the Government’s plea as to the 
absence of a sufficient causal link between the alleged damage and the violation found. However, it 
considered that the question of the application of Article 50 (art. 50) was not ready for decision, since 
it had been provided by those appearing before it with no information as to whether and, if so, to what 
extent Netherlands law allowed reparation to be made for the consequences of that violation. It 
therefore reserved the whole of the said question and invited the Government and the applicant to 
submit, within the next three months, their written comments thereon and, in particular, to notify it of 
any agreement reached between them (paragraph 48 of the reasons and point 2 of the operative 
provisions, pp. 22 and 23). 
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4.   On 19 February 1990 the Registrar received from the Agent of the Government a letter dated 14 
February which read: 

"With reference to the judgment of the Court in the Kostovski case, the Government of the Kingdom of the 
Netherlands submits the following observations on the question of the application of Article 50 (art. 50) of the 
Convention in this case. 

The Government is prepared to pay the sum of FL 150,000 (hundred and fifty thousand Dutch 
guilders), in conformity with the claim of Mr Kostovski as mentioned in paragraph 47 of the said 
judgment, as just satisfaction for the non-pecuniary damage represented by his detention in the 
Netherlands." 
A copy of this letter was sent to the applicant’s lawyer, from whom the Registrar received on 16 
March a reply dated 13 March in the following terms: 

"With reference to your letter of 22 February 1990 I want to let you know on behalf of Mr Kostovski, that he is 
willing to accept the offer made by the Dutch Government to pay the sum of FL 150,000 as satisfaction for the non-
pecuniary damage represented by his detention in the Netherlands." 

On 23 and 26 March respectively, the applicant’s lawyer and the Agent of the Government confirmed 
to the Registrar that these two letters were to be treated as setting out the terms of a friendly settlement 
of the applicant’s claims under Article 50 (art. 50). 
5.   The Delegate of the Commission was consulted and indicated on 26 March 1990 that he had no 
objections. 
6.   On the same day the Court decided to dispense with a hearing in this case. 

AS TO THE LAW 

7.   Article 50 (art. 50) of the Convention provides as follows: 
"If the Court finds that a decision or a measure taken by a legal authority or any other authority of a High Contracting 
Party is completely or partially in conflict with the obligations arising from the ... Convention, and if the internal law 
of the said Party allows only partial reparation to be made for the consequences of this decision or measure, the 
decision of the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party." 

Since delivering the principal judgment, the Court has been notified of a friendly settlement reached 
between the Government and the applicant in respect of the latter’s claim under Article 50 (art. 50) 
(see paragraph 4 above). Having regard to the nature of the terms agreed and to the absence of 
objections by the Commission’s Delegate, the Court finds that the settlement reached is "equitable" 
within the meaning of Rule 53 § 4 of the Rules of Court. Accordingly, the Court takes formal note of 
the settlement and concludes that it is appropriate to strike the case out of its list pursuant to that Rule. 

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY 

Decides to strike the case out of its list. 

Done in English and in French, and notified in writing under Rule 54 § 2, second sub-paragraph, of 
the Rules of Court on 29 March 1990. 

Rolv RYSSDAL 
President 

Marc-André EISSEN 
Registrar 
* Note by the Registrar: The case is numbered 10/1988/154/208.  The second figure indicates the year in which the case 
was referred to the Court and the first figure its place on the list of cases referred in that year; the last two figures indicate, 
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respectively, the case's order on the list of cases and of originating applications (to the Commission) referred to the Court 
since its creation. 
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Menneskerettsdomstolen - Avgjørelser på originalspråk - emd-
1986-12398 

  

COURT (CHAMBER) 

CASE OF ASCH v. AUSTRIA 

(Application no. 12398/86) 

JUDGMENT 

STRASBOURG 

26 April 1991 
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In the Asch case*, 
The European Court of Human Rights, sitting, in accordance with Article 43 (art. 43) of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention")** and 
the relevant provisions of the Rules of Court***, as a Chamber composed of the following judges: 

Mr  R. RYSSDAL, President, 
Mr  F. MATSCHER, 
Sir  Vincent EVANS, 
Mr  R. MACDONALD, 
Mr  C. RUSSO, 
Mr  R. BERNHARDT, 
Mr  A. SPIELMANN, 
Mr  J. DE MEYER, 
Mr  N. VALTICOS, 

and also of Mr M.-A. EISSEN, Registrar, and Mr H. PETZOLD, Deputy Registrar, 
Having deliberated in private on 22 November 1990 and 20 March 1991, 
Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date: 

PROCEDURE 

1.   The case was referred to the Court by the European Commission of Human Rights ("the 
Commission") on 21 May 1990 and then by the Austrian Government ("the Government") on 20 July, 
within the three-month period laid down by Article 32 par. 1 and Article 47 (art. 32-1, art. 47) of the 
Convention. It originated in an application (no. 12398/86) against the Republic of Austria lodged with 
the Commission under Article 25 (art. 25) by an Austrian national, Mr Johann Asch, on 22 August 
1986. 
The Commission’s request referred to Articles 44 and 48 (art. 44, art. 48) and to the declaration 
whereby Austria recognised the compulsory jurisdiction of the Court (Article 46) (art. 46); the 
Government’s application referred to Article 48 (art. 48). The object of the request and of the 
application was to obtain a decision as to whether the facts of the case disclosed a breach by the 
respondent State of its obligations under Article 6 paras. 1 and 3 (d) (art. 6-1, art. 6-3-d). 
2.   In response to the enquiry made in accordance with Rule 33 par. 3 (d) of the Rules of Court, the 
applicant stated that he wished to take part in the proceedings and designated the lawyer who would 
represent him (Rule 30). 
3.   The Chamber to be constituted included ex officio Mr F. Matscher, the elected judge of Austrian 
nationality (Article 43 of the Convention) (art. 43), and Mr R. Ryssdal, the President of the Court 
(Rule 21 par. 3 (b)). On 24 May 1990, in the presence of the Registrar, the President drew by lot the 
names of the other seven members, namely Sir Vincent Evans, Mr R.Macdonald, Mr C. Russo, Mr R. 
Bernhardt, Mr A. Spielmann, Mr J. De Meyer and Mr N. Valticos (Article 43 in fine of the 
Convention and Rule 21 par. 4) (art. 43). 
4.   Mr Ryssdal assumed the office of President of the Chamber (Rule 21 par. 5) and, through the 
Registrar, consulted the Agent of the Government, the Delegate of the Commission and the lawyer for 
the applicant on the need for a written procedure (Rule 37 par. 1). In accordance with the order made 
in consequence, the Registrar received the applicant’s memorial on 3 October; the latter had been 
authorised by the President to use the German language (Rule 27 par. 3). On the same day the 
Government indicated that they did not wish to submit a memorial. 
5.   In a letter of 5 November 1990 the Deputy Secretary to the Commission informed the Registrar 
that the Delegate would submit his observations at the hearing. The Commission produced various 
documents which, on the instructions of the President, the Registrar had requested from it. 
6.   Having consulted, through the Registrar, those who would be appearing before the Court, the 
President directed on 27 July 1990 that the oral proceedings should open on 19 November 1990 (Rule 
38). 
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7.   The hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on the appointed day. 
The Court had held a preparatory meeting beforehand. 
There appeared before the Court: 
- for the Government 

Mr W. OKRESEK, Federal Chancellery,  Agent, 
Mr F. HAUG, Ministry of Foreign Affairs, 
Mrs I. GARTNER, Ministry of Justice,  Advisers; 

- for the Commission 
Mr S. TRECHSEL,  Delegate; 

- for the applicant 
Mr S. GLOSS, Rechtsanwalt,  Counsel. 

The Court heard addresses by the above-mentioned representatives. 

AS TO THE FACTS 

I.   THE PARTICULAR CIRCUMSTANCES OF THE CASE 

8.   Mr Johann Asch, an Austrian national, resides at Laaben in Austria. 
9.   In the night of 5 to 6 July 1985 a dispute broke out between him and the woman he lived with, Mrs 
J.L. She left the house and took refuge at her mother’s home. 
The following morning she consulted a doctor. He sent her the same day to the St Pölten hospital then 
transmitted to that establishment a certificate dated 9 July attesting that she was suffering from 
multiple bruising and headaches. A report drawn up by the hospital, dated 11 July, stated that she 
claimed to have been struck with a belt and that she had several bruises on her body and one on her 
head. 
10.  In the evening of 6 July Mrs J.L. reported the incident to the Brand-Laaben police (Gendarmerie). 
She alleged that the applicant had threatened to use violence on her if she did not get out immediately. 
As she had refused to obey, he had hit her with a belt on her back, on her arms and on her legs. Seeing 
him seize a rifle, she had tried to reason with him and then taken advantage of a moment of calm to 
escape. 
11.  The police officer who had taken down this statement, Officer B., informed the public 
prosecutor’s office of St Pölten by telephone the same evening; he was instructed by that office to file 
a report (anzeigen) concerning Mr Asch, but not to arrest him. 
12.  On the morning of 10 July Mrs J.L. went back to the Brand-Laaben police station to inform the 
relevant officers that she and the applicant had been reconciled and that she had returned to live with 
him on 7 July. She expressed her wish to withdraw her complaint. 
13.  Questioned at the police station in the evening, the applicant denied that he had ill-treated Mrs 
J.L. or threatened her with a rifle. She had, he claimed, only a scratch on her back; in addition, she had 
explained to him that she had lodged a complaint because she had been furious with him. 
14.  On 16 July 1985 the Brand-Laaben police sent a report on Mr Asch to the Neulengbach District 
Court. They substantially repeated the allegations made by Mrs J.L. and produced the medical 
certificate of 9 July, the hospital report of 11 July and the records of the statements of the applicant 
and his woman friend, of 6 and 10 July (see paragraphs 9-10 and 13 above). 
15.  On 7 August 1985 the St Pölten public prosecutor’s office committed the applicant for trial before 
the Regional Court (Kreisgericht) of that town on charges of intimidation (Nötigung, Article 105 of 
the Criminal Code) and causing actual bodily harm (Körperverletzung, Article 83). At the hearing on 
15 November 1985 Mr Asch protested his innocence; according to him, Mrs J.L. had hurt herself in 
the night of 5 to 6 July when she struck the end of the bed. However, he admitted having attacked her 
and having pushed her away from him. 
16.  When questioned by the court, Mrs J.L. availed herself of her right to refuse to give evidence (see 
paragraph 20 below). Subsequently Officer B. testified; he recounted the statements that she had made 
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before him on 6 July 1985 and told the court that she had appeared to him to have been scared. She 
had shown to him the bruises on her arm and the bandage which covered a part of her back. No further 
applications being made by the parties, the judge ordered the report of 16 July, the interview record of 
6 July 1985 (see paragraphs 10-11 and 14 above) and an extract from Mr Asch’s criminal record to be 
read out. 
17.  On 15 November 1985 the court convicted Mr Asch of intimidation and causing actual bodily 
harm and sentenced him to a fine of 80 schillings per day for 180 days. On the basis of the statements 
made at the hearing by the accused and by Officer B., the police investigation and the other evidence 
before it, the court found the facts to be established as described by Mrs J.L. on 6 July. According to 
the judgment, they were corroborated by the doctor’s diagnosis. Moreover the evidence revealed Mr 
Asch’s irascible and unpredictable personality and thus made the version given by Mrs J.L. plausible. 
The court did not find credible the accused’s claims that she had deliberately falsely accused him. 
18.  The applicant appealed. He complained inter alia that the first-instance court had had the record 
of Mrs J.L.’s statements (see paragraphs 10-11 above) read out at the hearing, without having asked 
him to comment on this document or having questioned him or Mrs J.L. He also asked the appeal 
court to order an expert medical opinion and to effect a search of the premises, as, he contended, the 
first-instance court ought to have done. In his view, the fact that Mrs J.L. had withdrawn her 
complaint had deprived the prosecution brought against him of its legal basis. 
19.  On 19 March 1986 the Court of Appeal (Oberlandesgericht) of Vienna upheld the contested 
judgment. It ruled inter alia that, according to well-established case-law, Article 252 par. 2 of the 
Code of Criminal Procedure (see paragraph 21 below) required the court before which the proceedings 
were pending to have the statements made outside court by witnesses who had refused to appear in 
court read out at the hearing, when such statements related to important points. The Court of Appeal 
also held that Mr Asch had failed to give sufficient reasons for his request for an expert opinion, since 
he had provided no evidence casting doubt on the cause of the victim’s injuries. 

II.  THE RELEVANT DOMESTIC LAW 

20.  Under Article 152 par. 1, sub-paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure, the members of the 
accused’s family as referred to in Article 72 of the Criminal Code are exempted from giving evidence; 
they include cohabitees. 
21.  Paragraphs 2 and 3 of Article 252 of the Code of Criminal Procedure are worded as follows: 

"2. The records of on-the-spot inspections and police reports, as well as the accused’s criminal record and any other 
material documents or written evidence, shall be read out at the hearing, unless both parties agree to dispense with 
this proceeding. 

3. After each such document has been read out, the accused shall be asked if he wishes to make any comments 
thereon." 

PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION 

22.  In his application (no. 12398/86) lodged with the Commission on 22 August 1986, Mr Asch 
complained that he had been convicted solely on the basis of the statements of Mrs J.L., who had not 
given evidence before the Regional Court; he relied on Article 6 paras. 1 and 3 (d) (art. 6-1, art. 6-3-d) 
of the Convention. 
23.  The Commission declared the application admissible on 10 July 1989. In its report of 3 April 
1990 (Article 31) (art. 31), it expressed the opinion by twelve votes to five that there had been a 
violation of paragraph 1 of Article 6, taken together with paragraph 3 (d) (art. 6-1, art. 6-3-d) thereof. 
The full text of its opinion is reproduced as an annex to this judgment*. 
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AS TO THE LAW 

ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 (art. 6) 

24.  The applicant complained of a breach of the following provisions of Article 6 (art. 6) of the 
Convention: 

"1. In the determination ... of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... 
tribunal ... . 

... . 

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: 

... 

(d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses 
on his behalf under the same conditions as witnesses against him; 

... ." 

According to the applicant, his conviction by the St Pölten Regional Court was based solely on the 
statements of Mrs J.L. to the police, which were read out at the hearing notwithstanding that she had 
withdrawn her complaint and refused to give evidence in court. He claimed that at no stage of the 
proceedings had he had the opportunity to examine her or to have her examined. By rejecting his 
application for an expert medical opinion, the Vienna Court of Appeal had moreover deprived him of 
the sole means of contesting effectively at least some of Mrs J.L.’s allegations, namely those accusing 
him of causing actual bodily harm. 
The Commission accepted in substance the applicant’s views; the Government disputed them. They 
considered that Mrs J.L.’s statements constituted only one item of evidence amongst others. They 
regarded it as decisive that before the first-instance court Mr Asch had not questioned the police 
officer, had failed to call any witnesses and had not submitted any other application. On this basis they 
concluded that the applicant could not claim that the rights of the defence had been infringed. 
25.  As the guarantees in paragraph 3 of Article 6 (art. 6-3) are specific aspects of the right to a fair 
trial set forth in paragraph 1 (art. 6-1), the Court will consider the complaint under the two provisions 
taken together (see, among other authorities, the Isgrò judgment of 19 February 1991, Series A no 
194-A, p. 12, par. 31). 
Although Mrs J.L. refused to testify at the hearing she should, for the purposes of Article 6 par. 3 (d) 
(art. 6-3-d), be regarded as a witness - a term to be given an autonomous interpretation (ibid., p. 12, 
par. 33) - because her statements, as taken down in writing by Officer B. and then related orally by 
him at the hearing, were in fact before the court, which took account of them. 
26.  The admissibility of evidence is primarily a matter for regulation by national law and, as a rule, it 
is for the national courts to assess the evidence before them. The Court’s task is to ascertain whether 
the proceedings considered as a whole, including the way in which evidence was taken, were fair 
(ibid., p. 11, par. 31). 
27.  All the evidence must normally be produced in the presence of the accused at a public hearing 
with a view to adversarial argument. This does not mean, however, that the statement of a witness 
must always be made in court and in public if it is to be admitted in evidence; in particular, this may 
prove impossible in certain cases. The use in this way of statements obtained at the pre-trial stage is 
not in itself inconsistent with paragraphs 3 (d) and 1 of Article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d), provided that the 
rights of the defence have been respected. As a rule, these rights require that the defendant be given an 
adequate and proper opportunity to challenge and question a witness against him, either when he was 
making his statements or at a later stage of the proceedings (ibid., p. 12, par. 34). 
28.  In this instance, before the trial court only Officer B. recounted the facts of the case, as Mrs J.L. 
had described them to him on the very day of the incident. It would clearly have been preferable if it 
had been possible to hear her in person, but the right on which she relied in order to avoid giving 
evidence cannot be allowed to block the prosecution, the appropriateness of which it is moreover not 
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for the European Court to determine. Subject to the rights of the defence being respected, it was 
therefore open to the national court to have regard to this statement, in particular in view of the fact 
that it could consider it to be corroborated by other evidence before it, including the two medical 
certificates attesting to the injuries of which Mrs J.L. had complained (see paragraph 9 above). 
29.  Furthermore, Mr Asch had the opportunity to discuss Mrs J.L.’s version of events and to put his 
own, first to the police and later to the court. However, on each occasion he gave a different version, 
which tended to undermine his credibility (see paragraphs 13, 15 and 17 above). 
Moreover, the applicant chose not to question Officer B. on, in particular, the latter’s own findings 
(see paragraph 16 above) or to call other witnesses (see paragraph 9 above). 
On the question of the expert medical opinion concerning the alleged injuries, Mr Asch only sought 
such a measure on appeal, at a time when it could reasonably have been supposed that the marks 
caused by the blows had disappeared. In any event, the Court of Appeal found the reasons stated in his 
application to be insufficient (see paragraph 19 above). 
30.  Above all it is clear from the file that Mrs J.L.’s statements, as related by Officer B., did not 
constitute the only item of evidence on which the first-instance court based its decision. It also had 
regard to the personal assessment made by that officer as a result of his interviews with Mrs J.L. and 
the applicant, to the two concurring medical certificates, to the police investigation and to the other 
evidence appearing in Mr Asch’s file (see paragraphs 16-17 above). In this respect, the present case is 
distinguishable from the Unterpertinger case (judgment of 24 November 1986, Series A no. 110) and 
the Delta case (judgment of 19 December 1990, Series A no. 191-A). 
31.  The fact that it was impossible to question Mrs J.L. at the hearing did not therefore, in the 
circumstances of the case, violate the rights of the defence; it did not deprive the accused of a fair 
trial. Accordingly, there has been no breach of paragraphs 1 and 3 (d) of Article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d), 
taken together. 

FOR THESE REASONS, THE COURT 

Holds by seven votes to two that there has been no violation of paragraphs 1 and 3 (d) of Article 6 
(art. 6-1, art. 6-3-d) taken together. 

Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, 
Strasbourg, on 26 April 1991. 

Rolv RYSSDAL 
President 

Marc-André EISSEN 
Registrar 

In accordance with Article 51 par. 2 (art. 51-2) of the Convention and Rule 53 par. 2 of the Rules of 
Court, the joint dissenting opinion of Sir Vincent Evans and Mr Bernhardt is annexed to the present 
judgment. 

R. R. 
M.-A. E. 
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JOINT DISSENTING OPINION OF JUDGES SIR VINCENT EVANS AND 
BERNHARDT 

1.   We are unable to share the view of the majority of the Court that there was no violation of Article 
6 (art. 6) of the Convention in this case. 
2.   The St Pölten Regional Court found Mr Asch guilty of two offences against Mrs J.L. - 
intimidation, in particular by threatening her with a rifle, and causing her actual bodily harm. In 
reaching its findings the court had regard to the statement made at the trial by Officer B., the contents 
of the police report and the applicant’s answers to the charges against him. Nevertheless, it was on 
Mrs J.L.’s statement to the police, which she refused to confirm at the hearing before the court, that 
Mr Asch’s convictions on both counts were essentially based. It is true that there was corroborative 
evidence that in the course of their quarrel she had suffered injuries, but he contended that they were 
the result of an accident and he denied the allegation that he had threatened her with a rifle. Because 
Mrs J.L. availed herself of the right to refuse to give evidence at the trial there was no opportunity at 
any stage of the proceedings for the applicant or his lawyer "to examine" her as a witness against him 
in accordance with paragraph 3 (d) of Article 6 (art. 6-3-d). 
3.   While we concur with the approach of the European Court to the interpretation of the relevant 
provisions of Article 6 (art. 6) as stated in paragraphs 25-27 of the Court’s judgment, the question 
remains whether the rights of the defence were duly respected in this case. 
4.   It is pertinent to note that Mrs J.L.’s statement to the police was made several hours after the 
alleged attack. In the circumstances the possibility could by no means be excluded that her version of 
events was incorrect in material respects. There was further reason to question its veracity when she 
decided to withdraw her complaint and refused to confirm her statement at the hearing before the St 
Pölten Regional Court. In a case of this kind the need to establish the true facts beyond reasonable 
doubt is, of course, relevant not only to the question whether the accused was guilty of the offences 
charged but also, in the event of conviction, to the fixing of the sentence to be imposed. 
5.   We in no way call into question the compatibility with the Convention of the right under Austrian 
law of Mrs J.L. to refuse to give evidence at the hearing. In consequence of the exercise by her of this 
right, however, we are of the view that Mr Asch was, as in the case of Mr Unterpertinger (see the 
Court’s judgment of 24 November 1986, Series A no. 110), convicted on the basis of testimony in 
respect of which his defence rights were restricted to an extent that he did not have a fair trial. 
6.   For these reasons we conclude that there was a breach of paragraph 1, taken in conjunction with 
paragraph 3 (d), of Article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) of the Convention. 
* The case is numbered 30/1990/221/283.  The first number is the case's position on the list of cases referred to the Court in 
the relevant year (second number).  The last two numbers indicate the case's position on the list of cases referred to the 
Court since its creation and on the list of the corresponding originating applications to the Commission. 
 
** As amended by Article 11 of Protocol No. 8 (P8-11), which came into force on 1 January 1990. 
 
*** The amendments to the Rules of Court which came into force on 1 April 1989 are applicable to this case. 
 
* Note by the Registrar: for practical reasons, this annex will appear only with the printed version of the judgment (volume 
203 of Series A of the Publications of the Court), but a copy of the Commission's report is obtainable from the registry. 
 

CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT 
 

CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT 
 
 

ASCH v. AUSTRIA JUDGMENT 
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ASCH v. AUSTRIA JUDGMENT 
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Menneskerettsdomstolen - SAIDI mot FRANKRIKE (Norsk 
sammendrag) 

Instans Menneskerettsdomstolen - Dom - Kammer 
Tittel SAIDI mot FRANKRIKE (Norsk sammendrag) 
Dato 1993-09-20 
Publisert EMDN-1989-14647. Series A no 261-C. 
Saksgang 14647/89 
Viktighetsnivå 
Klager Saídi 
Innklaget Frankrike 
Konklusjon Krenkede artikler: 6(1) og 6(3) d). Erstatning delvis tilkjent. Enstemmig. 
Votum 
Artikler/stikkord   EMK art 26 ,  EMK art 6 (1),  EMK art 6 (3) d),  EMK art 50 - Domfellelse i straffesak 

basert på utsagn fra vitner som ikke ble konfrontert med tiltalte. 
Rettspraksis 

Fakta: 
Fahrat Saïdi (klager), fransk statsborger, ble pågrepet i en narkotikasak 29 mai 1986 i forbindelse med to 

personer som hadde dødd av en overdose heroin noen dager tidligere. Klager ble avhørt. Senere på dagen ble 
klager utpekt av tre narkotikamisbrukere som den som stod bak salg av heroin til de to avdøde. Klager ble siktet 
for besittelse og salg av heroin og for handlinger med døden til følge. Klager var varetektsfengslet fra 
pågripelsen og under etterforskningen. Politiet innhentet flere vitneutsagn fra personer i narkotikamiljøet som 
utpekte klager som narkotikalanger. Klager ble tiltalt for samme forhold 4 desember 1986, og dømt til ti års 
fengsel 3 februar 1987. Også en annen person ble dømt for samme forhold. Begge de domfelte samt 
påtalemyndigheten anket dommen inn for appellretten i Aix-en-Provence. Appellretten reduserte straffen for 
klager til åtte år, og han ble frikjent for å ha forvoldt den ene personens død. I begge instanser ble klager 
besluttet utvist fra Frankrike. Domfellelsen var basert på de tre narkotikamisbrukerne som hadde utpekt klager 
den 29 mai 1986 gjennom en speilvegg og ved bruk av fotografier. Klager anket saken inn for kassasjonsretten, 
bl.a. med påstand om at domfellelsen på grunnlag av disse vitneutsagnene stred mot Konvensjonen. Anken ble 
avvist 19 august 1988. Da klagers dom var ferdig sonet, nektet han å etterkomme ordren om utvisning, og ble 
domfelt for dette. En ankesak om dette forhold var under behandling da klagers sak kom opp for Domstolen. 

Klage og kommisjonsbehandling: 

Klager klaget til Kommisjonen 17 januar 1989. Han hevdet at det forelå krenkelse av Art 6(1) og (3) d) fordi 
domfellelsen hadde sin basis i vitneutsagn som klager ikke kunne imøtegå i retten. 

I sin rapport av 14 mai 1992 fant Kommisjonen at det forelå en krenkelse av begge bestemmelser (dissens 13-
3). 

Saken ble henvist til Domstolen av Kommisjonen. 

Domstolens behandling: 

Art 26: Regjeringen hevdet prinsipalt at saken måtte avvises pga manglende uttømming av nasjonale 
rettsmidler ettersom påstanden om brudd på Konvensjonen først var blitt fremført i kassasjonsretten. Domstolen 
tok utgangspunkt i sin dom i saken Cardot mot Frankrike (no. 11069/84), hvor det var blitt uttalt at Art 26 måtte 
anvendes med en viss grad av fleksibilitet og uten unødig formalisme. Dette betydde normalt at klager måtte ha 
fremført de samme påstander som ble ført for Domstolen også for nasjonale domstoler, i hvert fall i realiteten. 
Domstolen fant ikke grunn til å si - og var derfor uenig med regjeringen i - at klager ikke hadde oppfylt disse 
vilkårene. 

Art 6(1) og (3) d): Klager hevdet at han ikke hadde fått en rettferdig rettergang, ettersom han ikke var blitt 
konfrontert med vitnenes utsagn i retten og derfor hadde hatt mulighet til å imøtegå deres påstander ansikt mot 
ansikt. Det var kun på grunn av disse vitneutsagnene at klager var blitt straffedømt. Domstolen minnet om at 
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bevisførselsregler prinsipalt ble regulert i nasjonal rett, og at det først og fremst er opp til nasjonale domstoler å 
anvende slike regler. Domstolens oppgave var å forsikre seg om at rettergangen i sin helhet - herunder 
bevisførselsreglene slik de var blitt anvendt i denne saken - oppfylte kravene til «rettferdighet» i Art 6s forstand 
(se f eks Edwards mot Storbritannia, pkt 34). 

Alle beviser må normalt fremlegges i nærvær av den tiltalte i en offentlig rettergang. Å legge til grunn bevis 
som er blitt innhentet på etterforskningsstadiet var imidlertid ikke i seg selv i strid med kravene i 
Konvensjonen, så lenge forsvarets rettigheter ble respektert. Disse rettighetene krevde som regel at den tiltalte 
fikk en adekvat og skikkelig mulighet til å imøtegå og utspørre vitner mot ham enten på etterforskningsstadiet 
eller på et senere tidspunkt under rettergangen (se f eks Isgrò mot Italia, pkt 34 (no. 11339/85)). Domstolen la 
til grunn at domfelte - og hans medtiltalte - var blitt dømt ene og alene på grunnlag av vitneutsagnene i saken, 
og at klager ikke på noe tidspunkt hadde hatt mulighet til å imøtegå disse utsagnene ved en direkte 
konfrontasjon med vitnene. Dette medførte at klagers var blitt fratatt viktige garantier som ligger i kravet om en 
rettferdig rettergang. Domstolen fant det påkrevet å understreke at den var fullt klar over de unektelige store 
vansker som var forbundet med kampen mot narkotikasmugling, særlig når det gjaldt bevisspørsmål, men slike 
hensyn kunne ikke legitimere et inngrep i den tiltaltes rett til et effektivt forsvar i en straffesak. Det forelå en 
krenkelse av både Art 6(1) og (3) d). 

Art 50: Klager ble tilkjent dekning av prosessrelaterte utgifter, men fikk ikke medhold i kravet om erstatning 
for selve konvensjonsbruddet. Domstolen mente statueringen av krenkelse var kompensasjon god nok.
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Menneskerettsdomstolen - Avgjørelser på originalspråk - emd-
1996-30409 

 

FOURTH SECTION  
 

DECISION  
 

AS TO THE ADMISSIBILITY OF  
 

Application no. 30409/96 

by Harri PELTONEN 

against Finland  
 

      The European Court of Human Rights (Fourth Section) sitting on 11 May 1999 as a Chamber 
composed of  
 

      Mr G. Ress, President, 

      Mr M. Pellonp�� , 

      Mr L. Caflisch, 

      Mr J. Makarczyk, 

      Mr I. Cabral Barreto, 

      Mr V. Butkevych, 

      Mrs N. Vajic, Judges, 

      Mr J. Hedigan, 

      Mrs S. Botoucharova, Substitute Judges,  
 

with Mr V. Berger, Section Registrar;  
 

      Having regard to Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms;  
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      Having regard to the application introduced on 22 February 1996 by Harri PELTONEN against 
Finland and registered on 8 March 1996 under file no. 30409/96;  
 

      Having regard to the report provided for in Rule 49 of the Rules of Court;  
 

      Having deliberated;  
 

      Decides as follows:  
 

  
 
THE FACTS  
 

      The applicant is a Finnish national, born in 1962 and currently serving his prison sentence in 
Kerava Youth Prison in Kerava, Finland. He is represented before the Court by Ms Tiina Nyst� n, a 
lawyer practising in Helsinki.  
 

      The facts of the case, as submitted by the applicant, may be summarised as follows.  
 

      On 3 May 1994 N. was charged before the Helsinki District Court (k� r� j� oikeus, tingsr� tt) with 
aggravated narcotics offences concerning at least 30 kilos of cannabis (case R 94/2284). He had stated 
to the police that he had committed several aggravated narcotics offences in 1992-1994 and 
incriminated several other people, including the present applicant, during the police investigations. 
The case was adjourned until 17 May 1994 as the police investigations had not finished.   
 

      N.� s case was heard on 17 and 31 May 1994. N. confessed to the court that he had dealt in about 
200 kilos of cannabis. The case was adjourned until 14 June 1994 as the police investigations 
continued.   
 

      On 19 May 1994 the present applicant, Mr Peltonen, was taken into police custody as he was 
suspected of an aggravated narcotics offence on the basis of the information revealed by N. to the 
police. The applicant was brought before the Helsinki District Court four days later, i.e. on 23 May 
1994. The court ordered his detention on remand until the first hearing of his case (case R 94/3064) on 
14 June 1994.  
 

      On 14 June 1994 N. was charged with additional aggravated narcotics offences which he 
confessed to. The case (case R 94/2284) was again adjourned until 21 June 1994.   
 

      There was a hearing in the present applicant� s case (case R 94/3064) before the Helsinki District 
Court on 14 June 1994, in which the applicant was charged with an aggravated narcotics offence and 
illegal possession of a firearm. The applicant was suspected of having had in his possession 12.5 kilos 
of cannabis with intention to deal therein in March 1994 and a firearm. The applicant confessed to the 
illegal possession of a firearm and denied the narcotics offence. The case was adjourned until 21 June 
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1994.   
 

      On 21 June 1994 before the District Court N. repeated all his statements to the police and stated 
that he would stand by them. N.� s case (case R 94/2284) was joined with another case (R 94/1409).  
 

      The applicant� s case (R 94/3064) was heard on 21 June 1994 separately from N.� s case. The 
applicant� s case was adjourned until 5 July 1994 as the police investigations had not finished.   
 

      On 5 July 1994 the applicant� s case was again heard separately from N.� s case. The applicant 
was additionally charged with several aggravated narcotics offences. He was suspected of having 
possessed 10-15 kilos of cannabis in April-May 1993, 14-15 kilos of cannabis in June 1993, 20 and 
12.5 kilos of cannabis in August 1993, 20 kilos of cannabis in September 1993, 20 kilos of cannabis 
October 1993 and 25 kilos of cannabis in November 1993. The applicant denied all the additional 
charges. The case was adjourned until 19 July 1994.   
 

      On 5 July 1994 there was also a hearing in case R 94/1409 (the case number used after the joinder 
of N.� s case with another case) against N. and now twelve other accused, concerning several 
aggravated narcotics offences. Several charges were brought against N. and other co-accused. The 
case was adjourned until 19 July 1994.   
 

      On 19 July 1994 the applicant� s case (R 94/3064) was again heard separately from N.� s case. 
The applicant denied all the charges and stated that they were all based solely on N.� s statements 
made in the course of a police investigation and a hearing at which the applicant was not represented 
and that there was no other evidence against him. He requested to be released as he had not been given 
an opportunity to question N. He also submitted that N. had changed his statements to the police so 
that these could not be found credible. The public prosecutor objected to the applicant� s request, 
stating that the applicant would, if released, interfere with the investigations which had not yet 
finished. The case was adjourned until 2 August 1994.  
 

      By this time there was also a hearing in case R 94/1409 against N. and eighteen other accused (not 
including the applicant). N. stated to the District Court that he would not repeat his previous 
statements and retracted them. The case was also adjourned until 2 August 1994.  
 

      On 2 August 1994 the applicant� s case (R 94/3064) was joined with yet another case (R 94/3270) 
in which there were five other accused concerning the same drug trafficking offences (including H. to 
whom the applicant had allegedly given the drugs). The public prosecutor stated that the 
investigations were still unfinished and requested that the case should be adjourned. The applicant 
stated that he would respond to the charges in detail as soon as N. can be questioned. H. denied that 
the applicant had had anything to do with the narcotics. The case was adjourned until 16 August 
1994.   
 

      On 2 August 1994 there was also a hearing in case R 94/1409 against N. and several other 
accused. The case was adjourned until 16 August 1994.  
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      On 16 August 1994 there was a hearing in the applicant� s case (now R 94/3270 after the joinder 
of the applicant� s case with H.� s case). The applicant requested to be released as there was nothing 
left to � interfere with�  in the investigations and as he had still not been given a chance to put 
questions to N. The case was adjourned until 30 August 1994.   
 

      By this time there was also a hearing in case R 94/1409 against N. and others. The case was 
adjourned until 30 August 1994.  
 

      On 30 August 1994 there was a hearing in both cases (R 94/1409 and R 94/3270) which were now 
joined. There was a total of 20 accused including the applicant, N. and H. The public prosecutor asked 
N. whether the applicant had been with H. collecting the drugs from N. N. answered � no� . N. also 
stated that at his stage he did not want to repeat everything he had said about H., the applicant and two 
other accused. The public prosecutor withdrew a part of the charges (concerning five kilos of cannabis 
at the end of 1993) against the applicant but stated that the applicant had dealt in two kilos of cannabis 
on 11 February 1994. The applicant� s legal counsel asked N. questions about the latter� s health. 
After this questioning the counsel stated that N. was ill and could not properly concentrate on the 
questions put to him during this hearing. She also submitted that there were several discrepancies 
between N.� s various statements and that N.� s statements did not support the charges against the 
applicant. The case was adjourned until 13 September 1994.  
 

      On 13 September 1994 there was another hearing in case R 94/1409 before the District Court. The 
public prosecutor submitted several police investigation reports to the court. The case was adjourned 
until 27 September 1994.  
 

      On 27 September 1994 the case was heard again. The public prosecutor submitted new police 
investigation reports to the court. N. refused to comment on any of his statements and stated that he 
would remain silent. He also stated that he would not answer any questions put to him as he �wanted 
to reserve an opportunity for all the innocent co-accused to tell the truth� . The applicant� s legal 
counsel stated that she had prepared questions for N. but could not put them to him at the moment as 
N. had said that he would not answer any questions. The case was adjourned until 11 October 1994. 
The applicant was ordered to be released from detention.  
 

      At the District Court hearing on 11 October 1994 N. again refused to repeat his statements 
concerning the applicant, H. and two others as he could not � take the responsibility if innocent men 
were convicted on the basis of his statements� . The applicant� s legal counsel put a question to N. 
(the question and any answer to it is not on the file). The case was adjourned until 25 October 1994.  
 

      On 25 October 1994 the case was heard again. The applicant submitted that the only evidence 
against him was the earlier statements of N. and that N. had withdrawn them. N. was convicted of 13 
aggravated narcotics offences and two counts of possession of an illegal firearm and sentenced to 
twelve years and six months�  imprisonment. Two other accused were convicted of different narcotics 
offences and sentenced to imprisonment. The rest of the case was adjourned until 8 November 1994, 
including the applicant� s case.  
 

      On 8 November 1994 the case was heard again. The public prosecutor submitted a report, dated 7 
November 1994, to the court concerning telecommunications between the accused. The report had 
been served on the applicant� s legal counsel the previous afternoon. The public prosecutor submitted 
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a complete list of the telephone calls, with details of their duration and dates, but the legal counsel was 
provided only with a list concerning the number of the phone calls. The applicant� s counsel 
commented telecommunications between the accused, without requesting a further adjournment on the 
basis of the new report. The counsel gave her closing speech in which the fact that the report 
concerning telecommunications had been submitted to the counsel only on the previous day was not 
raised. The District Court convicted the applicant of eight aggravated narcotics offences and illegal 
possession of a firearm and sentenced him to eight years and six months�  imprisonment. The 
applicant was detained on remand. The reasoning of the court reads as follows:  
 

(translation from Finnish)  
 

� [The applicant] has denied all the charges except for charge number 31 [concerning illegal 
possession of a firearm]. ...  
 

The conviction is based on N.� s statements. The District Court has stated above why it has found 
N.� s statements credible. N. told about the applicant� s participation at a fairly early stage of the 
investigations and in a fairly detailed manner. N. revealed that [the applicant] had assisted H. when H. 
collected the cannabis from N. N. identified the suitcase confiscated from [the applicant] as similar to 
the suitcase used by [the applicant] when collecting the cannabis from him. H. stated that [the 
applicant] had taken care of certain things for him. N.� s statement concerning the close co-operation 
between H. and [the applicant] is also supported by the fact that [the applicant] has lived with his 
girlfriend in a flat rented by H. from the City of Helsinki. Also Mrs H. has testified that [the applicant] 
had helped H. with all kinds of things. [The applicant] has, inter alia, witnessed H.� s signature to a 
deed concerning H.� s flat in Porvoo. One of the witnesses, M., has testified that [the applicant] had 
been � hanging around�  a garage owned by N. [The applicant] had been there fairly often either alone 
or with H. [The applicant� s] girlfriend has had a car put to her disposal by H. [The applicant] has 
stated that a mobil phone line was opened in his name in the spring 1994. The mobile phone was, 
however, in the use of H. and was also left with H. This has also been certified by Mrs H.  
 

36,000 Finnish Marks (FIM) was confiscated from [the applicant] when he was arrested. FIM 25,000 
of the above-mentioned money was hidden in the body of a car. Considering that [the applicant] has 
testified that he has been unemployed for quite some time now it is not credible that the money was 
earned by him as a locksmith.  
 

H. has had much more telephone connections with [the applicant] than any other accused in this case. 
In addition to that [the applicant] has been in close contact with the rest of the accused.  
 

It must be found that [the applicant] has received at least FIM 36,000 as the illegal profit of his 
actions.�   
 

      On 7 December 1994 the applicant appealed to the Helsinki Court of Appeal (hovioikeus, 
hovr� tt), requesting an oral hearing before the Court of Appeal. He stated that he should not have 
been found guilty on the basis of N.� s statements as there was no other evidence against him and as 
N. had withdrawn his statements as far as the applicant was concerned. The applicant and N. did not 
appear before the court at the same hearing until 30 August 1994. At that hearing N. did not repeat his 
statements concerning the allegations against the applicant. The additional investigations did not 
finish until 27 September 1994, when N. declared that he would remain silent from then onwards. N. 
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did not repeat his statements at the later stages of the proceedings and, thus, no questions were put to 
N. either by the applicant� s counsel or by the public prosecutor. According to the applicant, N.� s 
statements could not be regarded as credible and therefore, there was no evidence at all against him. 
He also pointed out that the report concerning telecommunications between the accused was finished 
on 7 November 1994 and submitted to the court and to the accused� s legal counsel on 8 November 
1994, i.e. on the day of the conviction.  
 

      On 27 April 1994 the Court of Appeal upheld the District Court� s judgment without holding an 
oral hearing. On 8 September 1995 the Supreme Court (korkein oikeus, h� gsta domstolen) refused the 
applicant leave to appeal.   
 
  
 

COMPLAINTS  
 

1. The applicant complains that he was not given a fair trial as there was no equality of arms. The 
public prosecutor had questioned N. at a hearing at which the applicant was not represented and N. 
had never repeated his statements in the applicant� s presence. The public prosecutor had therefore 
been in a better position to examine N.� s statements. The applicant was not given the right to obtain 
the examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him, as he 
was not able to put questions to N. He invokes Article 6 ��  1 and 3 (d) of the Convention.  
 

2. The applicant complains that he was not presumed innocent until proved guilty. He invokes Article 
6 �  2 of the Convention in this respect.  
 

3. The applicant also complains that he was not afforded adequate time and facilities for the 
preparation of his defence as the police report concerning telecommunications between the accused 
was served on his legal counsel on 7 November 1994 and the case was heard and decided on the 
following day. The public prosecutor had a much more detailed list than the defence counsel. He 
invokes Article 6 �  3 (b) of the Convention in this respect.  
 

4.  Finally, the applicant complains about the lack of an oral hearing before the Court of Appeal. He 
invokes Article 6 �  1 of the Convention in this respect.  
 
  
 

THE LAW  
 

1. The applicant complains that he was not given a fair trial as there was no equality of arms. The 
public prosecutor had questioned N. at a hearing at which the applicant was not represented and N. 
never repeated his statements in the applicant� s presence. The public prosecutor had therefore been in 
a better position to examine N.� s statements, and the conviction was based on those statements. The 
applicant was not afforded the right to obtain the examination of witnesses on his behalf under the 
same conditions as witnesses against him, as he was not able to put questions to N.  
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      The applicant invokes Article 6 ��  1 and 3 (d) of the Convention which as far as relevant, reads 
as follows:  
 

� 1.  In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and 
public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. 
...  
 

3.  Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: ...   
 

d.  to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination 
of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him; ...�  

  
 

      The Court first recalls that its task is not to examine whether or not the applicant was guilty or 
innocent of the offences of which he was convicted. The admissibility of evidence and related 
questions are primarily matters for regulation by national law and it is in principle for the national 
courts to assess the evidence before them (see, e.g., Eur. Court H.R., Doorson v. the Netherlands 
judgment of 26 March 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-II, p. 470, �  67). The 
Court� s task is to ascertain whether the proceedings in their entirety, including the way in which the 
evidence was taken, were fair. All the evidence must normally be produced in the presence of the 
accused at a public hearing with a view to adversarial argument. However, the use as evidence of 
statements obtained prior to the trial is not in itself inconsistent with Article 6 of the Convention, 
provided that the rights of the defence have been respected. As a rule these rights require that the 
defendant be given an adequate and proper opportunity to challenge and question a witness against 
him either when he was making his statement or at a later stage of the proceedings (see, e.g., Eur. 
Court HR, Sa� di v. France judgment of 20 September 1993, Series A no. 261-C, p. 56, �  43).   
 

      In the present case there were five hearings at which the applicant and N. were both present. On 30 
August 1994the applicant� s counsel put to N. certain questions concerning the latter� s health. On 11 
November 1994 the applicant� s counsel again put a question to N. but it is not known whether the 
question was answered. It appears that the applicant� s counsel did not put any further questions to N. 
even though she had the opportunity on several other occasions. While N.� s persistence to remain 
silent may have made further questioning futile, in the circumstances of the present case this neither 
discloses lack of equality of arms nor justifies the conclusion that the judicial authorities denied the 
applicant the possibility of examining witnesses in conformity with Article 6 ��  1 and 3 (d) of the 
Convention.  
 

      As to the complaint that the applicant� s conviction was based on N.� s statements not repeated in 
the applicant� s presence, the Court recalls that it is in principle for the national courts to assess the 
evidence before them. There is no indication that by regarding the original statements of N. as credible 
the national courts acted arbitrarily or otherwise exceeded their margin of appreciation in this 
respect.    
 

      An examination by the Court of this complaint as it has been submitted does not therefore disclose 
any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention and in particular in 
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the above Article.   
 

      It follows that this part of the application is manifestly ill-founded and must be rejected pursuant 
to Article 35 �  4 of the Convention.   
 

2. The applicant complains that he was not presumed innocent until proved guilty. He invokes Article 
6 �  2 of the Convention which reads as follows:  
 

�Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according 
to law.�  

  
 
 The Court recalls first that the presumption of innocence guaranteed by Article 6 �  2 of the 
Convention requires, inter alia, that when carrying out their duties, the members of the court should 
not start with the preconceived idea that the accused has committed the offence charged; the burden of 
proof is on the prosecution, and any doubt should benefit the accused (see Eur. Court HR, Barber� , 
Messegu�  and Jabardo v. Spain judgment of 6 December 1988, Series A no. 146, p. 33, �  77).   
 

      Assuming that domestic remedies have been exhausted concerning this complaint, the Court finds 
no indication that the trial court started from the presumption that the applicant had committed the 
offences of which he had been charged. Thus, there is no appearance of a violation of Article 6 �  2 of 
the Convention.   
 

      It follows that this part of the application must be rejected as being manifestly ill-founded within 
the meaning of Article 35 �  4 of the Convention.  
 

3.  The applicant also complains that he was not afforded adequate time and facilities for the 
preparation of his defence as the police report concerning telecommunications between the accused 
was served on his legal counsel on 7 November 1994 and the case was heard and decided on the 
following day. The public prosecutor had a much more detailed list than the defence counsel. The 
applicant invokes Article 6 �  3 (b) of the Convention which reads as follows:  
 

      � 3.  Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:  

... 

b.  to have adequate time and facilities for the preparation of his defence; ...�   
 

      The adequacy of the time and facilities required by this provision will depend upon the particular 
facts of the case. However, where an accused considers that the time allowed is inadequate, he or she 
should, if possible under domestic law, seek an adjournment or postponement of the hearing (cf, e.g., 
Eur. Court HR, Campbell and Fell judgment of 28 June 1984, Series A no. 80, p. 45, �  98).   
 

      In the present case the Court notes that the applicant neither questioned the alleged lack of 
facilities before the District Court nor requested an adjournment of the case. The applicant� s counsel 
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gave her closing speech during the final hearing without requesting an adjournment of the case or 
requesting a more detailed list of the telecommunications between the accused. Moreover, the 
applicant did not raise this point in his appeal to the Court of Appeal either, referring to it only in his 
leave to appeal application submitted to the Supreme Court. In these circumstances the applicant 
cannot be regarded as having exhausted the domestic remedies available to him under Finnish law.   
 

      It follows that the applicant has not complied with the condition as to the exhaustion of domestic 
remedies and this part of his application must be rejected under Article 35 �  4 of the Convention.  

  
 
   

4. As regards the complaint concerning the lack of an oral hearing before the Court of Appeal, the 
Court recalls that in accordance with the Finnish reservation at the time, Finland could not guarantee a 
right to an oral hearing in proceedings before the appeal courts insofar as the Finnish law in force at 
the time of the proceedings did not provide such a right. The Court finds that this complaint is covered 
by the reservation.  
 

      It follows that this complaint is incompatible with the Convention ratione materiae and must be 
rejected under Article 35 �  4 of the Convention.  
 

      For these reasons, the Court, unanimously,   
 

DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE.  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

      Vincent Berger Georg Ress  
 
 Registrar President 

gs did not provide such a right. The Court finds that this complaint is covered by the reservation.  
 

      It follows that this complaint is incompatible with the Convention ratione materiae and must be 
rejected under Article 35 �  4 of the Convention.  
 

      For these reasons, the Court, unanimously,   
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Menneskerettsdomstolen - Avgjørelser på originalspråk - emd-
1997-34896 

  

PREMIÈRE SECTION 

AFFAIRE CRAXI c. ITALIE 

(Requête no 34896/97) 

STRASBOURG 

5 décembre 2002 

DÉFINITIF 

05/03/2003 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut 
subir des retouches de forme. 
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En l'affaire Craxi c. Italie, 
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée 
de : 

Mme F. TULKENS, présidente,  
 MM. G. BONELLO,  
  P. LORENZEN,  
 Mmes N. VAJIĆ,  
  S. BOTOUCHAROVA,  
 M. V. ZAGREBELSKY,  

 Mme E. STEINER, juges,  
et de M. S. NIELSEN, greffier adjoint de section, 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 octobre 2001 et 14 novembre 2002, 
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : 

PROCÉDURE 

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34896/97) dirigée contre la République italienne et 
dont un ressortissant de cet Etat, M. Benedetto Craxi (« le requérant »), avait saisi la Commission 
européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 décembre 1996 en vertu de l'ancien 
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la 
Convention »). 
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Mes G. Guiso et V. Lo Giudice, avocats à Milan. Le 
gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. 
Esposito. 
3.  Le requérant dénonçait en particulier le caractère inéquitable d'une procédure pénale dirigée contre 
lui au motif qu'il n'avait pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa 
défense et n'avait pas pu interroger ou faire interroger les témoins à charge, ainsi qu'en raison de 
l'influence qu'une campagne de presse aurait eue sur les juges appelés à se prononcer sur les 
accusations portées contre lui (article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et d) de la Convention). 
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). 
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de 
celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée 
conformément à l'article 26 § 1 du règlement. 
6.  Par une décision du 11 octobre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable. 
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du 
règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1 du 
règlement). 
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire 
(article 59 § 1 du règlement). La Cour ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas 
lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), le 
requérant a soumis des commentaires écrits sur les observations du Gouvernement. 

EN FAIT 

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 
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9.  Le requérant était né en 1934. Il est décédé à Hammamet (Tunisie) le 19 janvier 2000. Par un 
courrier du 16 février 2000, sa veuve, Mme Anna Maria Moncini Craxi, et ses deux enfants, Mme 
Stefania Craxi et M. Vittorio Craxi, ont indiqué qu'ils souhaitaient continuer la procédure devant la 
Cour. 

A.  Les poursuites engagées contre le requérant 

10.  En décembre 1988, les groupes Eni et Montedison conclurent une convention prévoyant la 
constitution de la société Enimont dans le but de développer des activités dans le secteur de la chimie. 
La conclusion de cet accord fut précédée d'une série de rencontres des représentants des deux sociétés 
avec des représentants des grands partis politiques. 
11.  Par la suite, le parquet de Milan eut connaissance de graves irrégularités, intervenues lors des 
tractations, qui avaient été indûment favorables à la société Montedison, et préjudiciables aux intérêts 
de la société publique Eni. 
12.  En 1992, le parquet de Milan inculpa de nombreuses personnes, dont le requérant, du chef de faux 
en écritures comptables, financement illégal de partis politiques, corruption, concussion et recel, 
toutes infractions commises en particulier à l'occasion de la cession de la participation de la société 
Montedison à la société Enimont en novembre 1990 et lors des élections législatives de 1992. 
13.  Faisant droit à une demande du parquet, le juge des investigations préliminaires de Milan décida 
de poursuivre d'abord l'un des accusés, M. Sergio Cusani, dans une procédure séparée. Le procès 
suscita beaucoup d'intérêt dans le public. Lors des audiences qui se tinrent de septembre 1993 à avril 
1994, le tribunal de Milan entendit de nombreux témoins. Le 17 décembre 1993, le requérant fut 
entendu. Comme beaucoup d'autres par la suite, cette audience fut retransmise par la radio et la 
télévision et fit l'objet d'articles de presse dans le monde entier. 
14.  Le 23 avril 1994, M. Cusani fut condamné à huit ans d'emprisonnement et à une amende de 
16 000 000 lires italiennes (8 263 euros) pour faux en écritures comptables, infractions à la législation 
sur le financement des partis politiques et appropriation indue. Il fut reconnu coupable, entre autres, 
d'avoir versé la somme d'au moins 3 409 000 000 lires (environ 1 760 601 euros) au requérant. 
15.  Entre-temps, de janvier à octobre 1993, le parquet de Milan avait délivré au requérant vingt-six 
notifications des poursuites (avvisi di  garanzia) dirigées contre lui, notamment pour corruption, 
concussion, recel et infractions à la législation sur le financement des partis politiques. Les 10 mai et 
10 septembre 1993 et le 7 mai 1994, le parquet de Rome délivra également des avis de poursuites à 
l'encontre du requérant pour concussion, infractions à la législation sur le financement des partis 
politiques, corruption et abus d'autorité. 
16.  Le déclenchement des poursuites à l'encontre du requérant et d'autres personnes du monde 
politique, économique et institutionnel continua à faire l'objet de l'attention des médias. 
17.  Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan dans six procédures différentes, 
à savoir les affaires Eni-Sai, Banco Ambrosiano, Enimont, Metropolitana Milanese, Cariplo et Enel. 
18.  Le 9 novembre 1994, l'avocat du requérant observa que la plupart des dates des audiences fixées 
dans les différentes procédures engagées contre son client coïncidaient, et que les procédures étaient 
conduites avec une célérité tout à fait inhabituelle. De ce fait, il demanda au président du tribunal de 
Milan d'organiser les différentes procédures de façon à respecter les droits de la défense. 
19.  Lors d'un entretien qui eut lieu le 10 janvier 1995, le premier président de la cour d'appel de 
Milan informa le défenseur du requérant qu'il n'était pas en mesure de régler ce problème lui-même, 
mais que la question de l'organisation des débats avait été soumise aux présidents des différentes 
sections du tribunal saisies des procédures en cause. 
20.  Le tribunal de Milan rendit les jugements suivants : 
– le 29 juillet 1994, dans l'affaire Banco Ambrosiano, un jugement condamnant le requérant à huit ans 
et six mois d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse ; 
– le 6 décembre 1994, dans l'affaire Eni-sai, un jugement condamnant le requérant à cinq ans et six 
mois d'emprisonnement pour corruption ; 
– le 27 octobre 1995, dans l'affaire Enimont, un jugement condamnant le requérant à quatre ans 
d'emprisonnement pour faux en écritures comptables, infractions à la législation sur le financement 
des partis politiques et appropriation indue ; 
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– le 16 avril 1996, dans l'affaire Metropolitana Milanese, un jugement condamnant le requérant à huit 
ans et trois mois d'emprisonnement et à une amende de 150 000 000 lires italiennes (environ 77 468 
euros) pour corruption ; 
– le 26 avril 1996, dans l'affaire Cariplo, un jugement acquittant le requérant de l'accusation de recel. 

B.  Les procès de première et deuxième instance concernant l'affaire Eni-sai 
21.  Dans le cadre de l'affaire Eni-sai, à une date non précisée, le parquet de Milan demanda le renvoi 
en jugement du requérant, qui était accusé de corruption. Selon la thèse du parquet, le requérant aurait, 
en coopération avec ses coïnculpés, influencé et favorisé l'adoption d'un projet de coentreprise (joint 
venture) entre trois sociétés (dont les sociétés Eni et Sai) appartenant au secteur des assurances. Afin 
de conclure cet accord, les accusés auraient illégalement versé aux fonctionnaires publics et aux 
dirigeants des sociétés susmentionnées la somme de 17 milliards de lires italiennes (environ 8 779 767 
euros), avec la promesse d'un versement ultérieur de 3 à 7 milliards de lires (respectivement environ 
1 549 370 et 3 615 198 euros). Le requérant lui-même et l'un de ses coïnculpés étaient considérés 
comme les instigateurs du projet et également comme les destinataires des sommes en cause. 
22.  Au cours de l'instruction, certains coïnculpés du requérant, notamment MM. Cusani, Ligresti, 
Molino et Rapisarda furent interrogés. Un autre coïnculpé, M. Cagliari, qui était incarcéré à la prison 
de Milan et avait été interrogé le 16 juillet 1993, mit fin à ses jours le 20 juillet 1993, quatre jours 
après sa déposition. 
23.  L'audience préliminaire eut lieu le 24 janvier 1994. 
24.  Par une ordonnance du 27 janvier 1994, le juge des investigations préliminaires renvoya le 
requérant et neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de Milan. Par la suite, deux autres 
personnes firent l'objet de poursuites pénales dans cette affaire. 
25.  La première audience devant le tribunal de Milan fut fixée au 29 mars 1994. 
26.  Lors de cette audience, l'avocat du requérant présenta une copie d'un certificat médical établi en 
Tunisie attestant que le requérant, atteint de diabète et souffrant d'une pathologie cardio-vasculaire, 
était hospitalisé à Tunis. Il attira également l'attention du tribunal sur le fait que la sécurité personnelle 
du requérant aurait été en danger à Milan, comme le montraient un rapport établi par un agent de 
police et une agression dont le requérant avait fait l'objet lors de sa participation à l'audience dans le 
cadre d'une autre procédure judiciaire. Invoquant un empêchement légitime et absolu de son client à 
comparaître, l'avocat demanda l'ajournement des débats. 
27.  Le tribunal estima cependant que ces circonstances ne justifiaient pas l'absence du requérant et le 
déclara défaillant. Il se référa, en particulier, à une note de la Préfecture dont il ressortait aucun danger 
concret et actuel ne menaçait l'intégrité physique du requérant. 
28.  Le 5 mai 1994, le requérant quitta l'Italie pour la Tunisie. Après une courte visite en France, le 16 
mai 1994, il s'établit définitivement en Tunisie. Il ne retourna plus en Italie jusqu'à son décès, survenu 
le 19 janvier 2000 à Hammamet (Tunisie). Le 17 mai 1994, soit après le départ du requérant, la 
Préfecture de Milan informa ses avocats que leur client faisait l'objet d'une mesure de précaution, à 
savoir l'interdiction de quitter le territoire italien. 
29.  Cinquante-cinq autres audiences eurent lieu entre avril et décembre 1994. Lors des audiences, le 
tribunal autorisa la lecture des déclarations faites le 16 juillet 1993 par M. Cagliari au représentant du 
parquet, selon lesquelles le requérant était l'un des principaux hommes politiques à avoir approuvé le 
projet de coentreprise. 
30.  Les coïnculpés, MM. Cusani, Ligresti et Molino, ainsi qu'une personne accusée dans une 
procédure connexe, M. Larini, déclarèrent se prévaloir de leur droit de garder le silence. De ce fait, en 
vertu de l'article 513 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), tel qu'en vigueur à l'époque 
des faits, le tribunal autorisa la lecture des déclarations qu'ils avaient faites au cours des investigations 
préliminaires. Ces déclarations, qui mettaient en cause la responsabilité du requérant, furent par 
conséquent jointes au dossier du juge (fascicolo per il dibattimento) et utilisées pour la décision sur le 
bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant. Celui-ci ne souleva aucune objection à cet égard. 
31.  MM. Rapisarda et Martelli, accusés dans une procédure connexe, acceptèrent de répondre aux 
questions et furent interrogés par les parties aux cours des audiences des 25 mai, 1er juin et 13 octobre 
1994. 
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32.  Les procès-verbaux des interrogatoires d'un autre accusé dans une procédure connexe, M. Pacini 
Battaglia, furent joints au dossier du juge car cette personne, malgré les recherches entamées en Italie 
et en Suisse, était devenue introuvable. 
33.  La production des moyens des preuves se termina le 18 octobre 1994. A cette occasion, le 
requérant ne s'opposa pas à l'utilisation des déclarations des personnes qu'il n'avait pas pu interroger. 
Les audiences suivantes furent consacrées aux plaidoiries selon un calendrier accepté par toutes les 
parties. 
34.  Par un jugement du 6 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7 avril 1995, le tribunal 
de Milan condamna le requérant par défaut à cinq ans et six mois d'emprisonnement. 
35.  Le requérant, ses coïnculpés et le parquet interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel 
de Milan. Le 20 décembre 1995, le requérant présenta les moyens à l'appui de son appel. Il contesta, 
en particulier, l'utilisation des procès-verbaux des déclarations des témoins qu'il n'avait pas pu 
interroger. 
36.  Par un arrêt du 2 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mai 1996, la cour d'appel 
confirma le jugement rendu à l'encontre du requérant par le tribunal de Milan. 

C.  La procédure en cassation concernant l'affaire Eni-sai 
37.  Le parquet, le requérant et dix de ses coïnculpés se pourvurent en cassation. 
38.  Le requérant contesta l'utilisation des déclarations faites soit au cours des investigations 
préliminaires, soit dans le cadre d'autres procédures connexes, par des témoins qu'il n'avait pas eu 
l'occasion d'interroger ou de faire interroger. Il se plaignit en outre de la déclaration de défaillance et 
des obstacles que les nombreuses procédures engagées simultanément contre lui avaient posés pour la 
préparation de sa défense. Invoquant entre autres l'article 3 de la Convention, le requérant soutenait 
également que les déclarations de M. Cagliari ne pouvaient pas être utilisées car elles avaient été 
extorquées sous la menace de proroger la détention provisoire du témoin. Par ailleurs, elles n'étaient ni 
précises ni crédibles et étaient démenties par d'autres éléments. 
39.  Le requérant contestait, enfin, la lecture des déclarations de M. Pacini Battaglia, qui avait été 
considéré comme introuvable au cours du procès de première instance. Il alléguait en particulier que, 
durant cette même période, ce témoin avait été interrogé à Milan. 
40.  Par un arrêt du 12 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mars 1997, la Cour de 
cassation, estimant que la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points 
controversés, débouta le requérant de son pourvoi. 
41.  La Cour de cassation nota que la condamnation du requérant ne se fondait pas exclusivement sur 
les déclarations faites par M. Cagliari lors de son dernier interrogatoire, comme l'intéressé le 
prétendait. Au contraire, les déclarations en question étaient corroborées par les affirmations de 
MM. Ligresti, Molino et Cusani. Ces quatre témoignages avaient été évalués dans leur ensemble, 
comme le voulait l'article 192 § 3 du CPP, et constituaient la base légale de la condamnation. Les 
déclarations de M. Cagliari avaient par ailleurs été régulièrement versées au dossier en application de 
l'article 512 du CPP, aux termes duquel on pouvait donner lecture des témoignages dont la réitération 
était devenue impossible. 
42.  La Cour de cassation estima qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la légalité des 
mesures de précaution appliquées à M. Cagliari, cette évaluation étant réservée à d'autres organes 
judiciaires. Par ailleurs, au-delà des affirmations du requérant, aucun élément objectif ne démontrait 
que les mesures en question avaient été appliquées afin d'obtenir des aveux ou des accusations contre 
des tiers. 
43.  Quant à la nullité alléguée de la déclaration de défaillance, les juridictions du fond avaient 
correctement estimé qu'aucune pathologie n'empêchait le requérant de se rendre en Italie et de 
participer aux débats, que les conditions de sécurité étaient remplies et que l'agression prétendument 
subie lors d'une autre procédure – qui par ailleurs n'avait pas eu lieu selon les modalités exposées par 
le requérant – ne constituait pas un empêchement légitime absolu à comparaître. 
44.  Pour ce qui était de la violation des droits de défense dans le chef du requérant de par la tenue 
simultanée de cinq procédures dirigées contre lui, cette allégation soulevait des questions sous l'angle 
de la Convention et du droit interne, mais n'était pas suffisamment étayés, le requérant ayant omis 
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d'indiquer en quoi les dispositions internes pertinentes étaient incompatibles avec la Convention. Par 
ailleurs, la Cour de cassation venait de constater que la procédure contre le requérant s'était déroulée 
conformément au droit italien en vigueur. De toute manière, on ne pouvait prendre en considération 
des moyens du pourvoi fondés sur une prétendue violation de dispositions de la Convention qui, ayant 
comme en l'espèce contenu général, n'étaient pas directement applicables. 
45.  En ce qui concernait, enfin, la lecture des déclarations de M. Pacini Battaglia, la Cour de 
cassation observa que la constatation que ce dernier était introuvable s'analysait en une simple 
question de fait, tranchée par les juridictions compétentes sur la base des documents pertinents et 
disponibles. 

D.  Les dates des audiences fixées dans les différentes procédures pénales contre le requérant 

46.  Il ressort du dossier que les audiences dans les affaires contre le requérant fixées jusqu'au 
prononcé du jugement rendu le 6 décembre 1994 par le tribunal de Milan dans l'affaire Eni-Sai se 
tinrent aux dates suivantes : 
les 3 octobre 1993 (Enimont), 24 et 27 janvier 1994, 29 mars 1994, 7, 12, 13, 14 et 18 avril 1994 (Eni-
Sai), 19 avril 1994 (Metropolitana Milanese), 27 et 29 avril 1994, 4 et 5 mai 1994 (Eni-Sai), 9 mai 
1994 (Banco Ambrosiano), 10, 11, 13, 16 et 17 mai 1994 (Eni-Sai), 24 mai 1994 (Enimont), 25 mai 
1994 (Eni-Sai), 26 mai 1994 (Metropolitana Milanese), 1er, 2, 3 et 4 juin 1994 (Eni-Sai), 6 juin 1994 
(Cariplo), 7, 9 et 10 juin 1994 (Eni-Sai), 16 juin 1994 (Banco Ambrosiano), 17 juin 1994 (Cariplo), 
20 juin 1994 (Banco Ambrosiano), 21, 23 et 24 juin 1994 (Eni-Sai), 25 juin 1994 (Banco 
Ambrosiano), 27 juin 1994 (Banco Ambrosiano et Eni-Sai), 28 juin 1994 (Eni-Sai), 29 juin 1994 
(Banco Ambrosiano), 30 juin 1994 (Banco Ambrosiano et Eni-Sai), 1er et 2 juillet 1994 (Banco 
Ambrosiano), 5 juillet 1994 (Enimont), 6 juillet 1994 (Eni-Sai et Enimont), 7 et 8 juillet 1994 (Eni-
Sai), 9 juillet 1994 (Cariplo), 11 juillet 1994 (Banco Ambrosiano), 12 et 13 juillet 1994 (Enimont), 14 
et 15 juillet 1994 (Banco Ambrosiano), 19 et 20 juillet 1994 (Enimont), 21 juillet 1994 (Banco 
Ambrosiano et Enimont), 22, 25, 28 et 29 juillet 1994 (Banco Ambrosiano), 20 septembre 1994 
(Metropolitana Milanese), 21 septembre 1994 (Enimont), 22 septembre 1994 (Eni-Sai), 23, 27, 28 et 
30 septembre 1994, 3, 4 et 5 octobre 1994 (Enimont), 7 octobre 1994 (Enimont et Metropolitana 
Milanese), 10 octobre 1994 (Eni-Sai), 11 octobre 1994 (Enimont et Eni-Sai), 12 octobre 1994 (Eni-Sai 
et Enimont), 13 octobre 1994 (Eni-Sai), 14 octobre 1994 (Enimont), 18 et 19 octobre 1994 (Eni-Sai et 
Enimont), 20 octobre 1994 (Eni-Sai), 21 octobre 1994 (Eni-Sai, Enimont et Cariplo), 25 octobre 1994 
(Enimont), 26 octobre 1994 (Enimont et Metropolitana Milanese), 28 octobre 1994 et 2 novembre 
1994 (Enimont), 3 novembre 1994 (Eni-Sai), 4 novembre 1994 (Enimont et Cariplo), 8 et 9 novembre 
1994 (Eni-Sai et Enimont), 10 novembre 1994 (Eni-Sai), 11 novembre 1994 (Eni-Sai et Enimont), 12 
novembre 1994 (Eni-Sai), 14, 15 et 16 novembre 1994 (Eni-Sai et Enimont), 18 novembre 1994 
(Enimont et Metropolitana Milanese), 22 novembre 1994 (Eni-Sai et Enimont), 23 novembre 1994 
(Enimont et Cariplo), 24 novembre 1994 (Eni-Sai), 25 novembre 1994 (Enimont), 28 novembre 1994 
(Eni-Sai), 29 novembre 1994 (Enimont), 30 novembre 1994 (Eni-Sai et Enimont), 1er décembre 1994 
(Eni-Sai), 5 et 6 décembre 1994 (Eni-Sai et Enimont). 
47.  En ce qui concerne les procédures de première instance dans les affaires susmentionnées, le 
requérant était représenté par des avocats de son choix. En particulier, dans le procès Metropolitana 
Milanese, il était assisté par Mes Vincenzo Lo Giudice et Marcello Gallo et, dans les procès Enimont, 
Banco Ambrosiano, Cariplo et Eni-sai, par Mes Vincenzo Lo Giudice et Nicolò Amato. 
48.  Un autre avocat, Me Giannino Guiso, s'associa à la défense du requérant dans toutes les affaires en 
question. 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 

49.  L'article 512 du CPP permet d'utiliser pour la décision les actes accomplis par la police judiciaire, 
par le représentant du parquet et par le juge des investigations préliminaires lorsque, à la suite de faits 
ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible. L'article 238 § 3 du CPP 
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précise qu'on peut toujours produire les documents relatifs à des actes qui, en raison de faits survenus 
après leur accomplissement, ne peuvent plus être répétés. 
50.  La lecture des déclarations émises par un coïnculpé ou par une personne accusée dans une 
procédure connexe était réglementée par l'article 513 du CPP. Du fait qu'elles avaient été lues, ces 
déclarations étaient jointes au dossier du juge et pouvaient être utilisées pour décider du bien-fondé de 
l'accusation. 
51.  Telle qu'en vigueur à l'époque du procès Eni-sai, cette disposition se lisait ainsi : 

« 1.  , Si l'accusé est contumax ou absent ou bien s'il refuse de répondre aux questions, le juge ordonne, à la demande 
de l'une des parties, qu'on donne lecture des procès-verbaux des déclarations faites par l'accusé au représentant du 
parquet, ou au juge au cours des investigations préliminaires ou pendant l'audience préliminaire. 

Si les déclarations émanent des personnes indiquées à l'article 210 [il s'agit des personnes accusées dans une 
procédure connexe], le juge, à la demande de l'une des parties, ordonne, selon les cas, de conduire à l'audience la 
personne ayant fait les déclarations ou de l'examiner à domicile ou [au moyen d'une] commission rogatoire 
internationale. S'il n'est pas possible d'obtenir la présence de la personne ayant fait les déclarations, le juge, après 
avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès-verbaux contenant lesdites déclarations ». 

Par un arrêt n° 254 du 3 juin 1992, la Cour constitutionnelle a déclaré l'article 513 § 2 
inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas que « le juge, après avoir entendu les parties, 
ordonne la lecture des procès-verbaux des déclarations (...) faites par les personnes indiquées à 
l'article 210, lorsque celles-ci se sont prévalues de leur faculté de garder le silence ». 
52.  Après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Eni-sai, la loi n° 267 du 7 août 
1997 (entrée en vigueur le 12 août 1997) a modifié l'article 513, prévoyant que les déclarations faites 
avant les débats par le témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le principe du 
contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord. 
53.  Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle 
ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de 
l'instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et que l'accusé ne donnait pas son 
accord à la lecture des déclarations en question (voir l'arrêt no 361 du 26 octobre 1998). C'est à la suite 
de cet arrêt que le Parlement a décidé d'insérer le principe du procès équitable dans la Constitution 
elle-même. L'article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties 
pertinentes, se lit ainsi : 

«  (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le 
juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de 
l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et 
volontairement soustraite à une audition par l'accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen 
contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité 
objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé ». 

54.  En ce qui concerne la force probante des déclarations émanant d'un coïnculpé ou d'une personne 
accusée dans une procédure connexe, l'article 192 § 3 du CPP prévoit que celles-ci doivent être 
« évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité » (Le dichiarazioni rese 
dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso (...) sono 
valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità). 

EN DROIT 

I.  GRIEFS DÉCLARÉS RECEVABLES ET OBJET DU LITIGE 

55.  Dans sa décision du 11 octobre 2001 qui, aux termes de sa jurisprudence, délimite l'objet du litige 
devant elle (voir Lamanna c. Autriche, arrêt du 10 juillet 2001, no 28923/95, § 23, non publiée), la 
Cour a déclaré recevables les griefs du requérant tirés de l'iniquité de la procédure pénale Eni-sai et 
concernant notamment l'impossibilité de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation 
de la défense, la violation alléguée du droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et 
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l'influence que la campagne de presse aurait eue sur les juges appelés à se prononcer sur l'affaire. 
Partant, la Cour ne pourra pas prendre en considération les allégations formulées par le requérant 
après la recevabilité et qui ne se réfèrent pas aux griefs mentionnés ci-dessus. 
56.  Quant à ces derniers, le requérant invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3 b), c) et d) de la Convention qui, 
dans ses parties pertinentes, se lit ainsi : 

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et 
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 

2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement 
établie. 

3.  Tout accusé a droit notamment à : (...) 

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; 

c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ; 

d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à 
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. » 

57.  Etant donné que les exigences des paragraphes 2 et 3 représentent des aspects particuliers du droit 
à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera séparément les 
différentes doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup 
d'autres, les arrêts Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27, et Kamasinski 
c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 31-32, § 62). 
58.  Cependant, en ce qui concerne la référence au paragraphe 3 c) de l'article 6, la Cour observe que 
les faits de la cause ne révèlent aucune apparence de violation de cette disposition. En effet, elle ne 
voit pas en quoi le requérant aurait été privé du droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un 
défenseur de son choix. Elle analysera donc les griefs de l'intéressé uniquement sous l'angle de l'article 
6 §§ 1, 2 et 3 b) et d) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Kwiatkowska c. Italie (déc.), 
no 52868/99, 30 novembre 2000, non publiée). 

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON 
DU CARACTÈRE RAPPROCHÉ DES DATES DES AUDIENCES DANS LES DIFFÉRENTES 
PROCÉDURES ENGAGÉES CONTRE LE REQUÉRANT 

1.  Les arguments des parties 

(a)  Le requérant 

59.  Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation 
de sa défense en raison du caractère rapproché des dates des audiences, du nombre des audiences 
fixées simultanément dans les différentes procédures et de la célérité avec laquelle ces procédures ont 
été conduites. Il fait valoir, que pendant la période allant du 27 janvier au 5 juillet 1994, à savoir dans 
un laps de temps de cinq mois et une semaine, la défense était tenue de préparer les audiences dans 
cinq procédures. En outre, des audiences préliminaires ont été fixées dans les quatre affaires Banco 
Ambrosiano, Enimont, Cariplo et Metropolitana Milanese entre le 24 mai et le 17 juin 1994, c'est-à-
dire dans un délai de 24 jours seulement. De plus, dans le cadre du procès Enimont, la cour d'appel de 
Milan aurait lu la motivation de l'un de ses arrêts lors du prononcé du dispositif, obligeant ainsi la 
défense à rédiger ses moyens de pourvoi dans un délai de quinze jours. Le requérant soutient que la 
responsabilité d'une telle conduite des procédures incombe entièrement au Gouvernement. 
60.  Le requérant allègue, que du 29 mars au 6 décembre 1994, période au cours de laquelle se sont 
déroulés les débats du procès Eni-sai, de nombreuses autres procédures judiciaires lourdes étaient 
pendantes devant d'autres sections du tribunal de Milan, ce qui l'aurait empêché de suivre les débats et 
d'analyser soigneusement les milliers de pages de documents dont se composaient les dossiers du 
parquet et du juge. Il en va de même en ce qui concerne la procédure d'appel dans le procès Eni-sai. 
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61.  Le requérant rappelle qu'en Italie, les procédures judiciaires sont notoirement très longues, et 
soutient que la rapidité et la concentration des procès le concernant s'expliquent par la volonté de 
porter atteinte à son image politique. 
62.  Le requérant soutient que, s'il avait disposé de plus de temps, il aurait pu effectuer des enquêtes 
dans les archives, auprès du Parlement italien et aux sièges des sociétés privées mises en cause afin de 
découvrir, notamment, à qui étaient destinées les sommes d'argent versées sur le compte bancaire 
étranger du Parti Socialiste italien (PSI), démontrant ainsi qu'il n'existait aucun « trésor personnel de 
Craxi », ce qui aurait affaibli les chefs d'accusation de corruption et de financement illégal de partis 
politiques. Le requérant aurait, en outre, pu prouver qu'il n'avait jamais participé au projet de 
coentreprise entre les sociétés Eni et sai, qu'il avait toujours été politiquement favorable à la société 
publique et qu'il n'était nullement en état d'exercer la moindre influence dans le secteur de la chimie, 
dominé par les dirigeants d'autres partis politiques. 

(b)  Le Gouvernement 

63.  Le Gouvernement soutient que le requérant a eu le temps nécessaire pour préparer sa défense. Il 
observe en particulier que la première audience a été fixée au moins soixante jours après le renvoi en 
jugement et que le requérant, représenté par deux avocats qui avaient nommé deux autres avocats 
comme suppléants, avait eu connaissance des actes de la procédure après la demande de renvoi en 
jugement présentée par le parquet avant l'audience préliminaire. Il souligne en outre que le requérant 
avait approuvé le calendrier pour la présentation des plaidoiries devant le tribunal de Milan.  
64.  Par ailleurs, seules quatre audiences ont eu lieu en même temps que les audiences dans les autres 
procédures dirigées contre le requérant. Au moins un des deux avocats de ce dernier (ou son 
suppléant) a participé aux audiences dans la procédure Eni-sai. Les deux avocats en question n'ont 
jamais demandé de renvoi pour empêchement et il ne ressortirait pas du dossier qu'ils défendaient le 
requérant aussi dans les autres procédures pénales dont celui-ci a fait l'objet. 
65.  A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement soutient que les autorités italiennes ont fait tout 
ce qui était en leur pouvoir pour concilier le droit du requérant à disposer des facilités nécessaires pour 
préparer sa défense avec l'exigence de trancher l'affaire « dans un délai raisonnable ». 
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2.  L'appréciation de la Cour 
66.  La Cour rappelle tout d'abord que la présente requête a été déclarée recevable uniquement pour 
autant qu'elle porte sur l'iniquité de la procédure Eni-sai (voir paragraphe 55 ci-dessus). Elle n'est 
donc pas appelée à se prononcer sur les difficultés rencontrées par le requérant dans la préparation de 
sa défense dans le cadre des autres procédures judiciaires engagées à son encontre (notamment les 
affaires Banco Ambrosiano, Enimont, Cariplo et Metropolitana Milanese). 
67.  La Cour relève ensuite qu'après le 18 octobre 1994 et jusqu'à l'adoption d'un jugement sur le fond 
(6 décembre 1994), les audiences de la procédure de première instance dans le procès Eni-sai ont été 
fixées selon un calendrier accepté par les avocats du requérant (voir paragraphe 33 ci-dessus). Ce 
dernier ne saurait donc se plaindre d'un déroulement pour lequel ses conseils ont exprimé leur accord. 
68.  Il reste à établir si, pour la période antérieure, le caractère rapproché des dates des audiences et la 
fixation simultanée d'autres audiences dans les différentes affaires pendantes contre le requérant ont 
porté atteinte au droit de celui-ci à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa 
défense. 
69.  A cet égard, il convient de noter que les débats ont commencé le 29 mars 1994. Le recueil des 
moyens de preuve s'est terminé le 18 octobre 1994, après une pause du 8 juillet au 22 septembre pour 
les vacances judiciaires. Au cours de cette période d'activité d'un peu plus de quatre mois, se sont 
tenues trente-huit audiences concernant l'affaire Eni-sai. Dans cette même période, de nombreuses 
audiences concernant les affaires Banco Ambrosiano, Enimont, Cariplo et Metropolitana Milanese ont 
eu lieu en même temps ou presque en même temps que celles de l'affaire Eni-sai. En particulier, huit 
audiences ont eu lieu au total en avril, onze se sont tenues en mai, vingt et une en juin, vingt et une en 
juillet, sept du 20 au 30 septembre et treize du 1er au 18 octobre. 
70.  La Cour observe que le requérant ne s'est pas présenté à la première audience de l'affaire Eni-sai 
et que le 5 mai 1994, c'est-à-dire un peu plus d'un mois après le commencement de son procès, il a 
volontairement quitté l'Italie pour la Tunisie (voir paragraphes 26-28 ci-dessus), se soustrayant ainsi à 
la juridiction d'un Etat qui adhère au principe de la prééminence du droit et renonçant implicitement à 
son droit à comparaître à l'audience. Sa défense a dès lors été assurée par des avocats de son choix, 
Mes Vincenzo Lo Giudice et Nicolò Amato, auxquels s'est associé Me Giannino Guiso (voir 
paragraphes 47 et 48 ci-dessus). 
71.  Il est vrai que ces derniers ont été contraints de prendre part, dans un court laps de temps, à un 
nombre très élevé d'audiences. Cependant, il ne ressort pas du dossier que la défense qu'ils ont assurée 
ait été défectueuse ou autrement dépourvue d'efficacité. Au contraire, les témoins à charge ayant 
accepté de déposer ont été interrogés lors des audiences publiques par les conseils du requérant, qui 
ont par ailleurs, dans les différentes phases du procès Eni-sai, présenté des arguments factuels et 
juridiques pour contester la crédibilité des témoins accusant leur client. 
72.  De plus, la Cour relève qu'après la décision déclarant la présente requête recevable, Mes Vincenzo 
Lo Giudice et Giannino Guiso, qui représentent également le requérant dans la procédure devant les 
organes de la Convention, ont été invités à indiquer les raisons pour lesquelles ils avaient omis, avant 
le 9 novembre 1994 (et donc avant la fin de la période incriminée), d'attirer l'attention des autorités 
nationales sur les difficultés qu'ils rencontraient dans la préparation de la défense. Cependant, aucune 
explication pertinente n'a été fournie à la Cour sur ce point. 
73.  Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure d'appel dans le cadre du procès Eni-sai, les conseils 
du requérant n'ont signalé aucun rapprochement important des dates des audiences susceptible de 
porter atteinte aux droits de la défense. 
74.  Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que les modalités temporelles du déroulement 
dans le temps de la procédure Eni-sai ont enfreint l'article 6 de la Convention 
Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition à cet égard. 

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON 
DE L'IMPOSSIBILITÉ D'INTERROGER OU DE FAIRE INTERROGER LES TÉMOINS À 
CHARGE 
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1.  Les arguments des parties 

(a)  Le requérant 

75.  Le requérant allègue avoir fait l'objet d'une « utilisation répressive » de la preuve dans le procès 
pénal et avance que, dans l'affaire Eni-Sai, les seules preuves à sa charge étaient les déclarations faites 
par des témoins ou des coïnculpés au cours des investigations préliminaires ou dans le cadre d'autres 
procédures connexes, et donc en l'absence de ses avocats. Il se réfère, en particulier, aux dépositions 
de MM. Cagliari, Ligresti, Molino et Cusani, et affirme que ces dernières n'auraient pas dû être 
utilisées contre lui parce qu'elles n'avaient été ni spécifiquement indiquées dans la décision ordonnant 
leur production, ni publiquement lues à l'audience, comme le veulent les dispositions pertinentes du 
CPP. Le requérant considère cependant que, compte tenu du libellé de l'article 513 du CPP, toute 
objection au versement au dossier des procès-verbaux des déclarations en question formulée en 
première instance aurait été vouée à l'échec. Il souligne cependant qu'il a soulevé la question de la 
violation de son droit à interroger les témoins à charge dans ses moyens d'appel et de cassation. 
76.  Le requérant se plaint également du fait que les déclarations de M. Cagliari – qui selon ses dires 
seraient fausses, contradictoires et non corroborées par d'autres éléments, comme le veut l'article 192 
§ 3 du CPP – ont été utilisées comme preuve contre lui, ce qui mettrait en cause la légitimité de la 
procédure dans son ensemble. En effet, dans un cas pareil, le CPP permet de verser cet élément au 
dossier sans tenir compte du fait que le suicide du témoin empêche la défense de lui poser des 
questions lors des débats publics. Par ailleurs, MM. Cagliari et Molino auraient été obligés de 
l'accuser sous la menace d'une privation de liberté longue et pénible, et donc sous la menace de la 
torture ou de peines inhumaines ou dégradantes, ce qui serait incompatible avec les articles 3 et 5 § 1 
de la Convention. 
77.  Le requérant soutient enfin que la déclaration selon laquelle M. Pacini Battaglia était devenu 
introuvable était fausse, la personne en question étant au contraire à la disposition des autorités 
judiciaires qui, du 28 mars 1992 au 27 septembre 1994, l'auraient interrogé à plusieurs reprises. Cette 
circonstance aurait violé le droit du requérant à « obtenir la convocation et l'interrogation des témoins 
à décharge ». 

(b)  Le Gouvernement 

78.  Le Gouvernement observe d'emblée que le requérant ne s'est pas opposé à la lecture des 
déclarations faites par ses coïnculpés. Il soutient ensuite qu'en principe, dans le système juridique 
italien, tout accusé a le droit d'interroger les témoins à charge. Cependant, afin de permettre aux juges 
d'établir les faits de la cause, il est possible, dans certains cas et sous réserve du respect des conditions 
fixées par la loi, d'utiliser pour la décision des éléments qui ont été recueillis dans le cadre des 
investigations préliminaires. 

79.  Dans la présente affaire, les personnes mises en cause par le requérant n'étaient pas des 
témoins, mais des coïnculpés, qui avaient à ce titre le droit de garder le silence. Or, comme la Cour 
elle-même l'a reconnu dans l'affaire Saunders c. Royaume-Uni (voir l'arrêt du 17 décembre 1996, 
Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2064, § 68), « même si l'article 6 de la Convention ne le 
mentionne pas expressément, le droit de se taire et – l'une de ses composantes – le droit de ne pas 
contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont 
au cœur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article ». 

80.  Le Gouvernement souligne que trois intérêts sont en cause : celui du coïnculpé à garder le 
silence, celui de l'accusé à interroger le témoin coïnculpé et celui de l'autorité judiciaire à ne pas 
perdre les preuves recueillies pendant l'enquête. La question est si complexe que les dispositions 
régissant l'utilisation des déclarations d'un témoin à charge qui est en même temps coïnculpé ont été à 
plusieurs reprises examinées par la Cour constitutionnelle italienne et ont subi des modifications. En 
particulier, dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a rappelé l'existence du principe de « non-
perte » (non dispersione) des moyens de preuve recueillis pendant l'instruction. 
81.  Le Gouvernement fait observer enfin que, le 10 septembre 1997, le Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe a adopté la Recommandation R (97) 13, portant sur l'intimidation des témoins et 
les droits de la défense, qui suggère aux Etats d'utiliser « les dépositions faites devant une autorité 
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judiciaire au cours de l'audition préliminaire comme ayant la valeur d'un témoignage devant le 
tribunal, lorsque la comparution du témoin devant le tribunal ne saurait être envisagée ou lorsque 
celle-ci pourrait entraîner une menace grave et sérieuse pour sa vie ou sa sécurité personnelle ou celle 
de ses proches ». 
82.  Le Gouvernement rappelle également qu'après la fin du procès du requérant, la question de 
l'utilisation des dépositions remontant à la phase des investigations préliminaires a fait l'objet d'une 
profonde réflexion, qui a conduit à l'adoption de la loi no 267 du 7 août 1997 (voir paragraphe 52 ci-
dessus). 

2.  L'appréciation de la Cour 
83.  La Cour note d'emblée que les déclarations de M. Pacini Battaglia n'ont pas contribué à fonder 

la condamnation du requérant et que, partant, l'impossibilité de le convoquer n'a pas violé le droit de 
l'intéressé à interroger ou faire interroger les témoins à charge (voir, mutatis mutandis, Kamasinski c. 
Autriche, arrêt précité, p. 40, §§ 89-91, ainsi que Raniolo c. Italie (déc.), no 62676/00 21 mars 2002, 
non publiée). Par ailleurs, dans la mesure où le requérant affirme que M. Pacini Battaglia était un 
témoin à décharge, la Cour relève que M. Craxi n'a pas indiqué précisément les circonstances sur 
lesquelles celui-ci aurait dû témoigner. Il n'a donc pas démontré que la convocation de ce témoin était 
nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l'interroger a porté atteinte aux droits de la 
défense (voir Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, p. 31, § 89, et R.M.M., F.P. 
et L.P. c. Italie (déc.), no 61692/00, 11 janvier 2001, non publiée). Partant, la Cour n'estime pas devoir 
se prononcer sur la question de savoir si ce témoin était effectivement introuvable, comme l'affirment 
les juridictions italiennes ou s'il pouvait aisément être localisé, comme le soutient le requérant. 

84.  Pour ce qui est de l'impossibilité d'interroger MM. Cagliari, Ligresti, Molino et Cusani, la Cour 
rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il 
revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La Cour 
n'est donc pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les déclarations des témoins ayant 
proféré des accusations auraient dû être écartées ou étaient suffisamment précises et crédibles. En 
effet, la tâche que la Convention lui a assignée ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si 
des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, ni si elles étaient suffisantes 
pour fonder une condamnation, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y 
compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre 
autres, Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67, et Van Mechelen et 
autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50). 

85.  Or les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience 
publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les 
accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de 
l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un 
témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. 
Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 47 ; A.M. c. Italie, arrêt du 14 décembre 1999, 
ECHR 1999-IX, p. 55, § 25 ; P.S. c. Allemagne, arrêt du 20 décembre 2001, no 33900/96, § 21, non 
publié). 

86.   En effet, dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, 
d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire, notamment lorsque 
l'impossibilité de les réitérer est due à des faits objectifs, telle la mort de leur auteur (voir, par 
exemple, Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 950-951, § 52), 
ou lorsqu'il faut protéger le droit du témoin de garder le silence sur des circonstances qui pourraient 
entraîner sa responsabilité pénale. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester 
pareilles dépositions, au moment où elles ont été formulées ou plus tard, leur utilisation ne se heurte 
pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3 d). Il s'ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de 
manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde uniquement 
ou dans une mesure déterminante sur des dépositions émanant d'une personne que l'accusé n'a pu 
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interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (voir Saïdi c. France, 
arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44, Lucà c. Italie, arrêt du 27 février 
2001, no 33354/96, § 40, non publié ; P.S. c. Allemagne, arrêt précité, § 24). 

87.  La Cour relève ensuite que la possibilité d'utiliser pour la décision sur le bien-fondé des 
accusations des déclarations prononcées avant les débats par des coïnculpés s'étant prévalus de la 
faculté de garder le silence ou par des personnes décédées avant de témoigner était prévue par le droit 
interne de l'Etat défendeur, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, à savoir les articles 238, 512 et 513 
du CPP (voir paragraphes 49-51 ci-dessus). Cependant, cette circonstance ne saurait priver l'inculpé 
du droit, que l'article 6 § 3 d) lui reconnaît, d'examiner ou de faire examiner de manière contradictoire 
tout élément de preuve substantiel à charge (voir, mutatis mutandis, Lucà c. Italie, arrêt précité, § 42). 

88.  En l'espèce, la Cour relève que, comme il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 
novembre 1996 (voir paragraphe 41 ci-dessus), les juridictions nationales ont condamné le requérant 
en se fondant exclusivement sur les déclarations prononcées avant le procès par les coïnculpés qui se 
sont abstenus de témoigner (MM. Cusani, Ligresti et Molino) et par une personne décédée par la suite 
(M. Cagliari). Ni le requérant ni son défenseur n'ont eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité 
d'interroger ces personnes qui, ayant formulé des affirmations utilisées comme preuves par les juges 
italiens, doivent être considérées comme des « témoins » aux termes de l'article 6 § 3 d) de la 
Convention (S. N. c. Suède, arrêt du 2 juillet 2002, no 34209/96, § 45, non publié). 

89.  Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le requérant a bénéficié d'une occasion 
adéquate et suffisante de contester les déclarations qui ont constitué la base légale de sa 
condamnation. 

90.  Il reste à examiner si le requérant avait une possibilité effective de s'opposer à la lecture, et 
donc à l'utilisation, des déclarations de ses accusateurs et si, par conséquent, l'absence de toute 
objection à cet égard pourrait amener à conclure que l'intéressé a renoncé à son droit d'interroger ou de 
faire interroger les témoins à charge. 

91.  A cet égard, la Cour rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence, ni la lettre ni l'esprit de 
l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux 
garanties y consacrées de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non 
équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 
21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66, et Kwiatkowska c. Italie, décision précitée). 

92.  En l'espèce, il ressort du dossier que les avocats du requérant n'ont pas soulevé, pendant les 
débats devant le tribunal de Milan, d'exceptions visant à contester la légalité ou l'opportunité de verser 
au dossier les déclarations de MM. Cagliari, Cusani, Ligresti et Molino (voir paragraphes 30 et 33 ci-
dessus). 

93.  Cependant, la Cour vient d'observer que l'adjonction au dossier de ces déclarations a été faite 
conformément au droit interne pertinent (voir paragraphes 49-51 et 88 ci-dessus), qui imposait au juge 
d'ordonner la lecture et le versement au dossier des déclarations en question lorsqu'elles ne pouvaient 
pas être répétées ou lorsque leur auteur s'était prévalu de la faculté de garder le silence. Partant, la 
Cour estime qu'une éventuelle opposition du requérant aurait eu peu de chances de succès, et conclut 
que le fait de ne pas avoir soulevé d'exception formelle lors des débats devant le tribunal de Milan ne 
saurait être interprété comme une renonciation tacite au droit d'interroger ou de faire interroger les 
témoins à charge. Cette conclusion est renforcée par la circonstance que, dans son appel et dans son 
pourvoi en cassation, le requérant s'est plaint de l'utilisation des déclarations émises par des personnes 
auxquelles il n'avait jamais eu l'occasion de poser des questions (voir paragraphes 35 et 38 ci-dessus), 
ce qui démontre sa volonté de revendiquer, au niveau interne, le droit que lui reconnaît l'article 6 § 3 
d) de la Convention. 
94.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. 
95.  Au vu de ce qui précède, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur l'allégation du 
requérant selon laquelle MM. Cagliari et Molino auraient subi, de la part des autorités italiennes, des 
pressions illégitimes contraires aux articles 3 et 5 § 1 de la Convention (voir paragraphe 76 ci-dessus). 
A cet égard, elle se borne à constater que les victimes de ces prétendus abus ou leurs héritiers ne les 
ont pas dénoncés devant les organes de la Convention. 
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IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON 
DE LA CAMPAGNE DE PRESSE DIRIGÉE CONTRE LE REQUÉRANT 

96.  Selon le requérant, son procès se serait déroulé dans un climat d'hostilité dont la responsabilité 
incomberait aux autorités judiciaires et aux médias. La presse écrite, parlée et télévisée aurait établi sa 
culpabilité avant que les juges n'aient statué. Cette campagne aurait influencé tant l'opinion publique 
que les juges appelés à se prononcer dans les diverses procédures. Par ailleurs, le parquet aurait 
systématiquement fourni à la presse et aux médias des informations couvertes par le secret des actes 
d'enquête. Ainsi, la presse aurait pu révéler l'existence des avis de poursuite avant leur notification 
officielle. 
97.  Le requérant expose en outre que l'envergure de la procédure en cause, notamment sa complexité, 
le nombre des accusés, le laps de temps considérable écoulé depuis les faits ainsi que la perspective 
d'encourir des peines sévères auraient porté atteinte à son droit à un procès équitable et à ses droits de 
la défense. 
98.  La Cour rappelle qu'aux termes de la jurisprudence des organes de la Convention, une campagne 
de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l'équité du procès, en influençant 
l'opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé (voir 
Akay c. Turquie (déc.), no 34501/97, 19 février 2002, non publiée ; Priebke c. Italie (déc.), no 
48799/99, 5 avril 2001, non publiée ; D'Urso et Sgorbati c. Italie (déc.), no 52948/99, 3 avril 2001, 
non publiée ; Del Giudice c. Italie (déc.), no 42351/98, 6 juillet 1999, non publiée). 
99.  Par ailleurs, on s'accorde en général à penser que les tribunaux ne sauraient fonctionner dans le 
vide : bien qu'ils aient seuls compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence quant à 
une accusation en matière pénale, il n'en résulte point qu'auparavant ou en même temps, les questions 
dont ils connaissent ne puissent donner lieu à discussion, que ce soit dans des revues spécialisées, dans 
la grande presse ou le public en général (voir, mutatis mutandis, Sunday Times (no1) c. Royaume-Uni, 
arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, § 65, et Papon c. France (déc.), no 54210/00, 19 novembre 
2001, non publiée). 
100.  A condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d'une bonne administration de la 
justice, les comptes rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les 
faire connaître et sont donc compatibles avec l'exigence de publicité de l'audience énoncée à 
l'article 6 § 1 de la Convention. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles 
informations et idées s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir (ibidem). Cela est d'autant plus vrai 
lorsque le procès est, comme en l'espèce, celui d'un personnage connu, tel un ancien premier ministre. 
Ces personnes s'exposent inévitablement et consciemment à un contrôle attentif tant par les 
journalistes que par la masse des citoyens (voir notamment Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, 
série A no 103, p. 26, § 42). Partant, les limites du commentaire admissible sont plus larges à l'égard 
d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier (ibidem). 
101.  Cependant, comme tout individu, les personnalités connues sont en droit de bénéficier d'un 
procès équitable tel que garanti à l'article 6 § 1 de la Convention, ce qui comprend le droit à être 
entendu par un tribunal impartial. Dans une société démocratique, ce droit occupe une place si 
éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette 
disposition (Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 15, § 25). Les journalistes 
doivent s'en souvenir lorsqu'ils rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les 
limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, 
intentionnellement ou non, de réduire les chances d'une personne de bénéficier d'un procès équitable 
ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l'administration de la justice 
pénale (Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1552, § 50 ; Pullicino c. Malte 
(déc.), no 45441/99, 15 juin 2000, non publiée ; Papon c. France, décision précitée). 
102.  La Cour relève qu'en l'espèce, l'intérêt des médias italiens pour l'affaire Eni-sai et l'importance 
que celle-ci revêtait aux yeux de l'opinion publique résultaient de la position éminente occupée par le 
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requérant, du contexte politique dans lequel les faits incriminés avaient eu lieu, ainsi que de la nature 
et de la gravité de ces derniers. 
103.  La Cour considère qu'il est inévitable, dans une société démocratique, que la presse exprime des 
commentaires parfois sévères sur une affaire sensible qui, comme celle du requérant, mettait en cause 
la moralité de hauts fonctionnaires et le rapports entre le monde de la politique et celui des affaires. 
104.  De plus, il échet de noter que les juridictions appelées à connaître de l'affaire étaient entièrement 
composées de juges professionnels. Contrairement aux membres d'un jury, ces derniers jouissent d'une 
expérience et d'une formation leur permettant d'écarter toute suggestion extérieure au procès. Par 
ailleurs, la condamnation du requérant a été prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire, au 
cours de laquelle l'intéressé a eu la possibilité de soumettre aux juridictions compétentes les 
arguments qu'il estimait utiles pour sa défense. Il est vrai que la Cour vient de constater que cette 
procédure a emporté violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (voir paragraphe 94 ci-
dessus) ; cependant, en l'espèce un tel manquement aux exigences du procès équitable était dû à 
l'application, par les juges nationaux, de dispositions législatives de portée générale, applicables à tous 
les justiciables. Rien dans le dossier ne permet de penser que, dans l'interprétation du droit national ou 
dans l'évaluation des arguments des parties et des éléments à charge, les juges qui se sont prononcés 
sur le fond ont été influencés par les affirmations contenues dans la presse. 
105.  Quant à l'allégation du requérant selon laquelle le parquet aurait systématiquement et 
volontairement communiqué à la presse des actes confidentiels, la Cour relève que l'intéressé n'a 
produit aucun élément objectif susceptible de mettre en cause la responsabilité des représentants du 
parquet ou d'amener à penser que ces derniers auraient manqué à leur devoir afin de nuire à l'image 
publique du requérant et du PSI. 
106.  La Cour a également eu égard aux autres circonstances alléguées par le requérant, telles que 
l'envergure prétendument exceptionnelle de la procédure en cause, le temps écoulé depuis les faits et 
la perspective d'encourir des peines sévères, sans toutefois relever aucune apparence de violation des 
droits de la défense. 
107.  Eu égard à ce qui précède et compte tenu notamment des garanties inhérentes à la procédure 
judiciaire dirigée contre le requérant, la Cour ne saurait déceler, en l'espèce, aucune atteinte à l'équité 
de la procédure. 
108.  Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention en raison de la campagne de 
presse dirigée contre le requérant. 
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V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 

109.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, 
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute 
Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la 
partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 

A.  Dommage 

110.  Le requérant affirme que les procédures judiciaires ouverte à son encontre l'ont obligé à s'exiler 
dans un pays étranger et à renoncer à sa brillante carrière politique, aggravant en même temps son état 
de santé. Il demande l'octroi d'une somme au titre du préjudice matériel et moral, dont il demande à la 
Cour de fixer le montant. 
111.  Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas dûment prouvé l'existence d'un préjudice matériel. 
Quant au préjudice moral, il estime qu'un arrêt concluant à la violation de l'article 6 constituerait en 
soi une satisfaction équitable suffisante.  
112.  La Cour estime, avec le Gouvernement, qu'eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, le 
constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable 
suffisante pour tout préjudice matériel et moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, lavents c. 
Lettonie, no 58442/00, § 151, 28 novembre 2002, non publié). 

B.  Frais et dépens 

113.  Sans présenter de note détaillée des frais encourus, le requérant soutient que le coût élevé des 
procédures pénales dont il a fait l'objet a entraîné pour lui des conséquences financières négatives. 
D'autre part, bien que le greffe de la Cour l'y ait invité, il n'a ni présenté de notes des frais et dépens 
relatifs à la procédure devant les organes de la Convention, ni précisé le montant de celles-ci. 
114.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 
115.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens exposés par le 
requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le 
caractère raisonnable de leur taux (voir Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, 
p. 573, § 49). La Cour relève toutefois que le requérant n'a donné aucune précision sur les frais dont il 
réclame le remboursement. Il convient dès lors de rejeter sa demande. 
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PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 

1.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention en raison du caractère 
rapproché des dates d'audiences dans les différentes procédures engagées contre le requérant ; 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison de l'impossibilité 
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge décédés ou qui se sont prévalus de leur 
droit de garder le silence ; 

3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention en raison de la campagne de 
presse dirigée contre le requérant ; 

4.  Dit que le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une 
satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice matériel et moral subi par le requérant. 

5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable.  

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 
du règlement. 

Søren NIELSEN Françoise TULKENS  
 Greffier adjoint Présidente 
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Menneskerettsdomstolen - Case of LUCA v. ITALY (Norsk 
sammendrag) 

Instans Menneskerettsdomstolen - Domstol (Storkammer) - Dom 
Tittel Case of LUCA v. ITALY (Norsk sammendrag) 
Dato 2001-02-27 
Publisert EMDN-1996-33354. 
Saksgang 33354/96 
Viktighetsnivå 1 
Klager Nicola Lucà 
Innklaget Italia 
Konklusjon Krenkelse av artikkel 6(1) + Artikkel 6(3)(d) ; Økonomisk tap - krav avvist ; Ikke-

økonomisk tap - kompensasjon gitt ; Saksomkostninger og utgifter delvis tilkjent - 
Konvensjonsprosess. 

Votum Separat votum. 
Artikler/stikkord   EMK art 6-1 ;  EMK art 6-3-d ;  EMK art 41 - spørsmål om straffesak oppfylte 

minstekrav til kontradiksjon 
Rettspraksis Case of Dorigo v. Italy, application  33286/96, Report of the Commission of 9 September 

1998, unreported, § 43, and Resolution of Committee of Ministers DH (99) 258 of 15 
April 1999 ; Coëme and Others v. Belgium [GC],  32492/96, 32547/96, 32548/96, 
33209/96 and 33210/96, § 155, ECHR 2000-VII ; Doorson v. the Netherlands judgment of 
26 March 1996 no.  20524/92, Reports 1996-II, p. 470, § 67 ; Ferrantelli and Santangelo v. 
Italy judgment of 7 August 1996 no.  19874/92, Reports 1996-III, §§ 51 and 52 ; Isgró v. 
Italy judgment of 19 February 1991 no.  11339/85, Series A no. 194-A, § 34 ; Lüdi v. 
Switzerland judgment of 15 June 1992 no.  12433/86, Series A no. 238, § 47 and § 49 ; 
Saïdi v. France judgment of 20 September 199314647/89, Series A no. 261-C, §§ 43-44 ; 
Unterpertinger v. Austria judgment of 24 November 1986 no.  9120/80, Series A no. 110, 
§§ 31-33 ; Van Mechelen and Others v. the Netherlands judgment of 23 April 1997 no.  
21363/93, Reports 1997-III, p. 711, § 49, § 50, § 51, and p. 712, § 55 ; Vidal v. Belgium 
judgment of 22 April 1992 no.  12351/86, Series A no. 235-B, § 33 ; Zimmermann and 
Steiner v. Switzerland judgment of 13 July 1983 no.  8737/79, Series A no. 66, § 36 

Sakens bakgrunn 
Klager er fengslet i Cosenzafengselet. N og C ble pågrepet av politiet 25. oktober 1992 og funnet å være i 

besittelse av kokain. Under avhørene av N påstod han at han hadde fått deler av stoffet av C til eget bruk, og at 
det resterende tilhørte C alene. Han tilla at C den dagen de ble pågrepet, hadde fulgt ham til klagers hjem. 
Klager hadde sagt at han kunne skaffe dem 500 gram kokain for levering om noen dager. N ble ikke avhørt som 
en tiltalt, men som en som hjalp til med oppklaring av saken. Han ble derfor ikke assistert av en advokat. 
Statsadvokaten bestemte imidlertid senere at N skulle anses som «mistenkt» og avhørte ham som dette. Etter en 
kjennelse av 12. februar 1993 ble klager, C og to andre mistenkte, A og T, varetektsfengslet for fremstilling for 
Domstolen for narkotikahandel. Ved høringen 17. juli 1993 ble N innkalt for å avgi vitnemål som tiltalt. Han 
valgte å tie, slik han hadde rett til etter straffeprosessloven. 

Advokatene som opptrådte for de tiltalte, hevdet at en bestemmelse i straffeprosessloven var i strid med 
bestemmelser i den italienske grunnloven og med Konvensjonens art. 6. Det fulgte av denne bestemmelsen i 
straffeprosessloven at dersom en tiltalt nektet å forklare seg, kunne retten lese opp og anvende alle forklaringer 
avgitt av ham til statsadvokaten eller etterforskningsdommeren under etterforskningen. Som et resultat av dette 
ble tiltalte frarøvet enhver mulighet for å eksaminere denne personen eller for å få ham eksaminert. 
Straffedomstolen avviste samme dag denne innvendingen. I en dom 7. mars 1994 dømte straffedomstolen 
klager til åtte år og fire måneders fengsel og en bot. C, A og T ble også idømt fengselsstraffer mellom seks og 
ni år. Straffedomstolen bemerket at hovedbeviset mot de tiltalte var forklaringene N hadde avgitt til 
statsadvokaten. Klager anket 13. juli 1994 til appelldomstolen. I dommen fra appelldomstolen 17. november 
1994 opprettholdt denne klagers straff, men reduserte As straff. Klager og hans medtiltalte anket til 
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kassasjonsdomstolen 18. februar 1995. Denne avviste anken og påstod at begrunnelsen appelldomstolen ga var 
rimelig og korrekt. Domstolen pekte på at art. 6 gjaldt eksaminering av vitner og ikke eksaminering av tiltalte. 

Klage og kommisjonsbehandling 
Klager hevdet at straffesaken mot ham ikke hadde vært rettferdig, fordi han ble dømt på grunnlag av 

forklaringer gitt til påtalemyndigheten (statsadvokaten) uten at han fikk mulighet til å krysseksaminere den som 
kom med uttalelsene. Dette stred mot Konvensjonens art 6 (1) og (3) d. 

Domstolens behandling 
Art 6 (1) og (3) d: Domstolen gjentok at adgangsberettigelsen av bevis først og fremst skal reguleres av 

nasjonale lover og at nasjonale domstoler vurderer bevis lagt frem for disse. Domstolens rolle skal kun være å 
fastlegge hvorvidt prosessen som en helhet, inkludert måten bevis ble tatt opp på, har vært rettferdig. Normalt 
må bevisene bli fremlagt i en offentlig høring, i tiltaltes nærvær og med mulighet til motargument. Unntakene 
fra dette prinsippet må ikke krenke retten til å forsvare seg. Som hovedregel krever art 6 (1) og (3) d at tiltalte 
får en adekvat og reell mulighet til å krysseksaminere vitner mot ham, enten det skjer når denne avgir sin 
forklaring eller på et senere stadium. Når en domfellelse utelukkende eller i overveiende grad baserer seg på 
vitneforklaringer avgitt av en person tiltalte ikke har hatt mulighet til å eksaminere, vil dette være i strid med 
garantiene nedfelt i art 6. At vitneforklaringene, som her, ble avgitt av en medtiltalt og ikke et vitne, hadde ikke 
relevans. Domstolen gjentok at uttrykket «vitne» hadde en «autonom» betydning i konvensjonssystemet. 
Garantiene i art 6 gjaldt uavhengig av om vitneforklaringen ble avgitt av et vitne i snever forstand eller en 
medtiltalt. I lys av dette fremsto ikke begrunnelsen gitt av Kassasjonsdomstolen i dommen 19. oktober 1995 
som relevant. Domstolen bemerket at i denne saken dømte domstolene den tiltalte utelukkende på grunnlag av 
uttalelser avgitt av N før rettssaken, og at verken klager eller hans advokat på noe stadium av prosessen fikk 
anledning til å eksaminere ham. Domstolen fant at klager ikke fikk en adekvat og reell mulighet til å motsi 
uttalelsene domfellelsen var basert på, og ble dermed nektet en rettferdig rettssak. Det forelå en krenkelse av art 
6 (1) og (3) d. 

Art 41: Domstolen fant ikke årsakssammenheng mellom krenkelsen av art 6 og det økonomiske tap klager 
påberopte seg, og avviste klagers krav om erstatning for økonomisk tap. Klager ble imidlertid tilkjent ITL 
15.000.000 som erstatning for ikke-økonomisk tap han hadde lidt. I tillegg ble klager tilkjent ITL 3.000.000 til 
dekning av kostnader og utgifter pådratt for de nasjonale domstoler og konvensjonsorganene.
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Menneskerettsdomstolen - CRAXI mot ITALIA(NR. 2) (Norsk 
sammendrag) 

Instans Menneskerettsdomstolen - Domstol - Kammer 
Tittel CRAXI mot ITALIA(NR. 2) (Norsk sammendrag) 
Dato 2002-12-05 
Publisert EMDN-1994-25337 
Saksgang 25337/94 
Viktighetsnivå 
Klager Craxi 
Innklaget Italia(nr. 2) 
Konklusjon 
Votum 
Artikler/stikkord   EMK art 6; retten til en rettferdig rettergang  EMK art 8; retten til privat- og familieliv 
Rettspraksis 

Saken hadde sitt utspring i den straffeforfølgning som ble iverksatt mot Bettino Craxi, Italias tidligere 
statsminister på 1990-tallet, pga mistanke om alvorlige tilfeller av korrupsjon. Klager ble dømt in absentia til 
fem og et halvt års fengsel i 1994. Påstand om krenkelse av Art 6 nr 1 (retten til rettferdig rettergang), Art 6 nr 
2 (uskyldspresumsjonen) og Art 6 nr 3 b) og d) (retten til rettslig bistand og til å forberede sitt forsvar). EMD 
kom enstemmig til at det forelå krenkelse av Art 6 nr 3 d) sett i sammenheng med Art 6 nr 1. Domstolen fant at 
statuering av krenkelse var tilstrekkelig reparasjon for konvensjonsbruddet.
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Menneskerettsdomstolen - Case of KASTE and MATHISEN v. 
NORWAY (Norsk sammendrag) 

Instans Menneskerettsdomstolen - Domstol (1. avdeling) - Dom 
Tittel Case of KASTE and MATHISEN v. NORWAY (Norsk sammendrag) 
Dato 2006-11-09 
Publisert EMDN-2004-18885. 
Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2000-2884 - Borgarting lagmannsrett LB-2002-1805-2 Høyesterett 

Rt-2004-97 - EMD 18885/04 ; 21166/04. 
Viktighetsnivå 2 
Klager Bård Kaste og Per Stian Tveten Mathisen 
Innklaget Norge 
Konklusjon Krenkelse av artikkel 6(1) og 6(3) ; Ikke-økonomisk tap - konstatering av krenkelse 

tilstrekkelig ; Økonomisk tap - krav avvist ; Saksomkostninger og utgifter tilkjent for 
konvensjonsprosess. 

Votum Ikke separat votum. 
Artikler/stikkord  EMK art 6 -1 ;  EMK art 6 -3-d ;  EMK art 29 -3 ;  EMK art 41 - «criminal proceedings» 

«examination of witnesses» «fair hearing» witnesses / «straffesak» «avhøre vitner» 
«rettferdig rettergang» vitner 

Rettspraksis Asch v. Austria, judgment of 26 April 1991 no.  12398/86, Series A no. 203, pp. 10-11, §§ 
27-28 ; Bocos-Cuesta v. the Netherlands, no.  54789/00, § 82, 10 November 2005 . Cöeme 
and Others v. Belgium [GC],  32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 and 33210/96, § 
155, ECHR 2000-VII ; Craxi v. Italy (no. 1), 34896/97, § 30 and §§ 85-86, 5 December 
2002 ; Harri Peltonen v. Finland (dec.) 30409/96, 11 May 1999 ; Lucà v. Italy,  33354/96, 
ECHR 2001-II, §§ 13-15, 37-43 and 48 ; Vidal v. Belgium, judgment of 22 April 1992 no.  
12351/86, Series A no. 235-B, pp. 32-33, § 33 

 
 
 
Fakta: 

Klagerne og C ble 21. mars 2002 dømt i Oslo tingrett (TOSLO-2000-2884) for oppbevaring av 48,41 kilo 
amfetamin på et hotellrom i Kiel og forsøk på å innføre narkotikapartiet med ferje fra Kiel til Oslo. D ble i Oslo 
tingrett 9. oktober 2002 (TOSLO-2002-9122) dømt for de samme narkotikaforbrytelsene. Klagerne, C og D 
anket til Borgarting lagmannsrett, som besluttet å forene sakene til felles behandling. D anket over 
straffutmålingen, mens de øvrige innga fullstendig anke. Klagerne og C forklarte seg for retten, mens D ikke 
ønsket å avgi forklaring. Retten tillot da at aktor leste opp Ds politiforklaringer. Forsvareren til Mathisen ba så 
om å få stille spørsmål til D. Rettsformannen minnet om at D hadde påberopt seg sin rett til ikke å avgi 
forklaring, og at det derfor ikke ville bli tillatt å stille direkte spørsmål til ham. Rettsformannen spurte likevel D 
om han nå ønsket å avgi forklaring, helt eller delvis. D meddelte at han fortsatt ikke ønsket å gi forklaring, 
heller ikke til det konkrete spørsmålet fra Mathisens forsvarer. I dom 23. mai 2003 (LB-2002-1805-2) frikjente 
lagmannsretten C og dømte Mathisen og D til fengsel i 9 år. Kaste ble dømt til fengsel i 11 år. Klagerne anket 
til Høyesterett, som forkastet ankene i kjennelse 22. januar 2004 (Rt-2004-97). 

 
Anførsler: 

Klagerne anførte at behandlingen av saken i lagmannsretten krenket deres rettigheter etter artikkel 6(1) og 
6(3) (d). 

Staten imøtegikk klagerens anførsler. 

 
Domstolens vurderinger: 

Domstolen uttalte seg først om hensynene bak myndighetenes forpliktelse til å forsøke så langt som mulig 
(«every reasonable effort») å sikre tilstedeværelsen av et vitne. Under henvisning til tidligere avgjørelser uttalte 
Domstolen at tilstedeværelsen av et vitne er en forutseting for forsvarerens muligheter til å konfrontere vitnet. 
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Den påpekte imidlertid at det også må foreligge en egnet og tilfredsstillende («proper and adequate») adgang til 
å utspørre vitnet. 

Domstolen viste til at inntil aktor hadde lest opp Ds politiforklaringer, var klagerne ikke under noe punkt i 
prosessen gitt muligheten til å krysseksaminere D. Den viste videre til at selv om rettsformannen etter 
opplesningen hadde fungert som mellommann mellom Mathisen som tiltalt og D - her som vitne, kunne det 
ikke sies at Mathisen var gitt en reell mulighet til å konfrontere D. Videre mente Domstolen at Ds rett til å 
nekte å besvare inkriminerende spørsmål, kunne ha blitt ivaretatt selv om klagerne var blitt gitt en mulighet til å 
utspørre ham direkte. 

Domstolen hadde også merknader til lagmannsrettens tolkning av artikkel 6(1) og 6(3)(d), da denne syntes å 
ha innvirket på rettens behandling av saken. Den viste til at lagmannsretten under henvisning til at D var 
medtiltalt, fant at han dermed ikke var et vitne i artikkel 6s forstand. Lagmannsrettens behandling syntes derfor 
å være basert på forutsetningen om at begrensningene som følger av konvensjonen angående opplesning av 
politiforklaringer, ikke fikk anvendelse på politiforklaringer avgitt av en medtiltalt. Domstolen bemerket at en 
slik forståelse neppe er i samsvar med den autonome betydningen av begrepet «witness» som følger av 
Domstolens praksis. I henhold til denne, er det ikke relevant hvorvidt politiforklaringen er avgitt av et vitne 
eller en medtiltalt. Domstolen viste til at hvor en politiforklaring i avgjørende grad er med på å utgjøre 
grunnlaget for en domfellelse, er det å anse som et bevis for påtalemyndigheten som innebærer at garantiene i 
artikkel 6(1) og 6(3)(d) kommer til anvendelse. Dette gjelder uavhengig av om forklaringene er gitt av et vitne i 
egentlig forstand, eller en medtiltalt. Domstolen viste til at Høyesteretts uttalelser i kjennelsen måtte forstås slik 
at Ds politiforklaringer hadde en avgjørende betydning på utfallet av saken. 

Domstolen fant at klagerne ikke var gitt en egnet og tilfredsstillende mulighet til å bestride forklaringene som 
dannet grunnlag for domfellelsene. Den fant derfor at klagerne var nektet en rettferdig rettergang, og 
konkluderte med at det forelå en krenkelse av artikkel 6(1) og 6(3)(d).
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Norges Høyesterett - HR-2014-2151-A 
Instans Norges Høyesterett - Dom. 
Dato 2014-11-05 
Publisert HR-2014-2151-A 
Stikkord Straffeprosess. Straffedom mot avdød person. 
Sammendrag En domfelt døde før lagmannsretten hadde behandlet hans anke over bevisbedømmelsen under 

skyldspørsmålet. De pårørende trådte inn i ankesaken i medhold av strpl. § 308. 
Lagmannsretten avsa dom i saken, men unnlot å utmåle straff. Høyesterett opphevet tingrettens 
og lagmannsrettens dommer, og hevet strafforfølgningen fra domstolene. Det ble vist til at det 
ikke er forenlig med kravene til rettferdig rettergang at lagmannsretten kan avsi realitetsdom i 
skyldspørsmålet mot en avdød person, jf. strl. § 75, EMK artikkel 6 og SP artikkel 14. Dissens 
3-2. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2003-6955 - Eidsivating lagmannsrett LE-2011-45698-2 - Høyesterett 
HR-2014-2151-A, (sak nr. 2014/933), straffesak, anke over dom. 

Parter G og H (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat 
Espen Haug). 

Forfatter Ringnes, Matheson og Skoghøy. Dissens: Noer og Arntzen. 

(1) Dommer Ringnes: Saken gjelder spørsmålet om det under ankebehandlingen for lagmannsretten av 
en straffesak kan avsies dom mot en avdød person når han har anket over bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet og de etterlatte har trådt inn i anken. 

(2) A, født 0.0.1956, ble i den såkalte Finance Credit-saken ved Oslo tingretts dom 19. oktober 2004 
[TOSLO-2003-6955] domfelt for overtredelse av straffeloven § 271 jf. § 270, § 183, § 274, § 276 jf. § 
275, § 281, og regnskapsloven § 8-5. Straffen ble satt til fengsel i 9 år. Det ble også idømt 
rettighetstap. 

(3) Domfelte anket til Borgarting lagmannsrett over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, 
lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen. Ved beslutning 21. september 2005 henviste 
lagmannsretten anken til ankeforhandling for så vidt gjaldt lovanvendelsen for enkelte poster i 
hovedtiltalebeslutningen samt straffutmålingen. For øvrig ble anken nektet fremmet. I tråd med 
dagjeldende praksis ble det ikke gitt begrunnelse for ankenektelsen. 

(4) Lagmannsrettens beslutning ble påkjært, og ved Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 24. 
november 2005 ble kjæremålet forkastet. 

(5) Ved Borgarting lagmannsretts dom 3. april 2006 ble domfelte frifunnet for tiltalens post III 
(straffeloven § 274). For øvrig førte anken ikke frem, og straffutmålingen ble opprettholdt. Domfeltes 
anke over dommen ble ved Høyesteretts kjæremålsutvalgs beslutning 24. januar 2007 ikke tillatt 
fremmet. 

(6) Etter Høyesteretts storkammerdom 12. oktober 2010, Rt-2010-1170, som stilte krav til begrunnelse av 
beslutninger etter straffeprosessloven § 321 andre ledd om å nekte anke til lagmannsretten, begjærte 
domfelte Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 24. november 2005 gjenåpnet. Kommisjonen for 
gjenopptakelse av straffesaker tok ved avgjørelse 18. november 2010 begjæringen til følge [GK-2009-
46]. Gjenåpningen var begrunnet med at det var en feil at lagmannsretten ikke hadde gitt noen 
begrunnelse for sin beslutning om ankenektelse. 

(7) Deretter avsa Høyesteretts ankeutvalg 26. januar 2011 kjennelse som opphevet Borgarting 
lagmannsretts beslutning av 21. september 2005 for så vidt anken ble nektet fremmet, og Eidsivating 
lagmannsrett ble utpekt til å behandle anken over Oslo tingretts dom av 19. oktober 2004. 

(8) Eidsivating lagmannsrett fremmet ved beslutninger 15. januar 2013 og 6. mai 2013 anken over 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for en rekke av hovedtiltalebeslutningens poster. 

(9) Lagmannsretten behandlet domfeltes anke over saksbehandlingen ved særskilt dom, uten muntlig 
forhandling. 

(10) Domfelte døde 29. august 2013, før forkynnelsen av dommen fra lagmannsretten og før ankesaken 
over skyldspørsmålet ble behandlet. 

(11) Domfeltes etterlatte anket lagmannsrettens dom i saksbehandlingsanken til Høyesterett. Høyesteretts 
ankeutvalg traff 31. oktober 2013 beslutning der anken ble nektet fremmet. Dermed var de forhold 
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som er omhandlet under hovedtiltalebeslutningens poster I b, I i og I j, endelig avgjort. 
 

(12) Ettersom anken over skyldspørsmålet ikke var behandlet i lagmannsretten da domfelte avgikk ved 
døden, erklærte domfeltes tre søsken, D, E og F, og hans to mindreårige døtre, G og H ved verge I, at 
de trådte inn i As anke over Oslo tingretts dom i medhold av straffeprosessloven § 308. 

 

(13) Eidsivating lagmannsretts avsa dom 20. mars 2014 [LE-2011-45698-2] med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1956, dømmes for overtredelse av straffeloven § 271, jf. § 270, straffeloven § 276, 

jf. § 275, straffeloven § 183, straffeloven § 281, regnskapsloven § 8-5 første ledd annet 
straffalternativ, jf. regnskapsloven §§ 4-6, 5-2, 6-1 første ledd, 7-1 annet ledd, 7-6, 7-32 annet 
ledd, regnskapsloven av 1977 §§ 5 første ledd og 8, jf. regnskapsloven § 9-2, og aksjeloven av 
1976 § 17-1 første ledd annet straffalternativ, jf. aksjeloven av 1976 §§ 11-4 første ledd, 11-5 
første ledd og 11-9. 

 

2. A/hans dødsbo dømmes til å betale slik erstatning: 
 

2.1. Til bank 1 Oslo AS: 172 734 323 - 
etthundreogsyttitomillionersyvhundreogtrettifiretusentrehundreogtjuetre - kroner. 

 

2.2. Til SpareBank 1 SMN: 58 477 988 - 
femtiåttemillionerfirehundreogsyttisyvtusennihundreogåttiåtte - kroner. 

 

2.3. Til SpareBank 1 SR-bank ASA: 58 477 988 - 
femtiåttemillionerfirehundreogsyttisyvtusennihundreogåttiåtte - kroner. 

 

2.4. Til Sparebanken Vest: 37 543 824 - 
trettisyvmillionerfemhundreogførtitretusenåttehundreogtjuefire - kroner. 

 

2.5. Til DnB Bank ASA: 342 090 800 - trehundreogførtitomillionernittitusenogåttehundre - 
kroner. 

 

2.6. Til Skandinaviska Enskilda Banken AB: 6 147 794 - 
seksmillioneretthundreogførtisyvtusensyvhundreognittifire - kroner. 

 

2.7. Til Sparebanken Øst: 29 668 477 - 
tjuenimillionersekshundreogsekstiåttetusenfirehundreogsyttisyv - kroner. 

 

2.8. Til KPMG AS: 312 300 000 - trehundreogtolvmillionertrehundretusen - kroner. 
 

2.9. Til The London Underwriters: NOK 145 000 000 - etthundreogførtifemmillioner - kroner. 
 

Samtlige erstatningssummer forfaller til betaling 2 - to - uker etter forkynnelsen av dommen, 
og for samtlige erstatningssummer påløper lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

3. Sakskostnader idømmes ikke.» 
 

 

(14) Fordi domfelte var død, ble det ikke utmålt straff. 
 

(15) Hans døtre G og H har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder lovanvendelsen og 
saksbehandlingen, og er begrenset til å gjelde spørsmålet om det kan avsies en fellende dom i en 
bevisanke mot en person etter hans død. 

 

(16) Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. juni 2014 å henvise anken. 
 

(17) De ankende parter har i hovedtrekk gjort gjeldende: 
 

(18) Det er uforsvarlig å avsi en fellende dom mot en avdød person. 
 

(19) Ved anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet skal det etter straffeprosessloven § 331 
foretas en fullstendig ny behandling av saken. Men når domfelte er avgått ved døden, kan han ikke 
forklare seg, og han kan ikke uttale seg om bevismidler. Kravene til rettferdig rettergang etter Den 
europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 og FN-konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter (SP) artikkel 14 blir da ikke ivaretatt. 

 

(20) Når domfelte dør før ankebehandlingen i lagmannsretten, må resultatet bli at domfelte frifinnes, eller 
at lagmannsrettens og tingrettens dom oppheves for de poster hvor bevisvurderingen under 
skyldspørsmålet var henvist til ankeforhandling. 

 

(21) Påtalemyndigheten har i hovedsak sluttet seg til lagmannsrettens begrunnelse og har anført: 
 

(22) Straffeprosessloven § 308 gir de etterlatte ankerett. Bestemmelsen er generell, og setter ikke grenser 
for hvilke ankegrunner som kan påberopes. Høyesterett har Rt-2007-785 gitt en generell uttalelse i 
avsnitt 19 som må forstås slik at domfeltes død ikke fører til at en avsagt straffedom skal oppheves 
eller at domfelte skal frifinnes, når han eller de etterlatte anker dommen. Denne uttalelsen må også 
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gjelde der det er anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet. 
 

(23) Formålet med ankeretten etter § 308 er å gi etterlatte adgang til å renvaske avdøde. Dette forutsetter at 
det foretas en full realitetsprøving av saken. Kravene til bevis for å kunne avsi fellende dom vil være 
de samme, uansett om tiltalte er tilstede eller ikke. 

 

(24) Etter påtalemyndighetens syn er det ikke i strid med EMK eller SP at lagmannsretten avsier 
straffedom etter prøving av bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. 

 

(25) Mitt syn på saken 
 

(26) Det følger av straffeloven § 75 at adgangen til å fullbyrde straff faller bort ved den skyldiges død. Når 
domfelte dør før lagmannsretten har avsagt dom, er følgelig en anke over straffutmålingen uaktuell, 
og en anke må grunnes på feil ved saksbehandlingen, lovanvendelsen eller bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet. 

 

(27) Problemstillingen i saken er knyttet til situasjonen der anken gjelder bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet. Når lagmannsretten har henvist anken til ankeforhandling etter straffeprosessloven § 
321, skal det «foretas en fullstendig ny behandling av saken så langt den er henvist», se 
straffeprosessloven § 331. Spørsmålet er om lagmannsretten kan avsi realitetsdom når domfelte er 
død. 

 

(28) Denne problemstillingen må holdes atskilt fra spørsmålet om de etterlattes ankerett. 
 

(29) De etterlattes ankerett er begrunnet i hensynene til avdødes ettermæle og de etterlattes behov for 
gjenopprettelse. Disse hensynene rekker ikke lenger enn til at lagmannsretten avsier frifinnelsesdom 
eller opphever tingrettens dom. Det vil da være satt strek over den fellende straffedommen i tingretten. 

 

(30) Hvordan ankesaken skal behandles, og om det kan avsies realitetsdom, er et annet spørsmål. Ettersom 
en realitetsdom kan gå ut på domfellelse, er det hensynet til rettferdig rettergang for den avdøde som 
vil stå sentralt ved vurderingen av denne problemstillingen. 

 

(31) Før jeg tar stilling til hovedspørsmålet, skal jeg redegjøre for reglene om etterlattes ankerett. 
Straffeprosessloven § 308 lyder: 

«Er siktede død, kan hans ektefelle, slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken og 
arvinger anke i hans sted.» 

 

(32) De ankende parter - som er domfeltes to mindreårige barn - tilhører den personkretsen som har rett til 
å anke etter § 308. Det er videre klart at når domfelte dør etter at han har anket, men før saken er 
realitetsbehandlet, kan en eller flere av de etterlatte tre inn i ankesaken, se Rt-2004-562. 

 

(33) Når de etterlatte trer inn i anken, vil de tre inn i anken slik den står. Loven setter ingen begrensninger 
med hensyn til hvilke ankegrunner som de etterlatte kan påberope. Det er altså på det rene at de 
etterlatte kan anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. 

 

(34) Helt fra tilblivelsen av straffeprosessloven av 1887 ga loven - i § 379 - ankerett for etterlatte. Men de 
etterlattes ankeadgang etter straffeprosessloven av 1887 var begrenset til saksbehandlingen og 
lovanvendelsen. I saker som var avgjort av lagmannsretten, kunne det ikke ankes over 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. For dom i herreds- og byretten gjaldt ordningen med 
fornyet behandling i lagmannsretten. Paragraf 400 tredje ledd fastsatte at etter tiltaltes død kunne bare 
påtalemyndigheten begjære fornyet behandling, og da bare til gunst for tiltalte. De etterlatte var altså 
ikke gitt rett til å få prøvet bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet etter fellende straffedom. 

 

(35) Forarbeidene fremhevet betenkelighetene ved å gjennomføre fornyet behandling i lagmannsretten uten 
at tiltalte var tilstede. I Udkast til Lov om Rettergangsmaaden i Straffesager med Motiver, 1886, side 
94 heter det således: 

«En Forhandling for Lagmandsret uden Tiltaltes egen Tilstedeværelse vil ofte være forbunden 
med Vanskelighed, og dette Hensyn taler allerede stærkt imod her at tilstede Paanke efter 
Domfældtes Død.» 

 

(36) For å ivareta hensynet til tiltaltes ettermæle ble imidlertid påtalemyndigheten gitt rett til å begjære 
fornyet behandling til gunst for avdøde. I utkastet side 94 ble denne ordningen begrunnet slik: 

«Imidlertid maa det paa den anden Side indrømmes, at der kan gives Tilfælde hvor der er et 
stærkt Billighedskrav paa, at Sagen bringes paa det Rene gjennem en ny Prøvelse. Vi har troet 
at have gjort det nødvendige og tilstrækkelige til Imødekommelse af dette Krav ved at tilstede 
Paatalemyndigheten selv at paaanke til Gunst for Tiltalte ogsaa efter hans Død.» 

 

(37) Straffeprosessloven av 1887 ble endret ved lov 8. april 1983 nr. 14, ved fremskyndet iverksetting av 
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bestemmelser i straffeprosessloven av 1981 om fornyet behandling med videre. Det sentrale for vår 
sak er at § 402 ble endret med den virkning at de etterlatte ble gitt rett til å begjære fornyet 
behandling. Hverken forarbeidene til denne lovendringen eller forarbeidene til straffeprosessloven av 
1981 inneholder noen nærmere vurdering av hvilke konsekvenser en rett for de etterlate til å kreve 
fornyet behandling ville ha for kravene til rettferdig rettergang når domfelte ikke kan gi forklaring. 

 

(38) Ved to-instans reformen i lov nr. 80 av 1993 ble ordningen med fornyet behandling erstattet av anke 
til lagmannsretten over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, og etterlattes ankerett ble flyttet til 
§ 308. Heller ikke i forarbeidene til denne lovendringen er det vurdert hvilke konsekvenser domfeltes 
død skal ha for sakens behandling og utfall. 

 

(39) Straffeprosessloven har ingen nærmere regulering av hvordan lagmannsretten skal behandle en 
ankesak når domfelte er død, og hvilke avgjørelser retten kan treffe i denne situasjonen. Som det 
fremgår av det jeg allerede har sagt, løser ikke § 308 om etterlattes rett til å anke dette spørsmålet. 
Løsningen må etter mitt syn forankres i prinsippene om rettferdig rettergang, og ved analogi fra 
hvordan nærliggende situasjoner er løst i loven og i rettspraksis. 

 

(40) Det er et grunnleggende element i retten til rettferdig rettergang at tiltalte har rett til å være tilstede i 
egen straffesak og å kunne forsvare seg. Retten til rettferdig rettergang er fastsatt i Grunnloven § 95, 
EMK artikkel 6 og SP artikkel 14. I SP artikkel 14 nr. 3, bokstav d er retten til å være tilstede eksplisitt 
kommet til uttrykk. I norsk oversettelse lyder denne bestemmelsen: 

«Enhver har ved behandlingen av en siktelse mot ham for en straffbar handling, rett til følgende 
minimumsgarantier, uten forskjellsbehandling: 
... 
d. Å være tilstede i retten, og å forsvare seg personlig eller ved en forsvarer han selv har 

valgt; ... » 
 

 

(41) Selv om EMK artikkel 6 ikke inneholder noen uttrykkelig bestemmelse om det, er det i 
konvensjonsorganenes praksis lagt til grunn at siktede har rett til å være tilstede i rettsmøtene, se Aall, 
Rettergang og menneskerettigheter, 1995, side 207. Spørsmålet kom opp i saken Colozza mot Italia, 
12. februar 1985 [EMD-1980-9024], som gjaldt en av uteblivelsesdom, hvor Den europeiske 
menneskerettsdomstol (EMD) uttalte: 

«Although this is not expressly mentioned in paragraph 1 of Article 6 (art. 6-1), the object and 
purpose of the Article taken as a whole show that a person 'charged with a criminal offence' is 
entitled to take part in the hearing. Moreover, sub-paragraphs (c), (d) and (e) of paragraph 3 
(art. 6-3-c, art. 6-3-d, art. 6-3-e) guarantee to 'everyone charged with a criminal offence' the 
right 'to defend himself in person', 'to examine or have examined witnesses' and 'to have the 
free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court', 
and it is difficult to see how he could exercise these rights without being present.» 

 

(42) Ved ankeforhandling vil kravene til tilstedeværelse avhenge av hva saken gjelder, se Jebens, 
Menneskerettigheter i straffeprosessen, 2004, side 321. Hvis saken gjelder begrensede spørsmål - som 
lovanvendelsen og saksbehandlingen - vil tiltaltes behov for tilstedeværelse ikke være det samme som 
når saken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Når det er anket over skyldspørsmålet, er 
domfeltes forklaring et sentralt bevismiddel. Det gjelder både ved tilståelse og når domfelte benekter å 
være skyldig. Hvis retten ved avgjørelsen av skyldspørsmålet ikke kan motta domfeltes umiddelbare 
forklaring, kan det reises alvorlig tvil om kravene til rettferdig rettergang er oppfylt. Det er i denne 
sammenheng ingen forskjell på rettssikkerhetsgarantiene for tiltalte i lagmannsretten og i tingretten, jf. 
at lagmannsretten skal «foreta en helt ny behandling av saken» etter straffeprosessloven § 331. 

 

(43) EMD har i saken Grǎdinar mot Moldova, 8. april 2008 [EMD-2002-7170], behandlet situasjonen når 
domfelte ikke kan delta i straffesaken mot ham fordi han er død. Avdøde domfeltes ektefelle hadde 
begjært straffesaken gjennomført for å gjenreise hans ettermæle. Saksforholdet var knyttet til en 
spesiell forhistorie, og bare to dommere avgjorde saken på det grunnlag at det var en krenkelse av 
EMK artikkel 6 å gjennomføre rettssaken etter at domfelte var død. Dette er for meg ikke avgjørende. 
Det sentrale er etter mitt syn at flertallet ga uttrykk for alvorlige betenkeligheter ved å straffeforfølge 
og domfelle en avdød person, se avsnitt 109: 

«In the present case, although G. died before the re-examination of the case against him, he 
was found guilty of the crime with which he had been charged. The Court has serious 
reservations in respect of a legal system allowing the trial and conviction of deceased persons, 
given the obvious inability of such persons to defend themselves. However, the very special 
circumstances of the case include a request by the applicant, as the deceased person's relative 
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and legal representative, to continue the proceedings in order to prove his innocence. In view 
of this request and of its findings below, the Court does not consider it necessary to decide 
whether G.'s conviction after his death constituted in itself a violation of Article 6 of the 
Convention in the present case.» 

 

(44) I tilslutning til denne dommen uttaler Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - for 
praktikere, 3. utgave 2010, side 472: 

«Det er tvivlsomt, om det er foreneligt med en retfærdig rettergang at tillade et system med 
strafforfølgning og domfellelse af afdøde personer, idet en afdød i sagens natur ikke har 
mulighed for at deltage i straffesagen og forsvare sig.» 

 

(45) På bakgrunn av de rettskildene jeg har gjennomgått, og de grunnleggende rettssikkerhetshensyn som 
er knyttet til at tiltalte skal kunne delta og forklare seg i sin egen straffesak, er jeg kommet til at det 
ikke er forenlig med kravene til rettferdig rettergang at lagmannsretten kan avsi realitetsdom i 
skyldspørsmålet mot en avdød person. 

 

(46) I den foreliggende sak gikk ankeforhandlingen for Eidsivating lagmannsrett over 29 rettsdager, og 
lydopptak av domfeltes forklaring for Oslo tingrett ble avspilt. Det prinsipielle spørsmålet i saken kan 
imidlertid ikke avgjøres ut fra spesielle omstendigheter i den konkrete saken. Det vanlige i 
straffesaker er at det ikke tas lydopptak, og under enhver omstendighet skal siktede gi forklaring 
umiddelbart for den dømmende rett, jf. straffeprosessloven § 90 - § 93. 

 

(47) Hvis det foreligger en uforbeholden tilståelse fra domfelte i tingretten, veier de hensyn som jeg har 
redegjort for, ikke like tungt. Men det må antas å være en lite praktisk situasjon at domfelte eller hans 
etterlatte vil anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet når det foreligger en uforbeholden 
tilståelse. Jeg finner derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på denne spesielle situasjonen. 

 

(48) Påtalemyndigheten har vist til Høyesteretts kjennelse i Rt-2007-785. Saken gjaldt spørsmålet om 
foretaksstraff kan anvendes overfor enkeltpersonforetak som verken har ansatte eller oppdragstakere. 
Innehaveren av enkeltpersonforetaket døde etter at anke var innlevert, og hans arvinger var trådt inn i 
anken. Påtalemyndigheten har anført at førstvoterende i avsnitt 19 gir en uttalelse av generell 
rekkevidde, som også må gjelde for den problemstilling som er til pådømmelse i vår sak: 

«På bakgrunn av påtalemyndighetens prosedyre for Høyesterett finner jeg imidlertid grunn til 
å bemerke at det følger av straffeloven § 75 første ledd at adgangen til å fullbyrde straff faller 
bort ved den skyldiges død. I saker om foretaksstraff for enkeltpersonsforetak er det 
innehaveren som er part, og tvangsfullbyrdelse må skje overfor ham, jf. Andenæs, Alminnelig 
strafferett, 5. utgave 2004 ved Magnus Matningsdal og Georg Fr. Rieber-Mohn, side 286. Da 
et enkeltpersonsforetak fullt ut må identifiseres med innehaveren, må bestemmelsen i § 75 
første ledd også gjelde for foretaksstraff som er ilagt et enkeltpersonsforetak. Dette innebærer 
imidlertid ikke at straffedommer som er avsagt, men som er påanket av domfelte eller som 
etter hans død blir påanket av hans etterlatte, skal oppheves eller at domfelte skal frifinnes. De 
dommer som er avsagt, står ved lag, men ved å påanke dommen eller tre inn i anke som er 
fremsatt av domfelte, oppnår de etterlatte å få overprøvd dommen, jf. Rt-1994-33.» 

 

(49) I denne saken var imidlertid skyldspørsmålet endelig avgjort i tingretten, og jeg oppfatter uttalelsen 
slik at den gjelder begrenset anke. De spørsmål som oppstår ved anke over bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet, er ikke behandlet, og dommen kan da ikke være avgjørende for foreliggende sak. 

 

(50) Spørsmålet er da hva lagmannsrettens avgjørelse kan gå ut på, når domfelte er død og det er anket 
over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. 

 

(51) Jeg finner det klart at lagmannsretten ikke kan avsi frifinnelsesdom. Dette vil innebære en 
realitetsprøvelse av saken, og man kan vanskelig tenke seg at lagmannsretten skal ha adgang til å avsi 
frifinnende, men ikke fellende dom. Dersom de etterlatte ønsker at det skal avsies frifinnelsesdom, må 
det skje ved å begjære gjenåpning etter straffeprosessloven § 400. Hvis gjenåpning er besluttet, og 
siktede er død, følger det av § 400 femte ledd at retten skal avsi frifinnende dom uten 
hovedforhandling. 

 

(52) Etter mitt syn må resultatet i de tilfeller hvor det er anket over bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet, og tiltalte er død, bli at tingrettens dom oppheves, og at ankesaken for 
lagmannsretten heves. En nærliggende parallell er situasjonen når tiltalte dør etter 
hovedforhandlingen, men før dom er avsagt i tingretten. Høyesterett har i Rt-1998-445 fastslått at 
tingretten av eget tiltak da skal heve straffesaken for så vidt gjelder straff og inndragning. En annen 
parallell er der påtalemyndigheten innstiller straffeforfølgningen etter straffeprosessloven § 72 første 
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ledd, for å unngå spredning av sensitivt materiale, se om bestemmelsen Bjerke med flere, 
Straffeprosessloven - kommentarutgave bind I, 4. utgave, side 310, note 8. Det følger av § 73 første 
ledd fjerde punktum at en fellende dom da skal oppheves. 

 

(53) Domfelte er idømt betydelige erstatningskrav. Det resultat jeg er kommet til, får imidlertid ikke 
betydning for de sivile krav som er pådømt sammen med straffekravet etter straffeprosessloven § 3. 
Det følger av Rt-1998-445 at sivile krav kan pådømmes selv om tiltalte er død. 

 

(54) Etter dette stemmer jeg for denne 

dom: 
Lagmannsrettens og tingrettens dommer oppheves for de poster der bevisvurderingen under 
skyldspørsmålet er henvist til ankeforhandling, og strafforfølgningen for domstolene heves. 
 

 

(55) Dommer Noer: Jeg har kommet til en annen konklusjon enn førstvoterende. 
 

(56) Førstvoterendes votum innebærer at domfellelsen av avdøde oppheves automatisk hvis de etterlatte 
anker og anken fremmes til ankebehanding. De etterlatte mister dermed muligheten for å få en reell 
overprøving av bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. 

 

(57) Etter mitt syn gir straffeprosessloven § 308 de etterlatte en rett til å anke en straffedom for å ivareta 
hensynet til tiltaltes ettermæle. Ankeretten innebærer - ikke minst - en rett til å få prøvd 
skyldspørsmålet på nytt. Ankebehandlingen kan munne ut i frifinnelse, opphevelse eller domfellelse. 
Men siktede vil aldri kunne domfelles for mer enn det han ble dømt for i underinstansen, jf. Bjerke 
m.fl., Straffeprosessloven - kommentarutgave, i merknadene til § 308. 

 

(58) Det er fordeler og ulemper knyttet til denne løsningen. Men jeg kan ikke se at det er menneskerettslige 
skranker som gjør at lovgiver ikke står fritt til å gi de etterlatte en slik rett. 

 

(59) Jeg ser først på hva som kan utledes av straffeprosessloven isolert. 
 

(60) De etterlattes rett til å anke er generell, jf. straffeprosessloven § 308. Bestemmelsene skiller ikke 
mellom ulike ankegrunner og må forstås slik at anken skal realitetsbehandles av ankeinstansen. Det er 
ikke gitt særlige regler om behandlingen av de etterlattes anker over skyldspørsmålet, og spørsmålet 
er heller ikke omtalt i forarbeidene. 

 

(61) Heller ikke straffeprosessloven § 322, som regulerer lagmannsrettens behandling av anker, har 
særregler for disse tilfellene. Som lagmannsretten peker på, må rettens adgang til å avgjøre anke over 
dom uten ankeforhandling anses uttømmende regulert her. Jeg er enig med lagmannsretten i at denne 
bestemmelsen ikke gir hjemmel for å oppheve dommen uten ankeforhandling i vår sak. 

 

(62) Spørsmålet om hvordan en anke fra de etterlatte skal behandles, er kommentert i Rt-2007-785 avsnitt 
19, sitert i førstevotererens votum i avsnitt 48. Uttalelsen om at en slik anke ikke nødvendigvis 
innebærer opphevelse eller frifinnelse er - på samme måte som bestemmelsen selv - helt generell. 
Samme rettsoppfatning er også lagt til grunn i Agder lagmannsretts dommer av henholdsvis 19. mars 
2001 (LA-2000-1789) og 23. oktober 2008 (LA-2008-81863). 

 

(63) Heller ikke i juridisk teori fremkommer noe som tyder på at anker etter § 308 som gjelder 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet skal behandles på en spesiell måte, jf. for eksempel Bjerke 
m.fl., Straffeprosessloven - kommentarutgave, i merknadene til § 308. 

 

(64) Min konklusjon er derfor at de etterlatte er gitt en rett til å anke over skyldspørsmålet i medhold av § 
308 og at denne anken skal realitetsbehandles selv om siktede ikke kan være til stede. 

 

(65) Spørsmålet er så om denne rettstilstanden er i strid med internasjonale rettskilder. Også på dette punkt 
er jeg uenig med førstvoterende. 

 

(66) I Den europeiske menneskerettsdomstolens dom i saken Grǎdinar v. Moldova [EMD-2002-7170], som 
førstvoterende nevner i avsnitt 43, var siktede frifunnet i to instanser. Dommene ble opphevet av 
høyesterett i Moldova, som beordret ny prøving av saken, jf. EMDs dom avsnitt 13 og 15. Før saken 
kom opp igjen, døde siktede. Enken krevde da ny behandling, jf. avsnitt 16. Prosessen endte med 
domfellelse av avdøde, jf. avsnitt 60 og 73. 

 

(67) Til tross for at avdøde først ble funnet skyldig etter sin død, fant flertallet i Menneskerettsdomstolen 
(EMD) ikke grunn til å ta stilling til om dette var et brudd på artikkel 6, jf. den uttalelsen som er sitert 
i førstvoterendes avsnitt 43. Det ble lagt vekt på at det var avdødes enke som selv hadde bedt om 
fortsettelse av rettsprosessen. 

 

(68) Fire av de syv dommerne avga separate votum. To av disse la vekt på at siktede da han døde «enjoyed 
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the benefit of being presumed innocent», og at domfellelsen derfor var i strid med artikkel 6-1, jf. 
dommen side 23. To andre dommere fant at dommen ikke var kritikkverdig, siden domfellelsen kom 
som en følge av «the applicant's own insistence that her husband was retried», jf. side 30 avsnitt 15. 

 

(69) I vår sak var straffeskyld allerede slått fast i tingretten, og overprøvingen skjedde etter ønske fra de 
etterlatte. Grǎdinar-saken gir da ingen støtte for at den løsning som er valgt i norsk rett er 
menneskerettsstridig. 

 

(70) Heller ikke øvrige internasjonale rettskilder gir etter det jeg kan se noen veiledning for løsningen av 
vår sak. Colozza-saken [EMD-1980-9024], som førstvoterende nevner i avsnitt 41, gjaldt en person 
som ble dømt til seks års fengsel uten selv å ha vært til stede i retten, og hvor spørsmålet var om de 
italienske vilkårene for fraværsdom var i strid med artikkel 6, jf. dommen avsnitt 13 og 26. 

 

(71) Retten til å møte personlig er imidlertid mindre absolutt i ankesaker, og særlig der domfelte har vært 
til stede ved førsteinstansbehandlingen, jf. Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - 
for praktikere side 454. Og som påpekt i Grǎdinar-saken, er situasjonen dessuten en annen når det er 
de etterlatte selv som har bedt om ny behandling av saken. 

 

(72) Også i Danmark og Sverige har for øvrig de etterlatte rett til å anke skyldspørsmålet, jf. 
Retsplejeloven § 906 Stk. 2 og Rättegångsbalk 21 Kapittel § 1. Högsta Domstolen i Sverige har lagt til 
grunn at anke fra de etterlatte innebærer at avdøde kan frifinnes eller domfelles, men at straff ikke skal 
utmåles, slik også lagmannsretten i vår sak har løst saken, jf. beslut av 12. juli 2012 side 3: 

«Avlider den tilltalade sedan tingsrätten har meddelat en fällande dom, får efterlevande 
överklaga domen 'såvitt genom denna fastställts, att den misstänkte förövat gärningen' (se 
närmare 21 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken). De efterlevande anses ha rätt också att ta 
över den tilltalades talan, om han eller hon själv har överklagat den fällande domen men 
avlider innan handläggingen av målet har avslutats i hovrätten. I båda de nu angivna 
situationerna ska hovrätten pröva skuldfrågan i sak men oavsett bedömningen av den frågan 
undanröja den påföljd som tingsrätten har bestämt. Om den tilltalades efterlevande avstår från 
att ta över talan, ska hovrätten avskriva målet där från vidare handläggning. Också i detta fall 
ska påföljden undanröjas (NJA 1991 s. 226).» 

 

(73) Jeg tilføyer at også i Sverige skal ankedomstolen overprøve bevisene i saken i den grad disse er 
omstridt. 

 

(74) Jeg er enig med førstvoterende i at det generelt er betenkeligheter knyttet til å prøve skyldspørsmålet 
for en person etter hans død. Men siktede vil ha rett til forsvarer i ankesaken, og han kan bare dømmes 
der skyld er bevist ut over enhver rimelig tvil. Ved denne vurderingen må det tas hensyn til den 
usikkerhet som ligger i at siktede ikke kan forklare seg for retten, og at hans politiforklaring ikke vil 
kunne leses opp, jf. straffeprosessloven § 290. 

 

(75) Det er dessuten problematiske sider også ved å frata de etterlatte - og avdøde - muligheten for en reell 
overprøving av skyldspørsmålet etter domfeltes død. I visse situasjoner kan denne retten ha stor 
følelsesmessig betydning, noe § 308 nettopp reflekterer. 

 

(76) At de etterlattes anke kan føre til en automatisk opphevelse av straffedommen, kan dessuten virke 
krenkende overfor fornærmede eller fornærmedes etterlatte. Særlig i alvorlige straffesaker eller der 
domfelte har tilstått, vil dette kunne oppleves som lite rimelig. Løsningen vil i tillegg bety at 
tilfeldigheter avgjør om en straffedom blir stående eller ikke når domfelte dør før ankefristen er utløpt, 
og det vil kunne oppstå avgrensningsproblemer som er vanskelig å overskue fullt ut nå. 

 

(77) Jeg stemmer derfor for at anken forkastes. 
 

(78) Dommer Arntzen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med annenvoterende, dommer Noer. 
 

(79) Dommer Matheson: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Ringnes. 
 

(80) Dommer Skoghøy: Likeså. 
 

(81) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

dom: 

Lagmannsrettens og tingrettens dommer oppheves for de poster der bevisvurderingen under 
skyldspørsmålet er henvist til ankeforhandling, og strafforfølgningen for domstolene heves. 
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Norges Høyesterett - HR-2013-2295-A - Rt-2013-1412 
Instans Norges Høyesterett - Dom. 
Dato 2013-11-01 
Publisert HR-2013-2295-A - Rt-2013-1412 
Stikkord Straffeprosess. Opplesing av politiforklaring. 
Sammendrag I sak etter strl. § 132a hadde lagmannsretten ikke tillatt opplesning av politiforklaring fra 

fornærmede, som hadde lovlig forfall. Tiltalte ble frifunnet. Høyesterett viste til at normen for 
hvorvidt opplesning skal tillates, er om en domfellelse «bare eller i avgjørende grad» vil være 
basert på oppleste vitneforklaringer, jf. strpl. § 297 og EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d. Selv om 
lagmannsretten hadde lagt en for streng norm til grunn, var Høyesterett etter en 
helhetsvurdering enig i at vilkårene for opplesning ikke forelå. Det kunne heller ikke legges til 
grunn at tiltaltes forhold var hovedårsak til uteblivelsen. Påtalemyndighetens anke over 
lagmannsrettens  saksbehandling ble forkastet. 

Saksgang Bergen tingrett TBERG-2012-3808 - Gulating lagmannsrett LG-2012-188340 - Høyesterett 
HR-2013-2295-A, (sak nr. 2013/1209), straffesak, anke over dom. 

Parter Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot A (advokat 
Øystein Storrvik). 

Forfatter Indreberg, Matheson, Bergsjø, Bull, Utgård. 

(1) Dommer Indreberg: Saken gjelder anke over en delvis frifinnende dom, og spørsmålet er om det var 
en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikke tillot opplesning av fornærmedes politiforklaringer. 

(2) Statsadvokatene i Hordaland satte 11. januar 2012 A under tiltale ved Bergen tingrett. Den mest 
alvorlige posten i tiltalebeslutningen er post I, som gjelder overtredelse av straffeloven § 132a første 
ledd bokstav a, jf. fjerde ledd første straffalternativ - motarbeiding av rettsvesenet. Postene III og IV c 
gjelder overtredelse av straffeloven § 228 første ledd og § 227 første ledd ved det samme faktiske 
forholdet. Grunnlaget for tiltalen lyder: 

«Natt til tirsdag 25. oktober 2011 ved 'Dekk1' i ---vegen 00 i Bergen, tok han tak i B rundt 
nakken mens hun satt i en bil, løsnet setebeltet hennes, dro henne ut av bilen og dro henne 
etter nakken og håret bak en container og uttalte til henne at hvis hun vitnet mot ham om 
det som skjedde der og eller noe annet, skulle han kutte henne opp i småbiter og kaste 
henne i containeren. Han uttalte videre at han skulle sy igjen munnen på henne dersom 
hun sladret.» 

(3) Tiltalen omfatter også vold og trusler mot en annen fornærmet, vinningsforbrytelser og overtredelser 
av vegtrafikkloven og legemiddelloven. 

(4) B var innkalt som vitne i tingretten, men møtte ikke. Tingretten fant på grunnlag av erklæringer fra 
lege- og psykolog at hun hadde gyldig forfall, og tillot opplesning av hennes politiforklaringer. 

(5) Ved Bergen tingretts dom 4. oktober 2012 ble A frifunnet for en av vinningsforbrytelsene, men 
domfelt for de øvrige postene. Straffen ble satt til fengsel i åtte måneder, hvorav 60 dager ble gjort 
betinget med en prøvetid på to år, og en bot på 5 000 kroner. 

(6) A anket til lagmannsretten, som fullt ut prøvde postene som var omfattet av anken. Heller ikke til 
ankeforhandlingen møtte B. Lagmannsretten la til grunn at hun hadde gyldig forfall, men tillot ikke 
opplesning av hennes politiforklaringer. 

(7) Lagretten svarte nei på flere av spørsmålene den ble forelagt, blant annet spørsmålene som gjaldt 
postene der B var fornærmet. Kjennelsen ble lagt til grunn, og Gulating lagmannsrett avsa 22. mai 2013 
dom [LG-2012-188340] med slik domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1983, frifinnes for de forhold som er omhandlet i tiltalebeslutningen post I 
(straffeloven § 132a), post IIa (straffeloven § 229, jf. § 232), post III (straffeloven § 228) 
og post IV a, c og d ( straffeloven § 227første straffalternativ). 

2. A, født 0.0.1983, dømmes for overtredelse av straffeloven § 229første straffalternativ jf. §
232, straffeloven § 227 første straffalternativ og de forhold som er endelig avgjort ved
Bergen tingretts dom av 4. oktober 2012, jf. straffeloven § 62 første ledd, til fengsel i 1 -
ett - år og 2 - to - måneder, hvorav 6 - seks - måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2
- to - år, jf. straffeloven §§ 52 flg. Straffen er en fellesstraff med den fengselsstraff som er
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fastsatt ved Gulating lagmannsretts dom av 31. januar 2013, jf. straffeloven § 64. 
 

Til fradrag i straffen går 180 - etthundreogåtti - dager for utholdt varetekt.» 
 

(8) Påtalemyndigheten har anket til Høyesterett. Anken gjelder frifinnelsen for postene hvor B er 
fornærmet. Det gjøres gjeldende at det er en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten nektet opplesning 
av hennes politiforklaringer. 

 

(9) Jeg er kommet til at anken ikke fører fram. 
 

(10) Anken gjelder lagmannsrettens saksbehandling. For det første er det anført at lagmannsrettens 
rettsanvendelse er feil, ved at den har lagt til grunn en for streng norm ved avgjørelsen av om 
politiforklaringene kunne leses opp, og dermed kommet til uriktig resultat. 

 

(11) For det andre er det anført at det var grunnlag for opplesning fordi tiltalte selv hadde skapt den 
situasjon som var oppstått ved de truslene han hadde kommet med. 

 

(12) Jeg behandler først spørsmålet om lagmannsretten har anvendt uriktig norm. 
 

(13) Straffeprosessloven § 297 tillater på visse vilkår opplesning av politiforklaringen til et vitne som ikke 
er til stede under hovedforhandlingen. Bestemmelsen må anvendes med de innskrenkninger som 
følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, hvor artikkel 6 nr. 3 bokstav d slår fast at 
tiltalte har rett til å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham. Til tross for den absolutte 
ordlyden i EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d har Den europeiske menneskerettsdomstol - EMD - 
kommet til at det unntaksvis er anledning til å lese opp politiforklaringer under hovedforhandlingen 
selv om tiltalte ikke har hatt anledning til å stille spørsmål til vitnet. Hvordan EMDs praksis skal 
forstås, har også vært behandlet i en rekke saker for Høyesterett. 

 

(14) Lagmannsretten har tatt følgende utgangspunkt for når det er adgang til opplesning: 
«Det er lagt til grunn, bl.a. i avgjørelsen i Rt-2004-97, at dersom forklaringen vil være et 
vesentlig bevis for tiltaltes skyld, vil opplesning av rettslig forklaring og politiforklaring 
som regel måtte avskjæres når tiltalte ikke har hatt anledning til å stille spørsmål til vitnet. 
Lagmannsretten viser ellers til avgjørelsen i Rt-2001-29, der opplesning av vitnes 
politiforklaring ledet til at lagmannsrettens dom ble opphevet. Førstvoterende uttalte her 
at det var 'en reell mulighet for' at opplesningen av politiforklaringen hadde hatt en 
utslagsgivende betydning i den samlede bevisbedømmelse, og at politiforklaringen derfor 
fremstilte seg som et viktig og kanskje nødvendig bevis.» 

 

(15) Dette er ikke i samsvar med nyere praksis fra Høyesterett, se særlig Rt-2004-1789 og for eksempel Rt-
2012-1171, hvor Høyesterett la til grunn at spørsmålet er om domfellelsen «bare eller i avgjørende 
grad» er basert på de vitneforklaringene som er lest opp. Anførselen om at lagmannsretten har lagt til 
grunn feil norm må derfor føre fram. 

 

(16) Høyesterett har imidlertid full kompetanse, jf. straffeprosessloven § 385, og jeg mener Høyesterett har 
tilstrekkelig grunnlag til å prøve om det her var adgang til opplesning ut fra riktig norm. 

 

(17) I EMDs storkammerdom 15. desember 2011 [EMD-2005-26766] i saken Al-Khawaja og Tahery mot 
Storbritannia klargjorde EMD prinsippene som gjelder for adgangen til opplesning av tidligere 
forklaringer fra vitner som ikke er til stede under den offentlige rettssaken, se særlig avsnittene 118 til 
151. I dommen Štefančič mot Slovenia 25. oktober 2012 [EMD-2005-18027] oppsummerer EMD 
prinsippene som ble lagt til grunn i Al-Khawaja og Tahery-dommen slik: 

«37. The Grand Chamber has recently clarified the principles to be applied when a 
witness does not attend a public trial (see Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom 
[GC], nos. 26766/05 and 22228/06, §§ 119-147, 15 December 2011). These principles 
may be summarised as follows: 
(i) the Court should first examine the preliminary question of whether there was a good 
reason for admitting the evidence of an absent witness, keeping in mind that witnesses 
should as a general rule give evidence during the trial and that all reasonable efforts 
should be made to secure their attendance; 
(ii) typical reasons for non-attendance are, like in the case of Al-Khawaja and Tahery, 
cited above, the death of the witness or the fear of retaliation. There are, however, other 
legitimate reasons why a witness may not attend trial; 
(iii) when a witness has not been examined at any prior stage of the proceedings, allowing 
the admission of a witness statement in lieu of live evidence at trial must be a measure of 
last resort; 

HR-2013-2295-A - Rt-2013-1412 
Side 58 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 13:56 

(iv) the admission as evidence of statements of absent witnesses results in a potential 
disadvantage for the defendant, who, in principle, in a criminal trial should have an 
effective opportunity to challenge the evidence against him. In particular, he should be 
able to test the truthfulness and reliability of the evidence given by the witnesses, by 
having them orally examined in his presence, either at the time the witness was making 
the statement or at some later stage of the proceedings; 
(v) according to the 'sole or decisive rule', if the conviction of a defendant is solely or 
mainly based on evidence provided by witnesses whom the accused is unable to question 
at any stage of the proceedings, his defence rights are unduly restricted; 
(vi) in this context, the word 'decisive' should be narrowly understood as indicating 
evidence of such significance or importance as is likely to be determinative of the 
outcome of the case. Where the untested evidence of a witness is supported by other 
corroborative evidence, the assessment of whether it is decisive will depend on the 
strength of the supportive evidence: the stronger the corroborative evidence, the less 
likely that the evidence of the absent witness will be treated as decisive; 
(vii) however, as Article 6 § 3 of the Convention should be interpreted in the context of an 
overall examination of the fairness of the proceedings, the sole or decisive rule should not 
be applied in an inflexible manner; 
(viii) in particular, where a hearsay statement is the sole or decisive evidence against a 
defendant, its admission as evidence will not automatically result in a breach of Article 6 
§ 1. At the same time, where a conviction is based solely or decisively on the evidence of 
absent witnesses, the Court must subject the proceedings to the most searching scrutiny. 
Because of the dangers of the admission of such evidence, it would constitute a very 
important factor to balance in the scales and one which would require sufficient 
counterbalancing factors, including the existence of strong procedural safeguards. The 
question in each case is whether there are sufficient counterbalancing factors in place, 
including measures that permit a fair and proper assessment of the reliability of that 
evidence to take place. This would permit a conviction to be based on such evidence only 
if it is sufficiently reliable given its importance to the case.» 

 

(18) Det fremgår at det første som må vurderes, er om det er en god grunn for å tillate opplesning, altså om 
det er en god grunn til at vitnet ikke var til stede under rettssaken og herunder om alle rimelige tiltak - 
«all reasonable efforts» - er satt i verk for å få vitnet til å møte. 

 

(19) A har gjort gjeldende at det var forutsigbart at B ikke ville møte som vitne under ankeforhandlingen, 
og at påtalemyndigheten da ikke kan nøye seg med å stevne henne og begjære politiforklaringen 
opplest. Han har også pekt på at EMD ikke krever at krysseksaminasjonen må finne sted under 
hovedforhandlingen, se Rt-2012-1171 med videre henvisninger, og at bevisopptak før 
hovedforhandlingen skulle vært forsøkt. 

 

(20) Lege- og psykologerklæringene som ble fremlagt for retten viser at B har alvorlige psykiske 
problemer, og at det er fare for panikkangst eller psykose dersom hun pålegges å vitne. Disse 
erklæringene ble avgitt de siste par dagene før ankeforhandlingen. Det var derfor ikke uriktig av 
lagmannsretten å legge til grunn at hun hadde gyldig forfall og ikke kunne pålegges å vitne. Det kan 
spørres om påtalemyndigheten har vært for passiv i denne situasjonen. B bad i god tid før tingrettens 
behandling om at tiltalte ikke skulle være til stede da hun vitnet, og møtte ikke i tingretten. Det kan 
tale for at påtalemyndigheten forut for ankeforhandlingen burde undersøkt om det var mulig å gjøre 
noe for at hun kunne overkomme frykten for å møte, eller søkt å gjennomføre bevisopptak. 
Omstendighetene i saken tyder imidlertid på at det er lite sannsynlig at slike initiativer ville gitt 
resultater, og jeg legger derfor under en viss tvil til grunn at vilkåret om at det forelå en god grunn til å 
tillate opplesningen av forklaringen, er oppfylt. 

 

(21) De neste spørsmålene er om en eventuell domfellelse bare eller i avgjørende grad vil være basert på 
politiforklaringen - «the sole or decisive rule» - og om det i tilfelle foreligger faktorer som i 
tilstrekkelig grad oppveier at tiltalte ikke har fått stilt spørsmål til vitnet. 

 

(22) EMD har presisert at uttrykket «decisive» skal forstås slik at ikke alle bevis som øker muligheten for 
domfellelse, er omfattet. Uttrykket indikerer at det er tale om så betydningsfulle eller viktige bevis at 
de er egnet til å avgjøre sakens utfall, se foruten det siterte, avsnitt 131 i Al-Khawaja og Tahery-
dommen. EMD fortsetter med å peke på at hvorvidt en forklaring fra et vitne som ikke har vært utsatt 
for kryssforhør er avgjørende, beror på styrken i de øvrige bevis som støtter den. 
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(23) De øvrige bevis som ble ført for lagmannsretten var for det første en lydlogg av Bs samtale med 
politibetjent Erichsen ved politiets nødtelefon. Det var B som ringte nødtelefonen etter at hun kom 
hjem til foreldrene om natten etter hendelsen omtalt i tiltalebeslutningen post I og fortalte om denne. 
Videre var det vitneavhør av politibetjent Erichsen og av Bs mor, som var hjemme da B ringte til 
nødtelefonen og hørte på deler av samtalen. Felles for disse bevisene er at de gjelder Bs egen 
forklaring av hva som er skjedd. De kan dermed ikke anses som tungtveiende selvstendige bevis, noe 
som tilsier at politiforklaringene er egnet til å være avgjørende for en eventuell domfellelse. 

 

(24) Jeg kan heller ikke se at det foreligger faktorer som oppveier det manglende kryssforhøret. 
Lagmannsretten gir uttrykk for at de nevnte bevisene ikke i tilstrekkelig grad gir grunnlag for å 
bedømme påliteligheten og troverdigheten av politiforklaringene, og at heller ikke muligheten for å 
veilede lagretten om farene ved å legge betydelig vekt på en forklaring som ikke har vært undergitt 
krysseksaminasjon, er tilstrekkelig. Det er jeg enig i. Jeg legger også vekt på at forsvareren har 
fremhevet at det er behov for å stille spørsmål til B om det forhold at hun senere har trukket tilbake 
anmeldelsen og endret sin forklaring, og at Bs mor, som det fremgår av hennes politiforklaring og av 
tingrettens dom, følte at samtalen på nødtelefonen virket arrangert. 

 

(25) På denne bakgrunn mener jeg at lagmannsretten - til tross for at den har lagt til grunn en for streng 
vurderingsnorm - har truffet riktig når den ut fra en helhetsvurdering av bevisene i saken er kommet til 
at opplesning ikke kan skje. Jeg har i denne forbindelse også lagt vekt på at lagretten, som ikke hørte 
politiforklaringene, kom til et annet resultat enn tingretten, der forklaringene ble lest opp. 

 

(26) Jeg går så over til å se på påtalemyndighetens andre ankegrunn om at tiltalte selv hadde forårsaket at 
vitnet ikke møtte. 

 

(27) EMD har slått fast at der fravær skyldes frykt fremkalt av tiltalte, må tiltalte anses å ha gitt avkall på 
retten til å eksaminere vitnet, jf. Al-Khawaja og Tahery-dommen avsnitt 123 [EMD-2005-26766]. I 
Høyesteretts praksis fremgår det samme av Rt-2004-1425 med videre henvisninger. «Domstolen skal 
ikke måtte akseptere at press eller trusler fra tiltaltes side skal få betydning for avgjørelsen av 
skyldspørsmålet», heter det i dommens avsnitt 16. 

 

(28) I Rt-2004-1425 avsnitt 16 stilles som vilkår for opplesning at tiltalte direkte kan bebreides for å ha 
skapt den situasjon at vitnet uteblir. I den aktuelle saken hadde vitnets frykt ikke sammenheng med 
vitnesituasjonen, og opplesning ble ikke tillatt. Det stiller seg annerledes i vår sak, hvor trusselen i 
tiltalebeslutningen post I nettopp skulle avholde fornærmede fra å vitne om det som skjedde. 

 

(29) Lagmannsretten har vurdert spørsmålet slik: 
«Slik lagmannsretten ser det, er det heller ikke grunnlag for å tillate opplesning ut fra de 
retningslinjer det er gitt anvisning på i premiss 16 i Rt-2004-1425. Det fremstår slik saken 
ligger an, ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det er tiltaltes forhold som har vært den 
dominerende årsak til at vitnet i dag har de problemer som beskrives i de erklæringer som 
er fremlagt.» 

 

(30) Som det har gått fram av det jeg tidligere har sagt, ble det lagt fram erklæringer fra lege og psykolog 
om hvorfor fornærmede ikke møtte i lagmannsretten. Jeg har ikke grunnlag for å vurdere disse 
erklæringene og årsakene til manglende frammøte annerledes enn lagmannsretten gjorde. Etter dette 
kan anken over lagmannsrettens dom ikke føre fram. 

 

(31) Jeg stemmer for denne 

dom: 
Anken forkastes. 
 

 

(32) Dommer Matheson: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(33) Dommer Bergsjø: Likeså. 
 

(34) Dommer Bull: Likeså. 
 

(35) Dommar Utgård: Det same. 
 

(36) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

dom: 
 

Anken forkastes. 
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Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR-2013-1516-U - Rt-2013-
1060 

Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg - Beslutning. 
Dato 2013-07-16 
Publisert HR-2013-1516-U - Rt-2013-1060 
Stikkord Straffeprosess. Anke. Uaktsomt bildrap. Opplesning av politiforklaring. 
Sammendrag Lagmannsretten hadde fastsatt straffen for overtredelse av strl. § 239 1. straffalternativ og 

vegtrafikkloven § 3 til betinget fengsel i 90 dager. Opplesning av politiforklaring fra et vitne 
som var avgått ved døden, var ikke i strid med strpl. § 297 eller EMK artikkel 6, da 
domfellelsen i det alt vesentlige bygget på andre bevis enn dette vitnets forklaring. Domfeltes 
anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse ble nektet fremmet. 

Saksgang Sunnhordland tingrett TSUHO-2011-60737 - Gulating lagmannsrett LG-2011-104378 - 
Høyesterett HR-2013-1516-U, (sak nr. 2013/999), straffesak, anke over dom. 

Parter A (advokat Sverre Olav Handeland) mot Den offentlige påtalemyndighet. 
Forfatter Endresen, Falkanger og Bergsjø. 

(1) Saken gjelder anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for brudd 
på straffeloven § 239. 

(2) A ble 30. mars 2011 tiltalt for uaktsomt drap ved bruk av motorvogn, jf. straffeloven § 239 første 
straffalternativ, og for overtredelse av den generelle aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 31 første 
ledd, jf. § 3. 

(3) Sunnhordland tingrett avsa 10. juni 2011 dom med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1935, frifinnes for tiltalens post I. 

2. A, født 0.0.1935, dømmes for overtredelse av vegtrafikkloven § 31første ledd jf § 3 til 30 -
tretti - dager fengsel som gjøres betinget med en prøvetid på 2 - to - år, samt bot stor kr
10.000,-, subsidiært 15 - femten - dager fengsel.

3. A, født 0.0.1935, fradømmes retten til å føre motorvogn for en periode på 18 - atten -
måneder. Hun må avlegge full ny førerprøve dersom førerretten skal gjenerverves.

4. Afrifinnes fra kravet om oppreisning.
5. Aer, i den grad de øvrige vilkår for erstatning anses oppfylt, erstatningsansvarlig for tap

som er påført og påføres B, C og D som en følge av Es dødsfall.
6. Sakskostnader ilegges ikke.»

(4) Påtalemyndigheten anket til lagmannsretten over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens 
post I om uaktsomt drap. Anken ble henvist til ankeforhandling. Gulating lagmannsrett avsa 11. april 
2013 dom [LG-2011-104378] med slik domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1935, dømmes for overtredelse av straffeloven § 239første straffalternativ, og 
for det forhold som er avgjort ved Sunnhordland tingretts dom av 10.6.2011, sammenholdt 
med straffeloven § 62 første ledd, til fengsel i 90 - nitti - dager som gjøres betinget med en 
prøvetid på 2 - to - år, samt en bot på kroner 10 000 - titusen -, subsidiært 15 - femten - 
dager fengsel. 

2. Afrifinnes for kravene om erstatning.»
(5) A har anket til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens lovtolking og saksbehandling. Hun har i 

korte trekk anført at lagmannsretten ved uaktsomhetsvurderingen etter straffeloven § 239 har lagt til 
grunn et objektivt ansvar ved brudd på vikeplikten. Det er en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten 
tillot opplesning av politiforklaringen til det avdøde vitnet F. Hans forklaring er helt sentral for rettens 
vurdering av skyldspørsmålet, slik at opplesning er avskåret etter straffeprosessloven § 297, jf. EMK 
artikkel 6. Videre er lagmannsrettens domsgrunner uklare og etterlater tvil om retten har vurdert de 
relevante argumentene i saken. 

(6) Påtalemyndigheten har gjort gjeldende at lagmannsrettens rettsanvendelse er riktig, og at det ikke 
foreligger saksbehandlingsfeil. 

(7) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at tingretten frifant A for tiltalen om uaktsomt drap, mens hun ble 
domfelt i lagmannsretten. Anken kan derfor bare nektes fremmet dersom ankeutvalget enstemmig 
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finner det klart at anken ikke kan føre frem, jf. straffeprosessloven § 323 første ledd tredje punktum. 
 

(8) Anken over lovtolkingen gjelder lagmannsrettens vurdering av uaktsomhetskravet i straffeloven § 
239. Det er anført at lagmannsretten i realiteten har lagt til grunn at straffansvaret er objektivt ved 
brudd på vikeplikten. 

 

(9) Lagmannsretten har i dommen vurdert hastigheten til den motorsykkelen som avdøde førte, lengden 
av strekningen med fri sikt fra ulykkeskrysset og hvor lenge motorsykkelen var synlig for A før 
sammenstøtet skjedde. På denne bakgrunn konkluderer lagmannsretten på følgende måte: 

«Selv om samtlige moment vurderes i tiltaltes favør, foreligger det ingen tvil om at 
motorsykkelen var synlig for henne fra den kom rundt svingen og frem til ulykkespunktet. 
Både vitnet, G, tiltaltes passasjer F og H - som kom kjørende bak motorsykkelen - så 
motorsykkelen umiddelbart før sammenstøtet. At tiltalte ikke har sett motorsykkelen, kan 
da bare forklares med at hun har vært uoppmerksom. Tiltalte skulle kjøre ut på en 
forkjørsvei hvor det kreves en særlig aktpågivenhet. Selv om trafikkbildet endres raskt, er 
det ikke tale om bare et øyeblikks uoppmerksomhet eller feilfordeling av 
oppmerksomheten. Uaktsomheten er av en slik karakter at den også omfatter dødsfølgen.» 

 

(10) Utvalget finner det klart at lagmannsretten her har foretatt en aktsomhetsvurdering. Videre er det ikke 
tvilsomt at enkelte trafikksituasjoner krever særlig aktpågivenhet, jf. Rt-2012-1453 avsnitt 13. På 
denne bakgrunn er det ikke holdepunkter for at lagmannsretten har lagt til grunn uriktig 
lovanvendelse. 

 

(11) Domfelte har videre gjort gjeldende at lagmannsretten begikk en saksbehandlingsfeil ved å tillate 
opplesning av politiforklaringen til vitnet F. F avga forklaring for tingretten, men avgikk ved døden 
før ankeforhandlingen. 

 

(12) Etter straffeprosessloven § 297 er det adgang til å lese opp politiforklaringer «såfremt muntlig avhør 
ikke er mulig eller ville medføre uforholdsmessig ulempe eller utgift». Bestemmelsen må ses i lys av 
EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d om siktedes rett til å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot 
ham, jf. Rt-2012-1171 avsnitt 18. 

 

(13) Når siktede ikke har fått anledning til avhør, kan et vitnes politiforklaring bare bli lest opp dersom 
domfellelsen ikke bare eller i avgjørende grad er basert på forklaringen, jf. Rt-2004-1789. Dette 
vilkåret er gjentatt i flere senere avgjørelser, jf. blant annet Rt-2009-567 avsnitt 21 og Rt-2012-1171 
avsnitt 19. 

 

(14) Uten at det er nødvendig for å avgjøre denne saken, viser utvalget til at EMD har lagt til grunn at 
retten til opplesning av forklaring er utvidet når det ikke lar seg gjøre å spore opp et vitne og 
myndighetene ikke kan bebreides for mangelfulle undersøkelser i den forbindelse, jf. dommen 9. 
januar 2007 i saken Gossa mot Polen [EMD-1999-47986]. Høyesterett la i Rt-2009-567 til grunn at 
det samme må gjelde når vitnet er død. Forutsetningen er da at vitneforklaringen ikke er det eneste 
beviset i saken, se kjennelsens avsnitt 24. 

 

(15) I foreliggende sak var vitnet F død da lagmannsretten behandlet saken, slik at muntlig avhør ikke var 
mulig. Dommen bygger ikke bare på Fs politiforklaring, men også på tre andre vitneforklaringer, 
forklaring fra to sakkyndige vitner, domfeltes forklaring og befaring på ulykkesstedet. 
Lagmannsretten har vist til at F og to andre vitner så motorsykkelen før kollisjonen. Ut over dette 
bygger domfellelsen utelukkende på andre bevis enn Fs politiforklaring. Ankeutvalget finner det på 
denne bakgrunn klart at opplesningen av forklaringen ikke er en saksbehandlingsfeil, hverken etter 
straffeprosessloven § 297 eller EMK artikkel 6. 

 

(16) Domfeltes forsvarer har også anført at lagmannsrettens domsgrunner er mangelfulle. Etter 
straffeprosessloven § 40 skal domsgrunnene «bestemt og uttømmende angi det saksforhold retten har 
funnet bevist som grunnlag for dommen». Det kan ikke oppstilles et krav om en detaljert 
grunngivning for alle bevisspørsmål, men de sentrale spørsmålene må være begrunnet nærmere, jf. Rt-
2012-1236 avsnitt 14 og Rt-2013-169 avsnitt 12. 

 

(17) Lagmannsretten har gjort detaljert rede for de sentrale spørsmål i saken, som strekning med fri sikt, 
motorsykkelens hastighet og i hvilken utstrekning domfelte hadde tid og muligheter til å se 
motorsykkelen før hun svingte ut i forkjørsveien. På den bakgrunn er kravet til domsgrunner 
tilfredsstilt. 

 

(18) Anken kan etter dette klart ikke føre frem og nektes på denne bakgrunn fremmet. Beslutningen er 
enstemmig. 
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Slutning: 
 

Anken nektes fremmet. 
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Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR-2012-1433-U - Rt-2012-1171 
Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg - Beslutning. 
Dato 2012-07-12 
Publisert HR-2012-1433-U - Rt-2012-1171 
Stikkord Straffeprosess. Saksbehandling. Vitneforklaringer. Kontradiksjon. 
Sammendrag Under hovedforhandling for lagmannsretten i sak etter strl. § 229 første ledd 2. straffalternativ, 

ble fire vitneforklaringer lest opp. Disse vitnene var tidligere blitt avhørt ved bevisopptak, hvor 
forsvareren hadde fått anledning til å stille spørsmål. Forklaringene utgjorde heller ikke de 
hovedsakelige bevis i saken. Ankeutvalget fant det klart at opplesningen ikke var noen 
saksbehandlingsfeil, verken etter strpl. § 297 eller EMK artikkel 6. Domfeltes anke ble ikke 
tillatt fremmet. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2010-113494 - Borgarting lagmannsrett LB-2011-7094 - Høyesterett 
HR-2012-1433-U, (sak nr. 2012/1129), straffesak, anke over dom. 

Parter A (advokat Johannes Wegner Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet. 
Forfatter Skoghøy, Webster og Falkanger. 

(1) Anken gjelder lagmannsrettens dom i sak om legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende 
omstendigheter. 

(2) Oslo tingrett avsa 17. desember 2010 dom med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1981, frifinnes hva gjelder tiltalens post I-III. 

2. A, født 0.0.1981, frifinnes hva gjelder samtlige krav om erstatning.
3. A, født 0.0.1981, dømmes for overtredelse av strl § 227første straffalternativ og

våpenloven § 33 første ledd første punktum jf § 31 første ledd jf forskrift av 25.06.2009 nr
904 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, jf § 9 til fengsel i 45 - førtifem - dager, jf.
straffeloven § 63 annet ledd.

Varetekt kommer til fradrag med 3 - tre - dager. 
4. 5 batangakniver inndras, jf strl § 35.
5. Saksomkostninger ilegges ikke.»

(3) Grunnlaget for tiltalens post I - III er henholdsvis forsøk på drap av D, samt legemsbeskadigelse av B 
og C - alt forøvd ved kniv utenfor utestedet Tempest i Oslo sentrum natt til 1. mai 2009. Tingretten 
fant ved bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet at det var rimelig tvil om tiltalte var 
gjerningsmann. Tiltalte ble også frifunnet for de sivile kravene, idet tingretten fant at det heller ikke 
forelå sterk sannsynlighetsovervekt for dette. 

(4) Oslo statsadvokatembeter og tiltalte anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Påtalemyndighetens 
anke gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens post I - III. Tiltaltes anke gjaldt 
bevisbedømmelsen, lovanvendelsen og saksbehandlingen for de øvrige tiltaleposter, jf. 
domsslutningens punkt 3 og 4. Påtalemyndighetens anke ble henvist til ankeforhandling. Tiltaltes 
anke ble nektet fremmet. 

(5) Ankeforhandlingen var berammet med oppstart 11. oktober 2011, men ble ved lagmannsrettens 
beslutning 12. oktober 2011 utsatt idet tiltalte ikke møtte. Det ble foretatt bevisbevisopptak av åtte 
vitner ved Oslo tingrett 9. - 11. januar 2012. Ankeforhandlingen i lagmannsretten, som var satt med 
lagrette, ble gjennomført i perioden 19. - 27. april 2012. Under bevisførselen for skyldspørsmålet avga 
tiltalte forklaring og det ble ført 19 vitner. Av disse vitneforklaringene ble fire ført ved opplesning av 
rettslige forklaringer avgitt ved ovennevnte bevisopptak for Oslo tingrett. Det ble i tilknytning til dette 
også foretatt opplesning av deler av vitnenes politiforklaringer, rapporter fra fotokonfrontasjon, samt 
en egenrapport fra politiet. Opplesning ble foretatt idet ett av vitnene hadde reisefravær, ett vitne var 
lovlig stevnet, men møtte ikke til ankeforhandlingen, og de to siste vitnene hadde politiet ikke lyktes å 
få stevnet. 

(6) Lagmannsretten avsa 3. mai 2012 dom (LB-2011-7094) med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1981, frifinnes for tiltalen post I. 

2. Adømmes for forbrytelse mot straffeloven § 229 annet straffalternativ jf. straffeloven §
232 (to tilfeller), samt for de forhold som er endelig avgjort ved Oslo tingretts dom av 17.
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desember 2010, alt sammenholdt med straffeloven § 62, til en straff av fengsel i 2 - to - år 
og 6 - seks - måneder. 

 

3. Abetaler til D erstatning for økonomisk tap 34.510 - trettifiretusenfemhundreogti - kroner 
og i oppreisning 150.000 - etthundreogfemtitusen - kroner innen 2 - to - uker fra 
forkynnelsen av denne dom. 

 

4. Abetaler til B erstatning for økonomisk tap 10.000 - titusen - kroner og i oppreisning 
80.000 - åttitusen - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom med tillegg av 
den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første 
punktum fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer. 

 

5. Abetaler til C erstatning for økonomisk tap 7.330 - syvtusentrehundreogtretti - kroner og 
oppreisning 80.000 - åttitusen - kroner innen 2 - to -uker fra forkynnelsen av denne dom 
med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første 
ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer.» 

 

 

(7)  A har anket lagmannsrettens dom for så vidt gjelder domsslutningens punkt 2 - 5 til Høyesterett. 
 

(8) Det påstås prinsipalt at lagmannsrettens dom med hovedforhandling må oppheves. Det vises til at 
vitner har endret forklaring. Etter tiltaltes oppfatning ville domfellelse ikke ha vært mulig dersom 
samtlige bevis hadde blitt ført direkte for lagmannsretten. Flere sentrale vitner ble imidlertid for 
lagmannsretten kun ført ved opplesning av deres politiforklaring og rettslige forklaring avgitt ved 
bevisopptak for Oslo tingrett. 

 

(9) Subsidiært gjøres det gjeldende at lagmannsrettens straffutmåling er for streng. Det vises til at 
lagmannsretten har gått over aktors påstand, at de fornærmedes opptreden er en formildende 
omstendighet og at den lange saksbehandlingstiden ikke skyldes tiltaltes forhold. 

 

(10) Til de sivile krav gjøres det gjeldende at det ikke er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at tiltalte 
knivstakk D. Under enhver omstendighet krenker lagmannsrettens begrunnelse for å ilegge 
erstatningsansvar uskyldspresumpsjonen, og de fornærmedes medvirkning gir grunnlag for å foreta 
lemping av tiltaltes erstatnings- og oppreisningsansvar. 

 

(11) A har nedlagt slik påstand: 
«Prinsipalt: 
1. Borgarting lagmannsretts hovedforhandling med dom av 3. mai 2012 oppheves. 

 

Subsidiært: 
2. Anken tillates fremmet.» 

 

 

(12) Påtalemyndigheten har inngitt merknader, og anfører i hovedtrekk: 
 

(13) Den ankende parts prinsipale påstand om opphevelse synes i realiteten å rette seg mot lagmannsrettens 
bevisbedømmelse under skyldspørsmålet som Høyesterett ikke kan prøve, jf. straffeprosessloven § 
306 andre ledd. Det er under enhver omstendighet ikke hjemmel for å oppheve uten ankeforhandling. 

 

(14) Lagmannsrettens straffenivå er i samsvar med praksis. Saksbehandlingstiden kan i det vesentlige 
tilskrives tiltaltes egne forhold. Straffen er dermed ikke for streng. 

 

(15) Det er særdeles godt bevismessig grunnlag for erstatningsansvar i saken, selv om det strafferettslige 
beviskravet ikke ble ansett oppfylt for domfellelse etter tiltalens post I. 

 

(16) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at tiltalte ble domfelt i lagmannsretten for overtredelse av tiltalens 
post II og III etter å ha blitt frifunnet for disse forholdene i tingretten. Anken kan da bare nektes 
fremmet dersom ankeutvalget enstemmig finner det klart at anken ikke vil føre frem, jf. 
straffeprosessloven § 323 første ledd tredje punktum. 

 

(17) Tiltaltes prinsipale ankegrunn forstås slik at det gjøres gjeldende å være en saksbehandlingsfeil at 
flere vitneforklaringer ble lest opp under ankeforhandlingen i lagmannsretten, og at dette kan ha virket 
inn på avgjørelsen av skyldspørsmålet. 

 

(18) Straffeprosessloven § 297 gir hjemmel for at når et vitne ikke er til stede under hovedforhandlingen, 
kan gjengivelse i rettsbok eller politirapport av forklaring som vitnet tidligere har gitt i saken, leses 
opp dersom «muntlig avhør ikke er mulig eller ville medføre uforholdsmessig ulempe eller utgift». 
Bestemmelsen må leses i lys av Den europeiske menneskrettskonvensjonen (EMK) artikkel 6 nr. 1 om 
rettferdig rettergang og artikkel 6 nr. 3 bokstav d, som fastsetter at siktede har rett til å avhøre eller la 
avhøre vitner som blir ført mot ham, jf. blant annet Rt-2010-1414 avsnitt 22. 

 

(19) Det følger av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) at det ikke er et vilkår at 
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siktedes rett blir oppfylt under hovedforhandlingen. Det er tilstrekkelig at siktede enten da 
forklaringen ble avgitt eller på et senere stadium har fått en tilstrekkelig anledning til å imøtegå og 
stille spørsmål til vitnet, jf. blant annet EMDs dom 27. februar 2001 i saken Lucà mot Italia avsnitt 40 
(EMD-1996-33354). Dersom siktede ikke har hatt anledning til å avhøre vitnet, kan politiforklaringen 
bare leses opp dersom domfellelsen ikke bare eller i avgjørende grad er basert på vitneforklaringer 
som leses opp, jf. Rt-2004-1789. 

 

(20) I den foreliggende saken ble det foretatt bevisopptak av i alt åtte vitner ved Oslo tingrett i perioden 9. 
- 11. januar 2012 hvor tiltalte var representert ved advokat som fikk anledning til å stille spørsmål. Det 
fremgår for øvrig av rettsboken at forsvareren opplyste at tiltalte var stevnet til rettsmøtet, men at han 
ikke ønsket å møte. Under de rettslige avhørene ble det til dels også lest fra politiforklaringer og 
fotokonfrontasjoner. Siktedes forsvarer har således vært gitt anledning til å avhøre de fire vitnene hvis 
forklaringer ble lest opp under ankeforhandlingen. I lagmannsrettens redegjørelse for hovedpunktene i 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet beskrives dessuten en bred bedømmelse av den samlede 
bevisførselen, og de oppleste vitneforklaringene utgjorde ikke de hovedsakelige bevis i saken. 

 

(21) Ankeutvalget finner det etter dette enstemmig klart at opplesningen av vitneforklaringene for 
lagmannsretten ikke er noen saksbehandlingsfeil, verken etter straffeprosessloven § 297 eller EMK 
artikkel 6. 

 

(22) Til den subsidiære anken over straffutmålingen bemerker ankeutvalget at de straffbare forholdene i 
saken er begått før vedtakelsen av lov 19. juni 2009 nr. 74 om sluttføring av den spesielle del av 
straffeloven 20. mai 2005 nr. 28, og følgelig også før endringen av straffeloven § 229 som ble vedtatt 
ved lov 25. juni 2010 nr. 46. Det skal imidlertid også skje en gradvis skjerpelse av straffen her, jf. Rt-
2009-1423 avsnitt 9. 

 

(23) Den foreliggende saken gjelder to tilfeller av meget grov vold utført med kniv, jf. straffeloven § 62, 
og lagmannsretten har lagt til grunn at «[b]are tilfeldigheter førte til at Cs knivskade ikke fikk fatale 
følger». Dette tilsier etter praksis et straffenivå i saken på fengsel i godt over to år. Det vises til Rt-
2000-20, samt Rt-2007-1659 avsnitt 8 - som riktignok omhandler en overtredelse av straffeloven § 
229 tredje straffalternativ, jf. § 232 - sammenholdt med Rt-2010-995 avsnitt 22. 

 

(24) Det er videre straffskjerpende at tiltalte i 2000, 2002 og 2009 ble domfelt for grov vold og alvorlige 
trusler som nærmere beskrevet i lagmannsrettens dom. Hertil kommer også straff for de forhold som 
er avgjort ved tingrettens dom. 

 

(25) Ut fra omstendighetene i saken som er beskrevet i lagmannsrettens dom på side 11 tredje avsnitt, er 
det ikke grunnlag for å legge særlig vekt i formildende retning på at fornærmede B innledet et 
slagsmål med tiltalte. Heller ikke saksbehandlingstiden kan tillegges særlig vekt i formildende retning, 
idet en betydelig del av denne må tilskrives tiltaltes egne forhold. Det er ubestridt i anken at siktede 
måtte innkalles hele ni ganger til en personundersøkelse før tiltale ble tatt ut slik lagmannsretten 
nærmere har redegjort for, og at han ikke møtte til ankeforhandlingen slik at denne måtte utsettes. 

 

(26) Ankeutvalget finner det etter dette enstemmig klart at anken over straffekravet ikke kan føre frem og 
derfor ikke bør tillates fremmet. 

 

(27) Når anken over straffekravet ikke tillates fremmet, avgjøres ikke sivile krav i straffesaken. Disse må 
eventuelt forfølges etter tvistelovens regler, jf. straffeprosessloven § 434 sjuende ledd. 

 

(28) Beslutningen er enstemmig. 
 

Slutning: 
 

Anken over straffekravet tillates ikke fremmet.  
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Stikkord Straffeprosess. Kontradiksjon. Dommeravhør. EMK. 
Sammendrag Saken gjaldt betydningen av at dommeravhør av tre barn i en sak om familievold var avholdt 

uten at forsvarer hadde hatt mulighet for å konferere med den siktede på forhånd. Høyesterett 
viste til at forsvarer ikke begjærte nye avhør og at dette ikke kunne legges tiltalte til last. 
Retten til kontradiksjon kunne heller ikke anses frafalt gjennom forsvarerens passivitet. På 
grunn av manglende kontradiksjon, jf. EMK artikkel 6 nr 1, var det en saksbehandlingsfeil at 
dommeravhøret ble brukt som det avgjørende bevis i saken. Fordi feilen kunne ha virket inn på 
resultatet, måtte dommen med ankeforhandling oppheves, jf. stprl § 343 første ledd. 

Saksgang Gjøvik tingrett TGJOV-2009-149009 - Eidsivating lagmannsrett LE-2010-104857 - 
Høyesterett HR-2011-182-A, (sak nr. 2010/1792), straffesak, anke over dom. 

Parter A (advokat Håvard Fremstad - til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat 
Thorbjørn Klundseter). 

Forfatter Øie, Matheson, Bull, Normann, Matningsdal. 

(1) Dommer Øie: Saken gjelder betydningen av at dommeravhør av tre barn i sak om familievold var 
avholdt uten at forsvareren hadde hatt mulighet for å konferere med den siktede forut for avhørene, og 
reiser særlig spørsmål om retten til kontradiksjon er frafalt. 

(2) Barneverntjenesten i Y anmeldte 17. oktober 2008 A til Z politidistrikt for å ha utøvet vold mot hans 
tre barn født i 1999, 2001 og 2002. 

(3) Ved begjæring 23. oktober 2008 til daværende Toten tingrett - senere Gjøvik tingrett - ba 
politidistriktet om at det ble foretatt dommeravhør av de tre barna for å belyse arten og omfanget av 
en eventuell vold. Samtidig ble det anmodet om at advokat Gjølme ble oppnevnt som forsvarer for A. 
Toten tingrett oppnevnte samme dag advokat Gjølme som forsvarer på det offentliges bekostning, jf. 
straffeprosessloven § 100 andre ledd. 

(4) Dommeravhør ble gjennomført 24. oktober 2008 i lokalene til Barnehuset i Hamar. Avhørene av de 
tre barna var omfattende og varte fra klokken 09.00 til klokken 14.30. En spesialmedarbeider ved 
Gjøvik politistasjon foresto avhørene under dommerens kontroll. Til stede i observasjonsrommet var 
foruten dommeren blant annet advokat Gjølme, en bistandsadvokat og en politiadvokat, som alle fikk 
anledning til å foreslå spørsmål til barna. Det fremgår av rettsboken at advokat Gjølme gjorde 
oppmerksom på at han ikke hadde vært i kontakt med den siktede før dommeravhøret, men at han 
hadde innkalt ham til et møte 27. oktober. 

(5) Samme dag som dommeravhørene fant sted, fattet barneverntjenesten hastevedtak om 
omsorgsovertakelse av de tre barna. Under samtalen med A 27. oktober ble advokat Gjølme dessuten 
oppmerksom på at det verserte barnefordelingssak, hvor A var representert ved advokat Løset. 
Advokat Gjølme kontaktet derfor straks advokat Løset og anmodet henne om å overta straffesaken 
slik at alle tre saker kunne bli behandlet av samme advokat. Advokat Gjølme opplyste samtidig at han 
i «forbindelse med dommeravhøret ble ... pålagt taushetsplikt om de opplysninger som fremkom, 
inntil A kunne bli avhørt av politiet». Advokat Løset fikk en kortform av de notater advokat Gjølme 
hadde gjort under avhørene med hovedtrekk av barnas forklaringer og hans egne synspunkter på den 
bevismessige betydningen av forklaringene. 

(6) Den 30. oktober 2008 ble det foretatt politiavhør av A med advokat Løset til stede. Advokat Løset 
hadde på dette tidspunktet ikke mottatt dokumentene i saken. 

(7) Advokat Løset anmodet 31. oktober 2008 om å bli oppnevnt som offentlig forsvarer for A. Toten 
tingrett avslo begjæringen 25. november 2008. 

(8) Ved brev 17. november 2008 til Z politidistrikt ba advokat Løset om å få opplyst om taushetsplikten 
overfor A var opphevet. Under henvisning til straffeprosessloven § 242 opplyste politiet 19. november 
at den fortsatt gjaldt. 

(9) Statsadvokatene i Hedmark og Oppland satte 8. juli 2009 A under tiltale ved Gjøvik tingrett for 
overtredelse av straffeloven § 219 om mishandling i familieforhold. Grunnlaget var at han i perioden 
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februar 2006 til oktober 2008 hadde slått og/eller dratt i ørene på sine tre barn, og/eller kastet/dyttet 
dem mot en vegg og/eller en seng. 

 

(10) Den 22. september 2009 anmodet Z politidistrikt Gjøvik tingrett om å beramme hovedforhandling og 
oversendte bevisoppgave hvor det blant annet gikk frem at påtalemyndigheten under 
hovedforhandlingen ville avspille opptakene av dommeravhørene. 

 

(11) Tingretten berammet 24. september 2009 hovedforhandling til 6. januar 2010 og oppnevnte advokat 
Løset som offentlig forsvarer. Hovedforhandlingen ble senere omberammet til 12. april 2010. 

 

(12) Kopi av sakens dokumenter ble sendt advokat Løset 23. oktober 2009, mens kopi av videoopptakene 
ble oversendt 15. desember. 

 

(13) Den 17. november 2009 sendte advokat Løset inn vitneoppgave. Nye avhør av barna ble ikke begjært. 
 

(14) Gjøvik tingrett avsa 20. april 2010 dom med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1975, dømmes for overtredelse av straffeloven § 219første ledd til fengsel i 120 

- etthundreogtjue - dager. 
 

2. A, født 0.0.1975, idømmes saksomkostninger med 2 000 - totusen - kroner.» 
 

 

(15) Ved bevisvurderingen la tingretten «avgjørende vekt på de fornærmedes forklaringer i 
dommeravhør». Men det fremgår at tingretten fant at barnas forklaringer ble styrket av de øvrige 
vitneforklaringer. 

 

(16) A anket til Eidsivating lagmannsrett over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen og 
straffutmålingen. I anken ble det blant annet anført at det var en risiko for at barnas mor hadde 
påvirket barnas forklaringer for å styrke sin egen stilling i den verserende barnefordelingssaken. Det 
ble også pekt på andre bevismessige svakheter ved dommeravhørene, som at forklaringene på flere 
punkter var uklare og inkonsekvente. Dette ble ytterligere utdypet i prosesskriv 5. oktober 2010. Men 
heller ikke i forsvarerens bevisoppgave for lagmannsretten ble det begjært nye dommeravhør. 

 

(17) Under ankeforhandlingen utvidet aktor det faktiske grunnlaget i tiltalen med følgende tillegg: 
«og/eller sparket dem og/eller stengte dem nede i en kjeller og/eller dusjet dem med kaldt 
vann og/eller stengte ute i kulden på vinterstid og/eller drapstruet deres mor mens de hørte 
på.» 

 

(18) Eidsivating lagmannsrett avsa 15. oktober 2010 dom (LE-2010-104857) med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1975, dømmes for overtredelse av straffeloven § 219første ledd til fengsel i 120 

- etthundreogtjue - dager. 
 

2. Adømmes til å betale sakskostnader for tingretten med 2.000 - totusen - kroner og for 
lagmannsretten med 2.000 - totusen - kroner.» 

 

 

(19) Lagmannsretten uttaler at «[h]ovedbeviset» for domfellelsen var «barnas egne forklaringer i 
barneavhørene». 

 

(20) A har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder saksbehandlingen - krenkelse av 
retten til kontradiksjon - og straffutmålingen. A har prinsipalt lagt ned påstand om at både 
lagmannsrettens dom med ankeforhandling og tingrettens dom med hovedforhandling skal oppheves. 

 

(21) Aktor har bestridt at kravet til kontradiksjon er krenket og har særlig vist til at A - gjennom passivitet 
fra hans daværende forsvarers side - må anses for å ha frafalt retten til kontradiksjon. 

 

(22) Mitt syn på saken 
 

(23) Dommeravhørene ble foretatt i medhold av straffeprosessloven § 234 andre ledd, jf. § 239, og 
dokumentert under hoved- og ankeforhandlingene i medhold av § 298. 

 

(24) Den siktede har en grunnleggende rett til - gjennom sin forsvarer - å avhøre vitner mot seg. Det følger 
av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) at det som hovedregel krenker denne 
retten dersom en fellende dom «bare eller i avgjørende grad» baseres på vitneforklaringer fra personer 
som den siktede ikke har hatt anledning til å avhøre eller la avhøre, se blant annet Rt-2004-1789. Om 
gjennomføringen av denne retten ved dommeravhør av barn, heter det i Rt-1999-586 på side 588 til 
589: 

«Det er en grunnleggende regel i straffeprosessen at siktede, gjennom sin forsvarer, skal 
ha hatt mulighet for å avhøre de vitner som føres mot ham, jf EMK artikkel 6 nr 3 bokstav 
d. En slik mulighet hadde siktede reelt sett ikke ved de aktuelle avhørene av fornærmede. 
Som påpekt hadde advokat Holand ikke hatt kontakt med siktede, og han var ikke kjent 
med den forklaring siktede hadde avgitt til politiet. Advokat Holand var derfor avskåret 
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fra å få stilt fornærmede spørsmål ut fra de faktiske forhold siktede hevdet var riktige. Jeg 
ser ikke bort fra at det i enkelte situasjoner kan være nødvendig å gjennomføre 
barneavhør uten at forsvareren har hatt kontakt med siktede eller mistenkte. Men dersom 
avhøret skal kunne brukes som bevis under hovedforhandlingen - og når avhøret er et 
sentralt bevis i saken - må regelen være at siktede gjennom sin forsvarer, eventuelt 
gjennom et nytt avhør, skal ha hatt mulighet til å avhøre vitnet.» 

 

(25) En domfellelse kan følgelig ikke bare eller i avgjørende grad bygge på et dommeravhør dersom den 
siktede verken har vært til stede under avhøret eller har hatt mulighet til å få stilt spørsmål til vitnet 
gjennom sin forsvarer. Men dersom den siktedes rett til kontradiksjon senere har blitt tilstrekkelig 
ivaretatt gjennom et nytt avhør, vil begge avhør likevel kunne brukes som bevis, jf. Rt-2003-1146 og 
Rt-2010-600. 

 

(26) Som jeg har vært inne på, var A representert ved forsvarer under avhørene i samsvar med 
hovedregelen i § 239 første ledd siste punktum. Men forsvareren hadde ikke hatt mulighet til å 
konferere med ham forut for dommeravhørene, det ble ikke senere foretatt nye avhør av barna hvor A 
gjennom sin advokat fikk anledning til å stille spørsmål, og domfellelsene i både tingretten og 
lagmannsretten bygget i avgjørende grad på dommeravhørene. Dette tilsier som utgangspunkt at det 
var en saksbehandlingsfeil å benytte avhørene som bevis. 

 

(27) Da tiltale ble tatt ut, og advokat Løset ble oppnevnt som offentlig forsvarer, var hun imidlertid ikke 
lenger pålagt taushetsplikt som hindret henne i å konferere med A om dommeravhørene. Det følger av 
straffeprosessloven § 265 at forsvareren etter å ha mottatt sakens dokumenter og påtalemyndighetens 
bevisoppgave, uten unødig opphold skal ta kontakt med den tiltalte og drøfte hvordan forsvaret bør 
føres. Forsvareren skal deretter opplyse om hvilke bevis han eller hun vil føre. Man må kunne 
forutsette at en forsvarer er kjent med mulighetene for å begjære gjentatt dommeravhør når retten til 
kontradiksjon har vært satt til side ved et tidligere avhør, og at vedkommende orienterer klienten om 
denne muligheten. Det er generelt sett ikke for sent å begjære nye dommeravhør etter at tiltale er tatt 
ut. Når dette ikke ble gjort i den foreliggende sak, oppstår spørsmålet om A må anses for å ha oppgitt 
retten til kontradiksjon. Dette reiser i sin tur spørsmål om det er rettslig adgang til å oppgi denne 
retten, eventuelt hva som skal til for at retten skal anses som oppgitt. 

 

(28) Et viktig prinsipp i norsk straffeprosess er at den tiltalte som hovedregel ikke identifiseres med sin 
forsvarer. Utgangspunktet og hovedregelen er videre at rettssikkerhetsgarantiene er indispositive og 
ikke kan oppgis. 

 

(29) Etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) er dette annerledes. EMD har uttrykkelig 
uttalt at den tiltalte i relasjon til EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d om retten til krysseksaminasjon, kan 
identifiseres med sin forsvarer, se Magnus Matningsdal, Siktedes rett til å eksaminere vitner side 93 
med videre henvisninger. Dessuten kan retten til eksaminasjon oppgis - uttrykkelig eller stilltiende. 
Forutsetningen er imidlertid at avkallet har skjedd på en utvetydig måte, se EMDs dom 28. september 
2010 i saken A. S. mot Finland - saksnummer 40156/07 (EMD-2007-40156) - med videre henvisning 
til praksis. Jeg viser til avsnitt 69 til 70 i dommen, hvor følgende er uttalt: 

«69. The second question to be addressed is whether the applicant had, nevertheless, 
waived his right to examine A., the principal witness against him. 
70. Neither the letter nor the spirit of Article 6 of the Convention prevents a person from 
waiving of his own free will, either expressly or tacitly, the entitlement to the guarantees 
of a fair trial. However, such a waiver must, if it is to be effective for Convention 
purposes, be established in an unequivocal manner and be attended by minimum 
safeguards commensurate with its importance. In addition, it must not run counter to any 
important public interest ... .» 

 

(30) Når en prosessuell rettighet følger av EMK, og ikke av interne norske bestemmelser, oppstår 
spørsmålet om også begrensninger i retten som følger av EMK og EMDs praksis, må legges til grunn 
etter norsk rett. Som det går frem av det jeg har sitert fra Rt-1999-586 om gjennomføringen av retten 
til eksaminasjon ved dommeravhør av barn, viser Høyesterett her bare til EMK artikkel 6 nr. 3 
bokstav d, og ikke til interne norske rettsregler. Men også i norsk rett gjelder det et grunnprinsipp om 
rett til kontradiksjon. Etter mitt syn er det derfor ikke naturlig å se det slik at retten til eksaminasjon 
ved dommeravhør av barn alene er forankret i EMK og EMDs praksis, men at den er etablert i et 
samspill mellom norsk rett og de internasjonale menneskerettigheter. 

 

(31) Slik jeg ser det, er det en viss forskjell mellom bruk av dommeravhør og opplesning av 
politiforklaring etter straffeprosessloven § 296 og § 297. Lovens forarbeider bygger på at det er 
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adgang til å lese opp politiforklaringer dersom vilkårene i disse bestemmelsene er oppfylt, jf. 
Ot.prp.nr.35 (1978-1979) side 213-214 sammenholdt med Straffeprosesslovkomiteens innstilling side 
304. På bakgrunn av denne forutsetningen innebærer det en innskrenkende tolking når opplesning 
normalt er utelukket dersom vitnet ikke er til stede i retten og en fellende dom bare eller i avgjørende 
grad må baseres på forklaringer hvor siktede - eventuelt gjennom sin forsvarer - ikke har hatt mulighet 
til å få stilt vitnet spørsmål. Noen tilsvarende forutsetning er det så vidt jeg kan se, ikke gitt uttrykk for 
i relasjon til dommeravhørene. Jeg viser til Ot.prp.nr.33 (1993-1994) side 26 til 27, hvor behovet for 
kontradiksjon tvert imot trekkes frem: 

«Ut fra dette vil man også i fremtiden få enkelte dommeravhør som er foretatt uten at 
forsvareren har vært til stede. ... I slike tilfeller vil forsvareren som nå ha adgang til å se 
videoopptak, evt høre lydopptak eller lese det protokollerte avhøret før 
hovedforhandlingen. Dersom forsvareren mener at det er forhold som ikke er tilstrekkelig 
belyst, vil han kunne ta dette opp med dommeren slik at det eventuelt kan bli holdt et nytt 
avhør. Her må dommeren veie hensynet til at gjentatte avhør såvidt mulig skal unngås av 
hensyn til barnet (jf strpl § 234 annet ledd), mot hensynet til sakens opplysning og 
Menneskerettighetskonvensjonenes krav til en rettferdig rettergang. Det bør legges vekt 
på om det i den konkrete saken må antas å være en belastning for barnet å gjennomgå et 
nytt avhør. Det vil ofte, men ikke alltid være tilfellet. Det bør også legges vekt på om det 
finnes annet vesentlig bevismateriale i saken, noe som vil redusere behovet for nytt avhør, 
jf Rt-1990-319.» 

 

(32) Kontradiksjon er dessuten både innenfor EMK og intern norsk rett en meget viktig rettighet, som må 
praktiseres i samsvar med grunnkravet om en rettferdig rettergang - jf. kravet til «fair trial» i EMK 
artikkel 6 nr. 1. 

 

(33) Man bør på denne bakgrunn etter mitt syn i alle fall være forsiktig med å godta at den tiltalte har gitt 
avkall på retten til kontradiksjon i forbindelse med dommeravhør som følge av forsvarerens 
manglende disposisjoner. Om denne retten er oppgitt, kan dessuten enkelt avklares gjennom spørsmål 
fra retten eller aktor. 

 

(34) I denne sammenheng bemerker jeg at vår sak atskiller seg fra saken S. N. mot Sverige - saksnummer 
34209/96 (EMD-1996-34209) - hvor EMD kom til at retten til kontradiksjon ikke var krenket, idet 
forsvareren for tingsrätten uttrykkelig hadde erklært at han ikke begjærte ytterligere avhør. 

 

(35) Siden et dommeravhør vil kunne tjene som et middelbart - og ofte sentralt bevis - under 
hovedforhandlingen, bør kontradiksjon tilstrebes i størst mulig grad på etterforskningsstadiet, jf. også 
merknaden til § 9 i rundskriv G-1998-70 om forskrift om dommeravhør og observasjon m.m. 

 

(36) I rundskrivet er det videre uttalt at forsvareren som hovedregel ikke kan pålegges taushetsplikt overfor 
sin klient. Så vidt jeg kan se, foreligger det ikke noen uttrykkelig hjemmel for å pålegge forsvareren 
taushetsplikt om det som han selv har sett og hørt under avhøret. Når forsvareren har mottatt utskrift 
av avhøret og/eller video- og lydopptak, har taushetsplikt i praksis vært basert på straffeprosessloven § 
242. Det innebærer at taushetsplikt bare kan pålegges for å unngå «skade eller fare for 
etterforskingens øyemed eller for tredjemann», jf. første ledd første punktum. Av hensyn til retten til 
kontradiksjon er det viktig at forsvareren ikke pålegges taushetsplikt lenger enn strengt nødvendig. Et 
slikt pålegg er dessuten i dårlig samsvar med opplysningsplikten i straffeprosessloven § 245 andre 
ledd i tilfeller hvor den siktede har vært utelukket fra et rettsmøte under etterforskningen. 

 

(37) Disse utgangspunkter ble ikke fulgt i den foreliggende sak. Forsvareren var frem til tiltale ble tatt ut, 
pålagt taushetsplikt overfor A om det som hadde fremkommet ved avhøret, og var derfor avskåret fra 
å drøfte med ham behovet og ønskeligheten av tilleggsavhør. Først da advokat Løset rundt ett år etter 
dommeravhørene ble oppnevnt som offentlig forsvarer og fikk tilsendt sakens dokumenter, hadde A 
reell mulighet til, i samråd med sin forsvarer, å vurdere behovet for ytterligere avhør hvor han 
gjennom forsvareren kunne stille spørsmål til barna. Dette var etter mitt syn svært uheldig. Jeg har 
vanskelig for å se at det var nødvendig å opprettholde taushetsplikten også lenge etter at A var avhørt 
av politiet. Både hensynet til best mulig opplysning av saken, til barna og til As muligheter for å 
gjenoppta kontakten med dem tilsa at det ikke gikk lenger tid enn nødvendig mellom 
dommeravhørene i oktober 2008 og eventuelle nye avhør. Også aktor har under prosedyren for 
Høyesterett gitt uttrykk for kritikk av påtalemyndighetens behandling av saken på 
etterforskningsstadiet. 

 

(38) I en slik situasjon er det etter mitt syn ikke rettferdig - «fair» - å betrakte forsvarerens unnlatelse av å 
begjære tilleggsavhør etter at tiltale var tatt ut som et uttrykk for at A hadde oppgitt retten til 
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kontradiksjon. Han hadde under hele etterforskningen benektet straffeskyld. Hans forsvarer hadde 
også fremsatt kritiske synspunkter på bevisverdien av dommeravhørene. Jeg minner her om det jeg 
tidligere har referert fra anken til lagmannsretten. Gode grunner kunne derfor synes å tilsi at det ble 
avholdt tilleggsavhør. A var imidlertid på denne tiden i ferd med å bygge opp igjen forholdet til sine 
barn, og jeg kan ikke se bort fra at han kan ha kviet seg for å begjære nye avhør i denne sårbare fasen. 
Dersom påtalemyndigheten hadde behov for å få avklart hvorvidt A ville begjære nye avhør, kunne 
dette enkelt ha vært løst ved en forespørsel til advokat Løset. 

 

(39) Min konklusjon er etter dette at var det en saksbehandlingsfeil at dommeravhøret ble brukt som det 
avgjørende bevis i saken. 

 

(40) Det følger av rettspraksis at det stilles små krav til sannsynliggjøring av at manglende kontradiksjon 
kan ha virket inn på resultatet, jf. straffeprosessloven § 343 første ledd og for eksempel Rt-2010-84 
med videre henvisning. Forsvareren har vist til at nye avhør hvor A gjennom sin forsvarer gis 
anledning til å stille spørsmål, vil kunne avdekke hvorvidt barna har vært påvirket av moren, samt 
avklare punkter i forklaringene som fremtrer som inkonsekvente eller diffuse. Tatt i betraktning de 
beskjedne kravene til sannsynliggjøring av at feilen har virket inn, bør lagmannsrettens dom med 
ankeforhandling etter mitt syn oppheves. 

 

(41) I tidligere praksis fra Høyesteretts kjæremålsutvalg er det lagt til grunn at også tingrettens dom med 
hovedforhandling normalt måtte oppheves dersom en alvorlig feil ved lagmannsrettens 
saksbehandling også heftet ved tingrettens behandling, se Rt-2001-304 og Rt-2003-757. Høyesterett i 
avdeling har imidlertid i de senere år gitt uttrykk for et noe endret og mer nyansert syn på dette 
spørsmålet. Jeg viser til avgjørelsen i Rt-2010-600 - som også gjaldt spørsmålet om et dommeravhør 
kunne brukes som bevis under hovedforhandlingen - og hvor det uttales i avsnitt 19 til 21: 

«(19) Spørsmålet er om lagmannsretten - sett i lys av at kravet om kontradiksjon er en 
grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i vår prosessordning - likevel skulle ha opphevd 
tingrettens dom slik at saken kunne få en fullverdig behandling i to instanser. I så fall må 
begge instansers avgjørelser oppheves. 
(20) I forbindelse med en tilsvarende problemstilling der feilen besto i inhabilitet hos 
fagdommeren i tingretten, uttalte førstvoterende i Rt-2004-477 avsnitt 40: 

'Forsvareren har anført at A hadde krav på behandling av narkotikaforbrytelsene i to 
instanser med uhildete dommere, men jeg kan ikke se at vår prosessordning gir ham 
noe absolutt krav på dette. Lovens ordning er at saksbehandlingsfeil som 
utgangspunkt skal kunne repareres i ankeinstansen. Dette er også i samsvar med 
EMK. Jeg vil her vise til Jørgen Aall: Rettergang og menneskerettigheter, 1995.' 

(21) Det som her uttales, må også gjelde for vår sak. Når feilen ved tingrettens dom er 
rettet opp ved dommeravhøret som fant sted 3. desember 2009, og det for øvrig ikke 
hefter mangler av betydning ved gjennomføringen av avhøret og den måten dette ble 
presentert for lagretten på, er det ikke noe som tilsier at lagmannsrettens dom bør 
oppheves.» 

 

(42) Tilsvarende må det i den foreliggende sak kunne legges til grunn at saksbehandlingsfeilen kan rettes 
opp i lagmannsretten ved at det avholdes et tilleggsavhør av barna hvor As rett til eksaminasjon blir 
ivaretatt. Det er ikke anført at det er andre feil ved avhørene. Etter mitt syn må det da være 
tilstrekkelig at lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves. 

 

(43) Jeg stemmer for denne dom: 

Lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves. 
 

(44) Dommer Matheson: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(45) Dommer Bull: Likeså. 
 

(46) Dommer Normann: Likeså. 
 

(47) Dommer Matningsdal: Likeså. 
 

(48) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

 dom: 
 

Lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves.  
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Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR-2010-2007-U - Rt-2010-
1414 

Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg - Beslutning. 
Dato 2010-11-23 
Publisert HR-2010-2007-U - Rt-2010-1414 
Stikkord Straffeprosess. Ankenektelse. 
Sammendrag Til sammen åtte personer var domfelt for ulike forbrytelser, herunder motarbeiding av 

rettsvesenet, vold og trusler samt befatning med våpen. Fem av dem anket over lovanvendelse, 
saksbehandling og straffutmåling. Høyesteretts ankeutvalg kom til at ankene over 
saksbehandlingen klart ikke ville føre frem og nektet ankene over straffutmålingen fremmet. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2009-112719 - Borgarting lagmannsrett LB-2010-10660 - Høyesterett 
HR-2010-2007-U, (sak nr. 2010/1621), straffesak, anke over dom. 

Parter A (advokat Fridtjof Feydt), D (advokat Petter Sørensen), C (advokat Cecilie Nakstad), H 
(advokat Christine Hamborgstrøm) og G (advokat Øivind Sterri) mot Den offentlige 
påtalemyndighet. 

Forfatter Bruzelius, Øie og Matheson. 

(1) Saken gjelder anker til Høyesterett over lagmannsrettens dom i straffesak. 
(2) Ved Oslo statsadvokatembeters tiltalebeslutning 7. juli 2009 ble blant andre D, født 0.0.1986, C, født 

0.0.1988, H, født 0.0.1985, A, født 0.0.1983, og G, født 0.0.1984, satt under tiltale for en rekke 
straffbare forhold. 

(3) Blant forholdene som det ble tatt ut tiltale for, var to tilfeller av overtredelse av straffeloven § 132 a 
første ledd bokstav b jf. fjerde ledd annet straffalternativ (post I a og b), i idealkonkurrens med 
henholdsvis straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232 (post II) og § 228 første og annet ledd 
første straffalternativ jf. § 232 (post III); straffeloven § 227 annet straffalternativ jf. § 232 tredje 
punktum (post X); våpenloven § 33 første ledd annet punktum jf. annet ledd jf. tredje ledd jf. § 27 b 
annet ledd (post VII b); samt straffeloven § 352 første ledd annet straffalternativ (post XIII). 

(4) Oslo tingrett avsa 13. november 2009 dom med slik domsslutning for de fem som har anket til 
Høyesterett: 

«A - STRAFF 
... 
3. D født 0.0.1986
3.1 D frifinnes for overtredelse av straffeloven § 60 a. 
3.2 D dømmes for overtredelse av: 
Hovedtiltalebeslutning av 07.07.2009: 
Post I a - Straffeloven § 132a første ledd b jf fjerde ledd annet straffalternativ 
Post I b - Straffeloven § 132a første ledd b jf fjerde ledd annet straffalternativ 
Post II - Straffeloven § 229 første straffalternativ jf § 232 
Post III - Straffeloven § 228 første og annet ledd første straffalternativ jf § 232 
Post IV - Straffeloven § 162 første ledd 
Post VII b - Våpenloven § 33 første ledd annet punktum jf annet ledd jf tredje ledd jf § 27 b 
annet ledd 
Post X - Straffeloven § 227 annet straffalternativ jf § 232 tredje punktum 
Post XIII - Straffeloven § 352 første ledd annet straffalternativ 

Tilleggstiltalebeslutning av 21.07.2009: 
Post I - Våpenloven § 33 første ledd første punktum jf § 7 første ledd 
Post II - Våpenloven § 33 første ledd annet punktum jf § 27 b annet ledd 
Post III a - Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 24 første ledd første pkt 
Post III b - Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 24 første ledd første pkt 

Tilleggstiltalebeslutning av 3. september 2009. 
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Post I - Straffeloven § 266 første ledd jf annet ledd jf tredje ledd jf strl. § 49 
Post II - Straffeloven § 147 første ledd og annet ledd første straffalternativ alt sammenholdt 
med straffeloven § 61, § 62, første ledd, § 63, annet ledd og § 64 
 

Straffen settes til fengsel i 3 - tre - år og 6 - seks - måneder. 
Straffen er en særskilt straff i forhold til Oslo tingretts dom av 28.03.2008 og Oslo tingretts 
dom av 03.04.2009. 
... 
 

4. C født 0.0.1988  
4.1 C frifinnes for overtredelse av straffeloven § 60 a. 
Han frifinnes også for hovedtiltalebeslutning av 07.07.2009 post VII b og post XIII. 
4.2 C dømmes for overtredelse av: 
Hovedtiltalebeslutning av 07.07.2009 
Post I a - Straffeloven § 132a første ledd b jf fjerde ledd annet straffalternativ 
Post III - Straffeloven § 228 første og annet ledd første straffalternativ jf § 232 
Post VI a - Våpenloven § 33 første ledd første punktum jf § 7 første ledd 
Post VI b - Våpenloven § 33 første ledd første punktum jf § 7 første ledd 
Post VII a - Våpenloven § 33 første ledd annet punktum jf § 27 b annet ledd 
Post VIII - Våpenloven § 33 første ledd første punktum jf § 8 første ledd 
Post IX - Våpenloven § 33 første ledd første punktum jf § 15 annet ledd 
Post X - Straffeloven § 227 annet straffalternativ jf § 232 tredje punktum 
Post XV - Vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd jf § 22 første ledd 
Post XVI - Legemiddelloven § 31 annet ledd jf § 24 første ledd 
 

Tilleggstiltalebeslutning av 3. september 2009: 
Post I - Straffeloven § 266 første ledd jf annet ledd jf tredje ledd, jf strl. § 49 
Post II - Straffeloven § 147 første ledd og annet ledd første straffalternativ 
 

Forelegget av 03.09.2009: 
Post a - Straffeloven § 257 jf § 49 
Post b - Straffeloven § 257 
alt sammenholdt med straffeloven § 62, første ledd, § 63, annet ledd og § 64. 
 

Straffen settes til fengsel i 1 - ett - år og 8 - åtte - måneder. 
... 
 

5. H, født 0.0.1985  
5.1 H frifinnes for overtredelse av straffeloven § 60a. 
Han frifinnes også for hovedtiltalebeslutning av 07.07.2009 post VII b og post XIII. 
5.2 Han dømmes for overtredelse av: 
Hovedtiltalebeslutning av 07.07.2009: 
Post I a - Straffeloven § 132a første ledd b jf fjerde ledd annet straffalternativ 
Post I b - Straffeloven § 132a første ledd b jf fjerde ledd annet straffalternativ 
Post II - Straffeloven § 229 første straffalternativ jf § 232 tredje punktum 
Post III - Straffeloven § 228 første og annet ledd første straffalternativ jf § 232 tredje punktum 
Post X - Straffeloven § 227 annet straffalternativ jf § 232 tredje punktum 
alt sammenholdt med straffeloven § 61, § 62, første ledd og § 64. 
 

Straffen settes til fengsel i 1 - ett - år og 6 - seks - måneder. 
... 
 

6. A født 0.0.1983  
6.1 A frifinnes for overtredelse av straffeloven § 60 a. 
Han frifinnes også for hovedtiltalebeslutning av 07.07.2009 post VII b og post XIII. 

HR-2010-2007-U - Rt-2010-1414 
Side 73 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 13:56 

Han dømmes for overtredelse av: 
Hovedtiltalebeslutning av 07.07.2009: 
Post X - Straffeloven § 227 annet straffalternativ jf § 232 tredje punktum 
sammenholdt med straffeloven § 61 og § 64. 
 

Straffen settes til fengsel i 1 - ett - år. 
Straffen er en fellesstraff med straffen i Drammen tingretts betingede dom av 28.04.2009. 
... 
 

9. G født 0.0.1984  
9.1 G frifinnes for overtredelse av straffeloven § 60 a. 
9.2 Han dømmes for overtredelse av: 
Hovedtiltalebeslutning av 07.07.2009: 
Post I a - Straffeloven § 132 a første ledd b jf fjerde ledd annet straffalternativ 
Post I b - Straffeloven § 132 a første ledd b jf fjerde ledd annet straffalternativ 
Post II - Straffeloven § 229 første straffalternativ jf § 232 tredje punktum 
Post III - Straffeloven § 228 første og annet ledd første straffalternativ jf § 232 tredje punktum 
Post V - Våpenloven § 33 første ledd første punktum jf. § 6 a 
jf. dagjeldende våpenforskrifts § 1-1 første ledd. 
alt sammenholdt med straffeloven § 61, § 62, første ledd og § 64. 
 

Straffen settes til fengsel i 1 - ett - år og 2 - to - måneder.» 
 

 

(5) Både de tiltalte og påtalemyndigheten anket deler av tingrettens dom. 
 

(6) Borgarting lagmannsrett avsa 24. juni 2010 dom (LB-2010-10660) med slik domsslutning for de fem 
som har anket til Høyesterett: 

«2. D dømmes for overtredelse av straffeloven § 132a første ledd bokstav b, jf. fjerde ledd 
annet straffalternativ, straffeloven § 229 første straffalternativ, jf. § 232, straffeloven § 228 
første ledd, jf. § 232, samt de forhold som er rettskraftig avgjort ved Oslo tingretts dom 13. 
november 2009 og Asker og Bærum tingretts dom 14. desember 2009, alt sammenholdt med 
straffeloven § 61, § 62 første ledd, § 63 annet ledd og § 64, til en straff av fengsel i 4 - fire - år 
og 6 - seks - måneder. 
Straffen er en særskilt straff i forhold til Oslo tingretts dommer av 28. mars 2008 og 3. april 
2009. 
 

3. C dømmes for overtredelse av straffeloven § 132a første ledd bokstav b, jf. fjerde ledd 
annet straffalternativ, våpenloven § 33 første ledd annet punktum, jf. annet ledd, jf. tredje 
ledd, jf. § 27b annet ledd, straffeloven § 352 første ledd annet straffalternativ, samt de forhold 
som er rettskraftig avgjort ved Oslo tingretts dom 13. november 2009, alt sammenholdt med 
straffeloven § 62 første ledd, § 63 annet ledd og § 64, til en straff av fengsel i 2 - to - år og 4 - 
fire - måneder, samt en bot til statskassen på 8 000 - åttetusen - kroner, subsidiært 15 - femten 
- dager fengsel. 
... 
4. H dømmes for overtredelse av straffeloven § 132a første ledd bokstav b, jf. fjerde ledd 
annet straffalternativ, straffeloven § 229 første straffalternativ, jf. § 232, straffeloven § 228 
første ledd, jf. § 232, straffeloven § 227 annet straffalternativ, jf. § 232 tredje punktum, 
våpenloven § 33 første ledd annet punktum, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, jf. § 27b annet ledd, 
samt straffeloven § 352 første ledd annet straffalternativ, alt sammenholdt med straffeloven § 
61, § 62 første ledd og § 64, til en straff av fengsel i 2 - to - år og 3 - tre - måneder. 
... 
5. A dømmes for overtredelse av straffeloven § 227 annet straffalternativ, jf. § 232 tredje 
punktum, våpenloven § 33 første ledd annet punktum, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, jf. § 27b 
annet ledd, samt straffeloven § 352 første ledd annet straffalternativ, alt sammenholdt med 
straffeloven § 61, § 62 første ledd og § 64, til en straff av fengsel i 1 - ett - år og 10 - ti - 
måneder. 
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Straffen er fellesstraff med Drammen tingretts betingede dom 28. april 2009. 
... 
8. G dømmes for overtredelse av straffeloven § 132a første ledd bokstav b, jf. fjerde ledd 
annet straffalternativ, straffeloven § 229 første straffalternativ, jf. § 232, straffeloven § 228 
første ledd, jf. § 232, samt det forhold som er rettskraftig avgjort ved Oslo tingretts dom 13. 
november 2009, alt sammenholdt med straffeloven § 61, § 62 første ledd, § 63 annet ledd og § 
64, til en straff av fengsel i 1 - ett - år og 2 - to - måneder. 
... 
10. ... D, C, H og A dømmes én for alle og alle for én til å betale L 4 880 - 
firetusenåttehundreogåtti - kroner for lidt tap, 4000 - firetusen - kroner for skade på ting, og 
40 000 - førtitusen - kroner i oppreisningserstatning. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra 
forkynningen av dommen.» 

 

(7)  C har anket over lovanvendelsen under skyldspørsmålet for så vidt gjelder hovedtiltalens post I a, og 
straffutmålingen. 

 

(8)  D har anket over saksbehandlingen, lovanvendelsen under skyldspørsmålet for så vidt gjelder 
hovedtiltalens post I a, og straffutmålingen. 

 

(9)  G har anket over saksbehandlingen, lovanvendelsen under skyldspørsmålet for så vidt gjelder 
hovedtiltalens post I a, og straffutmålingen. 

 

(10)  H har anket over saksbehandlingen i relasjon til hovedtiltalens post VII b, X og XIII, lovanvendelsen 
under skyldspørsmålet for så vidt gjelder hovedtiltalens post I a, og straffutmålingen. I tillegg har han 
begjært ny behandling av de sivile krav. 

 

(11)  A har anket over saksbehandlingen i relasjon til hovedtiltalens post VII b, X og XIII, samt 
straffutmålingen. I tillegg har han begjært ny behandling av de sivile krav. 

 

(12) Påtalemyndigheten har kommentert ankene. 
 

(13) Høyesteretts ankeutvalg bemerker: 
 

(14) C, H og A ble frifunnet av tingretten for overtredelse av våpenloven § 22 (bæring av våpen på 
offentlig sted) (hovedtiltalens post VII b) og straffeloven § 352 (uaktsom atferd med skytevåpen) 
(hovedtiltalens post XIII), men domfelt for forholdene av lagmannsretten. I den utstrekning deres 
anker gjelder disse forholdene, har de krav på en reell overprøving av domfellelsene innen de rammer 
som er angitt i Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse i Rt-2009-187 avsnittene 11-14. Alle tre har anket 
over straffutmålingen, og har krav på en reell overprøving av denne. 

 

(15)  A og  H har gjort gjeldende som saksbehandlingsfeil at politiforklaringen til fornærmede L ble spilt 
av under ankeforhandlingen. Saken skulle etter deres mening vært utsatt, slik at L, som under 
ankeforhandlingen var pågrepet og fengslet i Egypt, kunne ha forklart seg for retten. Det er anført at 
Ls forklaring ville ha vært et avgjørende motbevis mot påtalemyndighetens hovedbevis, 
politiforklaringen til domfelte D. 

 

(16) Det fremgår ikke klart av ankene hva som er ankegjenstand, men utvalget legger til grunn at alle de 
straffbare forholdene i Alna-saken er ankegjenstand, slik at A og H har ankerett hva gjelder 
spørsmålet om opplesning av fornærmedes politiforklaring utgjorde en saksbehandlingsfeil. 

 

(17)  H har også anført som saksbehandlingsfeil at lagmannsretten uriktig tillot at han ble konfrontert med 
premisser fra en ikke rettskraftig dom. Utvalget legger til grunn at anførselen først og fremst gjelder 
domfellelsene for overtredelse av våpenloven § 33 og straffeloven § 352, og at H har ankerett hva 
gjelder denne ankegrunnen. 

 

(18)  A har gjort gjeldende som saksbehandlingsfeil at lagmannsretten uriktig tillot avspilling av en 
telefonsamtale mellom ham og hans forsikringsselskap. Ettersom ankegrunnen ikke kan henføres til 
noen bestemt ankegjenstand, legger utvalget til grunn at A har ankerett her. 

 

(19)  C, H og A har alle tre anket over straffutmålingen og har ankerett for så vidt gjelder denne 
ankegrunnen. 

 

(20) Utvalget behandler først ankene over saksbehandlingen. 
 

(21) A og H har som nevnt begge gjort gjeldende som saksbehandlingsfeil at fornærmede Ls 
politiforklaring i den såkalte Alna-saken, ble tillatt spilt av under ankeforhandlingen, og at saken ikke 
ble utsatt, slik at han kunne forklart seg for retten ettersom hans forklaring ville ha vært et avgjørende 
motbevis mot påtalemyndighetens hovedbevis, politiforklaringen til domfelte D. 
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(22) Straffeprosessloven § 297 åpner for opplesning av et vitnes politiforklaring, dersom vitnet ikke er til 
stede, og «muntlig avhør ikke er mulig eller ville medføre uforholdsmessig ulempe eller utgift». 
Bestemmelsen må leses i lys av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1 om 
rettferdig rettergang og artikkel 6 nr. 3 bokstav d, som fastsetter at siktede har rett til å avhøre eller la 
avhøre vitner som blir ført mot ham. Praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) viser 
at det ikke gjelder noe absolutt forbud mot å lese opp/spille av vitneforklaringer selv om siktede 
og/eller dennes forsvarer ikke har hatt anledning til å stille spørsmål til vitnet. Utslagsgivende er om 
domfellelsen utelukkende eller i avgjørende grad er basert på de vitneforklaringer som ble lest/avspilt, 
jf. Rt-2009-567 avsnitt 21. 

 

(23) Når det - som i dette tilfellet - er tale om et vitne som viser seg ikke å være tilgjengelig, følger det av 
EMK at myndighetene ikke må kunne klandres for mangelfulle bestrebelser for å muliggjøre 
eksaminasjon, jf. Rt-2009-567 avsnitt 23 og omtalen der av EMDs dom i saken Gossa mot Polen 
(EMD-1999-47986). 

 

(24) Etter ankeutvalgets syn er det klart at domfellelsen for de straffbare forholdene i Alna-saken verken 
fullt ut eller i avgjørende grad bygger på Ls politiforklaring. Det fremgår av lagmannsrettens dom, 
side 27 flg., at det avgjørende bevis i Alna-saken er domfelte Ds politiforklaring 30. mai 2008. 

 

(25) I ankene er gjort gjeldende at Ls forklaring ville reist tvil om riktigheten av Ds forklaring. Utvalget 
kan ikke se at det er tilfellet. Ankene inneholder ikke konkrete opplysninger om uoverensstemmelser 
mellom D og Ls syn på H og As roller. Det eneste konkrete som er anført, er at L i tingretten forklarte 
at H og A hadde vært «helt passive» under hendelsesforløpet. 

 

(26) Det sentrale spørsmålet ved domfellelsene her har etter utvalgets syn vært A og Hs roller og kunnskap 
forut for selve hendelsen i leiligheten - når det gjelder post VII b og XIII først og fremst hvorvidt 
deres forsett omfattet at det ble brakt med skytevåpen til leiligheten. Utvalget viser her til 
lagmannsrettens beslutning 11. juni 2010 side 3-4. Dette er spørsmål som L ikke kunne ha gitt noen 
informasjon om. 

 

(27) EMKs krav om at myndighetene ikke kan klandres for mangelfulle bestrebelser for å muliggjøre 
eksaminasjon, er også oppfylt, jf. opplysningene om påtalemyndighetens arbeid for å forsøke å få til et 
fjernavhør av L under hans varetektsopphold i Egypt. 

 

(28) A og Hs anker på dette punkt kan etter ankeutvalgets syn klart ikke føre frem. 
 

(29) Utvalget behandler så  Hs anførsel om at det var en saksbehandlingsfeil å tillate at han ble konfrontert 
med premisser fra en ikke rettskraftig dom. 

 

(30) Det er antatt at det ikke er en krenkelse av uskyldspresumsjonen at siktedes tidligere straffedommer 
dokumenteres for retten før domfellelse. Men siktede må gis anledning til å imøtegå bevisførselen, se 
for eksempel Harris mfl., Law on the European Convention on Human Rights, 2. utgave (2009), side 
302. I Aal, Rettergang og menneskerettigheter (1995), side 178, er anført at dokumentasjon av 
straffedommer må være av direkte bevismessig betydning for skyldspørsmålet i straffesaken. 
Ankeutvalget finner det klart at det ikke foreligger noen krenkelse her, selv etter en slik strengere 
norm, og at anførselen ikke vil føre frem. 

 

(31) Hs forsvarer hadde anført at Hs generelle holdning til våpen talte mot at han skulle ha vært kjent med 
at én eller flere av de medtiltalte i Alna-saken skulle ha vært i besittelse av skytevåpen. Aktoratet ville 
derfor konfrontere H med fem linjer i Nedre Romerike tingretts dom 8. juni 2010, der det ble lagt til 
grunn at H hadde skaffet et våpen som blant annet ble benyttet til ran. I likhet med lagmannsretten i 
beslutningen tatt inn i rettsboken side 25-26, finner Høyesteretts ankeutvalg det klart at aktors 
konfrontasjon hadde direkte bevismessig betydning for skyldspørsmålet i tiltalens post VII b og XIII. 
Lagretten fikk opplyst at det gjaldt en ikke rettskraftig dom. H ble i tillegg gitt anledning til å imøtegå 
bevisførselen gjennom spørsmålene som ble stilt ham i forbindelse med konfrontasjonen. 

 

(32)  A har som saksbehandlingsfeil anført at det var feil å tillate avspilling av en telefonsamtale med If 
skadeforsikring. 

 

(33) Det fremkommer av lagmannsrettens rettsbok, side 18-19, at det var tale om et bevis som var for 
hånden, og som kunne være av betydning for dommens innhold. Høyesteretts ankeutvalg finner det da 
klart at det ikke var noen saksbehandlingsfeil at lagmannsretten tillot beviset ført. 

 

(34)  C, H og A har som nevnt ankerett over straffutmålingen. 
 

(35)  C er blant annet domfelt for én overtredelse av straffeloven § 132 a (Tøyen-saken), trusler under 
særdeles skjerpende omstendigheter og overtredelse av våpenloven m.v. (Alna-saken), innbrudd og 

HR-2010-2007-U - Rt-2010-1414 
Side 76 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 13:56 

forsøk på utpresning, samt 5 tilfeller av overtredelse av våpenloven. Straffen ble satt til fengsel i 2 år 
og 4 måneder. Lagmannsretten uttaler at Tøyen-saken isolert sett ville medført fengsel i ca. 8 
måneder, Alna-saken fengsel i ca. 1 år, utpresningen m.v. 120 dager fengsel, og de 5 overtredelsene 
av våpenlovgivningen 4-5 måneder hver. Utvalget kan ikke se at det er noe å utsette på dette - det er 
tale om alvorlige forhold, utført under skjerpende omstendigheter. For så vidt gjelder overtredelsene 
av straffeloven § 132 a, viser utvalget - som lagmannsretten - til Rt-2003-871 og Rt-2003-1163, hvor 
straffen ble satt til fengsel henholdsvis i 1 år og i 6 måneder. Når det gjelder Alna-saken (straffeloven 
§ 227 annet straffalternativ, jf. § 232), er det - som påpekt av lagmannsretten på side 33 - vanskelig å 
finne sammenlignbar praksis, men Rt-1997-815 (fengsel i 1 år og 6 måneder) og Rt-1996-226 (fengsel 
i 10 måneder) gir en viss veiledning. 

 

(36) C har anført at straffen burde vært mildere, grunnet tidsforløpet i saken. Etter utvalgets syn kan C ikke 
høres med dette. Dersom anken ikke tillates fremmet, er det gått i overkant av 2 år og 6 måneder fra 
de mest alvorlige handlingene (Alna-saken og Tøyen-saken), til rettskraftig dom foreligger. Noe 
liggetid av betydning kan ikke ses å foreligge. Det er tale om en omfattende straffesak, med mange 
tiltalte og en rekke straffbare handlinger. I tillegg kommer - slik fremholdt av lagmannsretten på side 
33 - etterforskningsarbeidet knyttet til de tiltaltes gjengtilknytning. Noe åpenbart misforhold mellom 
de straffbare handlinger og den utmålte straff, er det klart ikke tale om. 

 

(37)  H er domfelt for to overtredelser av straffeloven § 132 a (Tøyen- og Torshov-sakene), samt trusler 
under særdeles skjerpende omstendigheter og overtredelse av våpenloven m.v. (Alna-saken). Straffen 
ble satt til fengsel i 2 år og 3 måneder. Lagmannsretten uttaler at Hs rolle i Tøyen- og Torshov-sakene 
i utgangspunktet kvalifiserer til fengsel i 9-10 måneder i hver av sakene, og at hans rolle i Alna-saken 
i seg selv kvalifiserer til en straff av fengsel i ca. 1 år. I anken har H blant annet anført lang 
saksbehandlingstid, en «indre rettferdighet» de tiltalte imellom, og en begrenset rolle, særlig i 
forbindelse med Alna-saken. Ankeutvalget finner det klart at heller ikke Hs straffutmålingsanke kan 
føre frem. Når det gjelder det alminnelige straffenivået, samt betydningen av saksbehandlingstiden, 
viser utvalget til vurderingen foran i tilknytning til C. 

 

(38)  A er domfelt for trusler under særdeles skjerpende omstendigheter og overtredelse av våpenloven 
m.v. (Alna-saken). Straffen for ham ble satt til fengsel i 1 år og 10 måneder. Straffen ble utmålt som 
fellesstraff, jf. straffeloven § 64, med Drammen tingretts dom 28. april 2009, hvor han ble dømt til 9 
måneders betinget fengsel for legemskrenkelser. Lagmannsretten la i straffskjerpende retning vekt på 
at A flere ganger tidligere er dømt for vold, trusler og befatning med våpen. I anken har A anført at 
generelle straffutmålingsprinsipper og «den indre rettferdighet» de tiltalte imellom må føre til en 
vesentlig mildere straff. Også her finner utvalget klart at A ikke kan høres med dette. 

 

(39) C, H og As anker over reaksjonsfastsettelsen kan ikke føre frem. 
 

(40) Ankeutvalget tar så stilling til om det skal gis samtykke til fremme av de øvrige ankeanførslene, jf. 
straffeprosessloven § 323. C, D, H og G har anket over lovanvendelsen under skyldspørsmålet for så 
vidt gjelder hovedtiltalens post I a. Det er anført at straffeloven § 132 a ikke får anvendelse dersom 
forklaringen delvis er falsk. D har også gjort gjeldende som saksbehandlingsfeil at lagmannsretten 
skulle gitt en begrunnelse for bevisresultatet for så vidt gjelder hans kjennskap til bakgrunnen for 
voldshandlingene, særlig i Torshov-saken, der en medtiltalt ble frifunnet, men ikke D. G har i tillegg 
gjort gjeldende som saksbehandlingsfeil at lagretten uriktig ikke ble gjort kjent med protokollatet av 
lagmannens rettsbelæring. D og G har dessuten anket over straffutmålingen. 

 

(41) For så vidt D og Gs anker over saksbehandlingen er sammenfallende med A og Hs, viser utvalget til 
det som ovenfor er sagt om disse. Heller ikke for øvrig reiser ankene spørsmål som det av prinsipielle 
eller andre grunner er særlig viktig å få prøvd av Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 323. 

 

(42) Avgjørelsen er enstemmig. 
 

Slutning: 
 

1. As anke over straffekravet, Hs anke over saksbehandlingen og straffutmålingen, samt Cs anke 
over straffutmålingen nektes fremmet. 

 

2. For øvrig tillates ikke ankene fremmet.  
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Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR-2010-2068-U 
Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg - Beslutning. 
Dato 2010-12-06 
Publisert HR-2010-2068-U 
Stikkord Straffeprosess. Bevisavskjæring. Bevisopptak. 
Sammendrag Saken gjelder spørsmål om bevisavskjæring og bevisopptak i straffesak som skal behandles av 

Høyesterett i avdeling. Etter ankeutvalgets oppfatning er de fremlagte skriftlige erklæringene i 
begrenset grad egnet til å belyse saksbehandlingen eller lovanvendelsen. Ankeutvalget kan 
derfor ikke se at den tilbudte bevisførselen er nødvendig for en forsvarlig behandling av anken, 
jf. straffeprosessloven § 330, jf. § 338. Begjæringen om bevisavskjæring av de skriftlige 
forklaringene fra advokat Fronth, advokat Andenæs og advokat Aaløkken tas derfor til følge. 
Av samme grunn gis det ikke samtykke til bevisopptak. (Sammendrag er utdrag fra 
avgjørelsen) 

Saksgang Høyesterett HR-2010-2068-U, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom. 
Parter I: B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars 

Erik Alfheim). II: A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet 
(statsadvokat Lars Erik Alfheim). 

Forfatter Bruzelius, Øie og Møse 

(1) Saken gjelder spørsmål om bevisavskjæring og bevisopptak i straffesak som skal behandles av 
Høyesterett i avdeling. 

(2) Høyesteretts ankeutvalg tillot 27. august 2010 fremmet anker fra B og A over Borgarting 
lagmannsretts dom 21. mai 2010 i sak nr. 09-040124AST-BORG/01 (LB-2009-40124) mot Den 
offentlige påtalemyndighet. Ankene gjelder rettsanvendelsen og saksbehandlingen. 

(3) I forbindelse med utarbeidelsen av faktisk utdrag har påtalemyndigheten begjært avskåret en skriftlig 
forklaring fra advokat Jarl Fronth som er fremlagt av advokat Elden på vegne av B. I skriv 24. 
november 2010 har advokat Elden fremlagt ytterligere to skriftlige forklaringer, fra henholdsvis 
advokat Ellen Holager Andenæs og advokat Vegard Aaløkken, som påtalemyndigheten også har 
begjært avskåret. Alle de tre advokatene avga vitneforklaring i lagmannsretten. 

(4) Påtalemyndigheten har i korte trekk anført at forsvareren ikke har redegjort for hvordan forklaringene 
kan belyse saksbehandlingen eller lovanvendelsen. 

(5)  B har motsatt seg at forklaringene avskjæres som bevis, og har i korte trekk anført at de kan ha 
betydning for Høyesteretts prøving av saksbehandlingen og lovanvendelsen. Høyesterett kan prøve 
om lagmannsrettens bevisbedømmelse strider mot vitterlige kjensgjerninger. Anken gjelder også 
spørsmålet om det strafferettslige beviskrav er riktig anvendt. Subsidiært, dersom bevisene avskjæres, 
nedlegges det påstand om at det foretas bevisopptak av de tre advokatene. 

(6) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at Høyesterett ikke kan prøve bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet, jf. straffeprosessloven § 306 andre ledd. Høyesterett kan imidlertid under 
saksbehandlingen prøve om lagmannsretten har lagt til grunn vitterlig feil faktum, og under 
lovanvendelsen blant annet prøve om lagmannsretten har lagt til grunn riktig beviskrav. 

(7) Utgangspunktet i straffesaker er at fremleggelse av skriftlige erklæringer fra andre vitner enn 
rettsoppnevnte sakkyndige forutsetter at begge parter har samtykket, jf. straffeprosessloven § 297 
annet ledd. Når samtykke ikke foreligger, må en part begjære bevisopptak dersom han finner det 
nødvendig å få opptatt rettslig forklaring for Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 338. Ankeutvalget 
kan da ta begjæringen til følge eller avskjære beviset under henvisning til at bevisførselen ikke er 
nødvendig, jf. straffeprosessloven § 330. Eventuelt kan ankeutvalget beslutte at den kan nøye seg med 
middelbar bevisførsel selv om umiddelbar bevisførsel er mulig, jf. Ot.prp.nr.78 (1992-1993) side 87 
og NOU 1992:28 side 151. 

(8) Etter ankeutvalgets oppfatning er de fremlagte skriftlige erklæringene i begrenset grad egnet til å 
belyse saksbehandlingen eller lovanvendelsen. Ankeutvalget kan derfor ikke se at den tilbudte 
bevisførselen er nødvendig for en forsvarlig behandling av anken, jf. straffeprosessloven § 330, jf. § 
338. Begjæringen om bevisavskjæring av de skriftlige forklaringene fra advokat Fronth, advokat 
Andenæs og advokat Aaløkken tas derfor til følge. Av samme grunn gis det ikke samtykke til 
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bevisopptak. 
 

(9) Beslutningen er enstemmig. 
 

Slutning: 
 

Begjæringen om bevisavskjæring av de fremlagte skriftlige forklaringene av henholdsvis 13. juli 
2010 fra advokat Jarl Fronth, 22. november 2010 fra advokat Vegard Aaløkken og 23. november 
2010 fra advokat Ellen Holager Andenæs, tas til følge. 

Det foretas ikke bevisopptak av advokat Jarl Fronth, advokat Vegard Aaløkken eller advokat 
Ellen Holager Andenæs.  
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Norges Høyesterett - HR-2011-1118-A - Rt-2011-800 - UTV-2011-
1098 

Instans Norges Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2011-06-01 
Publisert HR-2011-1118-A - Rt-2011-800 - UTV-2011-1098 
Stikkord Straffeprosess. EMK. Selvinkriminering. 
Sammendrag Saken gjaldt et pålegg til selskaper om å utlevere bevis i medhold av straffeprosessloven § 210 

og om forbudet mot selvinkriminering i EMK artikkel 6 også gjelder for juridiske personer. 
Høyesterett tolket konvensjonsteksten i lys av formålet og EMDs praksis og kom til at 
juridiske personer kunne påberope seg vernet mot selvinkriminering. Retten konkluderte også 
med at straffeprosessloven § 123 om vitneplikt får anvendelse på juridiske personer og 
opphevet lagmannsrettens dom på grunn av uriktig lovtolkning og saksbehandlingsfeil. 

Saksgang Bergen tingrett TBERG-2011-13194 - Gulating lagmannsrett LG-2011-21909 - Høyesterett 
HR-2011-1118-A, (sak nr. 2011/456), straffesak, anke over kjennelse. 

Parter Petrolia ASA, A Oil & Gas AS, Increased Oil Recovery AS, BLH AS, BUS AS - Bergen 
Underwater Services, B Holding AS, Independent Oil & Resources ASA, Norwegian Oil 
Company AS, Net AS, Petrolia Rigs AS, Petrolia Drilling II AS, Petrolia Services AS, DNO 
International ASA, Independent Oil Tools AS (advokat Arild Dommersnes - til prøve) mot 
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Knudsen). 

Forfatter Møse, Bull, Normann, Utgård, Justitiarius Schei. 

(1) Dommer Møse: Saken gjelder pålegg til selskaper om å utlevere bevis etter straffeprosessloven § 210. 
Hovedspørsmålet for Høyesterett er om forbudet mot selvinkriminering i Den europeiske 
menneskerettskonvensjon (EMK) også gjelder for juridiske personer. 

(2) Hordaland politidistrikt ba i likelydende brev 13. desember 2010 til 15 selskaper om å få utlevert 
saldobalanse, spesifisert hovedbok og fullstendig reskontro i forbindelse med etterforskning av 
«pågående straffesak». Selskapene ønsket en nærmere orientering om hvilken straffesak som var 
grunnlag for utleveringskravet, samt hvilken relevans regnskapsmaterialet hadde for det forhold som 
ble etterforsket. Politiets begrunnelse fremgikk av brev 4. januar 2011 til selskapene. I svaret til 
Petrolia ASA ble det blant annet uttalt: 

«Vår anmodning om utlevering er fremsatt i anledning etterforskningen i straffesak mot 
A. De etterspurte dokumentene skal benyttes under etterforskningen for å klarlegge 
eksistensen, og eventuelt den regnskapsmessige behandlingen, av gjeld og fordringer 
(mellomværende) mellom ulike selskaper hvor A har eller antas å ha en eierinteresse eller 
hvor det foreligger interessefellesskap eller annet forretningsmessig samarbeid, samt slike 
selskaps mellomværende med andre selskap. ... 
Petrolia Drilling ASA har status som vitne i saken. Politiet har på nåværende tidspunkt 
ingen holdepunkter for å mistenke Petrolia Drilling ASA for lovovertredelser. Som det 
fremgår ovenfor er heller ikke anmodningen begrunnet i slike forhold. Politiet kan 
imidlertid ikke på noe tidspunkt fraskrive seg retten til å gjøre bruk av 
regnskapsmaterialet til andre formål, dersom det skulle vise seg å være konkrete og 
objektive grunner til det. En slik begrensning vil være i strid med grunnleggende 
straffeprosessuelle regler og hensyn ved bevisinnhenting.» 

(3) Siktelsen mot A var utferdiget 12. desember 2006. Post I gjaldt straffeloven § 275 første og annet 
ledd, jf. § 276 om grov økonomisk utroskap. Av betydning i vår sak var post II, som omhandlet flere 
overtredelser av ligningsloven § 12-2 nr. 1 og 2, jf. § 12-1 nr. 1a. Grunnlaget var at A i 
selvangivelsene for inntektsårene 1996-2002 og 2004-2005 hadde unnlatt å oppgi formuesverdier i 
innenlandske og/eller utenlandske virksomheter. Det ble senere utferdiget tilleggssiktelse 4. mars 
2010, samt tiltalebeslutning 19. oktober 2010. 

(4) I brev 17. januar 2011 til politiet opplyste Petrolia ASA på vegne av de 15 selskapene at de ikke ville 
etterkomme anmodningen om utlevering av regnskapsmaterialet. De reserverte seg mot den 
forutsetning som lå til grunn, dvs. at A hadde eierinteresse i noen av de utenlandske selskapene, eller 
at det forelå interessefellesskap eller annet forretningsmessig samarbeid. Under enhver omstendighet 
var utleveringen ikke egnet til å «konstruere en proforma-balanse for (og derigjennom verdsettelse av) 
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de aktuelle utenlandske selskaper». Videre uttalte selskapene: 
«Da Hordaland politidistrikt heller ikke har kunnet avskrive at opplysninger i utlevert 
regnskapsmateriale kan bli benyttet til andre formål enn det oppgitte, herunder 
igangsettelse av etterforskning mot disse selskapene, finner vi ikke å kunne utlevere 
materialet uten at det foreligger en rettslig kjennelse til grunn for utleveringspålegget. 
Med den reservasjon politiet har tatt må det også minne om selvinkrimineringsvernet etter 
EMK.» 

 

(5) Av politiets begjæring om utleveringspålegg, datert 21. januar 2011, fremgikk det blant annet: 
«Sakens opplysninger gir sterke holdepunkter for at A direkte eller indirekte eier 
vesentlige andeler av aksjene/formuesverdiene i flere utenlandske selskap. For å beregne 
en likningsmessig verdi av disse posisjonene har politiet innhentet dokumentasjon fra 
blant annet selskapenes forretningsfører (service provider) i utlandet. Denne 
dokumentasjonen viser at flere av de utenlandske selskapene har, har hatt eller kan ha 
omfattende og langvarige økonomiske mellomværende med de norske selskapene som 
utleveringsbegjæringen er rettet mot. Mellom de utenlandske og norske selskapene 
foreligger felles eierinteresser og/eller annet interessefellesskap eller annet 
forretningsmessig samarbeid. Hvordan de norske selskapene har registrert og vurdert 
mellomværende med de utenlandske selskap i sine regnskap er derfor av betydning for 
beregning av likningsverdier og derved sakens opplysning. På grunn av de aktuelle eier- 
og interesseforhold er opplysninger fra de norske selskapene et naturlig supplement til det 
som er registrert i de utenlandske selskapene. Saken består av ca 100 000 dokumenter. 
Det vil derfor føre for langt å gå inn på en nærmere redegjørelse for eierforhold, 
interessefellesskap og forretningsmessig samarbeid. Vedlagt er imidlertid et eierkart 
utarbeidet av ... service provider for flere av de utenlandske selskapene ... .» 

 

(6) I medhold av straffeprosessloven § 210, jf. § 203 og § 204 påla Bergen tingrett 1. februar 2011 de 15 
selskapene å utlevere saldobalanse, spesifisert hovedbok og fullstendig reskontro til politiet. Etter 
rettens syn måtte opplysningene antas å ha betydning som bevis i straffesaken mot A, og det forelå 
vitneplikt. Politiets manglende forsikring om at opplysningene ikke kunne bli benyttet til andre formål 
enn etterforskning i saken, var ikke til hinder for utleveringspålegg. Selvinkrimineringsforbudet i 
EMK artikkel 6 kunne ikke påberopes av selskapene. 

 

(7) Selskapene anket til Gulating lagmannsrett, som 24. februar 2011 avsa kjennelse (LG-2011-21909) 
med slik slutning: 

« For selskapet Time Critical Petroleum Resources AS tas begjæringen om utlevering av 
dokumenter ikke til følge. 
Anken forkastes for så vidt gjelder de øvrige selskapene.» 

 

(8) Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at regnskapsmaterialet hadde betydning som bevis. 
Utleveringsbegjæringen ble forkastet for det ene selskapet fordi dokumentene i sin helhet falt utenfor 
det tidsrom da de straffbare forhold ifølge siktelsen var begått. Etter lagmannsrettens syn var 
selskapene ikke av en slik art at de falt inn under vernet mot selvinkriminering i artikkel 6. 

 

(9) Selskapene anket over saksbehandlingen og rettsanvendelsen til Høyesteretts ankeutvalg, som 30. 
mars 2011 besluttet at ankesaken i sin helhet skulle avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem 
dommere, jf. domstolloven § 5 første ledd annet punktum. 

 

(10) De ankende parter - Petrolia ASA mfl. - har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 

(11) Vilkårene for utleveringspålegg etter straffeprosessloven § 210 er ikke oppfylt. Regnskapsmaterialet 
gjelder tidsrom som i det vesentlige ligger utenfor de år siktelsen mot A viser til. Det er heller ikke 
rimelig grunn til å anta at de etterspurte opplysninger er egnet til å belyse siktelsen mot ham. Politiets 
påstand om at det foreligger interessefellesskap er ikke konkretisert og bygger på informasjon som 
ikke er gjort kjent for selskapene. Dette strider mot kontradiksjonsprinsippet, slik at det foreligger en 
saksbehandlingsfeil. Begjæringen skulle ikke bare vært avslått for ett selskap, siden andre foretak er i 
tilsvarende stilling. Lagmannsretten skulle også ha drøftet § 123 om fritak for vitneplikt. 

 

(12) Etter selskapenes syn må politiet forstås slik at det kan bli aktuelt å sikte selskapene på grunnlag av de 
opplysninger som nå kreves utlevert. Selskapene risikerer foretaksstraff. En plikt til å utlevere 
regnskapsmaterialet strider mot selvinkrimineringsvernet i EMK artikkel 6. At denne beskyttelsen kan 
påberopes av juridiske personer, følger av konvensjonspraksis og reelle hensyn. Lagmannsrettens 
sondring mellom hjemmebaserte og andre selskaper er uholdbar. 
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(13) Petrolia ASA mfl. har nedlagt slik påstand: 
«1. Politiets begjæring om utleveringspålegg tas ikke til følge. 

 

2. Gulating lagmannsretts kjennelse av 24 februar 2011 oppheves. 
 

3. De ankende parter tilkjennes sakens omkostninger.» 
 

 

(14) Påtalemyndigheten har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 

(15) Lagmannsretten har tolket straffeprosessloven § 210 riktig. Det regnskapsmateriale som kreves 
utlevert, har verdi som bevis i straffesaken mot A, og selskapene har vitneplikt. Lagmannsretten hadde 
et tilstrekkelig faktisk grunnlag til å ta stilling til begjæringen om utleveringspålegg, basert på politiets 
fremstilling. Kontradiksjonsprinsippet er ikke krenket. Det er ingen feil at begjæringen kun ble avslått 
overfor ett selskap. 

 

(16) Vernet mot selvinkriminering gjelder ikke for juridiske personer. Straffeprosessloven § 123 kommer 
ikke til anvendelse, og bestemmelsen gir under ingen omstendighet grunnlag for å frita for vitneplikt. 
Verken konvensjonspraksis eller reelle hensyn tilsier at EMK artikkel 6 (1) kan påberopes av 
selskaper. Bestemmelsens grunnvilkår om at det må foreligge «criminal charge» er ikke oppfylt. Det 
foreligger heller ikke selvinkriminering i bestemmelsens forstand, slik at artikkel 6 i alle fall ikke er 
krenket. Praksis fra andre land taler for at juridiske personer ikke kan påberope seg et 
selvinkrimineringsvern. 

 

(17) Påtalemyndigheten har nedlagt slik påstand: 
«Ankene forkastes.» 

 

(18) Mitt syn på saken: 
 

(19) Anken er en videre anke, hvor kompetansen etter straffeprosessloven § 388 er begrenset til å gjelde 
den generelle lovtolkning og saksbehandling. Dersom det er nødvendig for å foreta en fullstendig og 
effektiv prøvelse av forholdet til EMK, har Høyesterett i forhold til de identiske regler i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 2-12 og tvisteloven § 30-6 fastslått at utvalget også kan prøve den 
konkrete subsumsjon, men ikke lagmannsrettens bevisbedømmelse, jf. blant annet Rt-2007-404 
avsnitt 40, jf. avsnitt 88, Rt-2007-459 avsnitt 18 og kjennelse 1. april 2011 (HR-2011-696-U). 

 

(20) I vår sak er det sentrale spørsmål om juridiske personer har vern mot selvinkriminering etter EMK 
artikkel 6. Dette er et generelt lovtolkningsspørsmål som Høyesterett kan prøve. Dersom 
lagmannsrettens tolkning er uriktig, vil resultatet måtte bli opphevelse. Jeg tilføyer at lagmannsretten 
ikke har vurdert om det forelå en «criminal charge» mot selskapet. Dette kommer jeg noe tilbake til. 

 

(21) Vernet mot selvinkriminering 
 

(22) Vernet mot selvinkriminering er ikke uttrykkelig fastslått i EMK, men følger i henhold til 
konvensjonspraksis av det alminnelige kravet til rettferdig rettergang - «fair trial» - i artikkel 6 nr. 1. 

 

(23) Om dette uttaler lagmannsretten: 
«Lagmannsretten bemerker at grensene for selvinkrimineringsvernet ikke fremstår som 
helt klare. Det legges til grunn at hensynet til private borgere er i kjerneområdet for 
regelen, uten at det helt utelukkes at vernet også kan påberopes av selskaper. Det antas at 
det da først og fremst vil omfatte hjemmebaserte selskaper hvor det er en nær tilknytning 
mellom fysisk person og juridisk person, i motsetning til aksjeselskaper som eies av andre 
selskaper, helt eller delvis, eller som er åpne for krets av investorer. Rettspraksis i 
tilknytning til EMK art. 8 kan tale for et slik syn. Lagmannsretten viser ellers til det 
tingretten har uttalt om dette og henvisningen til Ørnulf Øyens bok om temaet som 
tingretten har vist til. Selv om lagmannsretten ikke kategorisk avviser at juridiske 
personer kan omfattes av selvinkrimineringsvernet, finner lagmannsretten ikke at det 
foreligger hensyn eller omstendigheter som tilsier at selskap av den art som de ankende 
parter må anses å være, faller inn under vernet mot selvinkriminering.» 

 

(24) Lagmannsrettens syn var at et eventuelt vern mot selvinkriminering måtte bygge på artikkel 6 nr. 1, og 
at juridiske personer som hovedregel ikke har slik beskyttelse etter denne bestemmelsen. Det kunne 
likevel tenkes unntak, særlig for hjemmebaserte selskaper. Jeg behandler først spørsmålet om artikkel 
6 kan påberopes av juridiske personer. 

 

(25) Gjelder selvinkrimineringsvernet for juridiske personer? 
 

(26) EMK artikkel 1 fastslår at statene skal sikre konvensjonsrettighetene for «enhver» - «everyone» - 
innen sitt myndighetsområde. Med utgangspunkt i denne bestemmelsen er det vanlig å hevde at 
beskyttelsen etter konvensjonen gjelder både fysiske og juridiske personer, jf. for eksempel Jon 
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Fridrik Kjølbro, Den europæiske menneskerettighedskonvention - for praktikere, 3. utg. 2010, side 45. 
Dette er likevel bare et generelt utgangspunkt. Enkelte konvensjonsrettigheter er ikke aktuelle for 
andre enn enkeltpersoner, for eksempel vernet i artikkel 3 mot tortur og umenneskelig behandling 
mv., jf. Kjølbro side 204. 

 

(27) For ordens skyld nevner jeg at utgangspunktet er et annet ved FN-konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter (SP), hvor det følger av praksis at bare fysiske personer kan klage etter tilleggsprotokollen 
om klagerett. I det følgende behandler jeg ikke selvinkrimineringsforbudet i SP artikkel 14 nr. 3 
bokstav g. 

 

(28) Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har avsagt mange dommer om juridiske personers 
rettigheter, blant annet i saker om ytringsfrihet og eiendomsrett. Det foreligger også flere slike 
avgjørelser vedrørende EMK artikkel 6 om rettferdig rettergang. Ingen av dem har fastslått uttrykkelig 
at vernet mot selvinkriminering gjelder for juridiske personer. Jeg ser først på praksis etter denne 
bestemmelsen. 

 

(29) I saken Fortum Oil and Gaz Oy mot Finland anførte klageren, et aksjeselskap, at rettergangen for den 
høyeste forvaltningsdomstolen var i strid med artikkel 6. Bakgrunnen var at selskapet ikke hadde 
mottatt dokumenter som gjaldt beskyldninger om at det hadde misbrukt sin markedsposisjon. For 
EMD var det ikke omstridt at selskapet hadde partsstilling som «offer», jf. EMK artikkel 34. Saken 
ble antatt til behandling 12. november 2002, og i denne avgjørelsen heter det blant annet: 

«The Court has already assumed that Article 6 applies to legal persons in the same way as 
it does to individuals and that a company may be regarded as having been 'charged with a 
criminal offence', within the autonomous meaning of that expression for the purposes of 
Article 6». 

 

(30) Her fastslås det generelt at fysiske og juridiske personer har samme beskyttelse etter artikkel 6, noe 
som ikke var omstridt i saken. Men saken gjaldt kontradiksjonsprinsippet, ikke selvinkriminering, og 
den siterte uttalelsen fremkom som ledd i begrunnelsen for at en annen av klagerens anførsler - om 
retten til overprøvning ved en domstol etter syvende tilleggsprotokoll artikkel 2 - var åpenbart 
uholdbar og derfor måtte avvises. 

 

(31) I saken Västberga Taxi Aktiebolag og Vulic mot Sverige (EMD-1997-36985) var klagerne 
henholdsvis et aksjeselskap og dets direktør. Begge var ilagt tilleggsskatt, som falt inn under begrepet 
«criminal charge» i artikkel 6. I dom 21. mai 2003 kom EMD til at den nasjonale saksbehandlingen 
krenket retten til domstolsprøvning («access to court») og til rettergang innen rimelig tid. Derimot var 
en legalpresumsjon i den svenske skatteloven ikke i strid med uskyldspresumsjonen, siden den ikke 
påla skattyterne en uforholdsmessig bevisbyrde. 

 

(32) Heller ikke i denne saken var det omstridt at selskapet kunne påberope seg artikkel 6. Det er også av 
interesse at uskyldspresumsjonen i artikkel 6 nr. 2 i samsvar med praksis ble ansett som en del av 
retten til rettferdig rettergang i nr. 1, jf. dommens avsnitt 108 med henvisninger. Alle tre klagegrunner 
falt dermed inn under artikkel 6 nr. 1 - den samme bestemmelsen som selvinkrimineringsprinsippet 
forankres i. 

 

(33) Etter konvensjonspraksis gjelder dermed artikkel 6 nr. 1 i alle fall som et utgangspunkt også for 
juridiske personer. Det er ikke holdepunkter for at vernet mot selvinkriminering står i en særstilling. 
Og praksis etter denne bestemmelsen gir heller ikke grunnlag for å sondre mellom hjemmebaserte og 
andre selskaper. 

 

(34) Som et argument for denne sondringen viste lagmannsretten som nevnt til artikkel 8 om at enhver har 
rett til respekt for sitt «hjem». Begrepet er med støtte i den franske tekst («domicile») tolket 
utvidende, slik at ikke bare privatboliger omfattes. I Chappell mot UK (EMD-1983-10461) ble 
artikkel 8 anvendt på husundersøkelser i en videoforhandlers hjem, som også var selskapets 
forretningsadresse, jf. dom 30. mars 1989 avsnitt 26 og 63. Og i Niemietz mot Tyskland (EMD-1988-
13710), som gjaldt et beslag som var foretatt på et advokatkontor, uttalte Domstolen at det ikke er 
noen klar grense mellom hjem og kontoradresse. Erversvirksomhet kan skje med basis i hjemmet, 
mens privat virksomhet kan foregå på kontoradresser, jf. dom 16. desember 1992 avsnitt 30. 

 

(35) En annen tilnærming ble valgt i EMDs dom 16. juli 2002 i saken Société Colas Est mfl. mot Frankrike 
(EMD-1997-37971), som gjaldt undersøkelse og beslag av flere tusen dokumenter i 56 selskaper. 
Domstolen fremhevet at det dreide seg om juridiske personer, viste til Chappell- og Niemietz-
dommene, og uttalte så i avsnitt 41: 

«Building on its dynamic interpretation of the Convention, the Court considers that the 
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time has come to hold that in certain circumstances the rights guaranteed by Article 8 of 
the Convention may be construed as including the right to respect for a company's 
registered office, branches or other business premises.» 

 

(36) EMD forlot dermed synspunktet om at sammenhengen mellom hjem og ervervsliv var grunnlaget for 
at artikkel 8 kunne påberopes av selskaper. At bestemmelsen under visse omstendigheter er 
anvendelig i forhold til juridiske personers lokaler, er opprettholdt i senere praksis, jf. dom 16. januar 
2008 i saken Wieser og Bicos Beteiligungen GmbH mot Østerrike (EMD-2001-74336) om 
husundersøkelse og beslag. Domstolen tilla det ikke noen betydning at den ene av klagerne var 
advokat, mens den andre var en juridisk person, jf. avsnitt 44-45. 

 

(37) På denne bakgrunn kan det fastslås at lagmannsrettens sondring mellom hjemmebaserte og andre 
selskaper verken har støtte i artikkel 6 eller artikkel 8. 

 

(38) Ved den videre vurdering etter artikkel 6 er det naturlig å se hen til hvilke hensyn vernet mot 
selvinkriminering skal ivareta. I storkammerdommen 17. desember 1996 i saken Saunders mot UK 
(EMD-1991-19187) avsnitt 68 har Domstolen beskrevet dem slik: 

«The Court recalls that, although not specifically mentioned in Article 6 of the 
Convention, the right to silence and the right not to incriminate oneself are generally 
recognised international standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure 
under Article 6. Their rationale lies, inter alia, in the protection of the accused against 
improper compulsion by the authorities thereby contributing to the avoidance of 
miscarriages of justice and to the fulfilment of the aims of Article 6 .. . The right not to 
incriminate oneself, in particular, presupposes that the prosecution in a criminal case seek 
to prove their case against the accused without resort to evidence obtained through 
methods of coercion or oppression in defiance of the will of the accused. In this sense the 
right is closely linked to the presumption of innocence contained in Article 6 para. 2 of 
the Convention.» 

 

(39) Senere rettspraksis har holdt fast ved disse formuleringer, jf. dom 1. juni 2010 i saken Gäfgen mot 
Tyskland EMD-2005-22978-2 avsnitt 168 med henvisninger. 

 

(40) I det siterte avsnittet fra Saunders-saken peker EMD på at retten til å forholde seg taus og til ikke å 
inkriminere seg selv, ligger innenfor kjerneområdet i begrepet rettferdig rettergang i artikkel 6, og at 
disse rettighetene har til formål å unngå rettsfornektelse og å ivareta de hensyn bestemmelsen mer 
allment skal ivareta. Videre fremhever Domstolen den nære sammenheng med uskyldspresumsjonen i 
artikkel 6 nr. 2. Denne regelen er - som nevnt i min omtale av Västberga-saken - anvendelig i forhold 
til selskaper. Etter mitt syn er disse generelle rettssikkerhetshensyn et sterkt argument for at også 
juridiske personer kan påberope seg vernet mot selvinkriminering når de risikerer foretaksstraff. En 
domfellelse kan ha inngripende konsekvenser for dem. Da bør de også ha beskyttelsen mot 
selvinkriminering. 

 

(41) EMD viser også til at disse hensynene blant annet er begrunnet i et ønske om å beskytte siktede mot 
uakseptabel tvang, og at beskyttelsen mot selvinkriminering særlig forutsetter at påtalemyndigheten 
ikke kan oppfylle sin bevisbyrde ved å ty til bevis som er fremskaffet ved tvang eller undertrykkelse i 
strid med siktedes vilje. Siden et selskap som sådan ikke har noen vilje, kan disse formuleringene 
trekke i retning av at vernet tar sikte på fysiske, ikke juridiske personer. Jeg kan ikke se at dette kan 
være avgjørende. 

 

(42) For det første taler som nevnt generelle rettssikkerhetshensyn for at også juridiske personer er 
beskyttet. Dernest vil det i praksis alltid være enkeltpersoner som treffer beslutninger og handler på 
selskapets vegne. Det kan hevdes at den tvang selskapsrepresentantene utsettes for når en 
strafforfølgning rettes mot selskapet, er markert forskjellig fra den tvang en fysisk person utsettes for 
når strafforfølgningen gjelder ham personlig. Men selv om straff som rammer foretaket kan ramme 
selskapsrepresentantene mindre hardt, dreier det seg etter mitt syn mer om enn gradsforskjell enn en 
prinsipiell ulikhet som kan begrunne at juridiske personer ikke er omfattet av vernet mot 
selvinkriminering. Selskapsrepresentantene vil i mange tilfelle kunne være i en tvangssituasjon som 
gjør det naturlig å identifisere dem med selskapet. Et av hensynene bak foretaksstraff er nettopp å 
skjerpe bedriftsledelsens aktsomhet, jf. Ot.prp.nr.27 (1990-1991) side 6. 

 

(43) Også EU-domstolen har hatt saker om selvinkriminering. I dom 18. oktober 1989 i sak 374/87 Orkem 
mot Kommisjonen (C-374/87) var EMK påberopt, men ble kun kort berørt. Deretter heter det: 

«34. Accordingly, whilst the Commission is entitled, in order to preserve the useful effect 
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of Article 11 (2) and (5) of Regulation No 17, to compel an undertaking to provide all 
necessary information concerning such facts as may be known to it and to disclose to it, if 
necessary, such documents relating thereto as are in its possession, even if the latter may 
be used to establish, against it or another undertaking, the existence of anti-competitive 
conduct, it may not, by means of a decision calling for information, undermine the rights 
of defence of the undertaking concerned. 
35. Thus, the Commission may not compel an undertaking to provide it with answers 
which might involve an admission on its part of the existence of an infringement which it 
is incumbent upont the Commission to prove.» 

 

(44) Formuleringen i avsnitt 35 er gjentatt i dom 25. januar 2007 i sak C-407/04 P Dalmine SpA mot 
Kommisjonen. 

 

(45) I disse to sakene, som gjelder konkurranserett, er vernet mot selvinkriminering forankret i 
kontradiksjonsprinsippet, som er en grunnleggende fellesskapsrettslig rettighet. Det er dessuten 
begrenset til pålegg om å gi opplysninger som innebærer en erkjennelse («admission») av at straffbart 
forhold foreligger. Beskyttelsen etter EMK rekker derfor videre. 

 

(46) I dom 15. oktober 2002 i sak C-238/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij mfl. mot Kommisjonen 
foretok EU-domstolen en nærmere drøftelse av beskyttelsen mot selvinkriminering i lys av EMD-
praksis. Dommen forutsetter at artikkel 6 omfatter juridiske personer, men dette spørsmålet var ikke 
reist som noe problem. 

 

(47) EU-domstolen har følgelig lagt til grunn at prinsippet om selvinkriminering kan påberopes av 
juridiske personer, og forutsatt at EMK artikkel 6 kommer til anvendelse. Dette har etter min 
oppfatning betydelig vekt. 

 

(48) For Høyesterett er det fremlagt rettspraksis fra de øverste rettsinstanser i USA, Canada, Australia og 
Tyskland. Deres konklusjon er at vernet mot selvinkriminering ikke gjelder for selskaper, særlig fordi 
det tar sikte på å unngå tvang mot enkeltpersoner i strid med deres vilje, jf. hva jeg foran har sagt om 
dette. Drøftelsene er forankret i nasjonal grunnlov og lovgivning. De inneholder ingen drøftelse av 
EMK artikkel 6 og den praksis fra EMD som jeg har redegjort for, og har derfor mindre betydning. 
Den mest omfattende av avgjørelsene, Environment Protection Authority mot Caltex Refining Co Pty 
Ltd fra 1993, ble avsagt av australsk høyesterett under dissens og viser at gjeldende rett varierer fra 
land til land. Blant annet fremgår det at engelske domstoler har lagt til grunn at selskaper er vernet 
mot selvinkriminering. 

 

(49) Jeg nevner ellers at det i forbindelse med norske lovrevisjoner har vært antatt at EMK gir juridiske 
personer vern mot selvinkriminering. I NOU 2003:15 side 191 var sanksjonslovutvalgets syn at dette i 
hvert fall i noen grad vil være situasjonen. Utvalget foreslo for sin del at det burde inntas en 
bestemmelse om selvinkriminering i forvaltningsloven. Forslaget, som omfattet juridiske personer, er 
ikke fulgt opp. 

 

(50) I NOU 2003:12 side 186 var konkurranselovutvalgets utgangspunkt at alle rettighetene etter artikkel 6 
som utgangspunkt også gjelder for foretak, men at det hersket noe tvil om selvinkrimineringsvernet på 
grunn av den tilknytning EMD har påpekt mellom denne beskyttelsen og respekten for personens 
vilje, jf. foran. Utvalgets flertall foreslo en lovbestemmelse som ville gi vern med grunnlag i EU-
domstolens praksis, jf. foran, mens et mindretall var uenig i en slik tilknytning. I Ot.prp.nr.6 (2003-
2004) side 146 sluttet Arbeids- og administrasjonsdepartementet seg til mindretallets syn, og foreslo 
at vernet ved håndhevelsen av de norske bestemmelsene skulle være knyttet til EMK og EMD. Selv 
om omfanget av selvinkrimineringsvernet for foretak var usikkert, var det etter departementets 
oppfatning sannsynlig at det eksisterer et visst vern. 

 

(51) I teorien er den vanligste oppfatning at artikkel 6 nr. 1 gjelder generelt, se for eksempel Emberland, 
The Human Rights of Companies, 2006, side 110. To norske fremstillinger drøfter selvinkriminering 
særskilt. Ørnulf Øyen: Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen, 2010, heller til at 
bestemmelsen ikke kommer til anvendelse i forhold til juridiske personer, se særlig sammenfatningen 
på side 369. Frode Elgesem og Henning Rosenlund Wahlen, Vernet mot selvinkriminering og 
forklaringsplikter overfor forvaltningen, inntatt i Tidsskrift for forretningsjus, 2010, side 59 flg., 
kommer til motsatt resultat. 

 

(52) Når jeg etter dette skal sammenfatte rettsstillingen, må utgangspunktet være at artikkel 6 ikke bare 
gjelder for enkeltpersoner, men også for juridiske personer, med mindre det foreligger holdepunkter 
for å gjøre unntak. Det gjør det ikke her. Tvert om foreligger flere uttalelser fra EMD som tyder på at 
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selskaper omfattes av vernet mot selvinkriminering. Og de generelle rettssikkerhetshensyn artikkel 6 
hviler på, trekker som nevnt i samme retning. 

 

(53) Det er nok så at det ikke foreligger noen uttrykkelig avgjørelse fra Domstolen som fastslår at 
selvinkrimineringsvernet også gjelder for juridiske personer. Høyesterett har fastslått at det i første 
rekke er EMD som skal utvikle konvensjonen, jf. Rt-2000-996 på side 1007-1008 og Rt-2005-833 
avsnitt 45 med henvisninger. I vår sak dreier det seg imidlertid om å tolke konvensjonsteksten i lys av 
formålet og EMDs praksis. Det tolkningsresultatet jeg er kommet frem til, fremstår etter mitt syn som 
rimelig klart hensett til det samlede rettskildebilde og er ikke utslag av en dynamisk tolking. 

 

(54) Min konklusjon er dermed at juridiske personer kan påberope seg vernet mot selvinkriminering etter 
EMK. Lagmannsrettens avgjørelse må derfor oppheves på grunn av uriktig lovtolkning. 

 

(55) Selvinkrimineringsvernets materielle rekkevidde 
 

(56) Av hensyn til den videre behandling av saken tilføyer jeg at spørsmålet om artikkel 6 er anvendelig, 
som jeg hittil har sett på, ikke kan sees uavhengig av hvor langt det materielle inkrimineringsvern 
rekker, dvs. om bestemmelsen er krenket. Ved den siste vurderingen vil det kunne ha betydning om 
det er et selskap eller en enkeltperson som er rettighetshaver. 

 

(57) Jeg nevner her at det er sikker rett at omfanget av beskyttelsen etter artikkel 6 avhenger av de 
konkrete omstendigheter. I EMDs dom 29. juni 2007 i saken O'Halloran og Francis mot UK (EMD-
2002-15809) heter det i avsnitt 53: 

«While the right to a fair trial under Article 6 is an unqualified right, what constitutes a 
fair trial cannot be the subject of a single unvarying rule but must depend on the 
circumstances of the particular case.» 

 

(58) Dette hovedsynspunktet er også anvendt i forhold til selvinkrimineringsvernet. I dom 11. juli 2006 i 
saken Jalloh mot Tyskland (EMD-2000-54810) uttales det i avsnitt 117: 

«In order to determine whether the applicant's right not to incriminate himself has been 
violated, the Court will have regard, in turn, to the following factors: the nature and 
degree of compulsion used to obtained the evidence; the weight of the public interest in 
the investigation and punishment of the offence in issue; the existence of any relevant 
safeguards in the procedure; and the use to which any material so obtained is put.» 

 

(59) Illustrerende er ellers en bemerkning i Colas Est-saken, som jeg allerede har nevnt (EMD-1997-
37971). Ved vurderingen av hva som kunne anses som nødvendig i et demokratisk samfunn etter 
artikkel 8 nr. 2, antydet Domstolen at det ikke kunne utelukkes at en stat kan ha mer vidtgående 
handlefrihet når det gjelder juridiske personers forretningslokaler enn ellers. 

 

(60) Vår sak dreier seg ikke om å fremtvinge noen forklaring fra de 15 selskapene, men gjelder pålegg om 
at de skal utlevere regnskapsmateriale. Disse dokumentene - saldobalanse, spesifisert hovedbok og 
reskontro - er realbevis som eksisterer uavhengig av selskapenes vilje. Det er på det rene at terskelen 
for at fremtvingelse eller bruk av slike bevis skal rammes av selvinkrimineringsvernet, er relativt høy. 
Jeg viser til Rt-2007-932 avsnitt 21, 25 og 34, samt til avgjørelse 1. april 2011 fra Høyesteretts 
ankeutvalg (HR-2011-696-U) avsnitt 35. 

 

(61) Domstolen har ellers sett hen til omfanget av de opplysninger som kreves. I den nevnte dommen i 
saken O'Halloran og Francis mot UK (EMD-2002-15809), ble det lagt vekt på at det ikke dreide seg 
om en vidtgående begjæring om å fremlegge uspesifiserte dokumenter. Jeg viser til avsnitt 58 i 
dommen med oversikt over praksis. 

 

(62) Er selskapene «charged» etter artikkel 6 nr. 1? 
 

(63) Siden lagmannsretten avgjorde saken på det grunnlag at juridiske personer ikke kan påberope seg 
vernet mot selvinkriminering, tok retten ikke standpunkt til grunnvilkåret om at det må foreligge en 
«criminal charge» etter artikkel 6. I lys av det resultat jeg er kommet til, vil lagmannsretten måtte 
vurdere dette vilkåret ved en ny behandling. 

 

(64) Selskapene er ikke siktet, men anfører at de risikerer medvirkningsansvar, eventuelt ansvar etter 
ligningsloven kapittel 6. Begrunnelsen er at påtalemyndigheten gjør gjeldende at As utenlandske 
selskaper skal ha hatt ulike former for interessefellesskap med de norske selskapene, og ikke har villet 
avskrive at opplysningene i regnskapsmateriale kan bli benyttet til andre formål enn de oppgitte. Det 
er på denne bakgrunn at de påberoper seg vernet mot selvinkriminering. 

 

(65) I EMDs dom 8. april 2004 i saken Weh mot Østerrike (EMD-1997-38544) gis det en oversikt over to 
hovedgrupper av saker hvor det har oppstått spørsmål om krenkelse av selvinkrimineringsvernet. 
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Avsnitt 42 nevner bruk av tvang med sikte på å få opplysninger som eventuelt kan være 
inkriminerende i «anticipated criminal proceedings». Hvorvidt et slikt synspunkt er treffende i vår sak, 
vil blant annet måtte vurderes i lys av avsnitt 52-56 i Weh-dommen. 

 

(66) Saksbehandlingen 
 

(67) Lagmannsretten forkastet anken over tingrettens avgjørelse med unntak for Time Critical Petroleum 
Resources AS. Bakgrunnen var at begjæringen om utlevering av dokumenter fra dette selskapet gjaldt 
regnskapsmateriale fra 1. januar 2007 til 31. desember 2008, mens siktelsen av 12. desember 2006 
omhandlet inntektsårene 1996-2002 og 2004-2005. Begjæringen gjaldt derfor dokumenter fra en 
periode som i sin helhet lå utenfor tidsrommet i siktelsen. Lagmannsretten kom ut fra dette til at 
påtalemyndigheten ikke hadde sannsynliggjort en rimelig mulighet for at dokumentene kunne ha 
bevisverdi. Begjæringen om utlevering av dokumenter ble ikke tatt til følge. 

 

(68) Selskapene har anført at det foreligger en saksbehandlingsfeil, siden også begjæringene for flere andre 
selskaper gjaldt perioder som i sin helhet ligger utenfor siktelsen. Dette er jeg enig i. Det er ikke mulig 
ut fra lagmannsrettens knappe begrunnelse å se hvorfor begjæringen ikke også ble avslått for disse 
selskapene. Lagmannsrettens kjennelse må derfor også av denne grunn oppheves for disse. 

 

(69) Som en annen saksbehandlingsfeil har selskapene gjort gjeldende at lagmannsretten ikke ivaretok 
hensynet til kontradiksjon. Påstanden om interessefellesskap mellom de ulike selskapene bygget på 
informasjon som var tilgjengelig for politiet, men ikke ble gjort kjent for selskapene. Det anføres at 
dette gjorde det umulig å imøtegå politiets anførsel. 

 

(70) Til dette bemerkes at lagmannsretten - med unntak for Time Critical Petroleum Resources AS - sluttet 
seg til tingrettens vurdering av tilknytningen mellom selskapene og de utenlandske selskapene som 
var nevnt i siktelsen mot A. Tingrettens drøftelse var imidlertid kortfattet. Det ble vist til at de 
utenlandske selskapene omtalt i siktelsen «har hatt, eller kan ha omfattende og langvarig økonomisk 
mellomværende med de norske selskapene», samt til påtalemyndighetens redegjørelse i begjæringen 
av 21. januar 2011, som jeg tidligere har sitert. Det eneste grunnlag av faktisk art i begjæringen var et 
eierkart fra en «service provider» for flere av de utenlandske selskapene. Det dreier seg om en skisse 
på én side, som viser en rekke selskaper og forholdet mellom dem med eierangivelser. 

 

(71) Påtalemyndigheten har fremhevet at det er over 100 000 dokumenter i straffesaken mot A. Selv om 
ikke alle var av betydning for spørsmålet om utleveringspålegg, var derfor ytterligere skriftlig 
redegjørelse lite hensiktsmessig. Det måtte være opp til lagmannsretten å innkalle til muntlige 
forhandlinger. Den avgjorde imidlertid saken på det foreliggende grunnlag. 

 

(72) Jeg har forståelse for at det ikke var aktuelt å gjennomgå en svært omfattende dokumentmengde. Men 
lagmannsretten kunne for eksempel ha bedt om en kortfattet skriftlig redegjørelse eller ha innkalt til 
muntlige forhandlinger. Den fremgangsmåte som ble valgt, innebar reelt sett at verken retten eller 
selskapene hadde annet grunnlag enn kartet å forholde seg til. Påtalemyndighetens beskrivelse av 
interessefellesskapet mellom selskapene ble stående uimotsagt, uten mulighet for kontroll. Etter mitt 
syn var dette ikke et tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre begjæringen om utleveringspålegg. Også av 
denne grunn må lagmannsrettens avgjørelse oppheves. 

 

(73) Endelig har selskapene anført at lagmannsretten begikk en saksbehandlingsfeil ved ikke å vurdere 
straffeprosessloven § 123. Etter denne bestemmelsen kan et vitne nekte å besvare spørsmål dersom 
svaret vil kunne utsette ham for straff. Selskapene anfører at dette også gjelder foretaksstraff, jf. 
straffeloven § 48a og § 48b. 

 

(74) I henhold til straffeprosessloven § 210 kan retten pålegge besitteren å utlevere ting som har betydning 
som bevis «såfremt han plikter å vitne i saken». Dette forbeholdet innebærer en henvisning til reglene 
om vitneplikt i lovens kapittel 10, blant annet § 123. Lagmannsretten viste til § 203 og § 204 om 
beslag i sin avgjørelse, men ikke til § 123. 

 

(75) Jeg bemerker først at § 123 om vitner er et utslag av vernet mot selvinkriminering i norsk rett. For 
mistenkte og siktede følger en tilsvarende beskyttelse av § 90, § 230 og § 232, samt straffeloven § 
167. 

 

(76) Rettspraksis har ikke tatt standpunkt til om selskaper omfattes av § 123. Ordlyden gir ingen 
veiledning. Forarbeidene til lov 20. juli 1991 nr. 66, som tilføyde reglene om foretaksstraff i 
straffeloven, drøfter ikke spørsmålet. I NOU 1989:11 uttalte straffelovkommisjonen på side 30: 

«Siden det er selve foretaket som anses som siktet, har ansatte og tillitsmenn i foretaket 
forklaringsplikt som vitne etter de vanlige regler i straffeprosessloven. Men vitnet kan 
nekte å svare på spørsmål når svaret kan medføre fare for straff eller tap av borgerlig 
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aktelse for vitnet, jf strpl § 123 første ledd. Forklaringsplikten gjelder heller ikke når 
svaret ville røpe forretnings- eller driftshemmeligheter, jf strpl § 124 første ledd. Men 
etter denne bestemmelsens annet ledd kan retten likevel pålegge vitnet å forklare seg. Det 
bør overlates til domstolene å avgjøre i hvilke tilfeller det kan være aktuelt.» 

 

(77) I Ot.prp.nr.27 (1990-1991) side 40 gjengav Justisdepartementet utvalgets syn og la til grunn at det 
ikke var påvist noe behov for å gi særskilte regler om vitneplikten i tilknytning til foretaksansvaret. 

 

(78) Forarbeidene synes dermed å forutsette at det er de ansatte som kan påberope seg § 123. Men det sies 
ikke uttrykkelig at selskaper ikke faller inn under bestemmelsen, og spørsmålet var ikke gjenstand for 
noen drøftelse. 

 

(79) I forbindelse med lovendringen om foretaksstraff ble det tilføyd en ny § 84a i straffeprosessloven. 
Bestemmelsen fastslår at selskapets partsrettigheter tilligger den person selskapet utpeker. Verken 
lovteksten eller forarbeidene til § 84a gir holdepunkter for slutninger om et foretak kan påberope seg § 
123. 

 

(80) Situasjonen er følgelig at det etter norsk straffeprosess er uklart hvordan § 123 skal forstås. Det er da 
naturlig å tolke bestemmelsen på samme måte som EMK artikkel 6 nr. 1 om selvinkriminering, dvs. at 
selskaper omfattes av dette vernet. Den konkrete anvendelsen av § 123 må lagmannsretten ta stilling 
til ved en ny behandling. 

 

(81) Lagmannsrettens kjennelse må etter dette oppheves på grunn av uriktig lovtolkning og 
saksbehandlingsfeil. 

 

(82) Selskapene har krevet sakskostnader for lagmannsretten og Høyesterett etter analogi fra tvistelovens 
regler, jf. Rt-2010-1381 avsnitt 66 med videre henvisninger. De har vunnet saken og bør tilkjennes 
sakskostnader etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2. Det er lagt frem omkostningsoppgave for 
Høyesterett, hvor det kreves 133 500 kroner eksklusive merverdiavgift. Kravet tas til følge. For 
lagmannsretten kreves 24 000 kroner. Det er imidlertid ikke fremlagt omkostningsoppgave, og siden 
lagmannsretten avgjorde saken uten muntlig forhandling, er det høyeste beløp som kan tilkjennes 15 
000 kroner, jf. tvisteloven § 20-5 fjerde ledd. 

 

(83) Jeg stemmer for denne kjennelse: 
1. Lagmannsrettens kjennelse oppheves. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten og Høyesterett betaler staten ved Hordaland 
politidistrikt til Petrolia ASA, AOil & Gas AS, Increased Oil Recovery AS, BLH AS, BUS 
AS - Bergen Underwater Services, B Holding AS, Independent Oil & Resources ASA, 
Norwegian Oil Company AS, Net AS, Petrolia Rigs AS, Petrolia Drilling II AS, Petrolia 
Services AS, DNO International ASA og Independent Oil Tools AS i fellesskap 148 500 - 
etthundreogførtiåttetusenfemhundre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne 
kjennelsen. 

 

 

(84) Dommer Bull: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(85) Dommer Normann: Likeså. 
 

(86) Dommar Utgård: Det same. 
 

(87) Justitiarius Schei: Likeså. 
 

(88) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

 kjennelse: 
 

1. Lagmannsrettens kjennelse oppheves. 
 

2. I sakskostnader for lagmannsretten og Høyesterett betaler staten ved Hordaland politidistrikt 
til Petrolia ASA, AOil & Gas AS, Increased Oil Recovery AS, BLH AS, BUS AS - Bergen 
Underwater Services, B Holding AS, Independent Oil & Resources ASA, Norwegian Oil 
Company AS, Net AS, Petrolia Rigs AS, Petrolia Drilling II AS, Petrolia Services AS, DNO 
International ASA og Independent Oil Tools AS i fellesskap 148 500 - 
etthundreogførtiåttetusenfemhundre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne 
kjennelsen.  
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Norges Høyesterett - HR-2007-1043-A - Rt-2007-932 
Instans Norges Høyesterett - Dom. 
Dato 2007-06-12 
Publisert HR-2007-1043-A - Rt-2007-932 
Stikkord Strafferett. Forbrytelse i gjeldsforhold. Konkurs. Bounndragelse. Kreditorbegunstigelse. EMK. 

Straffutmåling. Lovanvendelse. 
Sammendrag En mann var dømt for bounndragelse, jf straffeloven § 281 tredje ledd, jf første ledd og for 

kreditorbegunstigelse, jf straffeloven § 284, til fengsel i 90 dager. Høyesterett fant ut fra en 
samlet vurdering at vernet mot selvinkriminering etter EMK artikkel 6 nr. 1 ikke var krenket 
ved at forklaringer avgitt til kontroll- og undersøkelsesorganer under forklaringsplikt brukt i en 
etterfølgende straffesak. Kravet på inndragning og straffen på fengsel i 90 dager ble 
opprettholdt. Frihetsberøvelse i medhold av konkursloven § 105 ble det gitt varetektsfradrag 
for etter straffeloven § 60. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2006-7104 - Borgarting lagmannsrett LB-2006-71432 - Høyesterett HR-
2007-1043-A, (sak nr. 2007/259), straffesak, anke. 

Parter A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein 
Vale). 

Forfatter Øie, Coward, Bruzelius, Indreberg, Gjølstad. 

(1) Dommer Øie: Saken gjelder domfellelse etter de tidligere bestemmelser i straffeloven § 281 tredje 
ledd, jf. første ledd om bounndragelse og § 284 om kreditorbegunstigelse, og reiser spørsmål om 
vernet mot selvinkriminering er krenket, og om inndragning, straffutmåling og varetektsfradrag. 

(2) Ved kjennelse av Oslo skifterett 22. oktober 2003 ble boet til A tatt under rettens behandling som 
konkursbo. 

(3) A oppfylte ikke sin forklaringsplikt etter konkursloven § 101. Skifteretten besluttet derfor ved 
kjennelse 30. mars 2004 at han skulle «pågripes og holdes i fengslig forvaring frem til fremstilling for 
bobestyrer kan skje, eller retten eller bobestyrer annerledes bestemmer», jf. konkursloven § 105 andre 
ledd, jf. første ledd nr. 2 og 3. A ble pågrepet 26. mai 2004 og plassert på glattcelle. Han ble løslatt 
neste dag etter å ha blitt fremstilt for bevisopptak i skifteretten. Under avhøret ble A foreholdt plikten 
til å forklare seg etter konkursloven § 101. 

(4) Den 20. oktober 2004 ble As mor, B, avhørt ved bevisopptak for Oslo skifterett. 
(5) Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Oslo 14. desember 2005 ble A satt under tiltale 

ved Oslo tingrett for overtredelse av straffeloven § 281 tredje ledd, jf. første og andre ledd og § 284, 
slik straffebudene lød før lovendring 25. juni 2004 nr. 50. 

(6) Etter at aktor under hovedforhandlingen endret enkelte datoer og beløp, var grunnlaget for 
bounndragelsen slik: 

«22. oktober 2003 ble han slått personlig konkurs ved kjennelse av Oslo skifterett. Under 
konkursbehandlingen fortiet han overfor bostyrer, advokat Siv Sandvik i.f.m. 
registreringsforretning 4. november 2003 og senere frem til bevisopptak av 27. mai 2004 i 
Oslo skifterertt at han 5. november 2003 hadde mottatt kr 469.000,- fra sin mor B. Beløpet var 
restbeløpet av salgssummen for salg den 2. september s.å. til moren av sin utleieeiendom i ---
gatan 8 i X kommune i Sverige. Restkjøpesummen forføyet han i sin helhet over i ovennevnte 
tidsrom til egne formål og unndro derved kr 469.000,- fra å tjene til dekning for sine 
konkurskreditorer.» 

(7) Grunnlaget for kreditorbegunstigelsen var slik: 

«I perioden 8. - ca. 10. oktober 2003 tilbakebetalte han 3 lån han hadde tatt opp tidligere på 
h.h.v. kr 83.400 og kr 85.000, til sammen kr 168.400,- som var den første del av 
kjøpesummen for salget av den i post I nevnte eiendom til tross for at han var personlig 
insolvent og at utsikten til dekning for hans øvrige kreditorer derved ble betydelig forringet. 
Under hans senere personlige konkurs 22. oktober 2003 hadde kreditorer med 
fortrinnsberettigede fordringer av 2. klasse på kr 203.164,- høyeste prioritet og hvor det 
forfordelte beløp var eneste aktiva og ville gitt disse kreditorer ca 90 % dividende.» 
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(8) Oslo tingrett avsa 10. mars 2006 dom med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1960, dømmes for overtredelse av straffeloven § 281tredje ledd jf første ledd 

og § 284 - alt sammenholdt med straffeloven § 62 - til fengsel i 90 - nitti - dager. 
 

2. Adømmes til å tåle inndragning av 469 000 - firehundreogsekstinitusen - kroner til fordel 
for statskassen. 

 

3. Adømmes til å betale saksomkostninger med 7000 - sjutusen - kroner.» 
 

 

(9) A anket til Borgarting lagmannsrett over straffutmålingen og inndragningsavgjørelsen. Under 
behandlingen for lagmannsretten ble det dessuten reist spørsmålet om A hadde krav på 
varetektsfradrag, jf. straffeloven § 60, siden han hadde vært frihetsberøvet i medhold av konkursloven 
§ 105. 

 

(10) Borgarting lagmannsrett avsa 18. desember 2006 kjennelse (LB-2006-71432) med slik slutning: 

«Anken forkastes.» 
 

(11) Lagmannsretten fant ikke grunnlag for å gjøre fradrag i straffen for frihetsberøvelsen. 
 

(12) A har anket avgjørelsen til Høyesterett. Anken gjelder de tre spørsmålene som var tema for 
lagmannsretten. Utenom anken har advokat Elden anført at domfellelsen for overtredelse av 
straffeloven § 281 og § 284 må oppheves fordi vernet mot selvinkriminering etter Den europeiske 
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1 er krenket. 

 

(13) Jeg er kommet til at A har krav på varetektsfradrag, men at anken for øvrig ikke fører frem. 
 

(14) Må domfellelsen oppheves fordi vernet mot selvinkriminering er krenket?  
 

(15) Jeg nevner først at Høyesterett - uansett ankegrunn - har kompetanse til å prøve om vernet mot 
selvinkriminering er krenket selv om ankesaken for lagmannsretten ikke omfattet domfellelsen i 
tingretten og saksbehandlingen der, jf. straffeprosessloven § 342 andre ledd nr. 3 og Rt-2004-1291 
avsnitt 12 med videre henvisninger. 

 

(16) Forsvarerens anførsel om brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 baserer seg først og fremst på at 
bevisopptakene 27. mai 2004 og 20. oktober 2004 ble lagt frem som bevis i straffesaken til tross for at 
bevisopptaket av A var avgitt under forklaringsplikt etter konkursloven § 101, og at B ikke var gjort 
oppmerksom på at hun ikke hadde forklaringsplikt, jf. konkursloven § 149 første ledd, jf. 
tvistemålsloven § 207 og straffeprosessloven § 122. Forsvareren har også hatt innvendinger mot 
bruken av enkelte dokumenter som A har vært pålagt å fremlegge, særlig kjøpekontrakt 2. september 
2003 mellom A og B og udatert kvittering for utbetaling av 469 000 kroner fra mor til sønn. 

 

(17) Som fremhevet blant annet i Rt-1999-1269, er det et grunnleggende rettsstatsprinsipp at den som er 
mistenkt for en straffbar handling, ikke har plikt til å forklare seg eller på annen måte bidra til sin egen 
straffellelse. Prinsippet kommer eksplisitt til uttrykk i FN-konvensjonen 16. desember 1966 om sivile 
og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 3 bokstav g. Den europeiske menneskerettskonvensjon har ikke 
noen tilsvarende uttrykkelig bestemmelse som verner mot selvinkriminering, men etter sikker praksis 
må et slikt vern anses innebygd i kravet til en rettferdig rettergang i artikkel 6 nr. 1, jf. blant annet 
dommer av Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) 25. februar 1993 i saken Funke mot 
Frankrike (EMD-1984-10828) og 17. desember 1996 i saken Saunders mot Storbritannia (EMD-1991-
19187). 

 

(18) Også lenge før menneskerettskonvensjonene ble en del av norsk rett, har det vært et grunnfestet 
prinsipp i norsk straffeprosess at den som er mistenkt for en straffbar handling, ikke har 
forklaringsplikt, se blant annet straffeprosessloven § 90. 

 

(19) Spørsmålet om hvorvidt forklaringer som er avgitt til kontroll- og undersøkelsesorganer under 
forklaringsplikt, kan brukes i en etterfølgende straffesak, sto sentralt i bølgepapp-kjennelsen i Rt-
1994-610. Her hadde blant annet personer som senere ble tiltalt for ulovlig prissamarbeid, avgitt 
forklaringer til Prisdirektoratet under forklaringsplikt. Høyesterett fant at forklaringene kunne benyttes 
som bevis i den etterfølgende straffesaken innenfor rammene av straffeprosessloven § 290, § 296 og § 
297. 

 

(20) Den sentrale avgjørelse om vernet mot selvinkriminering er EMDs dom i saken Saunders mot 
Storbritannia (EMD-1991-19187), som altså er fra 1996 og dermed er yngre enn bølgepapp-
kjennelsen. Saunders hadde vært avhørt av inspektører fra det britiske handels- og 
industridepartementet under lovpålagt forklaringsplikt. Brudd på forklaringsplikten kunne medføre 
bøtestraff eller fengsel inntil to år. Under en etterfølgende straffesak mot Saunders la 
påtalemyndigheten frem utskrifter av avhørene og leste i tre dager opp Saunders' forklaringer, noe 
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Saunders hadde protestert mot. Et sentralt formål var å reise tvil om Saunders' ærlighet. 
 

(21) Om den nærmere vurderingen uttalte EMD blant annet i avsnitt 69: 

«The right not to incriminate oneself is primarily concerned, however, with respecting the 
will of an accused person to remain silent. As commonly understood in the legal systems of 
the Contracting Parties to the Convention and elsewhere, it does not extend to the use in 
criminal proceedings of material which may be obtained from the accused through the use of 
compulsory powers but which has an existence independent of the will of the suspect such as, 
inter alia, documents acquired persuant to a warrant, breath, blood and urine samples and 
bodily tissue for the purpose of DNA testing. In the present case the Court is only called upon 
to decide whether the use made by the prosecution of the statements obtained from the 
applicant by the inspectors amounted to an unjustifiable infringement of the right. This 
question must be examined by the Court in the light of all the circumstances of the case.» 

 

(22) Etter EMDs syn berodde spørsmålet om hvorvidt vernet mot selvinkriminering var krenket, på den 
måten forklaringene var brukt. Domstolen fant at forklaringene i Saunders' tilfelle var brukt «in a 
manner which sought to incriminate the applicant» (avsnitt 72). Den fremhevet i avsnitt 74 at det 
dreide seg om «such a marked departure. . from one of the basic principles of a fair procedure». 
Kravet til rettferdig rettergang var derfor krenket. 

 

(23) EMD fant ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om hvor omfattende vernet mot 
selvinkriminering er. Domstolen uttalte i avsnitt 74: 

«Nor does the Court find it necessary, having regard to the above assessment as to the use 
of the interviews during the trial, to decide whether the right not to incriminate oneself is 
absolute or whether infringements of it may be justified in particular circumstances.» 

 

(24) På denne bakgrunn kan det i dag ikke trekkes noe skarpt skille mellom forklaringer avgitt på kontroll- 
og undersøkelsesstadiet og forklaringer avgitt under straffesak. Også bruk i straffesak av forklaringer 
avgitt under forklaringsplikt før straffesaken kan krenke vernet mot selvinkriminering. Sentralt ved 
avgjørelsen av om vernet er krenket, er måten forklaringene er brukt på vurdert i et helhetlig lys. For 
øvrig er det vanskelig på bakgrunn av Saunders-avgjørelsen å si noe nærmere om hvor grensene går 
for bruk av forklaringer avgitt under forklaringsplikt. 

 

(25) Av betydning for den foreliggende sak er også uttalelsen i avsnitt 69 om at dokumenter og bevis som 
eksisterer uavhengig av den tiltaltes vilje, kan legges frem i saken uten å krenke vernet mot 
selvinkriminering. 

 

(26) Spørsmålet om dokumentfremleggelse var også tema i Funke-saken (EMD-1984-10828). Som 
fremhevet i bølgepapp-kjennelsen på side 618, tok imidlertid domstolen i denne saken bare direkte 
stilling til bøteleggelse av Funke for ikke å ha etterkommet et pålegg om fremleggelse av dokumenter. 
Hvorvidt bruken av dokumentene i en etterfølgende straffesak mot Funke ville stride mot artikkel 6 
nr. 1, sies det ikke noe om. 

 

(27) Jeg ser nå nærmere på bruken av de aktuelle forklaringer og dokumenter i den foreliggende sak. 
 

(28) Domfellelsen for bounndragelse bygger på at A i forbindelse med registreringsforretning i 
konkursboet 4. november 2003 og senere i bobehandlingen unnlot å oppgi at han hadde krav på å få 
utbetalt 469 000 kroner av sin mor som sluttoppgjør for salg av en eiendom i Sverige. Den totale 
kjøpesum var på 650 000 kroner. 

 

(29) Bobestyreren hadde fått kunnskap om eiendomstransaksjonen før bevisopptakene av A og hans mor 
ble gjennomført. A forklarte seg både i politiavhør og for den dømmende rett, og forklaringen for 
tingretten må ha vært omfattende. Han ble i begge tilfeller foreholdt sin rett til å nekte å forklare seg. 
Det han forklarte i bevisopptaket i skifteretten, avvek ikke på noe avgjørende punkt fra det han senere 
forklarte for politiet og tingretten, og han ga mer detaljerte opplysninger om de forhold domfellelsen 
omfatter i de to sistnevnte avhørene enn i skifteretten. A erkjente seg ikke straffskyldig da 
forhandlingene i straffesaken startet i tingretten, men hans forsvarer la bare ned påstand om frifinnelse 
for post II om kreditorbegunstigelse, ikke for post I om bounndragelse. Tingretten uttaler om den 
nærmere bevisvurderingen: 

«Etter forklaringen fra tiltalte, bobestyrer og på grunnlag av framlagte dokumenter, legger 
retten følgende saksforhold til grunn for avgjørelsen: 
... 
Kjøpekontrakten mellom tiltalte og hans mor er datert 2. september 2003. Hjemmelen til 
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eiendommen ble overført fra C til tiltaltes mor ved kjøpebrev datert og underskrevet 1. 
oktober samme år. I samsvar med tiltaltes forklaring legger retten imidlertid til grunn at 
tiltalte var den reelle eier av eiendommen fram til den ble solgt til hans mor. 
... 
Tiltalte har erkjent at han mottok kr 469.000 fra sin mor som sluttoppgjør for salg av 
eiendommen. Det er lagt fram en kvittering fra tiltalte på beløpet. Denne er ikke datert, men 
retten legger etter bevisførselen til grunn at beløpet ble overlevert tiltalte kontant etter 
konkursåpningstidspunktet. 
Den 4. november 2003 ble det holdt registreringsforretning i boet. ... Det framgår 
avslutningsvis av registreringsforretningen at tiltalte erklærte at han ikke var innehaver av 
andre eiendeler enn det registrerte. Det er videre framlagt en erklæring fra tiltalte datert 6. 
november der han på ære og samvittighet bekrefter at opplysningene om hans økonomiske 
forhold er riktige og uttømmende. Det kan være noe uklart om kontantbeløpet kr 469.000 ble 
overført ham før eller etter dette tidspunkt, men dette har ikke betydning for rettens 
avgjørelse.» 

 

(30) Selv om det var uklart når beløpet på 469 000 kroner ble utbetalt, forstår jeg det slik at det var på det 
rene at A mottok pengene mens boet var under behandling. 

 

(31) Om domfellelsen for kreditorbegunstigelse uttaler tingretten: 

«Tiltalte har erkjent at han betalte kr 83.400 til banken ved motregning mot sitt krav på 
kjøpesummen. Han har også erkjent at han i det minste samtykket til at kr 70.000 og kr 
15.000 ble utbetalt hans bror og mor av sitt krav på kjøpesummen. Alle pengebeløp ble betalt 
i oktober 2003, og forut for konkursåpningstidspunktet.» 

 

(32) Når tingretten i premissene henviser til det den tiltalte har forklart, forstår jeg det slik at det siktes til 
forklaring under hovedforhandlingen i straffesaken. Tingretten viser ikke på noe punkt av betydning 
for domfellelsen til forklaringen som ble avgitt av A ved bevisopptak. 

 

(33) Tingretten viser heller ikke til forklaringen som B avga i bevisopptak - verken innledningsvis hvor 
bevisene i saken oppsummeres, eller i den følgende drøftelse. 

 

(34) Derimot bygger tingretten på kjøpekontrakten 2. september 2003 og den udaterte kvitteringen. Dette 
er dokumenter som eksisterer uavhengig av den tiltaltes vilje. På bakgrunn av det jeg har sitert fra 
avsnitt 69 i Saunders-avgjørelsen, er bruken av dokumentene etter mitt syn ikke i strid med vernet mot 
selvinkriminering i EMK artikkel 6 nr. 1. 

 

(35) Bruken av forklaringer avgitt under forklaringsplikt før straffesaken kan i den foreliggende sak etter 
dette ikke på noen måte sammenlignes med den svært omfattende bruken i saken mot Saunders. Det er 
usikkert om det i det hele tatt ble lest fra de aktuelle bevisopptak under straffesaken. Under enhver 
omstendighet må det være klart at forklaringene har spilt en beskjeden rolle ved domfellelsen. De 
øvrige dokumenter forsvareren har vist til, omfattes ikke av selvinkrimineringsvernet. 

 

(36) Selv om det ikke er avgjørende, nevner jeg at det ikke ble protestert mot bruken av de aktuelle 
forklaringer og dokumenter verken for tingrett eller lagmannsrett. Spørsmålet kom først opp etter at A 
fikk ny forsvarer i anledning av ankesaken for Høyesterett. 

 

(37) I den grad forklaringer avgitt til kontroll- og undersøkelsesorganer kan brukes i en etterfølgende 
straffesak, følger det av bølgepapp-kjennelsen at bruken må skje innenfor rammene av 
straffeprosessloven § 290, § 296 og § 297. Forklaringene skal dermed ikke legges frem som 
dokumentbevis, og kan bare leses opp på nærmere vilkår. Denne fremgangsmåten ble ikke fulgt i den 
foreliggende sak. De to bevisopptakene ble lagt frem som dokumentbevis. Om det ble lest fra dem, er 
derimot usikkert. Uansett er det begått en saksbehandlingsfeil. Jeg har imidlertid vanskelig for å se at 
denne feilen er avgjørende for om kravet til rettferdig rettergang er oppfylt. 

 

(38) Etter en samlet vurdering finner jeg at det ikke har skjedd noen krenkelse av vernet mot 
selvinkriminering i den foreliggende sak, og at domfellelsen også ellers har skjedd etter en rettferdig 
rettergang. 

 

(39) Inndragningsspørsmålet 
 

(40) Inndragningen av 469 000 kroner knytter seg til bounndragelsen. Advokat Elden har anført at 
inndragning ikke kan idømmes fordi A ikke har hatt noe utbytte av den straffbare handling. 

 

(41) Gjenstand for inndragning er «utbytte». Lovens utbyttebegrep er vidt: Med utbytte skal forstås enhver 
fordel som er oppnådd ved den straffbare handlingen, jf. Ot.prp.nr.8 (1998-1999) side 65. 
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(42) Advokat Elden har for det første vist til at det dreier seg om en handling - brudd på en 
informasjonsplikt - som etter sin art ikke kan gi utbytte. Dette er jeg ikke enig i. Det er et vilkår etter 
det aktuelle straffalternativet at konkursdebitor har søkt «å unndra noen av sine eiendeler fra å tjene til 
dekning for fordringshaverne». En slik handling medfører, dersom konkursdebitor oppnår det han 
søker å oppnå, normalt at konkursdebitor får en økonomisk fordel, altså utbytte i lovens forstand, jf. 
forarbeidenes definisjon av utbyttebegrepet. 

 

(43) Advokat Elden har for det andre anført at A ikke har hatt noe utbytte siden han ble slått personlig 
konkurs, og dermed fortsatt hefter for gjelden. Resonnementet er at selv om beløpet ikke gikk til 
kreditorene, sitter A i realiteten ikke igjen med noe utbytte fordi han fortsatt vil være ansvarlig for den 
gjelden som ellers ville ha blitt redusert dersom beløpet gikk inn i boet. Nettoen blir den samme. 

 

(44) A fikk en økonomisk fordel da pengene ble overfør fra moren slik at han kunne disponere dem til 
egne formål. Slik fikk han hånd om penger han ellers ikke ville ha fått hånd om, og han fikk i det 
minste en uberettiget kreditt. Hva pengene ble brukt til, er ikke avgjørende. Inndragning kan skje selv 
om utbyttet ikke er i behold fordi det senere er forbrukt, jf. Ot.prp.nr.8 (1998-1999) side 65. Kravet til 
utbytte er etter dette oppfylt. 

 

(45) Jeg forstår forsvareren slik at han bare har bestridt at lovens utbyttebegrep er oppfylt, han har ikke 
anført at inndragningsansvaret bør reduseres eller falle bort. På bakgrunn av prosedyren tilføyer jeg 
likevel at vilkårene for slik reduksjon etter mitt syn ikke er oppfylt. Etter straffeloven § 34 første ledd 
første punktum skal utbytte av en straffbar handling som hovedregel inndras; inndragning er 
obligatorisk. Ansvaret kan bare reduseres eller falle helt bort i den grad retten mener at inndragning 
vil være klart urimelig, jf. andre punktum. Unntak fra hovedregelen om obligatorisk inndragning bør 
bare gjøres når utbyttet er forbrukt og den siktede har en svak økonomi, jf. Ot.prp.nr.8 (1998-1999) 
side 17. 

 

(46) Etter mitt syn er det ikke treffende å sammenligne med situasjonen hvor utbyttet er forbrukt. A brukte 
pengene til å betale gjeld som neppe ville ha blitt meldt i boet, blant annet spillegjeld. Kreditorene for 
denne gjelden ville trolig krevd A for gjelden selv om bobehandlingen ble innstilt. A er nå kvitt denne 
gjelden, og dette er en økonomisk fordel som er en realitet også i dag. Etter det opplyste har A heller 
ikke svak økonomi. Jeg tilføyer at straffeloven § 37 d andre ledd åpner for at det inndratte kan brukes 
til å dekke erstatningskrav fra de skadelidte, det vil si kreditorer som ellers ville ha fått dekning i boet. 
Skulle dette skje, vil A få redusert sin gjeld tilsvarende. 

 

(47) Det er etter dette ikke grunnlag for å redusere inndragningsansvaret, og kravet på inndragning av 469 
000 kroner opprettholdes. 

 

(48) Straffutmålingen 
 

(49) Det er lite praksis om nivået for bounndragelse under særdeles skjerpende omstendigheter, hvor 
lengstestraffen var fengsel i fem år, og kreditorbegunstigelse, hvor lengstestraffen var fengsel i to år. 

 

(50) Forsvareren har vist til avgjørelsen i Rt-1994-1677, som gjaldt overtredelse av straffelovens 
daværende § 284, jf. § 288 og § 283, jf. § 281 andre ledd, jf. § 288 og hvor straffen ble satt til fengsel 
i 24 dager. Forfordelingen gjaldt til sammen 1 157 174 kroner, altså et vesentlig høyere beløp enn i 
den foreliggende sak, mens unndragelsen gjaldt et mindre beløp - 159 000 kroner. En vesentlig 
forskjell fra den foreliggende sak er at bounndragelsen var begått ved grov uaktsomhet og 
forfordelingen ved simpel uaktsomhet, mens A er dømt for forsettlige overtredelser. Videre går det 
frem av avgjørelsen fra 1994 at Høyesterett i formildende retning la vekt på at 843 000 kroner av det 
totalbeløp som ble forfordelt, gikk til det offentlige, og at det blant annet var det offentlige ved 
Lønnsgarantifondet som ble forfordelt. Den tiltalte hadde dessuten tilbakebetalt beløpet på 159 000 
kroner som den grovt uaktsomme bounndragelsen gjaldt. Avgjørelsen fra 1994 gir på denne bakgrunn 
få holdepunkter for straffutmålingen i den foreliggende sak. 

 

(51) Jeg legger liten vekt på at A tidligere er straffet for overtredelse av merverdiavgiftsloven og 
straffeloven § 271 - forholdet ligger over ti år tilbake i tid. Den tid som er gått siden de straffbare 
forhold ble begått - tre og et halvt år - kan ikke ha betydning i formildende retning. Mye av 
tidsforbruket skyldes at bobehandlingen tok tid fordi A var lite villig til å samarbeide med 
bobestyreren. Lagmannsretten opprettholdt straffen på fengsel i 90 dager, som tingretten hadde 
fastsatt. Ut fra beløpenes størrelser og omstendighetene for øvrig er dette etter mitt syn en passe straff. 

 

(52) Varetektsfradraget 
 

(53) Etter straffeloven § 60 skal det gjøres fradrag i straffen for den tiden den dømte har vært «undergitt 
frihetsberøvelse i anledning av saken». A var, som jeg tidligere har redegjort for, undergitt 
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frihetsberøvelse i medhold av konkursloven § 105. Spørsmålet er om dette kan sies å ha vært i 
anledning av saken i § 60's forstand. 

 

(54) Det foreligger en relativt omfattende rettspraksis om forståelsen av § 60, men sakene har gjeldt 
forståelsen av begrepet frihetsberøvelse og ikke av vilkåret «i anledning av saken». Rettspraksis gir 
derfor ingen konkrete holdepunkter av betydning for den foreliggende sak, men jeg legger en viss vekt 
på at praksis har vært forholdsvis liberal. 

 

(55) Når politiet bistår ved pågripelse og arrest for å gjennomføre frihetsinnskrenkninger etter 
konkursloven § 105, er det i kraft av å være bistandsorgan. Frihetberøvelsen er initiert av 
bobestyreren, ikke politi eller påtalemyndighet. Og formålet med konkursbehandlingen og dermed 
også med frihetsinnskrenkningen er primært å ivareta kreditorfellesskapets interesser, ikke 
strafforfølgning. 

 

(56) Bobestyreren har imidlertid også klare offentligrettslige oppgaver knyttet til kriminalitetsbekjempelse. 
I konkursloven § 85 første ledd nr. 7 er det uttrykkelig angitt som en oppgave for bobestyreren å gi 
opplysninger til påtalemyndigheten om hvorvidt det i forbindelse med skyldnerens økonomiske 
virksomhet antas å foreligge forhold som kan gi grunn til strafforfølgning mot skyldneren, jf. § 122a, 
og opplysninger om slike forhold skal også gå frem av bobestyrerens innberetning, se § 120 første 
ledd nr. 5. 

 

(57) Frihetsberøvelsen av A skjedde for å skaffe opplysninger om den eiendomstransaksjon som også var 
grunnlag for domfellelsen. Da bobestyreren sendte rapport til Oslo politidistrikt 7. mars 2005 om 
mulige straffbare forhold i forbindelse med transaksjonen, var bevisopptaket som ble gjennomført 
mens A var undergitt frihetsinnskrenkninger, vedlagt som dokumentasjon. Etter mitt syn er det 
naturlig å se på strafforfølgningen som en direkte oppfølgning av bobestyrerens innrapportering etter 
konkursloven § 85 første ledd nr. 7, jf. § 120 første ledd nr. 5 og § 122a. Selv om bevisopptaket hadde 
som hovedformål å ivareta kreditorenes interesse, er det slik saken lå an etter mitt syn naturlig å si at 
det også skjedde i anledning av en mulig senere strafforfølgning. 

 

(58) Jeg tilføyer at en tilsvarende tenkemåte er lagt til grunn i bølgepapp-kjennelsen, hvor forklaringer til 
Prisdirektoratet ble ansett for å være avgitt i anledning av saken i straffeprosesslovens forstand, slik at 
de bare kunne brukes under hovedforhandlingen innenfor de rammer som § 290 og § 296 setter. 

 

(59) Når bevisopptaket var en del av det grunnlag som bidro til at etterforskning ble satt i gang, kan det 
etter mitt syn ikke være avgjørende at det gjelder klare begrensninger i adgangen til å bruke 
bevisopptak avgitt under forklaringsplikt som bevis i straffesaken. 

 

(60) Min konklusjon er etter dette at A har krav på varetektsfradrag etter straffeloven § 60. Aktor og 
forsvarer er enig i at fradraget er på tre dager, jf. § 60 første ledd annet punktum om frihetsberøvelse i 
fullstendig isolasjon. 

 

(61) Utover dette må anken forkastes. 
 

(62) Jeg stemmer for denne dom: 
1. I lagmannsrettens dom gjøres følgende endring: 

 

Til fradrag i straffen går 3 - tre - dager for utholdt frihetsberøvelse, jf. straffeloven § 60. 
2. For øvrig forkastes anken. 

 

 

(63) Dommer Coward: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(64) Dommer Bruzelius: Likeså. 
 

(65) Dommer Indreberg: Likeså. 
 

(66) Dommer Gjølstad: Likeså. 
 

(67) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

dom: 
 

1. I lagmannsrettens dom gjøres følgende endring: 
 

Til fradrag i straffen går 3 - tre - dager for utholdt frihetsberøvelse, jf. straffeloven § 60. 
2. For øvrig forkastes anken.  
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Noregs Høgsterett - HR-2006-223-A - Rt-2006-120 
Instans Noregs Høgsterett - Dom. 
Dato 2006-02-07 
Publisert HR-2006-223-A - Rt-2006-120 
Stikkord Strafferett. Narkotikakriminalitet. Provokasjon. Lovanvendelse. Straffutmåling. 
Sammendrag I sak om grov narkotikakriminalitet, jf straffeloven § 162 første jf tredje ledd, fant Høyesterett 

at opplesning av politiforklaring fra en avdød medsiktet, jf straffeprosessloven § 297, ikke var 
i strid med EMK artikkel 6 nr 3 bokstav d, da det ikke var snakk om noe avgjørende bevis. Det 
var ikke godtgjort at et annet vitne bygde sin forklaring på disse politiforklaringene, i strid med 
EMK artikkel 6 nr 3 bokstav d, jf nr 1. Under etterforskningen av forsøk på å inngå forbund 
om å ta livet av et annet menneske, jf straffeloven § 233a jf § 49, hadde aktiviteten til en 
politiinformant fremkalt en handling som ellers ikke ville funnet sted. Det forelå dermed en 
ulovlig provokasjon. Domfellelse for overtredelse av straffeloven § 60a ble opphevet, da denne 
skulle vært behandlet under skyldspørsmålet, jf Rt-2006-111. Straffen for oppbevaring og 
distribusjon av ca 160 kg amfetamin og 250 kg hasj, jf straffeloven § 162 tredje ledd, jf første 
ledd, ble satt til fengsel i 15 år. 

Saksgang Nedre Romerike tingrett - Eidsivating lagmannsrett LE-2005-93610 - Høgsterett HR-2006-
223-A, (sak nr. 2005/1438), straffesak, anke. Begjæring om gjenopptakelse nektet, 
Gjenopptakelseskommisjonen GK-2006-111. 

Parter A (advokat Halvard Helle - til prøve) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kristian 
Nicolaisen). 

Forfatter Utgård, Kaasen, Stabel, Flock, Gussgard. 

(1) Dommar Utgård: Saka gjeld spørsmål om opplesing av politiforklaring, sjølvinkriminering, 
provokasjon, straffelova § 60 a og endeleg straffutmåling. 

(2) Nedre Romerike tingrett gav 12. mai 2005 dom som for A hadde slik domsslutning: 
«4. A, født 0.0.1975, dømmes for overtredelse av straffelovens § 162første, jf tredje ledd, jf 

straffelovens § 60 a, straffelovens § 162 første og annet ledd, jf § 60 a og straffelovens § 
233 a, jf straffelovens § 49, alt sammenholdt med straffelovens § 62, til fengsel i 18 - atten 
- år. 

Til fradrag i straffen går 442 - firehundreogførtito - dager i utholdt varetekt, jf 
straffelovens § 60. 

5. Ablir å frifinne for tiltalens post I a nr 1 og III a nr 1.
6. Amå tåle inndratt til fordel for statskassen kroner 5 - fem - millioner samt en mobiltelefon

type Siemens M 55.»
(3) Domfelte anka til Eidsivating lagmannsrett over skuldspørsmålet. Lagmannsretten sa 7. september 2005 

(LE-2005-93610) dom med slik domsslutning: 
«2. A, født 0.0.1975, dømmes for forbrytelse mot straffeloven § 162første og tredje ledd første 

punktum, jf straffeloven § 60 a, og straffeloven § 233 a, jf straffeloven § 49, alt 
sammenholdt med straffeloven § 62 til fengsel i 18 - atten - år. 

Til fradrag i straffen går 610 - sekshundreogti - dager for utholdt varetekt. 
3. Adømmes til å tåle inndragning til fordel for statskassen av 5.000.000 - femmillioner -

kroner samt en mobiltelefon Siemens M 55.»
(4) Det var dissens i lagmannsretten. Tre av meddommarane meinte at straffa burde setjast til fengsel i 19 

år. 
(5) Domfelte anka til Høgsterett. Anken over saksbehandlinga er tillaten fremja når det gjeld opplesing av 

politiforklaringar frå ein tidlegare medsikta, og når det gjeld bruk som bevis av lydbandopptak av 
samtalar mellom A og ein medfange. Også anken over lovbruken i høve til straffelova § 60 a og over 
straffutmålinga er tillaten fremja. Ut over dette er anken ikkje tillaten fremja. 

(6) Eg skal først kort omtale bakgrunnen for anken. 
(7) Politiet ransaka 20. mars 2004 ein bustad i Fet kommune og fann då ca. 25 kg amfetamin. Leigetakar 

til bustaden var B. Etter vidare etterforsking meinte politiet å ha avdekt eit omfattande system for 
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omsetning av narkotika, der A var den som organiserte, C stod for formidlinga og B sytte for at 
narkotikaen vart levert til kjøparane. Dei tre vart pågripne og avhøyrde av politiet. 

(8) Etterkvart meinte politiet å ha bevis for mottak, oppbevaring og sal av fleire parti narkotika med i alt 
ca. 165 kg amfetamin og ca. 200 kg hasj. A nekta for å ha hatt med narkotikaen å gjere. C vedgjekk 
straffskuld, og i politiforklaringane gjekk han også inn på rolla til dei to andre. B vedgjekk i stor grad 
tilknyting til narkotikaen, og forklarte seg også om rolla til dei to andre sikta, særleg i høve til nokre 
av partia med narkotika. Han forklara seg seks gonger for politiet. Fire av forklaringane var 
underskrivne då han tok livet sitt 30. mai 2004 i Bergen fengsel. 

(9) Under varetektsopphald på Ullersmo fengsel kom A i kontakt med ein medfange, G, og gav uttrykk 
for eit ønskje om å ta livet av C. G kontakta politiet, og vart utstyrt med lydopptakar og gitt beskjed 
om å prøve å få A til å snakke om drapsplanane slik at dette kunne dokumenterast. G fekk gjort slike 
opptak. 

(10) Både A og C vart tiltala etter straffelova § 162 første, jf. tredje ledd, samanhalden med straffelova § 
60 a. Etter § 60 a blir strafferamma auka der brotsverket har skjedd som ledd i organisert kriminalitet. 
A vart også tiltala etter straffelova § 233 a, jf. § 49, for å ha forsøkt å inngå forbund med sikte på å ta 
livet av C. 

(11) Domsslutningane frå tingretten og lagmannsretten er attgjevne tidlegare. Ved utarbeiding av 
spørsmålsskriftet til lagretten var all tilknyting til dei ulike partia narkotika sett på som eit 
samanhengande strafflagt tilhøve, noko som inneber at A vart domfelt for eitt brot på straffelova § 162 
første ledd, jf. tredje ledd. 

(12) Eg går så over til å sjå på spørsmåla som er reiste, og startar med å sjå på anken over saksbehandlinga 
når det gjeld opplesinga av politiforklaringar om narkotikabrotsverket frå avdøde, tidlegare medsikta, 
B. 

(13) Saka i lagmannsretten gjekk over 12 rettsdagar, utanom dagen til opplesing av dommen. Ho gjaldt i 
hovudsak A og C, der tiltalen gjaldt den same narkotikaen, sjølv om rollene hadde vore ulike. Det vart 
høyrt 20 vitne, dokumentert rapportar om ransaking og beslag, og ikkje minst vart det dokumentert 
omfattande rapportar om mobiltelefonbruk. Analyse av mobiltrafikk gir som kjent også eit godt 
grunnlag for å kontrollere ein del faktiske omstende i forklaringar. I tillegg gav C forklaringar om dei 
fleste partia. Det var såleis tale om eit omfattande bevismateriale. 

(14) Lagmannsretten tok stilling til spørsmålet om opplesing av politiforklaringane til B etter at alle dei 20 
vitna hadde forklara seg, og etter at bevisførselen også elles i hovudsak var avslutta. 
Rettsforhandlingane hadde då vart i 9 dagar. I sitt vedtak slutta lagmannsretten seg til tingretten, som i 
si vurdering og grunngiving hadde uttala: 

«Retten ser det slik at det ved avgjørelsen av om forklaringene skal leses opp eller ikke må 
foretas en totalvurdering, jf avgjørelse i Rt-1992-792. Et sentralt moment i denne forbindelse 
er om beviset som skal leses opp er utslagsgivende for sakens utfall, jf Rt-2004-897 eller en 
domfellelse i avgjørende grad vil måtte baseres på beviset, jf Rt-2004-1789. 

I nærværende sak er det allerede fremlagt flere bevis som kan ha betydning for 
skyldspørsmålet knyttet til A. Retten viser til Cs forklaring, de elektroniske spor samt beslag 
som er foretatt i saken. 

C har bl.a erkjent befatning med 165 kilo amfetamin og 255 kilo hasj. Han har videre 
forklart at både A og B har hatt befatning med det samme stoffet. Videre vises, foruten til de 
elektroniske spor (bruk av mobiltelefoner), at det er foretatt beslag av 25 kilo amfetamin samt 
emballasje på Bs bolig. 

Retten ser det slik at Bs forklaringer ikke alene eller i avgjørende grad vil avgjøre 
skyldspørsmålet mot A, men har en utfyllende funksjon i forhold til de bevis som allerede er 
ført. 

Ved totalvurderingen skal det også bl.a legges vekt på bevisets pålitelighet. I dette tilfellet 
er det anført at B var i psykisk ubalanse. Det er videre vist til en kladd og et påbegynt brev til 
politiadvokat Harald Holmsen og at de to siste politiforklaringene ikke er undertegnet. 

Retten finner at disse innvendingene ikke er av en slik styrke at det må medføre at beviset 
må nektes ført. Retten finner at det ikke er konkrete holdepunkter for at B var psykotisk eller i 
psykoselignende tilstand da han avga sine forklaringer, men at han nok var deprimert og i en 
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psykisk presset situasjon. Situasjonen er med andre ord på langt nær så spesiell som beskrevet 
i Rt-1995-1295. 

Det er heller ikke slik at kladden og det påbegynte brevet til politiadvokat Harald Holmsen 
og manglende underskrift på de to siste forklaringene gir holdepunkter for at han ikke ville 
vedstå seg sine forklaringer.» 

(15) I tillegg uttala lagmannsretten: 

«Når det gjelder forhold som anføres å innebære at tingrettens avgjørelse er uriktig, har 
advokat Grape for det første vist til at vekten av Cs forklaring er vesentlig svekket på 
grunnlag av nye opplysninger fremkommet i tapede samtaler mellom C og D. Lydopptakene 
stammer dels fra perioden før og dels fra tiden etter tingrettens dom. Ingen av lydopptakene 
var imidlertid fremlagt for tingretten. Advokat Grape anfører at lydbåndopptakene viser at C 
var kjent med innholdet i Bs forklaringer da han selv forklarte seg. Cs forklaring anføres da 
kun å være en gjengivelse av det B hadde forklart og ikke en selvstendig redegjørelse for hva 
C selv hadde vært med på og opplevd. For en eventuell domfellelse av A, vil vi dermed stå 
igjen med Bs politiforklaringer, som det avgjørende eller utslagsgivende bevis. 

Lagmannsretten finner ikke grunnlag for å kunne konkludere med at C har hatt kjennskap til 
innholdet i Bs forklaringer, før han selv avga forklaring. Riktignok har C i de tapede 
samtalene med D opplyst at han hadde kjennskap til innholdet i Bs forklaringer forut for at 
han selv avga forklaring. C har imidlertid for lagmannsretten opplyst hva som var bakgrunnen 
for at dette ble sagt i samtalene med D. Lagmannsretten finner forklaringen troverdig. Den 
støttes for øvrig også av forklaringene avgitt av hans forsvarer, advokat de Vibe, politiadvokat 
Holmsen, politiførstebetjent Engøy og politibetjent Tom Abrahamsen. 

Lagmannsretten finner etter dette at bevisvurderingen av Cs forklaring i det vesentlige må 
anses å være den samme som for tingretten. 

Advokat Grape har i tillegg vist til at tingrettens vurdering av Bs psykiske tilstand, og 
tilstandens betydning for riktigheten av det han forklarte til politiet, er uriktig. 

I likhet med tingretten finner lagmannsretten ikke konkrete holdepunkter for at B var 
psykisk eller i en psykoselignende tilstand da han avga sine forklaringer. Riktignok har B vært 
deprimert og en presset situasjon, men det foreligger ingen holdepunkter for at dette medførte 
at han avga en uriktig forklaring med falske og ubegrunnede anklager mot andre.» 

(16) Forsvararen har gjort gjeldande at det var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen 
(EMK) artikkel 6 nr. 1, jf. nr. 3 bokstav c når lagmannsretten tillet desse forklaringane opplesne. Det 
blir halde fram at det er nærliggjande at forklaringane kan ha hatt innverknad på bevisresultatet i alle 
fall når det gjeld nokre av narkotikapartia. I tillegg kjem at B var i dårleg psykisk stand då han 
forklara seg. Manglar ved forklaringa blir hevda å kunne ha forplanta seg ved at medsikta C - etter det 
som no er klarlagt - hadde tilgang til forklaringane, og ut frå det kunne tilpasse sine forklaringar til 
desse. 

(17) Eg tek utgangspunkt i at straffeprosesslova § 297 første ledd første punktum isolert sett ville kunne gi 
høve til opplesing av politiforklaringar når eit vitne er avlide og munnleg avhøyr såleis ikkje er 
mogeleg. Men denne paragrafen må lesast i samanheng med EMK artikkel 6, som har overskrifta « 
Retten til en rettferdig rettergang». Også krava i denne artikkelen må oppfyllast for at det skal kunne 
skje opplesing. 

(18) Artikkel 6 nr. 1 inneheld hovudregelen om at ein straffskulda («charged») har rett til «en rettferdig og 
offentlig rettergang». Artikkel 6 nr. 3 stiller opp særlege minstekrav til slik rettargang. Føresegna i nr. 
3 bokstav d gir ein straffskulda rett til «å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham, og få 
innkalt og avhørt vitner på hans vegne under samme vilkår som vitner ført mot ham». 

(19) I samsvar med avgjerdene i Rt-2004-1789 og Rt-2004-1974 legg eg til grunn at det er ein føresetnad 
etter artikkel 6 nr. 3 bokstav d for at ei domfelling kan byggjast berre eller i avgjerande grad på ei 
opplesen forklaring, at den straffskulda har hatt høve til å eksaminere vitnet. Dette kan ha vore under 
etterforskinga eller under hovudforhandlinga. Eg viser også til to sentrale dommar frå Den europeiske 
menneskerettsdomstolen (EMD), dom 27. februar 2001 Lucà mot Italia (EMD-1996-33354), særleg 
premissane 39-40, og dom 5. desember 2002 Craxi mot Italia (EMD-1997-34896), særleg premissane 
84-87. Omgrepet vitne i artikkel 6 nr. 3 bokstav d er autonomt og omfattar også medsikta, jf. Lucà 
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mot Italia premiss 41. Av Craxi mot Italia premiss 87 følgjer at prinsippa også gjeld for forklaringar 
frå vitne som har gått bort før dei kunne spørjast ut av den straffskulda eller av nokon på denne sine 
vegner. - Eg legg til at det her må gjerast reservasjonar for situasjonar der ein tiltala kan lastast for at 
eit vitne ikkje har møtt eller eventuelt er død. Dette går eg ikkje nærare inn på no. 

(20) Vurderinga må skje ut frå behandlinga for lagmannsretten. Eg har gjort greie for bevismaterialet som 
vart lagt fram under ankeforhandlinga. Også straffutmålingspremissane i lagmannsretten kjem inn. Eg 
minner om at avgjerda av kva mengder domfellinga skulle gjelde, var ein del av straffutmålinga, med 
dei same krava til bevis som for sjølve skuldspørsmålet. 

(21) Ved vurderinga viser eg først til at lagmannsretten venta med å avgjere spørsmålet om opplesing til 
bevisførselen elles i hovudsak var avslutta. På dette tidspunktet kunne retten ha eit grunnlag for å 
vurdere bevisgrunnlaget i saka. For Høgsterett, som ikkje sjølv kan gå inn i bevisvurderinga, har det 
vekt at saksbehandlinga ved avgjerda var tilfredsstillande. 

(22) Opplysningane frå behandlinga i lagmannsretten støttar det standpunktet lagmannsretten tok, slik 
tingretten også hadde gjort, med omsyn til om forklaringane frå B var avgjerande bevis. Det låg føre 
beslag og ikkje minst omfattande rapportar om kommunikasjon. Forklaringa frå C, som også var med 
på å gi domfelling for C sjølv, var ein viktig del av grunnlaget. Ikkje minst må det her ha kome inn at 
forklaringane samsvara, ved at forklaringa frå C til dømes kunne prøvast opp mot opplysningar frå 
kommunikasjonskontrollen. Slik eg vurderer det, kan politiforklaringane såleis ikkje reknast å ha vore 
avgjerande bevis verken for avgjerda av skuldspørsmålet eller ved bevisvurderinga under 
straffutmålinga. 

(23) Det er også gjort gjeldande at det har skjedd andre krenkingar av EMK artikkel 6. Eg ser på desse ut 
frå ei samla vurdering etter hovudregelen i EMK artikkel 6 nr. 1, og slik at eg også i totalvurderinga 
tek omsyn til at det ikkje hadde vore mogeleg for den straffskulda å få stilt spørsmål til B. 

(24) Eg ser då først på om forklaringa til B var kjend for C. Forsvararen meiner at det var tilfelle, og at det 
gjer at forklaringa frå C ikkje er eit sjølvstendig bevis. Dette reiser to spørsmål. Det første er om C 
reint faktisk hadde kunnskap om forklaringane frå B. Om svaret på det er ja, blir det andre spørsmålet 
om det svekkar tilliten til C sine forklaringar. 

(25) Spørsmålet om faktisk kunnskap er eit bevisspørsmål. Eg går ikkje inn på bevisverdien av det 
opptaket søster til A, med skjult lydopptakar, gjorde av samtalar med C under spaserturar med han. 
Det som vart sagt i ein slik samtale må i alle tilfelle vurderast saman med andre forklaringar og bevis i 
saka. På dette punktet er det ikkje grunnlag for meg til å setje til side bevisvurderinga i 
lagmannsretten. 

(26) For Høgsterett er det innhenta forklaring frå eit nytt vitne, E, som opplyste at ho hadde snakka med C 
om lag to veker etter at han kom ut frå varetekt. Ho forklara at C hadde sagt at han hadde fått lese 
gjennom forklaringane til B. C hadde også sagt at politiet «sa at etterforskningen ble lettere hvis hans 
forklaring var mest mulig identisk med Bs forklaring, og at dette gav mer rabatt til ham.» 

(27) Vitnet uttala såleis det same som D forklarte for lagmannsretten. Om dette viser eg til sitatet frå 
lagmannsrettens vedtak der det går fram at C sjølv forklarte seg om kva som var bakgrunnen for det 
han sa til A, ei forklaring lagmannsretten fann truverdig. Forklaringa var støtta av forklaring frå 
forsvararen, frå ein politiadvokat og frå to politibetjentar som hadde teke opp forklaringar frå C og B. 
Under ankeforhandlinga for Høgsterett stadfesta påtalemakta at det var ein føresetnad at C, som sat i 
varetekt, ikkje skulle ha tilgang til forklaringane frå dei andre. Det er ut frå dette vanskeleg for meg å 
forstå at politiet kan ha ordlagt seg slik som E no har gitt att frå samtalen med C. Det som her er sagt 
samsvarar heller ikkje med at C gav ei detaljert forklaring om eit parti på 60 kg amfetamin, som B 
berre hadde nemnt. Og for eit parti på 5 kg hasj forklara C og B seg i strid med einannan. Ut frå dette 
kan eg ikkje sjå at dette nye vitneprovet gir grunn til eit anna resultat enn det lagmannsretten kom til. 

(28) Om C hadde tilgang til forklaringar frå B, måtte det dessutan i dette tilfellet grunne seg på grovt 
pliktbrot hos Cs forsvarar. Det er ikkje for Høgsterett forsøkt å underbyggje at det har skjedd. Eg kan 
ut frå dette ikkje leggje til grunn at C forklara seg med kunnskap om politiforklaringane. 

(29) To av forklaringane til B var ikkje underskrivne då han tok livet sitt. Etter dei opplysningane som ligg 
føre, kan eg ikkje sjå at det låg i dette at han ikkje vedsto seg forklaringane og dei tilståingane han 
hadde kome med. 

(30) Det er på det reine at B var deprimert og i ein vanskeleg personleg situasjon då han gav forklaringane 
sine. Etter mitt syn var han ikkje her i nokon annan situasjon enn det som ofte vil vere tilfelle der 
nokon er sikta for alvorlege, strafflagde handlingar. 

HR-2006-223-A - Rt-2006-120 
Side 98 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 13:56 

(31) Ut frå dette er det mi meining at verken ei isolert vurdering i høve til EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d 
eller ei samla vurdering i høve til artikkel 6 nr. 1, gir grunnlag for å konstatere krenking. 

(32) Eg går så over til å sjå på spørsmåla om provokasjon og sjølvinkriminering, som knyter seg til 
domfellinga etter straffelova § 233 a, jf. § 49 - forsøk på å inngå drapsforbund. Om ein augneblink 
kjem eg attende til dei faktiske omstenda. Før eg gjer det, vil eg seie litt om rettslege utgangspunkt. 

(33) Bruken av utradisjonelle etterforskingsmetodar er omhandla i Rt-2000-1345, der det på side 1348-
1349 er uttala: 

«En etterforskningsmetode som flere ganger har vært til bedømmelse i rettspraksis, er at 
politet medvirker til eller foranlediger at en straffbar handling finner sted. Her er 
grunnvilkåret for å akseptere metoden at politiet gjennom provokasjonshandlingen ikke 
fremkaller en straffbar handling som ellers ikke ville ha blitt begått.» 

(34) Spørsmålet som vart stilt til lagretten var om A var skuldig «i å ha forsøkt å inngå forbund med sikte 
på å forvolde en annens død», og der gjerningsomtalen hadde følgjande ordlyd: 

«I perioden fra sommeren 2004 til desember 2004 forsøkte han å inngå forbund med blant 
annet F og/eller G eller andre for å skaffe noen som kunne ta livet av C.» 

(35) Lagretten fann A skuldig. I straffutmålingspremissane heiter det: 

«Mens A satt i varetekt på Ullersmo landsfengsel fortalte han en annen innsatt, G, at han 
ønskte å ta livet av C. Dette hadde sin bakgrunn i at A mente at saken mot ham sto og falt 
med den forklaring C hadde gitt til politiet. Hvis C forsvant ville A kunne gå fri. 

Den medinsatte, G, tok kontakt med politiet og opplyste om As planer. Han sa seg også 
villig til, ved hjelp av skjult opptakerutstyr, å tape samtaler med A for å få bekreftet As planer 
om å få C likvidert. Dette ble også gjort. Også i forbindelse med etterforskningen av en annen 
sak, hadde politiet fått opplysninger om at slike planer forelå.» 

(36) Som det går fram av sitatet, kontakta G politiet og vart utstyrt med lydopptakar. Politiet instruerte G 
om å vere aktiv for å få fram opplysningar. Av opptaket gjekk det heilt tydeleg fram at A ønskte å ta 
livet av C, og G gjorde framlegg om at broren hans skulle engasjerast for å utføre drapet. G skulle ta 
kontakt med broren, som budde i Marokko, og han skulle så kome til Noreg for nærare beskjed. Det 
vart også avtala kva pris A skulle betale for gjennomføringa av drapet. Det vart snakka om 500.000 
kroner eller 60 000 Euro. 

(37) Domfellinga for forsøk på å inngå i drapsforbund gjeld det A stadfesta i samtalane med G. Spørsmålet 
er om dette var ulovleg provokasjon. Etter mitt syn er det ikkje tvilsamt at så var tilfelle. Sjølv om det 
kan vere at politiet hadde høve til å skaffe seg informasjon gjennom denne metoden i medhald av 
straffeprosesslova § 216 l - noko eg ikkje tek standpunkt til, utvikla situasjonen seg slik at det 
gjennom aktiviteten til politiinformanten vart skapt ei handling som elles ikkje ville ha funne stad. I 
dette tilfellet laga G eit opplegg som det ikkje kan leggjast til grunn at A elles ville ha forsøkt å kome 
inn i. Det er her ikkje tale om berre mindre endringar for den same handlinga i tid eller stad eller 
liknande, men eit heilt sjølvstendig opplegg. 

(38) G var ikkje polititenestemann, men han tok her på seg ei rolle for politiet og må då identifiserast med 
politiet. 

(39) Lagmannsrettsdommen må etter dette opphevast når det gjeld domfellinga for brot på straffelova § 
233 a, jf. § 49. 

(40) Ut frå det resultatet eg er komen til med omsyn til bruken av utradisjonelle etterforskingsmetodar, blir 
det ikkje nødvendig å gå inn på om handlemåten var i strid med vernet mot sjølvinkriminering. 

(41) Neste spørsmål gjeld bruken av straffelova § 60 a. Det vart stilt eitt hovudspørsmål om narkotika, 
nemleg om brot på straffelova § 162 tredje ledd, jf. første ledd. Under straffutmålinga kom 
lagmannsretten så til at det her låg føre organisert kriminalitet, jf. straffelova § 60 a. 

(42) I Høgsteretts kjennelse av 7. februar 2006 i sak HR-2006-222-A, (sak nr. 2005/1641) er det lagt til 
grunn at bruken av straffelova § 60 a høyrer inn under skuldspørsmålet. Eg er einig i denne avgjerda, 
som eg då nøyer meg med å vise til. Domfellinga etter § 60 a i vår sak må derfor opphevast. 

(43) Etter dette har anken over saksbehandlinga ført fram når det gjeld spørsmålet om utradisjonelle 
etterforskingsmetodar, men må elles forkastast. Anken over lovbruken i høve til straffelova § 60 a har 
ført fram. Dette gjer at det må fastsetjast ny straff. Domfelte har også anka over straffutmålinga. 
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(44) Domfellinga for eitt tilfelle av særs grovt narkotikabrotsverk, jf. straffelova § 162 tredje ledd, jf. første 
ledd, er det som då blir ståande. Høgste straff for dette i lova er fengsel i 15 år. Som lagmannsretten 
legg eg til grunn at A var hovudmannen for distribusjonen av narkotikaen i Noreg. Det er tale om ca. 
160 kg amfetamin og ca. 250 kg hasj. Ut frå rolle og kvantum må straffa her setjast til fengsel i 15 år. 

 

(45) Aktor for Høgsterett har, med tilslutning frå forsvararen, opplyst at varetektsfrådraget skal vere 834 
dagar, når det er teke omsyn til tillegget for isolasjon. Eg legg dette til grunn. 

 

(46) Eg røystar etter dette for slik dom: 

I lagmannsrettsdommen blir gjort følgjande endringar: 
1. Domfellinga etter straffelova § 60 ablir oppheva. 

 

2. Domfellinga etter straffelova § 233 a, jf. § 49blir oppheva. 
 

3. Straffa blir sett til fengsel i 15 - femten - år. 
 

4. Frådraget for uthalden varetekt blir sett til 834 - åttehundreogtrettifire - dagar. 
 

 

(47) Kst. dommer Kaasen: Jeg er i det vesentlig og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(48) Dommer Stabel: Likeså. 
 

(49) Dommer Flock: Likeså. 
 

(50) Dommer Gussgard: Likeså. 
 

(51) Etter røystinga sa Høgsterett slik 
 

dom: 
 

I lagmannsrettsdommen blir gjort følgjande endringar: 
1. Domfellinga etter straffelova § 60 ablir oppheva. 

 

2. Domfellinga etter straffelova § 233 a, jf. § 49blir oppheva. 
 

3. Straffa blir sett til fengsel i 15 - femten - år. 
 

4. Frådraget for uthalden varetekt blir sett til 834 - åttehundreogtrettifire - dagar. 
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Norges Høyesterett - HR-2004-2116-A - Rt-2004-1974 
Instans Norges Høyesterett - Kjennelse og dom. 
Dato 2004-12-22 
Publisert HR-2004-2116-A - Rt-2004-1974 
Stikkord Strafferett. Narkotika. Amfetamin. Straffeprosess. Saksbehandling. Straffutmåling. 

Lovanvendelse. Straffeloven § 162 første og annet ledd, § 162 første og tredje ledd. 
Straffeprosessloven § 290, § 296, § 297. 

Sammendrag I en narkotikasak som omfattet fem personer, kom Høyesterett til at opplesning av forklaringer 
fra en av de tiltalte avgitt under etterforskningen verken var i strid med tiltaltes særlige rett til 
krysseksaminasjon etter EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d, eller med det generelle krav om 
rettferdig rettergang i artikkel 6 nr. 1. Avgivelsen av denne viktige forklaringen og 
vedkommendes psykiske helsetilstand førte til nedsatt straff for denne gjerningspersonen. En 
av de andre tiltalte var i prøvetid for betinget del av tidligere dom da handlingen ble begått, 
men fikk på bakgrunn av uforbeholden tilståelse straff under fastsatt minstestraff, jf 
straffeloven § 59 andre ledd. 

Saksgang Trondheim tingrett - Frostating lagmannsrett LF-2004-12520 - Høyesterett HR-2004-2116-A, 
(sak nr. 2004/1409), straffesak, anke. 

Parter I: A (advokat Leif Holm - til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. 
Kaasbøll). II: B (advokat Tore Angen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat 
Helge J. Kaasbøll). III: C (advokat Tore Angen) mot Den offentlige påtalemyndighet 
(statsadvokat Helge J. Kaasbøll). IV: D (advokat Leif Holm - til prøve) mot Den offentlige 
påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll). V: E (advokat Leif Holm - til prøve) mot 
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll). VI: F (advokat Leif Holm - 
til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll). 

Forfatter Skoghøy, Øie, Støle, Matningsdal, Gjølstad. 

(1) Dommer Skoghøy: Saken gjelder spørsmålet om det var en feil at forklaringer fra en medtiltalt som 
var avgitt under etterforskningen, ble tillatt opplest under ankeforhandlingen for lagmannsretten i en 
narkotikasak samt straffutmåling. 

(2) Ved Frostating lagmannsretts dom 1. juli 2004 ( LF-2004-12520) ble 
- A, født 0.0.1974, dømt for overtredelser av straffeloven § 162første og tredje ledd, jf. femte 

ledd, 
- D, født 0.0.1971, dømt for overtredelse av straffeloven § 162første og tredje ledd, 
- E, født 0.0.1967, dømt for overtredelser av straffeloven § 162første og andre ledd, 
- F, født 0.0.1960, dømt for overtredelser av straffeloven § 162første og andre ledd, og 
- B, født 0.0.1973, dømt for overtredelser av straffeloven § 162første og tredje ledd og 

straffeloven § 162 første og andre ledd. 
(3) I den forutgående dom av Trondheim tingrett 6. februar 2004 var tre av disse dømt for forhold som 

ikke ble overprøvd av lagmannsretten. A var dømt for overtredelser av straffeloven § 317 første ledd 
og tolloven § 63, jf. § 66, jf. § 60, D for overtredelser av straffeloven § 162 første og andre ledd, 
legemiddelloven § 31 andre ledd, jf. § 24 første ledd og straffeloven § 317 første og tredje ledd, og B 
for overtredelser av straffeloven § 162 første ledd, legemiddelloven § 31 andre ledd og § 24 første 
ledd, straffeloven § 317 første og tredje ledd og straffeloven § 317 første ledd. 

(4) For de forhold som var avgjort ved disse dommene, fastsatte lagmannsretten følgende straffer: 
- For A fengsel i sju år og ni måneder, 
- for D fengsel i fem år og tre måneder, 
- for E fengsel i tre år, 
- for F fengsel i tre år og seks måneder og 
- for B fengsel i sju år og seks måneder. 

(5) Både for tingretten og lagmannsretten omfattet saken også 
- C, født 0.0.1973. 

(6) Han ble i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven § 162 første og tredje ledd. For hans 
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vedkommende gjaldt anken til lagmannsretten bare straffutmålingen. Ved lagmannsrettens dom ble 
straffen for ham satt til fengsel i tre år og en måned. 

(7) A har anket til Høyesterett over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling. D har anket over 
lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling. F har anket over saksbehandlingen 
og straffutmålingen. B har anket over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen. E har 
bare anket over saksbehandlingen. C har bare anket over straffutmålingen. 

(8) Ved Høyestereretts kjæremålsutvalgs beslutning 18. oktober 2004 ble As, Ds, Es og Fs anker over 
saksbehandlingen tillatt fremmet for Høyesterett. Videre ble Bs og Cs anker over straffutmålingen 
tillatt fremmet. For øvrig ble ankene ikke tillatt fremmet. 

(9) Jeg er kommet til at Bs og Cs anker over straffutmålingen må tas til følge, men at As, Ds, Es og Fs 
anker over saksbehandlingen ikke kan føre frem. 

(10) Jeg behandler først As, Ds, Es og Fs anker over saksbehandlingen. 
(11) Under ankeforhandlingen for lagmannsretten nektet B å avgi forklaring. Lagmannsretten besluttet da å 

lese opp sju forklaringer som B hadde avgitt under etterforskningen. Fem av disse var avgitt for 
politiet, mens to var avgitt som rettslige forklaringer. De ankende parter har anført at det var i strid 
med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1, jf. nr. 3 bokstav d at 
lagmannsretten tillot disse forklaringene opplest. 

(12) Etter praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) følger det av EMK artikkel 6 nr. 3 
bokstav d at det er et vilkår for at en domfellelse utelukkende eller i avgjørende grad skal kunne 
baseres på en opplest vitneforklaring, at tiltalte eller hans forsvarer enten da forklaringen ble avgitt, 
eller på et senere stadium av forfølgningen har fått en passende og tilstrekkelig anledning til å imøtegå 
og stille spørsmål til vitnet, se særlig Høyesteretts kjennelse i Rt-2003-1808 avsnitt 17, kjennelse 11. 
november 2004 ( HR-2004-1885-A) avsnittene 15 - 17 og kjennelse av 19. november 2004 (HR-2004-
1924-A) avsnittene 15 og 16 med nærmere henvisninger til EMD-praksis. Dette gjelder også i tilfeller 
hvor det er spørsmål om å tillegge en forklaring fra en tiltalt virkning i forhold til andre tiltalte, se for 
eksempel EMDs avgjørelse i saken Lucà mot Italia 27. februar 2001 avsnitt 41 ( EMD-1996-33354) 
og Høyesteretts kjennelse i Rt-2004-97 avsnitt 18. Begrunnelsen er at i forhold til de andre tiltalte har 
vedkommende rolle som vitne. 

(13) Som det fremgår av kjennelsen i Rt-2003-1808 avsnitt 18 og av kjennelsen 11. november 2004 ( HR-
2004-1885-A) avsnittene 15 - 17, kan det ikke være noe vilkår for å tillate opplesning at vitnet svarer 
på de spørsmål tiltalte eller hans forsvarer stiller. Såfremt tiltalte eller hans forsvarer har fått en 
passende og tilstrekkelig anledning til å stille spørsmål til vitnet, må en forklaring normalt kunne leses 
opp selv om vitnet påberoper en gyldig grunn til å nekte å forklare seg eller av andre grunner nekter å 
svare, jf. blant annet EMDs avvisningsavgjørelse av 11. mai 1999 i saken Peltonen mot Finland ( 
EMD-1996-30409). 

(14) I tillegg til at tiltalte må ha fått anledning til krysseksaminasjon i tilfeller hvor han har krav på det etter 
EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d, er det et generelt vilkår for opplesning av tidligere avgitte forklaringer 
at rettergangen etter en totalvurdering fremstår som rettferdig, jf. artikkel 6 nr. 1. 

(15) I forhold til A, D, E og F har Bs forklaringer betydning for følgende domfellelser: 
(16) For det første er A dømt for i juni 2003 på forskjellige steder i Norge å ha oppbevart ca. 6 kg 

amfetamin og for deretter å ha solgt narkotikapartiet til B på X. 
(17) For det andre er D dømt for i juni/juli 2003 å ha oppbevart ca. 4 kg amfetamin på sin bopel i --veien -- 

i Trondheim. 
(18) For det tredje er E og F dømt for 3. juli 2003 ved Z sammen å ha kjøpt ca. 1 kg amfetamin fra B 

og/eller G, som var en av de ankende parter for lagmannsretten. 
(19) I lagmannsrettens avgjørelse om å tillate opplesning av Bs forklaringer er det lagt til grunn at 

«bevissituasjonen for F og E synes å være at B sine forklaringer kun er ett av flere konkrete bevis», 
men at disse ikke fremstod som «de nødvendige og avgjørende bevis». Ut fra tingrettens dom og de 
opplysninger som foreligger om bevisførselen for lagmannsretten, finner jeg denne beskrivelse av 
bevissituasjonen dekkende. Ved avgjørelsen av tiltalen i forhold til F og E la tingretten stor vekt på 
forklaringen fra G. Det er i tingrettens dom uttalt at han har «forklart seg utfyllende og konkret både 
overfor politiet og i retten». I tillegg la tingretten vekt på uttalelser i avlyttede telefonsamtaler og 
opplysninger i Es politiforklaring. G avgav forklaring for lagmannsretten, og de opplysninger som 
fremkom i avlyttede telefonsamtaler, ble også fremlagt. Siden saken for lagmannsretten ble behandlet 
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med lagrette, og denne ikke begrunner sin kjennelse, finnes det ingen opplysninger om hvordan 
lagretten vurderte disse bevisene. Da bevisførselen var den samme, må man imidlertid gå ut fra at 
bevissituasjonen for lagmannsretten fremstod på omtrent samme måte som for tingretten. 

(20) På denne bakgrunn finner jeg at domfellelsene av F og E ikke utelukkende eller i avgjørende grad kan 
anses basert på Bs forklaringer. Det følger av EMDs praksis at tiltalte da ikke har noe ubetinget krav 
på krysseksaminasjon etter EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d. 

(21) Når det gjelder domfellelsene av D og A, har forsvarer og aktor for Høyesterett vært enige om at de 
utelukkende eller i avgjørende grad må anses basert på forklaringene fra B. Dette er jeg enig i. For D 
finnes det svært få holdepunkter utenom Bs forklaringer. For A har man i tillegg til Bs forklaringer 
opplysninger om passeringer gjennom bomstasjoner og noen uttalelser i avlyttede telefonsamtaler. I 
tillegg kommer at de forklaringer B har avgitt om den bil A benyttet, er bekreftet ved funn av bilen, og 
at C har bekreftet overleveringen av amfetamin på X uten at han har gitt nærmere opplysninger om 
hvem leverandøren var. Men både for D og A er det Bs forklaringer som danner de bærende elementer 
i beviskjeden. 

(22) Som det fremgår av det jeg har sagt, følger det av EMDs praksis at dersom tiltalte eller hans forsvarer 
enten da forklaringen ble avgitt, eller på et senere stadium av forfølgningen har fått en passende og 
tilstrekkelig anledning til å imøtegå og stille spørsmål til vitnet, kan en tidligere avgitt forklaring leses 
opp selv om den er det eneste eller avgjørende bevis. I denne saken er forholdet at B møtte under 
ankeforhandlingen for lagmannsretten, men at han som tiltalt nektet å avgi forklaring. Da 
forklaringene ble opplest, var han til stede. Etter at forklaringene var opplest, fikk han adgang til å 
kommentere dem. Han ble også spurt om han ville svare på spørsmål. B fastholdt imidlertid at han 
ikke ville forklare seg eller svare på spørsmål, men bemerket at han reserverte seg mot forklaringene 
og «mener det er mye feil i dem», og at han ikke «kjenner seg .. igjen som person i forklaringene». 

(23) Etter min mening må det på bakgrunn av at B var til stede under opplesningen av forklaringene og ble 
spurt om han ville svare på spørsmål, legges til grunn at de ankende parter har fått en passende og 
tilstrekkelig anledning til å imøtegå og stille spørsmål til B. Selv om det ikke fremgår uttrykkelig av 
lagmannsrettens rettsbok at forsvarerne ble gitt anledning til å stille spørsmål, men bare at B ble spurt 
om han ville svare på spørsmål, legger jeg ut fra det som er opplyst, til grunn at forsvarerne hadde 
mulighet og oppfordring til å stille spørsmål dersom de hadde ønsket det. De vilkår for å tillate 
opplesning av Bs forklaringer som følger av retten til krysseksaminasjon etter EMK artikkel 6 nr. 3 
bokstav d, er da oppfylt. 

(24) Etter dette går jeg over til å vurdere om opplesning av Bs forklaringer skulle ha vært nektet på 
grunnlag av det generelle krav til rettferdig rettergang som følger av EMK artikkel 6 nr. 1. 

(25) Fra de ankende parters forsvarer har det som begrunnelse for at Bs forklaringer ikke skulle ha vært 
tillatt opplest, for det første vært vist til at overlege Karl Henrik Melle ved St. Olavs Hospital i 
erklæring av 28. juli 2003 konkluderte med at B da var psykotisk og tilfredsstilte vilkårene for alvorlig 
sinnslidelse i lov om psykisk helsevern, og at de fleste av de forklaringer som ble tillatt opplest, er 
avgitt kort tid forut for dette. 

(26) Etter det som er opplyst, har B en bipolar affektiv lidelse som ved enkelte anledninger har gitt 
psykotiske symptomer. De rettsoppnevnte rettspsykiatriske sakkyndige har imidlertid konkludert med 
at B ikke antas å ha vært psykotisk på de tidspunkter da de handlinger saken gjelder, ble begått. 

(27) Etter min oppfatning kan den psykiske tilstand B befant seg i da avhørene fant sted, ikke være til 
hinder for at forklaringene kan leses opp. Det kan riktignok forekomme tilfeller hvor vitnet da 
forklaringen ble avgitt, var i en slik psykisk ubalanse at forklaringen må nektes opplest, jf. Rt-1995-
1295. Forutsetningen for dette må imidlertid være at forklaringen av denne grunn fremstår som lite 
pålitelig. I dette tilfellet finnes det ingen indikasjoner på at innholdet av forklaringene er påvirket av 
Bs mentale tilstand. Som tidligere nevnt, er to av de sju forklaringene som ble tillatt opplest, avgitt for 
retten. På et par punkter har B - på eget initiativ - senere korrigert navneopplysninger han har gitt, 
men det er for øvrig ikke påvist at forklaringene på noe punkt er uriktige. Tvert imot støttes hans 
forklaringer av de opplysninger som ellers foreligger. 

(28) Ved vurderingen av hvor stor vekt det kan legges på Bs forklaringer på punkter hvor det ikke finnes 
andre opplysninger, vil den psykiske tilstand han var i da forklaringene ble avgitt, være et moment. 
Siden B selv var tiltalt, ble imidlertid hans mentale tilstand grundig belyst i lagmannsretten. I 
lagmannens rettsbelæring til lagretten ble det også fremholdt at riktigheten av de forklaringer han 
hadde avgitt, måtte bedømmes i lys av de opplysninger man hadde om hans psykiske tilstand. 
Lagretten var derfor fullt på det rene med dette. 
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(29) På denne bakgrunn kan jeg ikke se at Bs psykiske tilstand var til hinder for at forklaringene ble 
opplest. 

(30) For det andre har forsvareren påberopt at når B nektet å avgi forklaring, burde saken mot B ha vært 
pådømt først, og saken mot de øvrige tiltalte ha vært utsatt. Som vitne i saken mot de øvrige tiltalte 
ville han i så fall ha hatt forklaringsplikt. 

(31) Jeg finner det imidlertid klart at den omstendighet at sakene mot de tiltalte ble forent, ikke kan være i 
strid med EMK artikkel 6 nr. 1. Tvert imot vil en forening av saken være den fremgangsmåte som 
normalt best sikrer sakens opplysning. Også av hensyn til tiltaltes rett til rettergang innen rimelig tid, 
ville det være uheldig å dele opp saksbehandlingen. 

(32) For det tredje er det fra forsvareren påberopt at forklaringen fra B ble lest opp etter at de øvrige tiltalte 
hadde forklart seg, men før den øvrige vitneførsel. På dette tidspunkt kunne lagmannsretten etter 
forsvarerens oppfatning ikke ha tilstrekkelig oversikt over hvor sentralt Bs forklaringer ville stå ved 
bevisbedømmelsen. Under henvisning til Høyesteretts uttalelse i Rt-2004-97 avsnitt 20 har 
forsvareren anført at lagmannsretten ikke skulle ha tatt stilling til spørsmålet om opplesning før etter 
at den øvrige bevisførsel eller i alle fall den vesentligste del av denne var gjennomført. 

(33) Jeg er enig i at i tilfeller hvor det avgjørende for opplesning er hvor sentralt den oppleste forklaring 
står i bevisbedømmelsen, vil retten som regel ikke ha tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til dette før 
den øvrige bevisførsel eller den vesentligste del av denne er gjennomført. Dersom det er tale om å lese 
opp forklaring fra et vitne som er til stede, vil forsvareren ha anledning til å stille spørsmål til vitnet, 
og det vil da ikke være avgjørende for om opplesning skal tillates, om vitneforklaringen er det eneste 
eller avgjørende bevis. Man kan i slike tilfeller ikke operere med noen generell regel om når 
opplesning i tilfelle skal skje. Særlig når det er tale om å lese opp forklaring fra en medtiltalt, vil det 
som oftest være mest hensiktsmessig at dette gjøres forholdsvis tidlig etter at de øvrige tiltalte har 
forklart seg. 

(34) Men uansett hvordan man ser på spørsmålet om på hvilket tidspunkt lagmannsretten burde ha tatt 
stilling til spørsmålet om forklaringene fra B skulle tillates opplest, kan jeg ikke se at dette har noen 
betydning for om de ankende parter har fått en rettferdig rettergang. 

(35) Ved vurderingen av om Bs forklaringer skulle tillates opplest, la lagmannsretten blant annet vekt på at 
Bs forklaringsvegring i alle fall delvis skyldtes at han var blitt utsatt for trusler på livet. 
Lagmannsretten fant det ikke godtgjort at truslene var fremsatt av noen av de tiltalte personlig, men 
etter lagmannsrettens oppfatning fremstod det som åpenbart at de var fremsatt av «personer i nettverk 
rundt dem». Under henvisning til Høyesteretts kjennelse i Rt-1994-469 fant lagmannsretten at dette 
måtte «tillegges ikke ubetydelig vekt i vurderingen av om det vil være i strid med kravet til «fair trial» 
å lese opp B sine forklaringer». 

(36) Fra de ankende parters forsvarer har det vært fremholdt at når det ikke var godtgjort at det var noen av 
de tiltalte som stod bak truslene, var det uriktig av lagmannsretten å legge vekt på de trusler B var 
utsatt for. Etter de ankende parters syn må det være en forutsetning for at det skal kunne gjøres unntak 
fra retten til krysseksaminasjon at de tiltalte selv direkte kan bebreides for å ha skapt den situasjon at 
vitnet uteblir eller nekter å forklare seg, jf. Høyesteretts kjennelse 17. september 2004 ( HR-2004-
1554-A) avsnitt 16. 

(37) Slik denne saken ligger an, finner jeg det ikke nødvendig å gå nærmere inn på denne 
problemstillingen. Det er riktig at Høyesterett i Rt-1994-469 har lagt til grunn at den særlige rett til 
krysseksaminasjon som følger av EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d, ikke gjelder i tilfeller hvor det er 
press fra tiltalte som er årsak til at vitnet ikke vil avgi forklaring. Men når B var til stede da 
forklaringene ble opplest, og de ankende parters forsvarere fikk anledning til å stille spørsmål til ham, 
var retten til krysseksaminasjon etter denne bestemmelsen tilfredsstilt. I denne saken har de trusler 
som ble fremsatt, først og fremst den betydning at de gjør det usannsynlig at B ville ha forklart seg om 
saken var blitt oppdelt. 

(38) Jeg er på dette grunnlag kommet til at opplesningen av Bs forklaringer verken var i strid med de 
tiltaltes særlige rett til krysseksaminasjon etter EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d eller med det generelle 
krav om rettferdig rettergang i artikkel 6 nr. 1. As, Ds, Es og Fs anker over saksbehandlingen må 
således forkastes. 

(39) Jeg går så over til å behandle Bs og Cs anker over straffutmålingen. 
(40) B er ved lagmannsrettens dom dømt for ved to tilfeller å ha hatt befatning med et meget betydelig 

kvantum narkotika. For det første er han dømt for ved ett tilfelle i juni 2003 å ha kjøpt ca. 6 kg 
HR-2004-2116-A - Rt-2004-1974 

Side 104 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 13:56 

amfetamin av A. For det andre er han dømt for i juni/juli 2003 å ha oppbevart ca. 4 kg av dette stoffet 
hos D. Begge disse forholdene er subsumert under straffeloven § 162 første og tredje ledd. 

 

(41) Videre er han dømt for i perioden fra mai/juni 2003 til 14. juli 2003 ved flere anledninger å ha kjøpt, 
oppbevart og overdratt amfetamin. Til sammen er det tale om kjøp av ca. 1 kg, oppbevaring av ca. 2 
kg og salg av ca. 3 kg. Alle disse tilfellene har karakter av grove narkotikaforbrytelser, og for disse 
forholdene er B dømt for overtredelser av straffeloven § 162 første og andre ledd. 

 

(42) I tillegg til disse forholdene er B ved tingrettens dom dømt for en simpel narkotikaforbrytelse, ett 
grovt og ett simpelt heleri og en overtredelse av legemiddelloven. 

 

(43) De dominerende elementer ved straffutmålingen er overtredelsene av straffeloven § 162 første og 
tredje ledd og § 162 første og andre ledd. 

 

(44) Lagmannsretten har lagt til grunn at B har hatt en sentral rolle i et distribusjonsnett for amfetamin i 
Trondheimsområdet, og at virksomheten har hatt et klart profittmotiv, selv om han tidvis også selv har 
misbrukt stoffet. 

 

(45) Etter min mening kvalifiserer de forhold B er dømt for, i utgangspunktet til en fengselsstraff på 
bortimot ni år. 

 

(46) Spørsmålet er hvor stort fradrag som skal gjøres på grunn av hans psykiske tilstand og fordi han ved 
sine forklaringer har bidratt til oppklaring av saken slik at flere er blitt domfelt. 

 

(47) For at en tilståelse skal kunne danne grunnlag for å gå under den ordinære strafferamme eller sette 
straffen til en mildere straffart, må den være «uforbeholden», jf. straffeloven § 59 andre ledd. Siden B 
nektet å forklare seg i retten, er det klart at han ikke kan anses å ha avgitt noen uforbeholden tilståelse. 
Men selv om han ikke har avgitt en uforbeholden tilståelse, kan de forklaringer han har avgitt, 
tillegges vekt i formildende retning ved straffutmålingen innenfor de ordinære strafferammene. 

 

(48) I dette tilfellet har de forklaringer B har avgitt under etterforskningen, vært av avgjørende betydning 
for oppklaring av saken. Aktor og forsvarer har for Høyesterett vært enige om at når B nektet å 
forklare seg under hovedforhandlingen for tingretten og under ankeforhandlingen for lagmannsretten, 
må det i alle fall delvis skyldes de trusler han er blitt utsatt for. På denne bakgrunn finner jeg at han - 
til tross for at han har nektet å avgi forklaring både for tingretten og for lagmannsretten, og han under 
ankeforhandlingen for lagmannsretten også reserverte seg mot de forklaringer han hadde avgitt under 
etterforskningen - ved straffutmålingen må få et betydelig fradrag for det bidrag hans forklaringer har 
hatt for oppklaring av saken. 

 

(49) Lagmannsretten har lagt til grunn at B har en bipolar affektiv lidelse, men at han ikke har hatt en slik 
betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen som straffeloven § 56 
bokstav c krever for å sette ned straffen til under det lavmål som er bestemt for handlingen, eller til en 
mildere straffart. Dette er imidlertid ikke til hinder for at det ved straffutmålingen innenfor de 
alminnelige strafferammer kan tas hensyn til hans mentale tilstand. Etter det som er opplyst, har B 
over tid svingt mellom maniske og depressive tilstander. Selv om de handlinger han har foretatt, ikke 
kan sies å være sykelig motivert, finner jeg at det ved straffutmålingen må legges en viss vekt på hans 
psykiske lidelse. 

 

(50) Etter en samlet vurdering finner jeg at straffen for B passende kan settes til fengsel i seks år og seks 
måneder. Fradraget for varetekt utgjør 382 dager. 

 

(51) C er dømt for 23. juni 2003 på strekningen fra X til --veien -- i Trondheim å ha oppbevart ca. 6 kg 
amfetamin i personbil som han førte. Det er tale om et meget betydelig kvantum narkotika. Cs rolle er 
imidlertid svært begrenset. Han bistod B som sjåfør ved transport av stoffet. Etter det som er lagt til 
grunn av tingretten og lagmannsretten, kan man ikke se bort fra at det kom som en overraskelse på 
ham at det var tale om et så stort kvantum som ca. 6 kg. Som tingretten bemerker, må det legges til 
grunn at Cs befatning med narkotikaen «tross alt var relativt perifer og skjedde over et meget kort 
tidsrom». 

 

(52) På grunn av størrelsen av det kvantum amfetamin C har hatt befatning med, er han dømt for 
overtredelse av straffeloven § 162 første og tredje ledd, som har en minstestraff på tre års fengsel. C er 
tidligere ved dommer av Trondheim tingrett 19. og 27. mai 2003 dømt for grovt tyveri, overtredelse 
av alkoholloven og heleri av tobakksvarer. Straffen ble i den siste dom, som en fellesstraff med de 
forhold som ble pådømt i den første, satt til ubetinget bot og betinget fengsel i 120 dager med fradrag 
for 13 dager i varetekt. Prøvetiden var to år, og da den handling denne saken gjelder, er begått i 
prøvetiden for den betingede del av dommen av 27. mai 2003, og straffen bør utmåles som en 
fellesstraff, blir minstestraffen fengsel i tre år og en måned, jf. straffeloven § 54 nr. 3. 
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(53) C har imidlertid avgitt en uforbeholden tilståelse. Straffeloven § 59 andre ledd gir da adgang til å gå 
under den fastsatte minstestraff. 

 

(54) På grunn av Cs begrensede rolle ved oppbevaringen av amfetaminpartiet og den uforbeholdne 
tilståelse han har avgitt, finner jeg at straffen for ham bør settes til fengsel i to år og seks måneder. 

 

(55) Jeg stemmer for denne kjennelse og dom: 
1. Ankene fra A, D, E og F over lagmannsrettens saksbehandling forkastes. 

 

2. I lagmannsrettens dom - domsslutningen punkt 2 - gjøres den endring at straffen for B settes til 
fengsel i 6 - seks - år og 6 - seks - måneder. I straffen fragår 382 - trehundreogåttito - dager for 
varetektsfengsel. 

 

3. I lagmannsrettens dom - domsslutningen punkt 6 - gjøres den endring at straffen for C settes til 
fengsel i 2 - to - år og 6 - seks - måneder. 

 

 

(56) Dommer Øie: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(57) Dommer Støle: Likeså. 
 

(58) Dommer Matningsdal: Likeså. 
 

(59) Dommer Gjølstad: Likeså. 
 

(60) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

kjennelse og dom: 
 

1. Ankene fra A, D, E og F over lagmannsrettens saksbehandling forkastes. 
 

2. I lagmannsrettens dom - domsslutningen punkt 2 - gjøres den endring at straffen for B settes til 
fengsel i 6 - seks - år og 6 - seks - måneder. I straffen fragår 382 - trehundreogåttito - dager 
for varetektsfengsel. 

 

3. I lagmannsrettens dom - domsslutningen punkt 6 - gjøres den endring at straffen for C settes til 
fengsel i 2 - to - år og 6 - seks - måneder. 

 

HR-2004-2116-A - Rt-2004-1974 
Side 106 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 13:56 

Norges Høyesterett - HR-2004-1924-A - Rt-2004-1789 
Instans Norges Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2004-11-19 
Publisert HR-2004-1924-A - Rt-2004-1789 
Stikkord Straffeprosess. Narkotikasak. Opplesning av tidligere forklaringer. 
Sammendrag To kvinner ble innstevnet som vitner under lagmannsrettens behandling av en amfetaminsak, 

men nektet å forklare seg. Høyesterett kom til at domfellelsene i saken ikke i avgjørende grad 
var basert på tidligere avgitte forklaringer fra søstrene, slik at straffeprosessloven § 296 og 
EMK artikkel 6. nr. 1 sammenholdt med nr. 3 bokstav d ikke var til hinder for opplesing av 
forklaringene. Den ene kvinnens samboer var blant de siktede, og kvinnen var ikke gjort 
oppmerksom på sin rett til å nekte å forklare seg som vitne etter straffeprosessloven § 122. 
Forklaringen som ble lest opp, gjaldt utelukkende kvinnens eget forhold, og siden hun var gjort 
oppmerksom på sin rett til å nekte å forklare seg som tiltalt, ble opplesing av forklaringen 
tillatt. 

Saksgang Agder lagmannsrett - Høyesterett HR-2004-1924-A, (sak nr. 2004/1261), straffesak, anke. 
Parter A, B, C og D (advokat Thomas Randby - til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet 

(statsadvokat Erik Erland Holmen). 
Forfatter Øie, Skoghøy, Gussgard, Flock, Aasland. 

(1) Dommer Øie: Saken gjelder adgangen til å lese opp under hovedforhandlingen i en straffesak 
forklaringer som er avgitt tidligere. 

(2) Kristiansand tingrett avsa 17. februar 2004 dom i en amfetaminsak med ni tiltalte. Anken til 
Høyesterett gjelder fire av de tiltalte: A, B, C og D. 

(3) A ble i tingretten dømt for sju overtredelser av straffeloven § 162 om narkotikaforbrytelse. Han ble 
blant annet funnet skyldig i å ha medvirket til erverv og overdragelse av ca. fire kilo amfetamin. 
Straffen ble satt til ubetinget fengsel i seks år. 

(4) B ble dømt for tre overtredelser av straffeloven § 162, samt for overtredelse av straffeloven § 162 b 
om dopingforbrytelse, våpenloven, vegtrafikkloven og legemiddelloven. Han ble blant annet funnet 
skyldig i å ha medvirket til erverv av ca. fem kilo amfetamin og til overdragelse av ca. to kilo 
amfetamin. Straffen ble satt til ubetinget fengsel i sju år. Straffen var en fellesstraff med resttid etter 
prøveløslatelse fra soning av en tidligere dom. 

(5) C ble dømt for tre overtredelser av straffeloven § 162. Han ble funnet skyldig i å ha medvirket til 
overdragelse av til sammen ca. to kilo amfetamin ved to anledninger og for oppbevaring av ett av 
disse kiloene. Straffen ble satt til ubetinget fengsel i fem år. 

(6) D ble dømt for overtredelse av straffeloven § 162 og § 317 om heleri. Han ble blant annet funnet 
skyldig i medvirkning til overdragelse av ca. en kilo amfetamin. Straffen ble satt til ubetinget fengsel i 
ett år og seks måneder. Straffen var en fellesstraff med en tidligere betinget dom. 

(7) A, B, C og D anket til Agder lagmannsrett over bevisvurderingen under skyldspørsmålet på alle 
punkter hvor de var funnet skyldig, men ikke alle tiltaleposter ble fremmet til ankebehandling. 
Påtalemyndigheten anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet for en tiltalepost som C var 
frifunnet for, samt over straffutmålingen overfor D. Også fire av de andre tiltalte anket. 

(8) I dom 28. juni 2004 la lagmannsretten la til grunn at B hadde kjøpt ca. 3,8 kilo amfetamin, mot ca. 
fem kilo i tingretten. C ble frifunnet for oppbevaring av ca en kilo amfetamin. For øvrig ble A, B, C 
og D dømt for de tiltaleposter som lagmannsretten behandlet for deres vedkommende. Straffen for 
disse forholdene og for de forhold som var rettskraftig avgjort av tingretten, ble satt til ubetinget 
fengsel i henholdsvis fem år for A og B, fire år og seks måneder for C og ett år og seks måneder for D. 

(9) A, B, C og D har anket til Høyesterett over lagmannsrettens saksbehandling. De har gjort gjeldende at 
lagmannsretten begikk en feil da den tillot at to forklaringer som var avgitt forut for 
hovedforhandlingen av E og F ble lest opp. Opplesning av begge forklaringer er etter de ankende 
parters syn i strid med straffeprosessloven § 297 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) 
artikkel 6 nr. 1 sammenholdt med nr. 3 d. Opplesning av Es forklaring er dessuten brudd på 
straffeprosessloven § 122 fordi E under avhøret ikke ble orientert om sin rett etter § 122 til å nekte å 
forklare seg. - As anke gjaldt også straffutmålingen, men denne delen av anken er ikke tillatt fremmet. 
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(10) Etter at ankefristen var utløpt, anket også en femte tiltalt, G. Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste 
anken ved kjennelse 1. november 2004 fordi anken var for sent fremsatt, og vilkårene for oppreisning 
ikke var oppfylt. Kjæremålsutvalget ga imidlertid uttrykk for at G ved sin forsvarer under 
ankeforhandlingen kunne få anledning til å argumentere for at vilkårene er oppfylt for å tillegge en 
eventuell feil virkning også overfor ham, jf. straffeprosessloven § 342 tredje ledd andre punktum. 

 

(11) Jeg er kommet til at ankene ikke kan føre frem. 
 

(12) E var Cs samboer. Hun var selv siktet for innførsel av 30 kilo amfetamin, men hennes sak er fortsatt 
under etterforskning. F er søsteren til E. 

 

(13) Søstrene E/F ble ikke innstevnet som vitner i tingretten. Det ble de derimot i lagmannsretten. Der 
møtte de under ankeforhandlingen, men meddelte at de ikke ønsket å forklare seg og ble derfor 
dimittert. Påtalemyndigheten krevde deretter at forklaringer de tidligere hadde avgitt, ble lest opp. 
Forsvarerne protesterte. Lagmannsretten tillot ved kjennelse 8. juni 2004 at en nærmere angitt del av 
en forklaringen som E hadde avgitt som siktet i et fengslingsmøte i Nedenes tingrett 24. oktober 2003, 
samt en politiforklaring som F hadde avgitt som vitne 20. oktober 2003, ble lest opp. Kjennelsen ble 
avsagt etter at det vesentligste av den øvrige bevisførsel om skyldspørsmålet var fullført. Det heter 
blant annet i kjennelsen: 

«Aktors eventuelle opplesning av de to forklaringer tar sikte på å underbygge 
troverdigheten til H, et vitne som av så vel aktor som forsvarere er ansett som et sentralt vitne 
i saken. H har møtt i lagmannsretten og her gitt forklaring om hva hun er blitt fortalt av 
nettopp E og F. Under sin eksaminasjon av så vel H som andre vitner har det fra forsvarerhold 
vært søkt påvist at hun er et lite troverdig vitne. 

Lagmannsretten finner, etter en samlet vurdering av de bevisligheter som foreligger i saken, 
ikke å kunne anse forklaringene fra E og F som noe dominerende eller avgjørende bevis i 
saken, verken direkte eller indirekte ved vurderingen av Hs troverdighet, en troverdighet som 
må vurderes ut fra en lang rekke andre bevismomenter. Det bemerkes her at den del av Es 
rettslige forklaring som er begjært opplest, kun gjelder hennes eget forhold. 

Både E og F har helt nektet å avgi forklaring i lagmannsretten, og forsvarerne har således 
vært avskåret fra å stille kontrollerende og/eller supplerende spørsmål til dem. 
Lagmannsretten finner at dette ikke uten videre innebærer at opplesning vil være i strid med 
EMK artikkel 6 nr. 3 d. Denne bestemmelse må sees i sammenheng med artikkelens nr. 1. 
Først når en eventuell opplesning etter en samlet vurdering kan sies å krenke en tiltalts rett til 
rettferdig rettergang, må den avskjæres i medhold av nr. 3 d. Dette finnes her ikke å ville være 
tilfellet.» 

 

(14) Jeg ser først på anførselen om at det var i strid med straffeprosessloven § 297 og EMK artikkel 6 nr. 1 
sammenholdt med nr. 3 d å lese opp forklaringene fra søstrene E/F. 

 

(15) Etter mitt syn er det naturlige rettslige utgangspunkt straffeprosessloven § 296, og ikke § 297, siden 
både E og F møtte i lagmannsretten, men benyttet sin rett til å nekte å forklare seg. Paragraf 296 åpner 
blant annet for å lese opp vitneforklaringer når et vitne nekter å forklare seg. Bestemmelsen må 
imidlertid anvendes med de begrensninger som følger av EMK artikkel 6 nr. 1 om rettferdig 
rettergang sammenholdt med nr. 3 d om retten til krysseksaminasjon, jf. blant annet avgjørelsen i Rt-
1990-1221. Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har i en rekke saker uttalt seg om 
rekkevidden av disse begrensningene. Fra de senere år viser jeg særlig til dom 27. februar 2001 i 
saken Lucà mot Italia (sak nr. 33354/96) ( EMD-1996-33354), hvor det heter i avsnitt 39 og 40: 

«39. The evidence must normally be produced at a public hearing, in the presence of the accused, 
with a view to adversarial argument. There are exceptions to this principle, but they must not 
infringe the rights of the defence. As a general rule, paragraphs 1 and 3 (d) of Article 6 require 
that the defendant be given an adequate and proper opportunity to challenge and question a 
witness against him, either when he makes his statement or at a later stage (see Lüdi v. 
Switzerland, judgment of 15 June 1992, Series A no. 238, p. 21, § 49, and Van Mechelen and 
Others, cited above, p. 711, § 51). 

40. As the Court has stated on a number of occasions (see, among other authorities, Isgrò v. Italy, 
judgment of 19 February 1991, Series A no. 194-A, p. 12, § 34, and Lüdi, cited above, p. 21, § 
47), it may prove necessary in certain circumstances to refer to depositions made during the 
investigative stage (in particular, where a witness refuses to repeat his deposition in public owing 
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to fears for his safety, a not infrequent occurrence in trials concerning Mafia-type organisations). 
If the defendant has been given an adequate and proper opportunity to challenge the depositions, 
either when made or at a later stage, their admission in evidence will not in itself contravene 
Article 6 §§ 1 and 3 (d). The corollary of that, however, is that where a conviction is based solely 
or to a decisive degree on depositions that have been made by a person whom the accused has had 
no opportunity to examine or to have examined, whether during the investigation or at the trial, 
the rights of the defence are restricted to an extent that is incompatible with the guarantees 
provided by Article 6 (see Unterpertinger v. Austria, judgment of 24 November 1986, Series A 
no. 110, pp. 14-15, §§ 31-33; Saïdi v. France, judgment of 20 September 1993, Series A no. 261-
C, pp. 56-57, §§ 43-44; and Van Mechelen and Others, cited above, p. 712, § 55; see also Dorigo 
v. Italy, application no. 33286/96, Commission's report of 9 September 1998, § 43, unpublished, 
and, on the same case, Committee of Ministers Resolution DH (99) 258 of 15 april 1999).» 

 

(16) Vurderingstemaet som EMD her stiller opp, er altså om en fellende dom bare eller i avgjørende grad 
vil være basert på vitneforklaringer som er avgitt av personer som den tiltalte ikke har hatt anledning 
til å avhøre eller la avhøre. En tilsvarende formulering er brukt i dom 5. desember 2002i saken Craxi 
mot Italia (sak nr. 34896/97) ( EMD-1997-34896) avsnitt 86. 

 

(17) Høyesterett har i en rekke saker benyttet lignende formuleringer. I avgjørelsen i Rt-1990-1221 ble det 
for eksempel lagt til grunn at en politiforklaring ikke kan leses opp dersom en fellende avgjørelse av 
skyldspørsmålet «hovedsakelig vil måtte bygge på» forklaringen. I avgjørelsen i Rt-1999-757 ble 
formuleringen «det avgjørende eller et hovedsakelig bevis» brukt. 

 

(18) I noen avgjørelser fra de senere år er den rettslige norm imidlertid formulert noe annerledes. I 
avgjørelsen i Rt-2001-29 heter det på side 33: 

«På denne bakgrunn er det en reell mulighet for at opplesningen av Ds politiforklaring har 
hatt en utslagsgivende betydning i den samlede bevisbedømmelse, og at den således fremstilte 
seg som et viktig og kanskje nødvendig bevis.» 

 

(19) I avgjørelsen i Rt-2004-97 avsnitt 17 omtales den siterte formuleringen som en «presisering - og 
antagelig modifikasjon - i vurderingstemaet», sammenlignet med tidligere høyesterettspraksis. Og i 
saken i Rt-2004-897 formulerer Høyesterett i avsnitt 17 vurderingstemaet slik: 

«Som påpekt følger det av Høyesteretts praksis at opplesning av en politiforklaring i en 
situasjon som den foreliggende, må nektes dersom det er en reell mulighet for at forklaringen 
vil kunne få en utslagsgivende betydning ved den samlede bevisbedømmelsen.» 

 

(20) Jeg finner ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om hvorvidt den endrede måten å formulere 
vilkårene for å lese opp forklaringer er uttrykk for et endret syn på hvilke krav som gjelder. 
Avgjørende for meg er at § 296 ikke selv stiller opp begrensninger i adgangen til å lese opp 
forklaringer når et vitne nekter å forklare seg. Jeg finner derfor ikke rettskildemessig grunnlag for å 
tolke inn strengere begrensninger enn dem som følger av EMK artikkel 6 nr. 1 sammenholdt med nr. 3 
d, slik begrensningene er forstått av EMD. Og det er ikke noe i de nevnte avgjørelser som tyder på at 
Høyesterett har ment å legge til grunn strengere krav enn EMD har stilt opp. 

 

(21) Spørsmålet må etter dette være om domfellelsene i vår sak bare eller i avgjørende grad er basert på de 
vitneforklaringer som ble lest opp. Lagmannsretten la i kjennelsen som tillot opplesning, til grunn at 
forklaringene fra søstrene E/F ikke ville være «noe dominerende eller avgjørende bevis». Den 
etterfølgende dommen bekrefter dette synet. Den øvrige bevisførsel var meget omfattende. En 
vesentlig del av amfetaminet var beslaglagt hos en av de tiltalte, en rekke vitner ble avhørt, og det ble 
også fremlagt utskrifter fra kommunikasjonsavlytting, oversikt over flyreservasjoner og 
dagboknotater. Formålet med å lese opp forklaringene fra søstrene E/F var særlig å kaste lys over 
troverdigheten til det sentrale vitnet H. Hs troverdighet var imidlertid også et sentralt spørsmål ved en 
stor del av den øvrige bevisførsel. 

 

(22) Jeg finner på denne bakgrunnen at domfellelsene i vår sak ikke i avgjørende grad er basert på 
forklaringene fra søstrene E/F. Følgelig ble det ikke begått noen feil da forklaringene ble lest opp. 

 

(23) Søstrene E/F var ikke til stede da forklaringene ble lest opp. Forsvareren har anført at dette i seg selv 
var en feil fordi det kan tenkes at vitnene likevel ville ha svart på spørsmål etter at forklaringene ble 
lest opp. Siden det ikke dreier seg om avgjørende bevis, kan det etter mitt syn ikke være noen feil at 
forklaringene ble lest opp uten at vitnene var til stede. Men jeg tilføyer at det etter omstendighetene er 
anbefalelsesverdig at vitner som nekter å forklare seg, er til stede dersom forklaringene deres blir lest 
opp selv om det ikke dreier seg om avgjørende bevis. 
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(24) Forsvareren har videre hevdet at det var en feil at vår sak ikke ble forent til felles behandling med 
saken mot E. Alternativt burde saken mot E ha blitt pådømt først. Sannsynligheten for at E ville ha 
forklart seg under hovedforhandlingen ville etter forsvarerens mening ha vært langt større dersom hun 
hadde blitt avhørt som tiltalt og ikke som vitne. Og dersom E hadde forklart seg, ville også 
mulighetene for at F hadde forklart seg vært større. Heller ikke på dette punkt kan jeg se at det er 
begått noen feil. Som fremholdt i Rt-2003-1808 avsnitt 23 er det ikke noe vilkår for at tidligere 
forklaringer fra personer som er siktet i samme saksforhold, skal tillates opplest at sakene mot dem 
blir eller har vært forsøkt forent. Etter mitt syn var det i dette tilfellet heller ikke praktisk mulig å 
forene sakene eller å iretteføre saken mot E først. 

 

(25) Jeg går nå over på spørsmålet om det var i strid med straffeprosessloven § 122 å lese opp forklaringen 
til E. Bestemmelsen fritar bestemte persongrupper fra vitneplikt, blant annet en person som lever 
sammen med den siktede i et ekteskapslignende forhold. Vitnet skal gjøres oppmerksom på sin rett til 
å nekte å forklare seg før det blir avhørt, jf. § 127 første ledd. 

 

(26) E var samboer med C, og det er ikke bestridt at de to levde sammen i et ekteskapslignende forhold, jf. 
straffeprosessloven § 122. E ble i tingretten ikke gjort kjent med sin rett til å nekte å forklare seg som 
vitne. Bakgrunnen var at hun forklarte seg som siktet i egen sak og ikke som vitne. Det går frem av 
rettsboken at hun ble gjort kjent med sin rett som siktet til å nekte å forklare seg, og at hun var villig 
til å forklare seg. 

 

(27) I avgjørelsen i Rt-1988-314 la Høyesterett på side 323 til grunn at det ikke var noen feil at en person 
som hadde forklart seg som tiltalt, og som var gjort kjent med sin rett som tiltalt til å nekte å forklare 
seg, ikke også var gjort kjent med sin rett etter § 122 til å nekte å forklare seg som vitne. Det 
avgjørende var at han var kjent med sin rett til å nekte å avgi forklaring. 

 

(28) E var gjort kjent med at hun ikke hadde forklaringsplikt. Hun visste dessuten at samboeren var siktet. 
Forklaringen som ble lest opp, gjaldt utelukkende Es eget forhold; ikke samboerens forhold. I tråd 
med avgjørelsen i Rt-1988-314 kan jeg da ikke se at det var noen feil at forklaringen ble lest opp selv 
om E ikke var gjort kjent med sin rett etter § 122. Ankene kan derfor heller ikke føre frem på dette 
punktet. 

 

(29) Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Ankene forkastes. 
 

(30) Dommer Skoghøy: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(31) Dommer Gussgard: Likeså. 
 

(32) Dommer Flock: Likeså. 
 

(33) Dommer Aasland: Likeså. 
 

(34) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

kjennelse: 
 

Ankene forkastes. 
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Norges Høyesterett - HR-2004-1885-A - Rt-2004-1719 
Instans Norges Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2004-11-11 
Publisert HR-2004-1885-A - Rt-2004-1719 
Stikkord Straffeprosess. Opplesning av politiforklaring. 
Sammendrag I sak om legemsbeskadigelse, jf straffeloven § 229, hadde retten tillatt opplesning av 

politiforklaringer avgitt av tiltaltes bror og far. Høyesterett kom til at den adgang til å lese opp 
politiforklaringer som følger av Rt-2003-1808, også måtte gjelde for vitner som etter 
straffeprosessloven § 122 er helt fritatt for vitneplikt. Betydningen av straffeprosessloven § 
126 drøftes. 

Saksgang Bergen tingrett - Gulating lagmannsrett LG-2004-7296 - Høyesterett HR-2004-1885-A, (sak 
nr. 2004/1279), straffesak, anke. 

Parter A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan 
Kjelby). 

Forfatter Gussgard, Oftedal Broch, Stabel, Flock, Gjølstad. 

(1) Dommer Gussgard: Saken gjelder spørsmål om det var en saksbehandlingsfeil å tillate opplesning av 
vitneforklaringer. 

(2) Bergen tingrett avsa 26. januar 2004 dom der A ble funnet skyldig i legemsbeskadigelse av sin bror, B. 
Dommen har denne domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1978dømmes for overtredelse av strl. § 229, 1. ledd, jfr. strl. § 61, til en straff 
av fengsel i 5 - fem - måneder. 

Til fradrag går 17 - sytten - dager for utholdt varetekt, jfr. strl. § 60. 
2. A, født 0.0.1978, pålegges å erstatte staten sakens omkostninger med kr 1.000.»

(3) I anke over saksbehandlingen gjorde domfelte gjeldende at tingretten i strid med EMK artikkel 6 nr. 3 
bokstav d jf. nr. 1 hadde tillatt opplesning av politiforklaringer avgitt av hans far og av broren. 
Subsidiært ble det anket over straffutmålingen. 

(4) Gulating lagmannsrett henviste bare anken over saksbehandlingen til ankeforhandling, og i medhold 
av straffeprosessloven § 333 ble saken behandlet skriftlig. Kjennelse ble avsagt 9. juni 2004 ( LG-
2004-7296) med slik slutning: 

«Anken forkastes.» 
(5) A har påanket denne kjennelsen til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen, og det er i korthet 

gjort gjeldende: 
(6) Både faren og broren brukte den rett som straffeprosessloven § 122 gir dem til å nekte å forklare seg 

for tingretten. I henhold til avgjørelsen i Rt-2003-1808 er kravet i EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d 
normalt oppfylt dersom tiltalte eller hans forsvarer har fått tilstrekkelig anledning til å imøtegå og 
stille spørsmål til vitnet. Det er ikke et vilkår at vitnet svarer på de spørsmålene som blir stilt. Men den 
saken gjaldt et vitne som nektet å forklare seg med hjemmel i straffeprosessloven § 123. Situasjonen 
er en annen når nektelsesgrunnlaget er § 122, som - i motsetning til § 123 - helt fritar for vitneplikt. I 
slike tilfeller kan det ikke kreves at vitnet møter til hovedforhandlingen, jf. § 126 annet og tredje ledd, 
og vitnet kan dermed heller ikke avhentes. Når vitnet ikke møter, får tiltalte ingen mulighet til å stille 
spørsmål. De tilfellene der vitnet møter, må likestilles med situasjonen der vitnet ikke møter. Det vil 
bero på en tilfeldighet om et vitne er klar over sin adgang til å unnlate å møte frem. Dersom vitnet 
møter, men ikke vil forklare seg, skal vedkommende dimitteres. Det kan ikke kreves at vitnet blir 
værende, slik at tiltalte får en formell mulighet til å stille spørsmål. Ut over dette må det foretas en 
totalvurdering av om strafforfølgningen av tiltalte fremstår som forsvarlig og rettferdig, jf. EMK 
artikkel 6 nr. 1. 

(7) Jeg er kommet til at anken må forkastes. 
(8) Tiltalen i denne straffesaken gjelder et slagsmål som fant sted en kveld sommeren 2003 på en 

campingplass der tiltalte, hans far og bror skulle overnatte sammen. Tiltalte avga forklaring for 
tingretten, men husket lite av hendelsen. I dommen heter det om dette: 
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«Retten har lagt liten vekt på tiltaltes forklaring, da han har forklart at han husker lite fra 
hendelsen på Hokksund camping, dels på grunn av at han var sterkt beruset og dels på grunn 
av tiden som er gått. Han husket ikke foranledningen til basketaket, eller om det startet inne i 
teltet eller utenfor. Han har erkjent å ha slått til broren, men hevder at de var like gode begge 
to, og benekter at han hadde til hensikt å skade broren.» 

 

(9) Både faren og broren møtte etter innkalling som vitner i tingretten. 
 

(10) Etter at tiltalte hadde forklart seg, ble hans bror gjort kjent med sin rett etter straffeprosessloven § 122 
til å nekte å forklare seg eller svare på spørsmål i anledning saken. Broren ønsket ikke å forklare seg. 
Aktor bad om samtykke til å lese opp hans politiforklaring, noe forsvareren motsatte seg. I en kort 
pause i forhandlingene forlot broren tinghuset i strid med pålegg fra retten om å bli til det var tatt 
standpunkt til begjæringen om opplesning av politiforklaringen. Det ble besluttet å hente ham, men 
politiet fant ham ikke. 

 

(11) Heller ikke tiltaltes far ønsket å forklare seg. På begjæring fra aktor avsa tingretten kjennelse for at 
forklaringen kunne leses opp. Retten viste til den avgjørelsen som nå er inntatt i Rt-2003-1808 og fant 
at tiltaltes rett til å stille spørsmål til vitnet var tilstrekkelig ivaretatt ved at hans forsvarer ville få 
anledning til å stille spørsmål etter opplesningen. Aktor og forsvareren fikk anledning til å stille 
spørsmål til vitnet etter at politiforklaringen var lest opp, og faren hadde fastholdt at han ikke ville 
uttale seg. 

 

(12) I den påfølgende kjennelsen som ga adgang til opplesning av brorens forklaring, la retten til grunn at 
han var uteblitt fra rettsmøtet uten gyldig forfall. Retten konstaterte at tiltalte ikke på noe stadium i 
saken hadde fått anledning til å stille spørsmål til broren. Retten vurderte da om en domfellelse 
hovedsakelig må bygge på Bs vitneforforklaring, men kom til at forklaringen ikke var å anse som et 
hovedsakelig bevis, og at det således var adgang til å lese opp politiforklaringen, på tross av den 
manglende kontradiksjon. Det ble vist til farens politiforklaring og til vitneforklaring fra en 
politibetjent som var kommet til campingplassen og fikk forklaringer om hendelsesforløpet både fra 
fornærmede selv og fra foreldrene. Det var dessuten lagt fram en legeerklæring og fotomappe. 

 

(13) I anken til lagmannsretten over saksbehandlingen gjorde tiltalte gjeldende den anførsel som også er 
grunnlaget for anken til Høyesterett, og som jeg tidligere har redegjort for. Den går ut på at den 
adgang til å lese opp politiforklaringer som følger av Rt-2003-1808, ikke kan gjelde for vitner som 
etter straffeprosessloven § 122 er helt fritatt for vitneplikt. Lagmannsretten fant at vilkårene for å lese 
opp farens og brorens politiforklaringer var oppfylt. Etter å ha gjengitt de sentrale avsnittene fra 
avgjørelsen i Rt-2003-1808, uttalte lagmannsretten om dette: 

«Lagmannsretten kan ikke se at det i denne saken er grunnlag for å etablere et slikt skille 
som anført av tiltalte. Også vitner som kan påberope seg fritak for vitneplikt etter strprl. § 122 
- slik både tiltaltes far og bror hadde anledning til - har møteplikt i medhold av strprl. § 108, 
dersom de blir innkalt av retten, jfr. Bjerke/Keiserud side 447. Verken tiltaltes bror eller far 
hadde for øvrig gitt retten slik forhåndsmeddelelse som angitt i strprl. § 126, siste ledd, uten at 
dette i utgangspunktet kan sees å ha noen betydning i saken. Når tiltalte i forhold til sin far 
som møtende vitne har hatt adgang til å imøtegå hans politiforklaring og utspørre ham, finner 
lagmannsretten at tiltaltes rett til å avhøre et vitne mot ham må være oppfylt. Opplesning av 
farens politiforklaring må således tillates - under forutsetning av at forfølgningen av tiltalte ut 
fra en totalbedømmelse fremstår som forsvarlig og rettferdig, jfr. nedenfor.» 

 

(14) Avslutningsvis ga lagmannsretten uttrykk for at den fant at strafforfølgningen mot tiltalte ut fra en 
totalbedømmelse tilfredsstilte de krav «EMK artikkel 6 og alminnelig norsk prosessrett stiller til en 
forsvarlig og rettferdig rettergang», selv om politiforklaringene til faren og broren ble tillatt opplest. 

 

(15) Både tingretten og lagmannsretten har basert seg på avgjørelsen i Rt-2003-1808. I den saken ble det 
redegjort for at det etter praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) kan gjøres enkelte 
unntak fra bestemmelsene i EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d om at vitner som blir ført mot tiltalte, som 
hovedregel må forklare seg i offentlig rettsmøte i tiltaltes nærvær. Forutsetningen er at forfølgningen 
etter en totalbedømmelse fremstår som forsvarlig og rettferdig, jf. EMK artikkel 6 nr. 1. Det heter 
videre i avsnitt 17: «Selv om en forklaring som er avgitt under etterforskningen, er det eneste eller 
avgjørende bevis, kan forklaringen under denne forutsetning tillates opplest, såfremt tiltalte eller hans 
forsvarer har fått en passende og tilstrekkelig anledning til å imøtegå og stille spørsmål til vitnet enten 
da forklaringen ble avgitt, eller på et senere stadium av forfølgningen ...» Og i avsnitt 18 heter det at 
under nevnte forutsetning kan forklaringen leses opp «selv om vitnet påberoper en gyldig grunn for å 
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nekte å forklare seg eller av andre grunner nekter å svare, ...». 
 

(16) Jeg er enig med lagmannsretten når den kom til at det ikke kunne være avgjørende at faren og broren 
kunne nekte å forklare seg under henvisning til straffeprosessloven § 122, og jeg kan heller ikke se at 
det er grunnlag for å hevde at tiltalte ikke får en rettferdig rettergang når vitnenes forklaringer tillates 
lest opp. 

 

(17) I Rt-2003-1808 ble ikke grunnlaget for nektelsen tillagt vekt, og jeg finner ikke noen reell begrunnelse 
for å vurdere spørsmålet om opplesning av forklaring avgitt under etterforskning forskjellig, alt 
ettersom hjemmelen for vitnets rett til å nekte å forklare seg er straffeprosessloven § 122 eller § 123. 
Dersom de vilkår som fremgår av i Rt-2003-1808 er oppfylt, må en politiforklaring kunne leses opp, 
også ved fritak for vitneplikt etter § 122. Etter min vurdering har bestemmelsene i § 126 annet og 
tredje ledd ingen rettslig betydning for dette spørsmål. 

 

(18) Siden § 126 er brakt inn i saken, vil jeg si noe om den. Utgangspunktet er straffeprosessloven § 108, 
som fastslår at enhver etter innkalling plikter «å møte som vitne og forklare seg overfor retten». De 
påberopte bestemmelsene § 126 annet og tredje ledd lyder: 

«Innkalles et vitne som har rett til å nekte å gi forklaring om det forhold det skal spørres 
om, kan det i stevningen tilføyes at fremmøte er unødvendig dersom vitnet er bestemt på å 
nekte å forklare seg. 

Melder et vitne tidsnok før rettsmøtet at det vil nekte å gi forklaring, skal stevningen 
tilbakekalles om nektelsen finnes grunnet.» 

 

(19) Forarbeidene sier ikke mer enn at tvistemålsloven § 210 har tilsvarende regler. Hensynene bak er 
åpenbart bare å søke å unngå at vitner påføres uleilighet ved å måtte møte for retten når fremmøte ikke 
vil ha betydning for sakens opplysning. Etter annet ledd er det innkallende myndighet som har 
utspillet, etter tredje ledd er det vitnet. Reglene endrer ikke utgangspunktet om møteplikt etter § 108 
også for disse vitnene. 

 

(20) Bestemmelsene har etter det opplyste nærmest ikke hatt noen betydning i praksis - fremgangsmåten 
brukes ikke. 

 

(21) Det er en klar sammenheng mellom § 126 annet og tredje ledd og lovens regler om adgangen til 
opplesning av forklaringer avgitt under etterforskningen, som ble vedtatt samtidig, og som er inntatt i 
§ 296 og § 297. Sistnevnte regler er senere blitt fortolket på bakgrunn av EMK og er gitt et innhold 
som er modifisert i forhold til det en kan lese ut fra ordlyden. Høyesterett har behandlet dette i en lang 
rekke avgjørelser. Også § 126 annet og tredje ledd må vurderes i relasjon til de regler som EMK 
oppstiller, og på bakgrunn av de retningslinjer for opplesning av blant annet politiforklaringer som 
EMD har trukket opp. Det at et vitne møter frem, har større betydning i dag enn tidligere for 
opplesningsadgangen og dermed for sakens opplysning. Etter någjeldende regler på dette området, er 
grunnlaget for å ha regler som i § 126 annet og tredje ledd, bortfalt. Når bestemmelsene heller ikke 
har vært tatt i bruk i praksis, må de i dag kunne anses som «foreldet» - og ikke lenger gjeldende rett. 
Noe annet er at et vitne kan oppnå å få samtykke til å unnlate å møte, men dette skjer etter en 
vurdering av om det er nødvendig for sakens opplysning at vitnet møter. 

 

(22) Ut fra dette må anken forkastes. 
 

(23) Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Anken forkastes. 
 

(24) Dommer Oftedal Broch: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(25) Dommer Stabel: Likeså. 
 

(26) Dommer Flock: Likeså. 
 

(27) Dommer Gjølstad: Likeså. 
 

(28) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

kjennelse: 
 

Anken forkastes. 
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Norges Høyesterett - HR-2004-1732-A - Rt-2004-1561 
Instans Norges Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2004-10-15 
Publisert HR-2004-1732-A - Rt-2004-1561 
Stikkord Straffeprosess. Mindreårig. Oppnevnelse av hjelpeverge. 
Sammendrag Tiltalt i en straffesak hadde oppgitt at han var mindreårig. Skjellettundersøkelser tydet 

imidlertid på at han var over 18 år. Basert på skjelettundersøkelsen hadde tingretten unnlatt å 
oppnevne hjelpeverge etter straffeprosessloven § 83. Høyesterett kom til at prinsippet om at all 
tvil om faktiske forhold kommer tiltalte til gode, ikke gjelder for bevisvurderingen knyttet til 
prosessuelle spørsmål. Saksbehandlingsfeil begått av tingretten i forbindelse med vurderingen 
av spørsmålet om oppnevnelse av hjelpeverge skulle vært vurdert etter straffeprosessloven § 
342 annet ledd. 

Saksgang Bergen tingrett - Gulating lagmannsrett LG-2004-35421 - Høyesterett HR-2004-1732-A, (sak 
nr. 2004/1271), straffesak, anke. 

Parter Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby) mot A (advokat Arne 
Meltvedt). 

Forfatter Flock, Rieber-Mohn, Øie, Stabel, Gussgard. 

(1) Dommer Flock: Saken gjelder opphevelse av straffedom som følge av at en tiltalt, som hevdet å være 
mindreårig, ikke fikk oppnevnt hjelpeverge, jf. straffeprosessloven § 343, og derunder også 
beviskravet i straffesaker ved saksbehandlingsspørsmål. 

(2) I straffesak mot A avsa Bergen tingrett 30. juni 2004 dom med slik slutning: 
«1. A, f. 0.0.1987 dømmes for overtredelse av strl. § 257 (fire tilfeller) og strl. § 394, 1. ledd 

(ett tilfelle), jf. strl. § 62, 1. ledd og § 63, 2. ledd til en straff av fengsel i 45 - førtifem - 
dager. 

2. A, f. 0.0.1987 frifinnes for krav om saksomkostninger.»
(3) En tiltalebeslutning uttatt en uke forut for hovedforhandlingen, ble utsatt til senere behandling og 

pådømmelse. For de forhold som var omfattet av denne tiltalebeslutningen, avsa tingretten 2. juli 2004 
dom med slik domsslutning: 

«A, f. 0.0.87, dømmes for overtredelse av strl. § 229, 2. straffealternativ, jf. § 232, 
straffeloven § 326 nr. 2 og løsgjengerloven § 17, jf. strl. § 63, 2.ledd, jf. strl. § 64, 1. ledd til 
en straff av fengsel i 5 - fem - måneder. Til fradrag i straffen kommer 68 - sekstiåtte - dager 
for utholdt varetekt. 

A, f. 0.0.87 frifinnes for krav om saksomkostninger til det offentlige.» 
(4) Domfelte anket dommene til Gulating lagmannsrett. Begge ankene gjaldt straffutmålingen, og i tillegg 

ble det anket over avgjørelsen av skyldspørsmålet for ett tilfelle av tyveri. 
(5) Da saken ble oversendt lagmannsretten, påpekte statsadvokaten at den var fremmet for tingretten uten 

at det var oppnevnt hjelpeverge for domfelte, som selv hadde opplyst å være født 0.0.1987. Han var 
født og oppvokst i Algerie, og hadde nylig kommet til Norge. Skjelettundersøkelse viste imidlertid at 
alderen kunne anslås til å være over 18 år. Statsadvokaten ga i påtegningen uttrykk for at domfeltes 
alder uansett ikke kunne lede til at tingrettens dommer ble opphevet, da det i tilfelle var tale om en 
relativ saksbehandlingsfeil som ikke kunne ha innvirket på innholdet i dommene. 

(6) Lagmannsretten fant at den alderen A selv hadde oppgitt måtte legges til grunn, at hjelpeverge skulle 
vært oppnevnt, jf. straffeprosessloven § 83, og at unnlatt oppnevnelse var en saksbehandlingsfeil av 
absolutt karakter, som måtte lede til at dommene ble opphevet. Lagmannsretten avsa 18. august 2004 
kjennelse ( LG-2004-35421) med slik slutning: 

«Bergen tingretts dommer av 30. juni og 2. juli 2004 mot A, f. 0.0.1987, oppheves.» 
(7) Påtalemyndigheten har anket lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett. Anken gjelder 

rettsanvendelsen. Prinsipalt anføres at lagmannsretten har stilt for strenge krav til bevisene for at 
domfelte var myndig. Det er her tale om bevis i tilknytning til saksbehandlingen, og retten må da 
legge til grunn det faktum som er mest sannsynlig. Subsidiært gjøres gjeldende at manglende 
oppnevnelse av hjelpeverge var en feil som må vurderes etter straffeprosessloven § 343 første ledd. I 
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dette tilfellet kan feilen ikke ha innvirket på dommene. Feilen var uansett av relativ karakter, da 
spørsmålet om saksbehandlingsfeil ble reist utenfor anken til lagmannsretten, jf. straffeprosessloven § 
342 annet ledd nr. 4. 

(8) Jeg er kommet til at anken må tas til følge. 
(9) Lagmannsretten avsa sin kjennelse om opphevelse av tingrettens dommer uten ankeforhandling og 

viste til straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1, som bestemmer at dette kan skje når retten 
enstemmig finner at dommen bør oppheves. Spørsmålet om å oppheve tingrettens dommer som følge 
av feil ved saksbehandlingen, avgjøres også i slike tilfeller etter bestemmelsene i straffeprosessloven § 
343. I dette tilfellet var det ikke anket over tingrettens saksbehandling, og lagmannsrettens 
kompetanse til å prøve saksbehandlingen var da begrenset ved bestemmelsene i § 342 annet ledd. 

(10) Den tiltaltes alder var det sentrale bevistema ved spørsmålet om tingretten hadde begått 
saksbehandlingsfeil når den unnlot å sørge for å oppnevne hjelpeverge, jf. straffeprosessloven § 83. 
Aldersspørsmålet var i dette tilfellet ikke avklart. A hadde ikke dokumenter som kunne gi 
opplysninger om hvor gammel han var. Han hadde selv både for politiet og for retten opplyst at han 
var født 0.0.1987, og at han dermed var vel seksten og et halvt år gammel da hovedforhandlingene 
fant sted. Etter rekvisisjon fra politiet hadde Radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus 
ved røntgenundersøkelse av As venstre hånd bestemt hans skjelettalder til å være over 18 år. Det ble 
understreket at metoden var forbundet med usikkerhet og begrensninger. 

(11) Det er her tale om bevis for et faktisk forhold ved bedømmelsen av spørsmålet om det er begått en 
saksbehandlingsfeil. Ved en slik bevisvurdering gjelder ingen regel om at enhver rimelig tvil skal 
komme tiltalte til gode. Hovedregelen for kravet til bevis i forbindelse med prosessuelle forhold er at 
retten må legge til grunn det faktiske forhold som fremstår som mest sannsynlig. Jeg viser til 
førstvoterendes uttalelser i Rt-1994-1139. Unntaksvis vil det kreves en sterkere 
sannsynlighetsovervekt, for eksempel i tilfeller hvor det faktum som eventuelt skal legges til grunn, 
samtidig vil inneholde klare bebreidelser mot tiltalte, jf. Rt-2001-524 og Høyesteretts kjennelse av 8. 
september 2004 i sak HR-2004-1477-A. Dette finner jeg ikke grunn til å gå nærmere inn på. 

(12) Jeg er ikke enig i at lagmannsretten har stilt for strenge krav til bevisene ved vurderingen av As alder. 
Etter å ha påpekt den tvil som skjelettundersøkelsen var beheftet med, uttaler lagmannsretten at «det 
hefter så vidt stor usikkerhet om aldersspørsmålet at oppgitt alder blir å legge til grunn». Uttalelsen gir 
ikke uttrykk for hvilket krav til styrken av bevisene som lagmannsretten i dette tilfellet har oppstilt. 
Slik jeg leser den, er det likevel ikke grunn til å gå ut fra at lagmannsretten på dette punkt har stilt for 
strenge krav, og jeg kan således ikke se at lagmannsrettens bevisvurdering bygger på en uriktig 
forståelse av beviskravet. 

(13) Lagmannsretten fant at den saksbehandlingsfeil som tingretten hadde begått ved ikke å oppnevne 
hjelpeverge, var en absolutt feil som måtte lede til at dommene ble opphevet. Jeg er på dette punkt 
ikke enig med lagmannsretten. 

(14) Skillet mellom de absolutte og de relative saksbehandlingsfeil kommer til uttrykk i 
straffeprosessloven § 343, hvor de absolutte feil ved fellende dommer opplistes i åtte punkter i annet 
jf. tredje ledd. At en sak mot en mindreårig er fremmet uten at hjelpeverge er oppnevnt og varslet i de 
tilfeller som er nevnt i straffeprosessloven § 83, er ikke av de saksbehandlingsfeil som ved anke er 
gjort til absolutt opphevelsesgrunn i § 343 annet ledd. 

(15) Som begrunnelse for sitt standpunkt, viser lagmannsretten til Høyesteretts kjennelse i Rt-1967-1524, 
som gjaldt ordningen etter den tidligere straffeprosesslov av 1887. Det ble i denne kjennelsen vist til 
uttalelser i Andenæs, Straffeprosessen 1962 side 60, hvor det ble gitt uttrykk for at rettens avgjørelser 
måtte oppheves dersom «reglene om varsling av vergen» var oversett. 

(16) Spørsmålet ble vurdert i Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker 1969 på side 326, der det i 
bemerkningene til § 348 nr. 6 og 7 i lovforslaget - som svarer til lovens § 343 nr. 6 og 7 - blant annet 
heter: 

«At saken er fremmet uten at siktedes verge har vært til stede, og uten at hjelpeverge har 
vært oppnevnt (hvis siktede er under 18 år, jf. § 83 annet punktum), er i utkastet ikke gjort til 
noen ubetinget opphevelsesgrunn. Det er det heller ikke etter den gjeldende lov. Men 
forholdet vil etter omstendighetene kunne lede til opphevelse etter paragrafens første ledd.» 

(17) Under henvisning til lovens ordlyd og til uttalelsene i lovforarbeidene, finner jeg det klart at vi i dette 
tilfelle ikke har å gjøre med en saksbehandlingsfeil som ved anke skal tillegges ubetinget virkning 
etter straffeprosessloven § 343 annet ledd. 
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(18) Domfelte i vår sak har ikke anket over feilen, og lagmannsrettens adgang til å oppheve tingrettens 
dommer følger da av straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 3. Det avgjørende er om feilen antas å 
kunne ha virket inn på dommens innhold. I dette tilfellet er det meget vanskelig å tenke seg at en 
oppnevnt hjelpeverge ved hovedforhandlingene i tingretten kunne ha bidratt til at innholdet i 
dommene ble et annet. Jeg peker særlig på at tiltalte var bistått av forsvarer, som må antas å kunne gi 
en bedre hjelp og veiledning enn en hjelpeverge ville kunne i denne saken. En hjelpeverge ville være 
fullstendig ukjent med A og hans bakgrunn. 

(19) Lagmannsrettens kjennelse må etter dette bli å oppheve. Dette innebærer at lagmannsretten på ny må 
behandle domfeltes anker etter bestemmelsene i straffeprosessloven § 321 flg. 

(20) Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Lagmannsrettens kjennelse oppheves. 
(21) Dommer Rieber-Mohn: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
(22) Dommer Øie: Likeså. 
(23) Dommer Stabel: Likeså. 
(24) Dommer Gussgard: Likeså. 
(25) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

kjennelse: 

Lagmannsrettens kjennelse oppheves. 
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Norges Høyesterett - HR-2004-1554-A - Rt-2004-1425 
Instans Norges Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2004-09-17 
Publisert HR-2004-1554-A - Rt-2004-1425 
Stikkord Straffeprosess. Opplesning av politiforklaring. Kontradiksjon. 
Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om nekting av opplesning av fornærmedes politiforklaringer, jfr 

straffeprosessloven § 296 og § 297. Ettersom det ikke var godtgjort at de tiltalte hadde rettet et 
direkte press mot fornærmede om å avstå fra å forklare seg, fant kjæremålsutvalget at hensynet 
til kontradiksjon etter EMK art 6 nr 3 d, jf art 6 nr 1, var til hinder for at forklaringene ble lest 
opp. 

Saksgang Gulating lagmannsrett LG-2004-168-1 - Høyesterett HR-2004-1554-A, (sak nr. 2004/890), 
straffesak, anke. 

Parter Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Benedicte Hordnes) mot A (advokat Arne 
Meltvedt) og B (advokat Gunnar K. Hagen). 

Forfatter Stabel, Oftedal Broch, Bruzelius, Øie, Gussgard. 

(1) Dommer Stabel: Saken gjelder spørsmålet om det var en saksbehandlingsfeil av lagmannsretten å 
nekte opplesning av fornærmedes politiforklaringer. 

(2) Statsadvokatene i Hordaland satte 11. juni 2003 B og A under tiltale for trusler, grov 
legemsfornærmelse og tvang forøvet mot C. Gjerningsbeskrivelsen var at de, den 6. juli 2002 i 
familiens felles hjem i X, i fellesskap skulle ha truet med å drepe henne, samtidig som de slo og 
sparket henne, for å tvinge henne til å gifte seg med en fetter. 

(3) C var stevnet som vitne under behandlingen for Bergen tingrett, men møtte ikke, og det ble opplyst at 
hun nektet å forklare seg. Retten hadde på forhånd avslått påtalemyndighetens begjæring om 
bevisopptak av henne uten at de tiltalte var til stede. Etter begjæring fra aktor besluttet retten at hennes 
to politiforklaringer kunne leses opp. Det ble ellers avhørt 11 vitner. Ved tingrettens dom 13. november 
2003 ble begge de tiltalte funnet skyldige i henhold til tiltalen, og idømt ett års fengsel. Domsslutning 
lød slik for straffekravet: 

«1. A f. 0.0.83dømmes for overtredelse av straffeloven § 227, 1. str.alt., straffeloven § 228, 1. 
ledd, jf. § 232 og straffeloven § 222, 1. ledd, 2. str.alt., jf. straffeloven § 49, sammenholdt 
med straffeloven § 62, 1. ledd, til fengsel i 1 - ett - år. Varetektsfradraget er på 13 - tretten - 
dager. 

2. B f. 0.0.57dømmes for overtredelse av straffeloven § 227, 1. str.alt., straffeloven § 228, 1.
ledd, jf. § 232 og straffeloven § 222, 1. ledd, 2. str.alt., jf. straffeloven § 49, sammenholdt
med straffeloven § 62, 1. ledd, til fengsel i 1 - ett - år. Varetektsfradraget er på 14 - fjorten
- dager.»

(4) Begge anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Under ankeforhandlingen for Gulating 
lagmannsrett var C igjen stevnet som vitne, men møtte ikke. Det ble avhørt 11 vitner. Aktor begjærte 
deretter opplest fornærmedes politiforklaringer. Lagmannsretten avsa, under henvisning til EMK 
artikkel 6 nr. 1 og 3 d, kjennelse - som skulle vært en beslutning - om at begjæring om opplesning av 
forklaringene ikke ble tatt til følge. Kjennelsen var avsagt under dissens, idet en av lagdommerne 
mente forklaringene kunne leses opp. Påtalemyndigheten la deretter ned påstand om frifinnelse for de 
tiltalte. Ved dom 30. april 2004 ( LG-2004-168-2) ble de tiltalte frifunnet. Dommen har slik 
domsslutning: 

«B, f. 0.0.1957 frifinnes. 
A f. 0.0.1983 frifinnes.» 

(5) Påtalemyndigheten har anket dommen til Høyesterett. Anken gjelder saksbehandlingen. Det gjøres 
gjeldende at kjennelsen om ikke å tillate fornærmedes politiforklaringer opplest er uriktig, og at denne 
feilen har hatt betydning for den frifinnende dommen. Forsvarerne har gjort gjeldende at det ikke 
foreligger noen saksbehandlingsfeil. 

(6) Innledningsvis bemerker jeg at det ikke er tvilsomt at påtalemyndigheten har rett til å anke over 
lagmannsrettens dom, selv om det ble nedlagt frifinnelsespåstand. 

(7) Jeg er kommet til at anken ikke fører frem. 
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(8) B og A er far og sønn, og fornærmede C er henholdsvis datter og søster til de to. Familien er kurdere 
fra Nord-Irak og har bodd i Norge siden 1999. Tiltalen gjelder, som jeg har vært inne på, trusler, vold 
og tvang som de tiltalte skal ha rettet mot fornærmede den 6. juli 2002 i familiens hjem i X, i 
forbindelse med at hun skulle ha nektet å gifte seg med en fetter. Fornærmede anmeldte forholdet 12. 
august 2002, etter at hun 5. august 2002 var blitt hentet i ambulanse til sykehus og deretter bragt til 
krisesenter. Hun har ikke hatt kontakt med de tiltalte etter dette tidspunkt. Fornærmede har nå ny 
identitet og bor på hemmelig adresse. 

(9) Politiforklaringene saken gjelder, ble avgitt 12. august 2002 og 26. september 2002. Allerede i 
forklaringen 26. september ga hun uttrykk for at hun ikke ønsket at faren og broren skulle få straff. 
Etter dette har hun konsekvent nektet å forklare seg i saken, heller ikke ved telefonavhør, og har også 
motsatt seg opplesning av sine politiforklaringer. Gjennom sin bistandsadvokat har hun opplyst at hun 
frykter at det å forklare seg vil kunne få fatale følger for henne. 

(10) Etter straffeprosessloven § 296 er hovedregelen at vitner skal avhøres muntlig under 
hovedforhandlingen. Etter § 297 kan forklaringer fra vitner som ikke er til stede i retten, bare leses 
opp såfremt muntlig avhør ikke er mulig eller vil medføre uforholdsmessig opphold eller utgift. 
Bestemmelsene må forstås i lys av EMK artikkel 6 nr. 3 d, som gir tiltalte rett til å avhøre vitner som 
blir ført mot ham, jf. også artikkel 6 nr. 1 om krav til rettferdig rettergang («fair trial»). Det er ikke 
tvilsomt at dette prinsippet - retten til kontradiksjon - for så vidt gjelder avgjørende eller 
hovedsakelige bevis - står svært sterkt etter EMDs praksis. 

(11) Det er i vår sak ingen uenighet om at det dreier seg om et slikt hovedsakelig bevis, noe også 
lagmannsretten la til grunn. I utgangspunktet må man da, når de tiltalte som her ikke på noe tidspunkt 
har hatt anledning til å imøtegå og stille spørsmål ved forklaringene, legge til grunn at opplesning må 
nektes. 

(12) Forbudet mot opplesning i slike tilfelle er imidlertid ikke uten unntak. Høyesterett har således godtatt 
at politiforklaringer kan leses opp der årsaken til at vitnet vegrer seg mot å forklare seg i retten, er 
press fra tiltalte. Jeg viser til Rt-1994-469, der dette ble betegnet som et tilfelle der domfelte selv 
hadde valgt å fremtvinge den situasjon han beklaget seg over. Det var derfor ikke i strid med 
prinsippet om «fair trial» at han ikke fikk anledning til å eksaminere vitnene. 

(13) Spørsmålet er dermed om det kan legges til grunn at de tiltalte har rettet et slikt press mot fornærmede 
i vår sak. Høyesterett har her full kompetanse. Lagmannsretten uttaler at den ikke hadde holdepunkter 
for at de tiltalte etter 12. august 2002 har truet eller presset fornærmede. Etter at hun flyttet i august 
2002, har de ikke hatt kontakt med henne. De tiltalte kan da - ifølge lagmannsretten - vanskelig 
bebreides for at hun vegrer seg for å avgi forklaring, slik at det ikke oppnås kontradiksjon. Jeg ser 
ikke grunnlag for å fravike lagmannsrettens bevisvurdering på dette punkt. 

(14) Imidlertid har aktor gjort gjeldende at det ikke er avgjørende at det ikke har vært direkte kontakt 
mellom de tiltalte i tiden etter det anmeldte forholdet. Den angst fornærmede nå åpenbart føler overfor 
sin far og bror, utløst av de forholdene som tiltalebeslutningen beskriver, må ses som tilstrekkelig 
press. 

(15) Jeg kan ikke uten videre slutte meg til et slik syn. Vitner i enkelte typer straffesaker vil i større og 
mindre grad kunne ha berettiget frykt for represalier. Dette i seg selv er ikke tilstrekkelig til å tillate 
opplesning av politiforklaringer og dermed berøve tiltalte retten til kontradiksjon, så sant det dreier 
seg om avgjørende eller hovedsakelige bevis. Jeg viser til EMDs dom 27. februar 2001 i saken Lucà 
mot Italia ( EMD-1996-33354), avsnitt 40: 

«AS the Court has stated on a number of occasions ..., it may prove necessary in certain 
circumstances to refer to depositions made during the investigative stage (in particular, where 
a witness refuses to repeat his deposition in public owing to fears for his safety, a not 
infrequent occurrence in trials concerning Mafia-type organisations). If the defendant has 
been given an adequate and proper opportunity to challenge the depositions, either when 
made or at a later stage, their admission in evidence will not in itself contravene Article 6 §§ 1 
and 3 (d). The corollary of that, however, is that where a conviction is based solely or to a 
decisive degree on depositions that have been made by a person whom the accused has had no 
opportunity to examine or to have examined, whether during the investigation or at the trial, 
the rights of the defence are restricted to an extent that is incompatible with the guarantees 
provided by Article 6.» 

(16) For at det skal stilles opp et unntak fra retten til kontradiksjon i tilfeller der vitneprovet er det 
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avgjørende eller hovedsakelige bevis, må etter min mening tiltalte direkte kunne bebreides for å ha 
skapt den situasjon at vitnet uteblir eller nekter å forklare seg. Domstolen skal ikke måtte akseptere at 
press eller trusler fra tiltaltes side skal få betydning for avgjørelsen av skyldspørsmålet, slik det er 
uttalt i Rt-1994-469. 

(17) Jeg ser likevel ikke bort fra at det allerede på gjerningstidspunktet, og kanskje også tidligere, kan 
forekomme trusler eller annet press som er så klart uttalt i ord eller handling at de er egnet til påvirke 
en fremtidig vitnesituasjon, uten at de gjentas når situasjonen oppstår. Men dette er ikke godtgjort i 
vår sak, der de tiltaltes påståtte trusler ikke hadde sammenheng med noen vitnesituasjon. 

(18) Aktor har også gjort gjeldende at saken er spesiell fordi den gjelder tvangsekteskap. Det er pekt på at i 
den kulturen denne familien hører til, innebærer den offentligheten som straffesaken medfører, et slikt 
ærestap at redselen for konsekvensene gjør det umulig for fornærmede å vitne. Etter en generell 
bevisførsel om dette spørsmålet, blant annet med forklaring fra professor Unni Wikan som sakkyndig 
vitne, uttalte lagmannsretten: 

«Lagmannsretten viker tilbake fra å utlede av tiltalen alene og de tiltaltes kulturelle 
bakgrunn at det i seg selv er tilstrekkelig til å fravike kravet til kontradiksjon. 

Det kan heller ikke på generelt grunnlag trekkes den konklusjon at det i denne type saker, 
må være adgang til å fravike kravet til kontradiksjon. 

De tiltalte har krav på de samme rettssikkerhetsgarantier som enhver annen borger.» 
(19) Jeg kan, ut fra det jeg har sagt tidligere, vanskelig se dette spørsmålet annerledes enn lagmannsretten. 
(20) Min konklusjon er derfor at det ikke var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten nektet 

politiforklaringene opplest. Anken blir dermed å forkaste. 
(21) Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Anken forkastes. 
(22) Dommer Oftedal Broch: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
(23) Dommer Bruzelius: Likeså. 
(24) Dommer Øie: Likeså. 
(25) Dommer Gussgard: Likeså. 
(26) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

kjennelse: 

Anken forkastes. 
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Norges Høyesterett - HR-2004-999-A - Rt-2004-943 
Instans Norges Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2004-06-08 
Publisert HR-2004-999-A - Rt-2004-943 
Stikkord Straffeprosess. Nektelse av prøveløslatelse. Forbud mot dobbeltstraff. Opplesing av 

politiforklaring. Straffeloven § 162. 
Sammendrag Nektelse av prøveløslatelse etter straffegjennomføringsloven § 42 femte ledd sperret ikke for 

videre forfølgning av narkotikaforbrytelse i saken, jf EMK protokoll 7 art 4 nr 1. Høyesterett 
kom til at lagmannsrettens begrunnelse for å tillate opplesning av politiforklaring ikke var 
holdbar. Opplesningen av politiforklaringen hadde imidlertid ingen utslagsgivende betydning i 
saken, og saksbehandlingsfeilen ble ikke ansett å ha innvirket på dommens innhold, jf 
straffeprosessloven § 343 første ledd. 

Saksgang Bergen tingrett 2002-02592 - Gulating lagmannsrett LG-2003-1010 - Høyesterett HR-2004-
999-A, (sak nr. 2004/44), straffesak, anke. 

Parter A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (assisterende 
riksadvokat Hans-Petter Jahre) 

Forfatter Rieber-Mohn, Støle, Bruzelius, Lund, Aasland. 

(1) Dommer Rieber-Mohn: Spørsmålet i saken er om et avslag på prøveløslatelse begrunnet i forfølgning 
for andre/nye straffbare forhold - her alvorlige narkotikaforbrytelser - sperrer for den videre 
forfølgning av disse forhold, jf. Den europeiske menneskerettighetskonvensjons tilleggsprotokoll 7 
artikkel 4, heretter benevnt P 7-4. Videre er det spørsmål om det var en saksbehandlingsfeil av 
lagmannsretten å tillate opplesning av politiforklaringen til et vitne som ikke var til stede og forgjeves 
forsøkt stevnet. 

(2) Ved tiltalebeslutning av 12. september 2002 ble A og B satt under tiltale blant annet for overtredelser 
av straffelovens § 162, 1. og 2. ledd, jf. 5. ledd og § 162, 1. ledd, jf. 5. ledd. For § 162, 1. og 2. ledd jf. 
5. ledd lød tiltalens post I a - d slik:

« Grunnlag: 
a) Gjelder A og B
Forut for 5. mars 2002 i Østlandsområdet og i Bergen, ervervet og/eller oppbevarte de minst 
55 gram heroin. De oppbevarte 31,7 gram av dette ved ---veien i Bergen 5. mars 2002. 
b) Gjelder A og B
I perioden 1. til 5. mars 2002, i Bergen, solgte de heroin for kr 63.913,50. 
c) Gjelder A
I desember 2000 i Østlandsområdet ervervet og/eller oppbevarte hun 40 gram heroin. Hun 
oppbevarte ca. 35 gram av dette i ---veien i Bergen 4. januar 2001. 
d) Gjelder A
I juli 2001 i Østlandsområdet og i Bergen, ervervet, oppbevarte og/eller solgte hun minst 30 
gram heroin.» 

(3) Bergen tingrett avsa 26. mars 2003 dom med slik domsslutning: 
«A: 
1. A f. 0.0.66dømmes for overtredelse av strl. § 162, 1. ledd jfr. 2. ledd jfr. 5. ledd, § 162, 1.

ledd jfr. 5. ledd, § 326, 1. ledd nr. 2, § 391a 1. og 2. ledd, § 333, legemiddelloven § 31, 2.
og 4. ledd jfr. § 24, 1. ledd, vegtrafikkloven § 31, 1. og 3. ledd jfr. § 22, 1. ledd og § 31, 1.
ledd jfr. § 24, 1. ledd, 1. pkt, alt sammenholdt med strl. § 62, 1. ledd, § 63, 2. ledd og § 64
til en straff av fengsel i 4 - fire - år. Hun tilkommer fradrag i straffen for utholdt varetekt
med 396 - trehundreognittiseks - dager, jfr. strl. § 60.

2. Til fordel for statskassen inndras kr 136.250,- - hundreogtrettisekstusentohundreogfemti -,
jfr. strl. § 34.

B: 
1. B f. 0.0.64dømmes for overtredelse av strl. § 162, 1. ledd jfr. 5. ledd til en straff av fengsel
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i 5 - fem - måneder. Han tilkommer fradrag i straffen for utholdt varetekt med 88 - åttiåtte 
- dager, jfr. strl. § 60. 

2. B frifinnes for tiltalebeslutningen post Ia.»
(4) Domfellelsen gjaldt for As del erverv og oppbevaring av til sammen ca. 106 gram heroin og salg av i 

alt ca. 38 gram av dette. 
(5) A anket dommen, mens den ble rettskraftig for Bs del. Anken gjaldt bevisvurderingen under 

skyldspørsmålet for de forhold som var nevnt i post I i tiltalebeslutningen, derav ett forhold under post 
II som var avledet av post Ic. 

(6) Gulating lagmannsrett avsa 4. november 2003 dom ( LG-2003-1010) med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1966dømmes for overtredelse av straffelovens § 162, 1. ledd, jf. 2. ledd, jf. 5 

ledd og § 162, 1. ledd, jf. 5. ledd, og for de forhold som rettskraftig avgjort ved Bergen 
tingretts dom av 26. mars 2003, alt sammenholdt med strl. § 62, 1. ledd og 63, 2. ledd, til 
en straff av fengsel i 4 - fire - år. Hun tilkommer fradrag ved soning av straffen for utholdt 
varetekt med 432 dager, jf. strl. § 60. 

2. A dømmes til å tåle inndragning av utbytte med kr 135.800 -
kroneretthundreogtrettifemtusenåttehundre- i medhold av strl. § 34.»

(7) Lagmannsretten la til grunn at A ved tre anledninger hadde ervervet og oppbevart i alt ca. 110 gram 
heroin, og av dette var ca. 38 gram videresolgt. I tillegg kom de forhold som var rettskraftig pådømt i 
tingretten, blant annet oppbevaring av 7 og 2 gram heroin ved to ulike anledninger. For de forhold 
som knytter seg til post I a og b i tiltalen, kom lagmannsretten til at A hadde ervervet og oppbevart 
minst 48 gram og solgt minst 16 gram. Selv hadde hun erkjent erverv og oppbevaring av mellom 40 
og 45 gram, og salg av ca. 6 gram. 

(8) Dommen ble av A anket til Høyesterett. Anken gjaldt saksbehandlingen, i første rekke at 
lagmannsretten hadde tillatt opplesning av politiforklaringen til B, og straffutmålingen. Bs forklaring 
var av påtalemyndigheten påberopt som bevis i forhold til tiltalebeslutningens post I a og b og knytter 
seg til differansen i kvantum mellom hva lagmannsretten fant bevist og hva tiltalte erkjente. 
Differansen utgjør 3 - 8 gram ved ervervet og oppbevaringen og 10 gram ved salget. 

(9) Ved beslutning 5. februar 2004 av Høyesteretts kjæremålsutvalg ble bare anken over 
saksbehandlingen tillatt fremmet. 

(10) I brev 17. april 2004 til Høyesteretts kjæremålsutvalg begjærte domfeltes forsvarer nektelsen av å 
fremme anken over straffutmålingen omgjort, slik at denne ankegrunn også ble tillatt fremmet. 
Bakgrunnen var at forsvareren, utenfor anken, ville ta opp enda en mulig saksbehandlingsfeil, nemlig 
spørsmålet om nektelsen av prøveløslatelse under gjennomføring av en eldre dom på 1 års fengsel, der 
nektelsen var begrunnet i at A var under forfølgning i den foreliggende narkotikasak, stenger for 
fortsatt forfølgning i denne saken. Uansett hevdet forsvareren at «oversoningen» burde få følger for 
straffutmålingen. Jeg skyter her inn at A 25. oktober 2000 ble dømt i Drammen byrett til fengsel i 1 år 
blant annet for narkotikaforbrytelser. Hun påbegynte soningen av denne dom 31. oktober 2002 og ble 
løslatt ved endt tid 30. september 2003, etter at hun var nektet løslatelse på prøve ved to tredjedels tid 
30. mai 2003, og etter at tingretten hadde avsagt dom i den narkotikasaken som nå behandles. Hun ble
ved løslatelsen overført direkte til varetekt i anledning denne sak. 

(11) Høyesteretts kjæremålsutvalg besluttet 21. april 2004 å omgjøre utvalgets beslutning av 5. februar, 
slik at også anken over straffutmålingen ble tillatt fremmet. 

(12) Jeg er kommet til at anken må forkastes. Når det gjelder den saksbehandlingsfeil som forsvareren har 
tatt opp utenfor anken, og som gjelder spørsmålet om anvendelsen av P 7-4, viser jeg til Høyesteretts 
dom i sak nr 2003/1640 ( HR-2004-997-A), som er prosedert i sammenheng med nærværende sak. 
Nektelsen av prøveløslatelse kan således ikke virke sperrende for den videre forfølgning av 
narkotikaforbrytelsene som denne sak gjelder. Jeg nevner for øvrig at grunnlaget for nektelsen av 
prøveløslatelse ikke bygget utelukkende på «de nye straffbare forholdene», men også på at A var 
«gjenganger uten tilstrekkelig forberedt løslatelse», jf. vedtak 15. april 2003 av kriminalomsorgen 
Skien fengsel. Nektelsen var således utvilsomt begrunnet i en totalvurdering, slik 
straffegjennomføringslovens § 42 femte ledd forutsetter, og der det legges særlig vekt blant annet på 
faren for ny kriminalitet. 

(13) Jeg går så over til å behandle den opprinnelige anken over saksbehandlingen. Forsvareren har for det 
første anført at vitnet Bs forklaring skulle ha vært nektet opplest fordi påtalemyndigheten ikke hadde 
gjort tilstrekkelig for å få ham stevnet. Jeg kan ikke se at denne anførsel kan føre frem. Vitnet ble 
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forsøkt stevnet på ordinær måte i god tid før hovedforhandling. Vitnestevning ble sendt 22. september 
2003, og innkallelsen til hovedforhandling gjaldt fremmøte 28. oktober 2003. Da det ikke lot seg gjøre 
å få forkynt vitnestevningen, satte politiet etter det opplyste i verk etterlysning på landsbasis og 
kontaktet direkte ulike politidistrikter, uten resultat. I lys også av den begrensede betydning Bs 
politiforklaring antas å ha hatt som bevis i lagmannsretten, og som jeg kommer tilbake til, ser jeg det 
slik at det ville medføre uforholdsmessig ulempe å sørge for muntlig avhør av vitnet. Vilkårene for 
opplesning etter straffeprosesslovens § 297 første ledd var for så vidt oppfylt. 

(14) Ved bedømmelsen av om det var riktig å tillate opplesning, blir det avgjørende kriterium om det var 
en reell mulighet for at opplesningen kunne ha en utslagsgivende betydning i den samlede 
bevisbedømmelse, og at den således fremstilte seg som et viktig og kanskje nødvendig bevis, se Rt-
2001-29 og foran nevnte kjennelse av 22. januar 2004, avsnitt 17 ( HR-2004-128-A-A17). I 
beslutningen som tillot opplesning, forutsatte lagmannsretten at politiforklaringen «kan være av 
betydning» i forhold til tiltalens post I a. 

(15) Forsvareren har anført at lagmannsretten i den begrunnede beslutning som tillot opplesning, uriktig 
benevnt kjennelse, synes å ha lagt betydelig vekt på at vitnet B var medtiltalt ved tingrettens 
behandling av saken, og at A hadde adgang «til en kritisk utspørring» av ham under 
hovedforhandlingen. Det gjøres gjeldende at dette ikke er tilstrekkelig, siden lagretten og 
lagmannsretten ikke har fått vite noe om en eventuell krysseksaminasjon. Jeg er enig med forsvareren 
i at det ikke er tilstrekkelig at tiltalte på ett eller annet stadium har hatt adgang til å eksaminere vitnet, 
det må etterpå kunne dokumenteres på en betryggende måte hvordan en eksaminasjon eventuelt har 
funnet sted, jf. Høyesteretts kjennelse i Rt-2003-1808, avsnitt 22 og kjennelse 22. januar 2004 avsnitt 
25 i sak HR-2004-128-A-A25, som begge er kommet etter lagmannsrettens beslutning i denne sak. 

(16) Denne del av begrunnelsen for lagmannsrettens beslutning om å tillate opplesning, er ikke holdbar, og 
for så vidt foreligger det en saksbehandlingsfeil i lagmannsretten. Det er dessuten - som forsvarer også 
har anført - en feil i beslutningen når lagmannsretten synes å formulere problemstillingen som å gjelde 
bevisets betydning for skyldspørsmålet. Bevisets betydning for straffutmålingen må også tas med i 
vurderingen av om opplesning skal tillates. 

(17) Spørsmålet blir så hvilken virkning disse feil skal tillegges. Jeg kan vanskelig se at Bs politiforklaring 
har hatt noen utslagsgivende betydning i lagmannsretten. Som nevnt tidligere dekket As egen 
forklaring det meste av den narkotikamengde som er omhandlet i tiltalens post I a og b, og det ble 
beslaglagt hos henne store pengebeløp som hun ga en mindre troverdig forklaring på opprinnelsen til. 
Om bevisbedømmelsen uttrykker lagmannsretten seg slik i sine straffutmålingsbetraktninger: 

«Basert på tiltaltes egen forklaring, beslag, utskrift av mobiltelefontrafikk, 
spaningsobservasjoner fra politivitnene Throndsen og Hitland samt vitnet Nilsen, finner 
lagmannsretten at pengene i sin helhet stammer fra salg av heroin.» 

(18) Det er av lagmannsretten ikke på noe punkt referert til den oppleste politiforklaring, og jeg må legge 
til grunn at den ikke har hatt nevneverdig betydning. Det følger av dette, at feilene i lagmannsrettens 
begrunnelse for å tillate opplesning ikke kan ha innvirket på dommens innhold, jf. 
straffeprosesslovens § 343 første ledd. 

(19) Jeg tilføyer at jeg ikke er uten forståelse for forsvarers argumentasjon om at når påtalemyndigheten 
setter så vidt mye inn på å få gjennomført opplesning av en politiforklaring, er det nærliggende å anta 
at den anser forklaringen som et betydningsfullt bevis. Det er iallfall spørsmål, på bakgrunn av en del 
saker som har vært forelagt domstolene i de senere år, om ikke påtalemyndigheten bør vise noe større 
tilbakeholdenhet med å begjære opplesning av forklaringer, som den senere må bruke krefter på å 
redusere betydningen av. 

(20) Når det gjelder straffutmålingen, er jeg blitt stående ved den straff som ble utmålt av tingrett og 
lagmannsrett - fengsel i fire år. Hensett særlig til de meget alvorlige narkotikaforbrytelsene, som 
gjaldt heroin, og til at domfelte drev en ikke ubetydelig salgsvirksomhet, kan jeg ikke legge 
nevneverdig vekt på at hun selv er misbruker, og at det er gått noe tid siden de straffbare forhold fant 
sted. Jeg har ved straffutmålingen tatt hensyn til at domfelte ved nektelsen av prøveløslatelse har 
måttet tåle noe lengre soning - en frihetsberøvelse hun ikke kan kreve fradrag for etter straffeloven § 
60. Foranlediget av lagmannsrettens straffutmålingspremisser bemerker jeg ellers at jeg ikke kan se at
det i denne saken, hvor samtlige av de sist pådømte forhold er begått etter Drammen byretts dom av 
25. oktober 2000, er grunnlag for «å vektlegge de hensyn som ligger bak strl. § 64».

(21) Etter dette stemmer jeg for denne kjennelse: 
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1. Anken forkastes.
2. I straffen fragår 557 - femhundreogfemtisyv - dager i varetekt.

(22) Dommer Støle: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
(23) Dommer Bruzelius: Likeså. 
(24) Dommer Lund: Likeså. 
(25) Dommer Aasland: Likeså. 
(26) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

kjennelse: 

1. Anken forkastes.
2. I straffen fragår 557 - femhundreogfemtisyv - dager i varetekt.
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Norges Høyesterett - HR-2004-974-A - Rt-2004-897 
Instans Norges Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2004-06-03 
Publisert HR-2004-974-A - Rt-2004-897 
Stikkord Straffeprosess. Narkotika. Opplesning av politiforklaring. 
Sammendrag I en større narkotikasak tillot lagmannsretten opplesning av politiforklaring fra et vitne som 

ikke var tilstede, jf straffeprosessloven § 297 og EMK art 6 nr 1 og nr 3 bokstav d. Siden man 
ikke kunne se bort fra at opplysningen hadde fått utslagsgivende betydning ved den samlede 
bevisbedømmelsen, kom Høyesterett til at det var en saksbehandlingsfeil å tillate opplesning 
av politiforklaringen. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2003-5573 - Borgarting lagmannsrett LB-2003-14935 - Høyesterett HR-
2004-974-A, (sak nr. 2004/322), straffesak, anke. 

Parter A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje 
Nybøe). 

Forfatter Bruzelius, Tjomsland, Stang Lund, Støle, Justitiarius Schei. 

(1) Dommer Bruzelius: Saken gjelder spørsmålet om det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten i 
en større narkotikasak tillot opplesning av politiforklaring fra et vitne som ikke var til stede, jf. 
straffeprosessloven § 297, og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1 og nr. 
3 bokstav d. 

(2) Statsadvokatene i Oslo utferdiget 27. mai 2003 tiltalebeslutning mot fire personer, deriblant B. Post I i 
tiltalebeslutningen gjaldt overtredelse av straffeloven § 162 første og tredje ledd, jf. femte ledd. I Post 
I a er grunnlaget ulovlig innførsel av 9,6 kg amfetamin fredag 23. november 2001 til Norge fra 
Estland via Sverige. Stoffet ble innført skjult i et hulrom i bensintanken på en bil med estisk 
kjennemerke. Mens grunnlaget i Post I b gjaldt oppbevaring av det samme partiet lørdag 24. 
november 2001 på et bilverksted i ...veien, Oslo. Post I a og b gjaldt blant andre B. Ved 
tiltalebeslutning 11. september 2003 ble også A satt under tiltale etter de samme bestemmelser for å 
ha innført amfetaminen, eller medvirket til det. 

(3) Hovedforhandlingen mot de fem tiltalte startet i Oslo tingrett 29. september 2003. Det viste seg da at 
B ikke var innstevnet til hovedforhandlingen. Aktor ønsket saken fremmet for de øvrige, mens A 
ønsket den utsatt. Retten besluttet enstemmig å utsette saken mot B, og å fremme den mot de øvrige. 
Under den videre bevisførselen leste aktor - uten at det ble fremsatt innsigelser - opp et håndskrevet 
brev fra B, datert august 2003, og begjærte deretter opplesning av en politiforklaring avgitt av B 4. 
januar 2002, noe As forsvarer protesterte mot. Retten tillot opplesning. 

(4) Ved Oslo tingretts dom 10. oktober 2003 ble A dømt i samsvar med tiltalebeslutningen til åtte års 
fengsel for medvirkning til innførsel av 9,6 kg amfetamin. Han anket dommen til Borgarting 
lagmannsrett. Anken gjaldt prinsipalt saksbehandlingen, subsidiært bevisvurderingen under 
skyldspørsmålet og straffutmålingen. En av de medtiltalte anket også. Anken gjaldt bevisvurderingen 
under skyldspørsmålet. Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen. Ankene ble henvist til 
hovedforhandling, jf. straffeprosessloven § 325, jf. § 321 tredje ledd. I beslutningen er det for så vidt 
gjelder As prinsipale ankegrunn - saksbehandlingen - vist til straffeprosessloven § 326 første ledd. 

(5) Lagmannsretten avsa 30. januar 2004 dom ( LB-2003-14935) i saken som for A hadde denne 
domsslutning: 

«2. A, født 0.0.54, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162første og tredje ledd, jf. 
femte ledd, til en straff av fengsel i 8 - åtte - år. Til fradrag kommer 229 - tohundreogtjueni 
- dager for utholdt varetekt. « 

(6) A har anket til Høyesterett over saksbehandlingen og straffutmålingen. Saksbehandlingsanken gjaldt 
dels at lagmannsretten tillot opplesning av politiforklaringen fra B og dels manglende 
etterforskning/opplysning av saken. Høyesteretts kjæremålsutvalg har tillatt anken over 
saksbehandlingen fremmet for så vidt gjelder opplesningen av politiforklaringen. 

(7) Jeg er kommet til at anken må tas til følge. 
(8) Forsvareren har anført at opplesningen var i strid med straffeprosessloven § 297 første ledd, slik 

denne bestemmelse må forstås i lys av EMK artikkel 6 nr. 1 - prinsippet om rettferdig rettergang - og 
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nr. 3 bokstav d - om rett for siktede til å avhøre eller få avhørt vitner mot ham - og den nyere 
rettspraksis som vi har om opplesning av politiforklaringer 

 

(9) Ved bedømmelsen av om det var riktig å tillate opplesning, er det avgjørende kriterium om det er en 
reell mulighet for at opplesningen kan ha hatt en utslagsgivende betydning i den samlede 
bevisbedømmelse, og at den således fremstilte seg som et viktig og kanskje nødvendig bevis, se Rt-
2001-29 og Høyesteretts kjennelse 22. januar 2004, sak HR-2004-128-A, avsnitt 17. 

 

(10) Jeg finner det nødvendig å redegjøre noe nærmere for politiforklaringen, og for de tidligere instansers 
behandling av opplesningsspørsmålet. 

 

(11) Etter det som ble opplyst under ankeforhandlingen, ble B pågrepet i ...veien 24. november 2001, og 
han satt varetektsfengslet frem til mars/april 2002. I en politiforklaring av 4. januar 2002 erkjente han 
straffeskyld for lørdag 24. november 2001 å ha medvirket til oppbevaring av 2 kg amfetamin i ...veien 
i Oslo. Han opplyste videre at han sommeren 2001 hadde hatt kontakt med en gammel kjenning fra 
Finland eller Estland, som han hadde blitt godt kjent med da de begge satt i Oslo kretsfengsel for vel 
10 år siden. Det ble ikke gitt noen opplysninger om navn. «Kjenningen» hadde opplyst at han hadde 
stoff i Finland som han ønsket å innføre til Norge, og B ble bedt om å skaffe en garasje eller lignende 
hvor varene kunne hentes ut fra en bil. B ga også opplysninger om den kontakt han hadde hatt med 
«kjenningen» i ukene forut for 24. november 2001. 

 

(12) Aktor har opplyst at politiforklaringen - sammen med annet bevismateriale - førte til at A ble siktet for 
medvirkning til innførsel av narkotika til Norge, og til at han i juni 2003 ble pågrepet i Sverige, og 
utlevert til Norge. A har ikke på noe tidspunkt erkjent seg skyldig etter tiltalen. 

 

(13) Straffesaken mot B ble som nevnt utsatt av tingretten fordi han ikke var blitt innstevnet. Etter at aktor 
hadde lest opp brevet fra B datert august 2003, hvor han «bekrefter .. at A på ingen måte har - er 
involvert i den sak jeg er siktet for», begjærte aktor opplesning av politiforklaringen av 4. januar 2002. 
Tingretten tillot dette, og beslutningen er begrunnet slik: 

«Retten er noe i tvil om politiforklaringen kan karakteriseres som et hovedsakelig bevis slik 
saken nå står - med den begrensning som ligger i at retten ikke har fått innsyn i dokumentet. 
Det foreligger utskrift av mobiltelefontrafikk som viser at A har hatt telefonkontakt med 
medtiltalte . . og ... på tiden forholdet i hovedtiltalen post I b gjelder. Også andre bevis er 
fremlagt. Retten viser særlig til håndskrevet brev fra B av august 2003 som er blitt fremlagt 
og opplest uten protester.» 

 

(14) Som nevnt anket A prinsipalt over tingrettens saksbehandling, tillatelsen til opplesning. 
 

(15) Spørsmålet om opplesning av politiforklaringen ble i lagmannsretten tatt opp av aktor etter at 
bevisførselen vedrørende skyldspørsmålet for øvrig var så godt som avsluttet. As forsvarer motsatte 
seg som nevnt opplesning. Retten kom etter en samlet vurdering til at vilkårene for opplesning av 
politiforklaringen var oppfylt. Beslutningen er slik begrunnet: 

«Spørsmålet om å tillate opplesning av politiforklaringen fra medtiltalte B blir å avgjøre 
etter strpl. § 297 som må tolkes på bakgrunn av EMK art. 6 nr 1 og nr 3 d. 

... Det legges ... til grunn at det ikke vil være mulig å få avhørt B verken nå eller i 
overskuelig fremtid. Etter rettens vurdering vil det medføre uforholdsmessig ulempe å utsette 
saken mot A i påvente av at B muligens skal dukke opp igjen. Det vises til at tiltalen gjelder et 
forhold fra november 2001 og at A har vært holdt i varetekt etter at han ble pågrepet og 
utlevert til Norge. 

Retten finner at Bs politiforklaring er egnet til å kaste lys over saksforholdet og at den vil 
være av betydning for skyldvurderingen. Retten mener likevel at forklaringen i seg selv ikke 
kan anses som noe hovedsakelig eller avgjørende bevis i forhold til tiltalte A når dette beviset 
ses i sammenheng med de øvrige bevisene i saken. Det vises til at A ikke er navngitt i 
forklaringen og at B i et senere brev til As forsvarer har avkreftet at det er A som er omtalt i 
avhøret som Bs finske eller estiske oppdragsgiver. Det er blant annet fremlagt utskrift av 
telefontrafikk som viser at A har hatt omfattende telefonkontakt med de medtiltalte .. og ... i 
det aktuelle tidsrom, uten at han i sin rettslige forklaring har kunnet gi noen overbevisende 
forklaring på formålet med denne kontakten. Det tilføyes at det ikke foreligger 
omstendigheter som gir grunn til å stille spørsmål ved riktigheten av de opplysninger B ga i 
politiavhøret, som ble gitt med egen forsvarer til stede.» 

 

(16) Høyesterett har full kompetanse til å prøve lagmannsrettens saksbehandling, og må ta stilling til om 
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det var feil å tillate opplesning av politiforklaringen ut fra de opplysninger som foreligger. Aktor har 
anført at denne hadde betydning for etterforskningen av saken, men ikke for domfellelsen av A. Han 
har fremhevet at det forelå andre bevis, særlig opplysninger som viste at A hadde hatt omfattende 
telefonkontakt med to andre medtiltalte i det aktuelle tidsrom. Aktor har pekt på at også Bs brev av 
august 2003 ble lest opp, og at det må ha svekket betydningen av politiforklaringen ytterligere. 

 

(17) Som påpekt følger det av Høyesteretts praksis at opplesning av en politiforklaring i en situasjon som 
den foreliggende, må nektes dersom det er en reell mulighet for at forklaringen vil kunne få en 
utslagsgivende betydning ved den samlede bevisbedømmelsen. Jeg finner ikke å kunne se bort fra at 
dette var situasjonen her. Politiforklaringen utfyller og bekrefter det bildet som blant annet utskriftene 
av mobiltelefonbruken viser. Den gjør avgjørelsesgrunnlaget sikrere. Om A også ville ha blitt dømt 
uten opplesning, er en hypotetisk situasjon det er vanskelig å ha noen sikker mening om. Jeg legger til 
at når påtalemyndigheten vil gjøre gjeldende at opplesning av en politiforklaring fra et vitne som ikke 
har møtt, er unødvendig for avgjørelsen, bør det vurderes om det er hensiktsmessig å begjære 
forklaringen opplest. 

 

(18) Min konklusjon er således at det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten tillot opplesning av Bs 
politiforklaring. Denne feilen må lede til at lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves. Da 
den samme feilen også ble begått i tingretten, er jeg kommet til at også denne dom med 
hovedforhandling må oppheves. 

 

(19) Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Lagmannsrettens og tingrettens dommer med hovedforhandlinger oppheves. 
 

(20) Dommer Tjomsland: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(21) Dommer Stang Lund: Likeså. 
 

(22) Dommer Støle: Likeså. 
 

(23) Justitiarius Schei: Likeså. 
 

(24) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

kjennelse: 
 

Lagmannsrettens og tingrettens dommer med hovedforhandlinger oppheves. 
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Norges Høyesterett - HR-2004-931-A - Rt-2004-858 
Instans Norges Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2004-05-25 
Publisert HR-2004-931-A - Rt-2004-858 
Stikkord Straffeprosess. Politiforklaring. Verge. 
Sammendrag En 16 år gammel gutt hadde avgitt politiforklaring uten at vergen var til stede. Høyesterett 

kom til at det var en saksbehandlingsfeil å avhøre gutten uten at vergen fikk anledning til å 
være til stede, jf straffeprosessloven § 232 tredje ledd. Det utgjorde imidlertid ingen 
saksbehandlingsfeil at lagmannsretten tillot politiforklaringen fremlagt som bevis. 

Saksgang Stavanger tingrett - Gulating lagmannsrett LG-2003-12547 - Høyesterett HR-2004-931-A, (sak 
nr. 2004/451), straffesak, anke. 

Parter A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild 
Dommersnes). 

Forfatter Tjomsland, Coward, Utgård, Stang Lund, Gjølstad. 
 

 

(1) Dommer Tjomsland: Saken gjelder spørsmålet om det er en saksbehandlingsfeil som fører til 
opphevelse av lagmannsrettens dom, at retten tillot opplesning av en politiforklaring av domfelte som 
var opptatt uten at vergen var gitt anledning til å være til stede, jf. straffeprosessloven § 232 tredje 
ledd. 

 

(2) Stavanger tingrett avsa 28. november 2002 dom med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.85, dømmes for en overtredelse av strl. § 227, 1. straffalternativ (post I b) til en 

straff av 15 dager fengsel, som gjøres betinget med 2 års prøvetid, jf. strl. § 52 flg. 
 

2. A frifinnes for en overtredelse av strl. § 227, 1. straffalternativ (post I a) og for 
overtredelse av legemiddelloven § 31, 2. og 4. ledd, jf. § 24, 1. ledd (post II). 

 

3. A dømmes til å betale kr 1.000,- i saksomkostninger til statskassen.» 
 

 

(3) Dommen ble avsagt under dissens. En av meddommerne stemte for at A også skulle frifinnes for 
tiltalen post I b. 

 

(4) A påanket dommen for det forhold han var domfelt for. Gulating lagmannsrett besluttet å fremme anken 
som bevisanke og avsa 5. februar 2004 dom ( LG-2003-12547) med slik domsslutning: 

«1. A, f. 0.0.85, dømmes for overtredelse av straffeloven § 227 første straffalternativ til 
fengsel i 15 - femten - dager som gjøres betinget med en prøvetid på 2 - to - år, jf. 
straffeloven §§ 52 flg. 

 

2. Saksomkostninger idømmes med kroner 1 000 - ettusen -.» 
 

 

(5) Dommen ble avsagt under dissens, idet en av meddommerne stemte for frifinnelse. 
 

(6) A har påanket dommen til Høyesterett. Anken gjaldt saksbehandlingen og rettsanvendelsen. Bare 
anken over saksbehandlingen er tillatt fremmet. 

 

(7) Jeg er kommet til at anken ikke kan føre frem. 
 

(8) Bakgrunnen for det forholdet A er domfelt for, kan oppsummeres slik: 
 

(9) A bodde hos sin mor i en enebolig som grenset opp til et borettslag hvor B var formann. Det hadde 
tidligere vært flere konfrontasjoner mellom A og B. Den 11. april 2002 var B på borettslagets 
lekeplass sammen med sin to år gamle datter, da hans kone ringte og sa at det smalt i husveggen. B så 
at det var kastet egg mot husveggen og stuevinduet, og han forsto at A hadde vært involvert i 
eggkastingen og gikk hjem til ham. 

 

(10) Om det som deretter skjedde, uttaler lagmannsretten: 

«Inne i huset var tiltalte og en kamerat. De hadde sammen kastet egg på fornærmedes 
leilighet. De så at det var fornærmede som ringte på døren fra en sidedør til 
hovedinngangsdøren. Tiltalte tok tak i et balltre som sto ved sideinngangsdøren og holdt 
denne i hånden da han eller kameraten åpnet utgangsdøren. Fornærmede spurte etter tiltaltes 
mor, som ikke var hjemme. Det ble et munnhuggeri mellom dem, og fornærmede trakk seg 
umiddelbart tilbake ca 1 meter og ned en trappeavsats da han så balltreet i tiltaltes hånd.» 

 

(11) Lagmannsrettens uttaler videre at A gikk etter og dyttet balltreet inn i Bs mageregion. Når det gjaldt 
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hvilke ord domfelte benyttet ved anledningen, uttaler lagmannsretten følgende: 

«Et tema i lagmannsretten har vært hvilke ord tiltalte benyttet. I avhør hos politiet 10. mai 
2002 forklarte tiltalte at han hadde stukket balltreet - men ikke hardt - inn i mellomgulvet på 
fornærmede samtidig som han sa; stikk herfra ellers slår jeg deg i hjel. Fornærmede forklarte i 
politiavhør 11. april 2002, samme dag som uttalelsen ble fremsatt, at tiltalte hadde sagt at han 
skulle «skambanke» fornærmede og slå ham flat. Verken tiltalte eller fornærmede kunne i 
lagmannsretten huske eksakt hva som ble sagt. Lagmannsretten finner bevist at minst en av 
uttalelsene ble fremsatt slik det fremkommer i politiavhørene. Begge uttalelsene innebar 
uansett en trussel om et straffbart forhold med strafferamme over 6 måneders fengsel.» 

 

(12) Det springende punkt for lagmannsretten var om As opptreden og uttalelser ved anledningen innebar 
en trussel om et straffbart forhold som kunne føre til en straff av fengsel i mer enn seks måneder, og 
som var «skikket til at fremkalde alvorlig Frygt», jf. straffeloven § 227. 

 

(13) Under As forklaring for lagmannsretten ba aktor om å få lese opp politiforklaringen 10. mai 2002, da 
han mente at A nå forklarte seg annerledes enn han da hadde gjort. A var 16 år og 9 måneder da 
politiforklaringen ble avgitt. Moren var As verge, men han var på dette tidspunktet plassert på en 
institusjon under barnevernet. Verken vergen eller noen representant for barnevernet var til stede 
under avhøret. Forsvareren bestred at det var hjemmel for opplesning av politiforklaringen. 
Lagmannsrettens flertall - alle dommerne med unntak av en av meddommerne - fant at 
politiforklaringen kunne benyttes som bevis under hovedforhandlingen, og forklaringen ble deretter 
dokumentert. 

 

(14) Saken reiser tre forskjellige spørsmål. For det første om det var en feil å avhøre A uten at hans mor - 
som etter det opplyste var hans verge - var gitt anledning til å være til stede. Dernest om en eventuell 
slik feil medførte at det ikke var adgang til å lese opp politiforklaringen i retten. Og endelig om en 
eventuell saksbehandlingsfeil fra lagmannsrettens side på dette punkt kan ha innvirket på dommens 
innhold, jf. straffeprosessloven § 343 første ledd. 

 

(15) Etter straffeprosesslovens § 232 tredje ledd «bør» vergen dersom mistenkte er under 18 år, «som regel 
gis anledning til å være til stede under avhøret og til å uttale seg». En tilsvarende regel følger også av 
påtaleinstruksens § 8-3 annet ledd, hvor det heter at vergene «underrettes så vidt mulig om avhøret og 
gis som regel anledning til å være til stede under avhøret og til å uttale seg, herunder om 
forsvarerspørsmålet». Bestemmelsene innebærer ikke at vergen har et ubetinget krav på å være til 
stede under avhøret. Ved vurderingen av om varsling kan unnlates, skal det blant annet legges vekt på 
sakens alvor, ulempene ved en utsettelse av avhøret, mistenktes alder og betydningen av at vergen er 
til stede. Bestemmelsene er imidlertid forstått slik at hovedregelen er at vergen skal varsles og gis 
anledning til å være til stede. Problemstillingen har i praksis vært formulert som et spørsmål om 
politiet har hatt forsvarlig grunnlag for å foreta avhør uten at vergen har fått anledning til å være til 
stede, jf. Rt-1979-1021. 

 

(16) I dette tilfelle er det ikke gjort noen påtegning på avhøret om hvilke forsøk som har vært gjort på å 
varsle vergen, og det er heller ikke for Høyesterett gitt nærmere opplysninger om dette. A ble pågrepet 
i sitt hjem natten før avhøret. Pågripelsen skyldtes at han hadde rømt fra barneverninstitusjonen. I 
politiets loggjournal er det notert at det var moren som meldte til politiet at A var hjemme. Senere i 
loggen er det riktignok notert at det var As søster som hadde meldte fra, og at «foreldrene var 
bortreist». Dette er imidlertid ikke bekreftet, og det er heller ikke anført av aktor. Slik saken er 
opplyst, finner jeg derfor å måtte legge til grunn at vergen kunne vært varslet til politiavhøret. Det 
forelå ingen saklig grunn som tilsa at vergen ikke burde gis anledning til å være til stede under 
avhøret, og jeg finner at det var en saksbehandlingsfeil at dette ikke skjedde. Jeg tilføyer at aktor for 
Høyesterett har sagt seg enig i at det her ble begått en saksbehandlingsfeil. 

 

(17) Spørsmålet blir så om det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten tillot at politiforklaringen ble 
lest opp under hovedforhandlingen. Under forberedelsen av straffeprosessloven ble det vurdert å 
lovregulere i hvilken utstrekning ulovlig ervervede bevis skulle tillates benyttet. Det ble imidlertid 
funnet vanskelig å utforme nærmere lovregler om dette, og spørsmålet ble derfor overlatt til 
rettspraksis, se Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker (1969) side 197 og Ot.prp.nr.35 (1978-
1979) om rettergangsmåten i straffesaker side 139. 

 

(18) På grunnlag av rettspraksis kan det stilles opp enkelte veiledende prinsipper for denne vurderingen. Et 
utgangspunkt er at partene kan føre alle bevis som vedrører saken, og at retten - på bakgrunn av det 
som fremkommer under hovedforhandlingen - tar stilling til hvilken vekt bevisene skal tillegges. 
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Dersom beviset er blitt til på en ulovlig eller kritikkverdig måte, kan imidlertid retten nekte dette ført 
om beviset er lite å stole på, eller hvor føringen av beviset vil krenke beskyttelsesverdige interesser 
eller representerer en gjentakelse eller fortsettelse av rettsbruddet, jf. Rt-2003-549 avsnitt 17 med 
henvisninger til tidligere rettspraksis. Det bemerkes at Høyesterett i den saken ikke trengte å ta stilling 
til dette spørsmålet, fordi retten fant det «åpenbart» at den aktuelle forklaringen ikke hadde hatt 
betydning for lagrettens avgjørelse av skyldspørsmålet. Jeg tilføyer at problemstillingen også er 
behandlet i Høyesteretts kjennelse 19. desember 2003 (sak 2003/1137 HR-2003-1137-a). 

 

(19) Etter mitt syn er ikke forholdene i denne saken slik at de reservasjoner som i rettspraksis er tatt i 
forhold til prinsippet om fri bevisføring, får anvendelse. Bestemmelsen i straffeprosessloven § 232 
tredje ledd er - som jeg tidligere har redegjort for - ikke unntaksfri. I visse tilfeller tilsier motstående 
hensyn at hovedregelen må vike. Dette viser at lovgiver må ha forutsatt at det kan være forsvarlig å 
foreta et politiavhør av en mindreårig selv om vergen ikke er gitt anledning til å være til stede. Det er 
for øvrig vergens adgang til å være til stede som reguleres av § 232 tredje ledd. Dersom vergen ikke 
benytter seg av denne adgangen, vil avhøret likevel kunne avholdes. Og selv om det selvsagt er viktig 
at vergen varsles til avhøret, kan det være grunn til å påpeke at det er den mindreåriges - ikke vergens 
- forklaring som skal opptas. Som fremholdt av lagmannsrettens flertall vil den omstendighet at 
bestemmelsen i straffeprosessloven § 232 tredje ledd ikke er fulgt, kunne hensyntas ved vurderingen 
av forklaringens vekt som bevis. Etter mitt syn må utgangspunktet på denne bakgrunn være at det er 
adgang til å lese opp en politiforklaring som en mindreårig tiltalt har avgitt selv om vergen ikke har 
vært gitt anledning til å være til stede under avhøret. Dette standpunkt er også inntatt av Bjerke-
Keiserud: Straffeprosessloven 3. utg. side 836. 

 

(20) Det er i dette tilfelle ikke tale om en spesielt alvorlig sak. Det fremgår av avhørsprotokollen at A både 
ble gjort kjent med sin rett til å nekte å avgi forklaring og med sin rett til å la seg bistå av forsvarer på 
ethvert trinn av saken. A avga forklaring for lagmannsretten, og han ville da kunne kommentere 
forhold i tilknytning til selve politiavhøret. Jeg nevner i den forbindelse at også moren møtte og 
forklarte seg for lagmannsretten. A ville videre - i samsvar med straffeprosessloven § 290 - kunne 
supplere eller korrigere det han hadde forklart tidligere. Både As og fornærmedes politiforklaringer 
ble for lagmannsretten dokumentert som supplement til deres forklaringer for retten. Også kameraten 
til A som var til stede på det aktuelle tidspunkt, avga forklaring. Jeg tilføyer at når rettens flertall kom 
til at truslene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, la den vekt på at tiltalte «hadde et balltre på 
mellom 50 og 60 cm i hånden som han stakk i mageregionen på fornærmede samtidig som trusselen 
ble fremsatt». - Jeg finner på denne bakgrunn at det ikke foreligger konkrete forhold i denne saken 
som tilsier at politiforklaringen ikke skulle vært benyttet som bevis. 

 

(21) Når jeg er kommet til at det ikke var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten tillot politiforklaringen 
opplest, er det ikke nødvendig for meg å ta stilling til aktors subsidiære anførsel om at domsresultatet 
ville blitt det samme om forklaringen ikke hadde blitt opplest. 

 

(22) Jeg stemmer etter dette for denne kjennelse: 

Anken forkastes. 
 

(23) Dommer Coward: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(24) Dommar Utgård: Det same. 
 

(25) Dommer Stang Lund: Likeså. 
 

(26) Dommer Gjølstad: Likeså. 
 

(27) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

kjennelse: 
 

Anken forkastes. 

HR-2004-931-A - Rt-2004-858 
Side 129 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 13:56 

Norges Høyesterett - HR-2004-128-A - Rt-2004-97 
Instans Norges Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2004-01-22 
Publisert HR-2004-128-A - Rt-2004-97 
Stikkord Straffeprosess. Forklaringsnektelse. Opplesning av politiforklaring. 
Sammendrag I en narkotikasak hadde lagmannsretten tillatt en politiforklaring fra en av de tiltalte opplest 

selv om den tiltalte hadde benyttet seg av retten til å nekte å avgi forklaring, jf 
straffeprosessloven § 290 og § 296. To andre tiltalte i samme sak anførte at opplesningen var i 
strid med EMK art 6. Høyesterett anså det for å være en reell mulighet for at opplesningen 
hadde hatt utslagsgivende betydning i den samlede bevisbedømmelsen. Etter en 
helhetsvurdering ble retten til rettferdig rettergang likevel ikke ansett krenket. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2000-2884 - Borgarting lagmannsrett LB-2002-1805-2 - Høyesterett 
HR-2004-128-A, (sak nr. 2003/970), straffesak, anke. Behandlet i EMD 09.11.2006, 18885/04 
(EMD-2004-18885). Saken gjenåpnet for Bs og As vedkommende, GK-2006-152 (B) og GK-
2006-153 (A). 

Parter I. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne 
Grøstad). II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet 
(statsadvokat Anne Grøstad). 

Forfatter Tjomsland, Støle, Rieber-Mohn, Gjølstad, Aasland. 
 

 

(1) Dommer Tjomsland: Saken gjelder spørsmålet om det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten i 
en større narkotikasak tillot opplesning av politiforklaringene til en av de tiltalte, som benyttet seg av 
sin rett til å nekte å avgi forklaring. 

 

(2) Ved tiltalebeslutning 3. mars 2000 ble C, A og B satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av 
straffeloven § 162 første og tredje ledd første punktum, jf. femte ledd og § 162 første og tredje ledd 
første punktum, jf. femte ledd, jf. § 49. Grunnlaget for tiltalen var at de 9. januar 1999 på et hotellrom 
i Kiel hadde oppbevart 48,41 kilo amfetamin, og at de samme dag hadde forsøkt å innføre 
narkotikapartiet med ferje fra Kiel til Oslo. B ble også tiltalt for et par andre forhold som relativt sett 
er av mindre betydning. - Jeg tilføyer at vedkommende som kjørte bilen med narkotikaen som ble 
stanset for kontroll i forbindelse med ombordkjøring i fergen, har fått sin sak pådømt i Tyskland. 

 

(3) Oslo tingrett avsa 21. mars 2002 dom ( TOSLO-2000-2884) i sak mot C, A og B med slik 
domsslutning: 

«1. C, født 0.0.1973, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162første og tredje ledd første 
straffalternativ jfr. femte ledd og straffeloven § 162 første ledd jfr. tredje ledd første 
straffalternativ jfr. § 49, sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av 
fengsel i 6 - seks - år. 

 

Han tilkommer varetektsfradrag med 220 - tohundreogtyve - dager. 
2. A, født 0.0.1973, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162første og tredje ledd første 

straffalternativ jfr. femte ledd og straffeloven § 162 første ledd jfr. tredje ledd første 
straffalternativ jfr. § 49, sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av 
fengsel i 12 - tolv - år. 

 

Han tilkommer varetektsfradrag med 363 - trehundreogsekstitre - dager. 
3. B, født 0.0.1970, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162første og tredje ledd første 

straffalternativ jfr. femte ledd, straffeloven § 162 første ledd jfr. tredje ledd første 
straffalternativ jfr. § 49, straffeloven § 162 første ledd jfr. femte ledd og våpenloven § 33 
første ledd jfr. § 7 jfr. § 8, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff 
av fengsel i 14 - fjorten - år. 

 

Han tilkommer varetektsfradrag med 206 - tohundreogseks - dager. 
4. Bdømmes til å tåle inndragning av en Weingartner revolver cal. 6,35, jf. straffeloven § 35, 

jfr. § 37a første ledd. 
 

5. Saksomkostninger ilegges ikke.» 
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(4) Ved tiltalebeslutning 23. september 2002 ble D satt under tiltale for de samme narkotikaforbrytelser. 
Bakgrunnen for at tiltalen mot D ble tatt ut på et senere tidspunkt enn for de øvriges vedkommende, 
var at han hadde unnveket til USA. Han meldte seg imidlertid etter hvert for politiet, og han tilstod å 
ha deltatt i narkotikaforbrytelsene. Dom i saken mot D ble av Oslo tingrett avsagt 9. oktober 2002, og 
hadde slik domsslutning: 

«D, født 0.0.71, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162, 1. og 3. ledd, første 
punktum, jfr. 5. ledd og strl. § 162, 1. og 3. ledd, første punktum, jfr. 5. ledd, jfr. § 49 til en 
straff av fengsel i 11 - elleve - år, jf. straffeloven § 62, 1. ledd og straffeloven § 12 nr. 3 a. 

Varetekt kommer til fradrag med 161 - etthundreogsekstien - dager.» 
 

(5) Ved Borgarting lagmannsretts beslutning 31. mai 2002 ble Cs, As og Bs anker over 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet når det gjaldt de nevnte narkotikaforbrytelsene, henvist til 
ankeforhandling. Det samme gjaldt påtalemyndighetens anke over straffutmålingen for C. Bs 
bevisanke over et annet mindre forhold ble ikke tillatt fremmet. Ved Borgarting lagmannsretts 
beslutning av 30. oktober 2002 ble Ds anke over straffutmålingen henvist til ankeforhandling. 
Lagmannsretten forente ankesakene til felles behandling, jf. straffeprosessloven § 13 og § 353. 

 

(6) Borgarting lagmannsrett avsa 23. mai 2003 dom ( LB-2002-1805) med slik domsslutning: 
«1. C, født 0.0.73, frifinnes. 

 

2. A, født 0.0.73, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162, første og tredje ledd første 
punktum, jf. femte ledd og straffeloven § 162, første og tredje ledd første punktum, jf. 
femte ledd, jf. § 49, sammenholdt med straffeloven § 62, første ledd, til en straff av fengsel 
i 9 - ni - år. 

 

Til fradrag i straffen kommer 492 - firehundreognittito - dager for utholdt varetekt. 
3. B, født 0.0.70, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162, første og tredje ledd første 

punktum, jf femte ledd og straffeloven § 162, første og tredje ledd første punktum, jf femte 
ledd, jf § 49samt de forhold som er rettskraftig avgjort ved Oslo tingretts dom av 21. mars 
2002, alt sammenholdt med straffeloven § 62, første ledd, til en straff av fengsel i 11 - 
elleve - år. 

 

Til fradrag i straffen kommer 284 - tohundreogåttifire - dager for utholdt varetekt. 
4. I Oslo tingretts dom av 9. oktober 2002 gjøres den endring at straffen for D, født 0.0.71, 

fastsettes til fengsel i 9 - ni - år. 
 

Til fradrag i straffen kommer 430 dager for utholdt varetekt. 
5. Saksomkostninger ilegges ikke.» 

 

 

(7) Om det nærmere saksforhold og de domfeltes personlige forhold viser jeg til lagmannsrettens dom. 
 

(8) A og B påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Både A og B gjorde gjeldende at det var en 
saksbehandlingsfeil at lagmannsretten tillot opplesning av Ds politiforklaringer, og at rettsformannens 
rettsbelæring vedrørende bevisbedømmelsen var uriktig. B gjorde videre gjeldende at straffen var for 
streng. Høyesteretts kjæremålsutvalg har tillatt ankene over saksbehandlingen fremmet for så vidt 
gjelder opplesningen av politiforklaringene til D. For øvrig ble ankene ikke tillatt fremmet. - Etter at 
ankeforhandlingen i saken var avsluttet, avsa Høyesterett 19. desember kjennelse i sak 2003/1098 ( 
HR-2003-1098-a), hvor det også var spørsmål om adgang til opplesning av politiforklaringer. Før 
Høyesterett traff avgjørelse i den foreliggende sak, fikk aktor og forsvarerne anledning til mulige 
supplerende bemerkninger på bakgrunn av denne avgjørelsen. Slik uttalelse er innkommet fra aktor og 
begge forsvarerne. 

 

(9) Jeg er kommet til at ankene må forkastes. 
 

(10) Jeg finner det hensiktsmessig innledningsvis å redegjøre for lagmannsrettens behandling av 
spørsmålene omkring Ds politiforklaringer. Lagmannsretten hadde som nevnt forent behandlingen av 
de fullstendige ankene fra A, B og C med straffutmålingsanken fra D. Aktor anmodet om at D avga 
forklaring før de tre andre tiltalte i saken. Begrunnelsen var «at denne rekkefølgen vil være mest 
hensiktsmessig hensett til sakens opplysning og også av prosessøkonomiske grunner». As og Bs 
forsvarere protesterte mot dette, og lagmannsretten, som la til grunn at «D som tiltalt skal gi forklaring 
på forhold som er av betydning for straffutmålingen», fant at man burde følge vanlig praksis med at 
de tiltalte som hadde inngitt fullstendig anke, avga forklaring først. Etter at de tre øvrige tiltalte - C, A 
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og B - hadde avgitt forklaring, fremgikk det at D ikke ønsket å avgi forklaring. 
 

(11) Aktor ba da - under henvisning til straffeprosessloven § 290 - om tillatelse til opplesning av tiltalte Ds 
politiforklaringer avgitt henholdsvis 22. mai, 24. mai og 21. juni 2002. De enkelte tiltaltes standpunkt 
til slik opplesning er protokollert i rettsboken. Ds forsvarer hadde ikke innvendinger mot 
opplesningen. Cs forsvarer «ønsket forklaringen lest opp». Bs forsvarer «ønsket ikke å gi uttrykk for 
noen bestemt oppfatning av adgangen til opplesning», mens As forsvarer «motsatte seg at 
forklaringen ble lest opp». Han anførte at 

«... opplesning vil være i strid med EMKs krav til rettferdig rettergang og også er i strid 
med minimumsrettighetene i EMK artikkel 6, nr 3, bokstav d, retten til motavhør av vitner, 
idet han fremholdt at forklaring fra D i denne fasen av saken vil ha karakter av å være 
vitneforklaring.» 

 

(12) Lagmannsretten avsa deretter kjennelse hvorved politiforklaringene ble tillatt opplest. 
Lagmannsrettens kjennelse var begrunnet slik: 

«Lagmannsretten finner at opplesning av tiltalte Ds politiforklaringer kan skje i medhold av 
§ 290. Det vises til Bjerke/Keiserud kommentarutgave bind II side 1012 hvorfra det siteres: 

«I lagmannsretten kan en bevisankesak forenes med en sak som gjelder en begrenset anke, 
jf. § 13 og § 353. Under ankeforhandlingen vil da også normalt alle siktede være til stede. 
Opplesing av deres tidligere forklaringer vil måtte skje etter reglene i § 290, og ikke § 296, 
selv om forklaringen som skal leses kun angår en medtiltalt, altså en annen enn vedkommende 
selv. Annerledes er løsningen når en tidligere medtiltalt har fått sitt forhold rettskraftig avgjort 
og møte som vitne i saken.» 

Lagmannsretten legger dette til grunn og kan for øvrig heller ikke se at opplesning av tiltalte 
Ds forklaring vil være i strid med EMKs krav til rettferdig rettergang, jf. art 6 nr 1 
sammenholdt med nr 3 bokstav d, retten til motavhør av vitner. Tiltalte D har status som tiltalt 
og lagmannsretten finner at det må være avgjørende selv om han har inngitt en begrenset anke 
i saken.» 

 

(13) As forsvarer begjærte deretter saken utsatt for hans klients vedkommende inntil det forelå rettskraftig 
dom for D, slik at D kunne innkalles som vitne med forklaringsplikt. Lagmannsretten avslo 
begjæringen om utsettelse, og aktor leste deretter opp Ds politiforklaringer. Etter at politiforklaringene 
var opplest, ønsket As forsvarer å stille D et spørsmål. Begrunnelsen var at det i en av 
politiforklaringene var protokollert at D på et tidspunkt hadde gitt uttrykk for at avhøret inneholdt så 
mange feil at han ikke så noen hensikt i å gjennomgå det ytterligere. Rettsformannen minnet om at D 
hadde påberopt seg sin rett til ikke å avgi forklaring, og at det derfor ikke ville bli tillatt å stille direkte 
spørsmål til ham, men rettsformannen spurte likevel D om han nå ønsket å avgi forklaring, helt eller 
delvis. D meddelte at han fortsatt ikke ønsket å gi forklaring, heller ikke til det spørsmål han «hadde 
hørt fra advokat Storrvik». 

 

(14) Rettsformannen kom inn på Ds politiforklaringer i rettsbelæringen, idet hun der uttalte: 

«I denne saken gjør jeg spesielt oppmerksom på et presentert bevis hvor det må foretas en 
særskilt vurdering. Dette gjelder opplesningen av den politiforklaringen D har gitt. Grunnen 
til at jeg peker spesielt på dette beviset er at forsvarerne for de øvrige tiltalte og heller ikke 
aktor har hatt anledning til å stille oppfølgende spørsmål til D som i lagmannsretten har 
benyttet sin rett til ikke å avgi forklaring. Når det ikke har vært anledning til å stille 
oppfølgende spørsmål, er dette et bevis som må vurderes med varsomhet. 

Dersom et bevis er presentert i retten uten at det har vært adgang til oppfølgende spørsmål 
og dette må anses som det helt dominerende/det helt vesentlige bevis i saken, er rettsregelen 
at det ikke vil være riktig å domfelle på grunnlag av et slikt bevis. Det aktuelle bevis det her 
er tale om er etter min vurdering ikke av en slik karakter at det må anses som et helt 
dominerende/helt vesentlig bevis i belastende retning for noen av de tiltalte. Om det dreier seg 
om et helt vesentlig bevis må imidlertid bero på den samlede bevisvurdering i saken. 

Den forklaring det her er tale om vil etter min vurdering være ett av flere elementer i 
vurderingen av om de tiltalte er skyldige.» 

 

(15) Jeg bemerker at det er et grunnprinsipp i norsk straffeprosess at bevisførsel for tingretten og 
lagmannsretten skal foregå umiddelbart for den dømmende rett. De tiltalte og vitnene skal forklare seg 
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muntlig for den rett som skal avgjøre saken, jf. straffeprosessloven § 290 og § 296 første ledd. Etter 
straffeprosessloven § 290 og § 296 annet ledd første punktum er det likevel - blant annet når det 
gjelder punkter hvor tiltalte eller vitnet nekter å uttale seg - adgang til å lese opp politiforklaringer. 

 

(16) Det er i rettspraksis lagt til grunn at det må innfortolkes en begrensning i opplesningsadgangen etter § 
296 annet ledd første punktum, hvor forsvarlighets- og forholdsmessighetsbetraktninger har stor 
betydning, jf. blant annet Rt-1994-1324 på side 1327. Sentralt i denne vurderingen er kravet om «fair 
trial» i EMK artikkel 6 nr. 1 og artikkel 6 nr. 3 om tiltaltes rett til å avhøre vitner som blir ført mot 
ham. Menneskerettighetsdomstolen (EMD) har kommet til at opplesning av politiforklaring under 
straffesaker ikke i seg selv er i strid med EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 d, jf. blant annet Rt-1990-1221 
med henvisning til EMDs praksis. Bruken av slike forklaringer må imidlertid skje i samsvar med 
tiltaltes rettigheter etter konvensjonen. Retten til å stille spørsmål til vitner mot ham er en av de 
grunnleggende rettssikkerhetsgarantier til vern for den tiltalte i en straffesak. 

 

(17) I de tilfeller hvor forklaringen vil være et vesentlig bevis for tiltaltes skyld, har Høyesterett lagt til 
grunn at opplesning av rettslig forklaring og politiforklaring som regel vil måtte avskjæres når tiltalte 
ikke har hatt anledning til å stille spørsmål til vitnet. I tidligere praksis har problemstillingen vært om 
en fellende dom «hovedsakelig» vil måtte bygge på de forklaringer det er spørsmål om å lese opp, jf. 
blant annet Rt-1991-1096. I dommen i Rt-2001-29, hvor opplesning av vitnes politiforklaring ledet til 
at lagmannsrettens dom ble opphevet, uttalte førstvoterende at det var «en reell mulighet for at 
opplesningen av Ds politiforklaring har hatt en utslagsgivende betydning i den samlede 
bevisbedømmelse, og at den således fremstilte seg som et viktig og kanskje nødvendig bevis». Jeg 
bygger på den presisering - og antagelig modifikasjon - i vurderingstemaet som fremgår av 
avgjørelsen i Rt-2001-29. 

 

(18) Det foreligger i norsk rettspraksis ikke noe tilfelle som er direkte sammenlignbart med den 
foreliggende sak, hvor det er en medtiltalt i en forent sak som nekter å avgi forklaring. For 
lagmannsretten ble det reist spørsmål om opplesningsadgangen når det gjaldt Ds politiforklaringer var 
regulert av straffeprosessloven § 290 eller § 296. Lagmannsretten mente at det var straffeprosessloven 
§ 290 som fikk anvendelse. Forsvarerne har i anken gjort gjeldende at straffeprosessloven § 296 vil 
være den relevante bestemmelsen i forhold til de medtiltalte. Begrunnelsen for dette standpunkt er at i 
forhold til disse hadde D rolle som vitne. Denne sondringen er imidlertid ikke av særlig betydning for 
det spørsmål vi har til behandling. Også når det er tale om medtiltaltes forklaring, må nemlig 
opplesningsadgangen i forhold til bestemmelsene i EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 d bero på tilsvarende 
betraktninger som for vitner. Jeg viser på dette punkt til EMDs avgjørelse i saken Lucà mot Italia av 
27. februar 2001 ( EMD-1996-33354) hvor det i avsnitt 41 heter: 

«In that regard, the fact that the depositions were, as here, made by a co-accused rather than 
by a witness is of no relevance. In that connection, the Court reiterates that the term «witness» 
has an «autonomous» meaning in the Convention system (see Vidal v. Belgium, judgment of 
22 April 1992, Series A no. 235-B, pp. 32-33, § 33). Thus, where a deposition may serve to a 
material degree as the basis for a conviction, then, irrespective of whether it was made by a 
witness in the strict sense or by a co-accused, it constitutes evidence for the prosecution to 
which the guarantees provided by Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention apply (see, 
mutatis mutandis, Ferratelli and Santangelo v. Italy, judgment of 7 August 1996, Reports 
1996-III, pp. 950-51, §§ 51-52).» 

 

(19) I den saken gjaldt det - i motsetning til i vår sak - en medtiltalt hvis sak ikke var forent til felles 
behandling med den aktuelle sak, men jeg kan ikke se at denne forskjellen kan ha avgjørende 
betydning for om bestemmelsen i EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 d her får anvendelse. Jeg tilføyer at 
det generelle standpunkt som jeg her har inntatt, også er lagt til grunn i norsk juridisk teori, jf. Aall: 
Rettergang og menneskerettigheter (1995) side 411 og Bjerke og Keiserud: Straffeprosessloven med 
kommentarer 3. utg. (2001) side 1015 note 6. - En annen sak er at den omstendighet at spørsmålet 
gjelder opplesning av en medtiltalts politiforklaring, etter omstendighetene vil kunne være et moment 
i den helhetsvurderingen som skal foretas i forhold til bestemmelsene i EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 
d. 

 

(20) Jeg forstår lagmannsrettens begrunnelse slik at den har lagt avgjørende vekt - også i forhold til 
bestemmelsene i EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 d - på at D hadde status som tiltalt i saken. Når 
begrunnelsen leses i sammenheng og på bakgrunn av de anførsler som lagmannsretten like foran har 
gjengitt, må avgjørelsen - etter mitt syn - forstås slik at lagmannsretten har lagt til grunn at de 
begrensninger i opplesningsadgangen som følger av bestemmelsene i EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 d, 
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ikke gjelder for forklaringer avgitt av medtiltalte i saken. Dette innebærer at lagmannsretten ikke har 
foretatt en slik vurdering som det etter EMDs praksis legges opp til, blant annet av forklaringens 
betydning i forhold til de øvrige bevis i saken. Jeg tilføyer at det ville vært vanskelig å foreta en slik 
vurdering på et så tidlig tidspunkt under bevisførselen. Det er først når den øvrige bevisførsel eller 
iallfall den vesentligste delen av denne er gjennomført, at retten vil ha grunnlag for å foreta en slik 
vurdering. 

 

(21) Høyesterett har full kompetanse til å prøve lagmannsrettens saksbehandling, og må - ut fra de 
opplysninger som foreligger - ta stilling til om det var en feil å tillate opplesning av 
politiforklaringene til D. Men det skaper problemer for prøvingen at lagmannsrettens vurdering ikke 
er begrunnet i forhold til de kriterier som er stilt opp i EMDs og Høyesteretts praksis. 

 

(22) Det var en meget omfattende bevisførsel for lagmannsretten. Hovedforhandlingen varte i 18 
rettsdager, og det ble avhørt omkring 40 vitner. Helt sentralt i bevisførselen var dokumentasjon og 
forklaringer i tilknytning til bruken av en rekke mobiltelefoner med tilnytning til saken. At 
forklaringene fra D, som var den eneste av de tiltalte som hadde tilstått forholdet, var et mindre 
vesentlig element i det samlede bevisbildet, har jeg likevel vanskelig for uten videre å fastslå. Jeg 
viser til at aktor anmodet om at D ble avhørt først av hensyn til «sakens opplysning». I de oppleste 
forklaringene trekker D A inn i saken, og antagelig indirekte også B. Noe entydig negativt bilde for B 
gir imidlertid forklaringene ikke. 

 

(23) Aktor har vist til at både A og B ble dømt i tingretten uten at D hadde avgitt forklaring. Jeg finner 
imidlertid at det ville stride mot de hensyn som begrunnet toinstansordningen, om tingrettens 
bevisvurdering tillegges særlig betydning ved bedømmelsen av bevissituasjonen i lagmannsretten. Jeg 
viser dessuten til at den tredje tiltalte - C - ble frifunnet i lagmannsretten, og at lagmannsretten på 
enkelte punkter - særlig med hensyn til transporten av narkotikaen fra Nederland til Kiel - har lagt til 
grunn et annet faktum enn tingretten. 

 

(24) Aktor har pekt på at rettsformannen i rettsbelæringen uttalte at det etter hennes syn ikke var tale om 
«et helt dominerende/helt vesentlig bevis i belastende retning for noen av de tiltalte». Jeg finner det 
vanskelig å legge særlig vekt på dette momentet. Dertil kommer at hun i rettsbelæringen også uttalte 
at forklaringene etter hennes vurdering vil «være ett av flere elementer i vurderingen av om de tiltalte 
er skyldige». Og da begynner man å nærme seg avgjørelseskriteriet i Rt-2001-29. Slik saken fremstår 
for meg, finner jeg det ikke forsvarlig å trekke noen bestemt konklusjon når det gjelder 
politiforklaringenes betydning i det samlede bevisbildet som forelå for lagmannsretten. I den 
bevissituasjon som forelå, kan det nok synes sannsynlig at Ds tilståelse har vært et mer vesentlig 
bevismoment også i forhold til de andres domfellelse enn hans forklaring om deres rolle. Men den tvil 
som her foreligger, fører til at jeg - på tross av de øvrige sentrale bevis i saken - må anse det som «en 
reell mulighet» at opplesningen av Ds politiforklaringer har hatt «utslagsgivende betydning i den 
samlede bevisbedømmelse», jf. Rt-2001-29. 

 

(25) I de tilfeller det er en reell mulighet for at politiforklaringene vil få utslagsgivende vekt ved 
bevisbedømmelsen, vil opplesning regelmessig måtte avskjæres med mindre tiltalte har hatt anledning 
til å stille spørsmål til vitnet, jf. Rt-1999-757. Det er lagt til grunn at det normalt er tilstrekkelig at 
tiltalte på et eller annet stadium i saken har hatt anledning til å stille spørsmål til vitnet. I Høyesteretts 
kjennelse av 19. desember 2003 (sak nr. 2003/1098) (HR-2003-1098-a) avsnitt 22 ble det imidlertid - i 
tilknytning til en forklaring avgitt under tingrettens behandling - uttalt at en forutsetning for at en 
tidligere spørsmålsrunde vil være tilstrekkelig til å tilfredsstille kravene i EMK artikkel 6 nr. 1, jf. nr. 
3 d er at «forklaringen og resultatet av spørsmålsrunden» på «en etterviselig måte kan opplyses under 
lagmannsrettsbehandlingen». 

 

(26) I vår sak hadde de øvrige tiltalte ikke hatt anledning til å stille spørsmål til D under tingrettens 
behandling eller på et annet tidspunkt forut for lagmannsrettsbehandlingen. For lagmannsretten 
benyttet D seg av sin rett som tiltalt i saken til å nekte å avgi forklaring. Etter opplesningen av hans 
politiforklaringer spurte rettsformannen - etter en henvendelse fra As forsvarer - på ny om han ville 
avgi forklaring helt eller delvis. 

 

(27) Saken var med andre ord tilrettelagt slik at de øvrige tiltaltes forsvarere skulle ha mulighet til å 
utspørre D, men hans manglende forklaringsvilje gjorde en reell eksaminasjon umulig. I avgjørelsene i 
Rt-1992-1500, Rt-1995-289, Rt-1998-1182 og Rt-1999-757 har det vært ansett tilstrekkelig at tiltalte 
har hatt en formell adgang til å utspørre vitnet, selv om vedkommende for eksempel har påberopt seg 
rett til å nekte å avgi forklaring. I kjennelsen av 19. desember 2003 (sak nr. 2003/1098) er denne 
problemstillingen mer utførlig drøftet. Det heter i avsnitt 18 ( HR-2003-1098-a-A18) i førstvoterendes 
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votum: 

«Det kan etter min oppfatning ikke være noe vilkår for å tillate opplesning at vitnet svarer 
på de spørsmål tiltalte eller hans forsvarer stiller. Såfremt tiltalte eller hans forsvarer under 
hovedforhandlingen har fått anledning til å stille spørsmål til vitnet, må en forklaring som er 
avgitt under etterforskningen, normalt kunne leses opp selv om vitnet påberoper en gyldig 
grunn for å nekte å forklare seg eller av andre grunner nekter å svare, se for eksempel EMDs 
avvisningsavgjørelse fra 1999 i saken Peltonen mot Finland (application no. 30409/96), Asch-
dommen avsnitt 28, Lucà-dommen avsnitt 40 og Craxi-dommen avsnitt 86. EMK artikkel 6 
nr. 3 bokstav d er begrunnet i prinsippet om «equality of arms» (partslikhetsprinsippet), og 
dersom tiltalte eller hans forsvarer har fått anledning til å stille spørsmål, er dette prinsippet 
tilfredsstilt, selv om vitnet nekter å svare. Under forutsetning av at forfølgingen ut fra en 
totalbedømmelse fremstår som forsvarlig og rettferdig, kan det derfor i tilfeller hvor tiltaltes 
rett til å stille spørsmål er tilfredsstilt, ikke være i strid med EMK artikkel 6 nr. 1, jf. nr. 3 
bokstav d å tillate at en forklaring fra et vitne som nekter å forklare seg, blir lest opp under 
hovedforhandlingen.....» 

 

(28) Førstvoterende gjengir så det sentrale avsnittet i EMDs begrunnelse i Peltonen-saken ( EMD-1996-
30409). Deretter viser han til at EMD i sakene Lucà ( (EMD-1996-33354) og Craxi ( EMD-1997-
34896) mot Italia kom til at artikkel 6 nr. 1, jf. nr. 3 bokstav d var krenket, men han uttaler videre at - 
så vidt han kan bedømme - «bygger disse dommene på det samme syn som avvisningsavgjørelsen i 
Peltonen-saken». 

 

(29) Av avgjørelsen i saken i Rt-1994-1324, som har flere likhetstrekk med vår sak, fremgår det imidlertid 
at en formell adgang til å utspørre medsiktede som under hovedforhandlingen nekter å avgi forklaring, 
ikke alltid vil være avgjørende. Vurderingen av om det foreligger brudd på bestemmelsene i EMK, må 
- som det også fremgår av Høyesteretts kjennelse av 19. desember 2003 - skje etter en 
helhetsvurdering av om rettergangen totalt sett fremstår som «forsvarlig og rettferdig» og således 
tilfredsstiller kravet til «fair trial» i artikkel 6 nr. 1. Det må blant annet legges vekt på om det er 
praktisk mulig å føre beviset på annen måte, jf. blant annet avgjørelsen i Rt-1995-289. 

 

(30) For vår sak må denne helhetsvurderingen ta utgangspunkt i at lagmannsretten ved å forene ankesakene 
til felles behandling hadde valgt det opplegget som normalt vil sikre at sakene blir best opplyst. Det 
var ikke konkrete holdepunkter for at D - som hadde forklart seg for politiet og tingretten - ikke også 
skulle gjøre dette for lagmannsretten. I saken i Rt-1994-1324, hvor lagmannsrettens dom ble 
opphevet, ble det av Høyesterett lagt opp til at saken burde vært utsatt og forent med sakene mot de 
vitnene som nektet å avgi forklaring. Det avgjørende synes her å ha vært at Høyesterett mente at 
beviset burde vært søkt ført på en annen måte, det burde med andre ord vært gjort ytterligere forsøk på 
å oppnå bevisumiddelbarhet. Førstvoterende uttalte at det var «lite trolig at de ville nektet å forklare 
seg i egen sak». I kjennelsen av 19. desember 2003 avsnitt 23 uttalte førstvoterende at rekkevidden av 
avgjørelsen i Rt-1994-1324 må «være begrenset». 

 

(31) Høyesterett tok i saken i Rt-1994-1324 ikke stilling til om det ville være adgang til å lese opp 
politiforklaringene dersom vitnene også nektet å avgi forklaring i egen sak. Førstvoterende fremhevet 
imidlertid at det i flere saker nettopp var trukket frem som et moment av forholdsvis stor vekt om det 
var mulig å føre beviset på annen måte. Det ble vist til avgjørelsen i Rt-1992-792, hvor det ble uttalt at 
det ville kunne virke støtende om man skulle avskjære bevisføring i en alvorlig straffesak, og at man 
også hadde en sikkerhetsventil i bevisbyrderegelen. 

 

(32) Et kompliserende moment for lagmannsretten i vår sak var at det var ulike oppfatninger om 
opplesningsspørsmålet blant de øvrige tiltaltes forsvarere. Cs forsvarer ønsket forklaringen opplest, og 
han ville kunne anføre at det i forhold til ham hadde vært en saksbehandlingsfeil om så ikke skjedde. 
Det må etter mitt syn sees hen til dette forhold når man skal bedømme om rettergangen ved 
lagmannsretten har vært betryggende. 

 

(33) Et alternativ for lagmannsretten kunne riktignok - som begjært av As forsvarer - vært å utsette 
hovedforhandlingen for ham, eventuelt også for de øvrige tiltalte, til det forelå rettskraftig dom i 
forhold til D. Han ville i så fall hatt vitneplikt i saken mot de øvrige. En slik oppdeling av saken og 
utsettelse av den for enkelte av de tiltalte, ville imidlertid medført betydelige praktiske problemer, 
som - på grunn av tidsforløpet og varetektsfengslingen av de tiltalte - også ville hatt en side til 
rettssikkerheten. Etter mitt syn ville det være uheldig om prosessreglene skulle medføre at utsettelser 
på et slikt grunnlag - som ofte vil skyldes trusler eller obstruksjon - skulle bli ofte forekommende. 
Problemstillingen for lagmannsretten var en annen - nærmest den motsatte - av den som forelå i saken 
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i Rt-1994-1324. I den saken mente Høyesterett at man burde ha forent sakene mot de siktede til felles 
behandling. Dette er - som tidligere nevnt - den fremgangsmåten som normalt best sikrer sakens 
opplysning. I vår sak var det denne fremgangsmåten som var valgt, og spørsmålet for lagmannsretten 
var om man - på grunn av Ds nektelse av å avgi forklaring - burde fravike dette opplegget. 

 

(34) Jeg er etter en helhetsvurdering kommet til at forfølgningen mot A og B må anses å tilfredsstille de 
krav EMK artikkel 6 stiller til en forsvarlig og rettferdig rettergang, selv om Ds politiforklaringer ble 
tillatt opplest uten at utsettelse av hovedforhandlingen mot A og B først ble forsøkt. 

 

(35) Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Ankene forkastes. 
 

(36) Dommer Støle: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(37) Dommer Rieber-Mohn: Likeså. 
 

(38) Dommer Gjølstad: Likeså. 
 

(39) Dommer Aasland: Likeså. 
 

(40) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

kjennelse: 
 

Ankene forkastes. 
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Høyesterett - HR-2003-882-A - Rt-2003-1511 
Instans Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2003-10-29 
Publisert HR-2003-882-A - Rt-2003-1511 
Stikkord Straffeprosess. Bevis. Avspilling av lydbåndopptak. 
Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om avspilling av lydbåndopptak, jf straffeprosessloven § 300. Et vitne 

møtte ikke for lagmannsretten, og lagmannsretten tillot vitnets forklaring for tingretten avspilt. 
Høyesterett uttalte at straffeprosessloven § 300 må anvendes i sammenheng med § 296 første 
ledd og det alminnelige krav til forholdsmessighet i straffeprosessloven § 297. Det ble lagt 
vekt på at saken gjaldt et meget alvorlig forhold, og at vitnet var helt sentralt. 
Saksbehandlingsfeilen lagmannsrettens begikk da den tillot lydbåndopptaket spilt, førte til 
opphevelse. 

Saksgang Oslo tingrett Nr 02-00756 M/24 - Borgarting lagmannsrett LB-2002-3067 M/01 - Høyesterett 
HR-2003-882-A, straffesak, anke. Ny behandling i lagmannsretten, LB-2004-15478. 

Parter A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Stein 
Vale). 

Forfatter Gjølstad, Gussgard, Støle, Coward, Justitiarius Schei. 
 

 

(1) Dommer Gjølstad: Spørsmålet i saken er om det ble begått saksbehandlingsfeil da lagmannsretten 
under behandling av skyldspørsmålet i en straffesak tillot avspilt et lydopptak av en forklaring som et 
vitne hadde avgitt i tingretten. Domfelte gjør gjeldende at vitnets forklaring var det hovedsakelige 
bevis mot ham, og at lagmannsretten skulle ha sørget for å få avhørt vitnet umiddelbart for den 
dømmende rett. 

 

(2) Oslo tingrett avsa 27. august 2002 dom som for A hadde denne domsslutning for straffekravet: 
«1. A, f. 0.0.81, dømmes for overtredelse av straffelovens § 148, 1. ledd, 1. straffalternativ og 

§ 292, jf § 291, jf straffelovens § 62, 1. ledd og § 64, til fengsel i 3 - tre - år. Til fradrag i 
straffen går 50 - femti - dager for utholdt varetekt. Dommen er en særskilt dom i forhold til 
Oslo tingretts dom av 16.05.02. 

 

2. A frifinnes for forholdet omhandlet i tiltalens post III.» 
 

 

(3) Han ble også pålagt å betale erstatning med til sammen ca. 3,5 millioner kroner. 
 

(4) A inngav fullstendig anke over tingrettens dom. Borgarting lagmannsrett avsa 7. april 2003 dom med 
slik domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1981, dømmes for overtredelse av straffeloven § 148første ledd første 
straffalternativ og § 292 jf. § 291, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og § 
64, til fengsel i 3 - tre - år som fellesstraff med fengselsstraffen på 30 dager i Oslo tingretts 
dom av 16. mai 2002. Til fradrag går 62 - sekstito - dager for utholdt varetektsfengsel. 

 

2. A dømmes til å betale erstatning til SpareBank 1 med 1.400.000 - 
enmillionfirehundretusen - kroner, If Skadeforsikring med 640.000 - 
sekshundreogførtitusen - kroner, Gjensidige NOR med 1.400.000 - 
enmillionfirehundretusen - kroner og Trygg Hansa Forsikring med 80.000 - åttitusen - 
kroner. Oppfyllelsesfristen er to uker fra dommens forkynnelse.» 

 

 

(5) A er funnet skyldig i å ha satt fyr på et rekkehus sent en kveld i august 2000. Det antatte arnested for 
brannen var i en bod. Brannen spredte seg videre til to andre rekkehus. 11 personer i husene ble satt i 
livsfare, og husene ble sterkt skadet. 

 

(6) A var i området sammen med tre kamerater. Han og en av kameratene, B, som var 14 år, var inne i 
den boden hvor brannen startet. De to andre kameratene var ikke inne i boden. Disse to ble ved 
endelig dom i tingretten dømt for ikke å ha varslet om brannen, mens saken ble henlagt for Bs 
vedkommende fordi han var under den kriminelle lavalder. 

 

(7) I tingretten møtte B, etter først å ha uteblitt, og forklarte seg som vitne. Forklaringen ble tatt opp på 
lydbånd i samsvar med prøveordningen med lydopptak. B var stevnet til å møte i lagmannsretten 
første dag av ankeforhandlingen, 31. mars 2002, men møtte ikke. Den 2. april 2002 besluttet 
lagmannsretten at han skulle pågripes. Det fremgår av beslutningen at det hadde vært samtaler mellom 
stevnekontoret og B, hvor han hadde opplyst at han hadde forsovet seg 31. mars, men at han ville 
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møte 2. april på et bestemt tidspunkt. Lagmannsretten bemerket i beslutningen: 

«Etter lagmannsrettens syn er det nødvendig av hensyn til sakens opplysning at B møter 
som vitne. 

Lagmannsretten finner at det er særlig påkrevd at vitnet pågripes, jf. straffeprosessloven § 
174.» 

 

(8) Dagen etter opplyste aktor at B ikke hadde møtt, og begjærte avspilt hans vitneforklaring i tingretten. 
Lagmannsretten fant at vilkårene for avspilling av lydbåndet var til stede og bemerket: 

«Muntlig avhør av vitnet i lagmannsretten anses ikke mulig uten at ankesaken utsettes. Han 
har unnlatt å møte til to avtalte tidspunkter, og han har overfor aktor gitt uttrykk for at han 
ikke ønsker å møte. Til tross for rettens pågripelsesbeslutning og politiets søk etter ham, er 
han ikke funnet. 

Vitnets forklaring for tingretten har vært gjenstand for full kontradiksjon etter at vitnet har 
gitt fire politiforklaringer. Lydbåndet er ikke eneste sentrale bevis, og lagmannsretten mener 
at saken er godt opplyst også uten dette. 

Avspilling anses ikke i strid med straffeprosessloven § 297 første ledd og prinsippene for en 
rettferdig rettergang i EMK artikkel 6 nr. 1 og 3 d.» 

 

(9) A påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjaldt saksbehandlingen, straffutmålingen og 
avgjørelsen av de borgerlige rettskrav. Anken over saksbehandlingen er tillatt fremmet til Høyesterett, 
mens anken for øvrig er nektet fremmet. 

 

(10) Jeg finner at anken over saksbehandlingen må tas til følge. 
 

(11) Om avspilling av lydopptak av tidligere forklaringer i en straffesak heter det i straffeprosessloven § 
300 første punktum: 

«Lydopptak av en forklaring som tidligere er avgitt i saken, kan også utenfor de tilfeller 
som er nevnt i § 298, tillates brukt som bevis dersom vilkårene for opplesing foreligger etter 
§§ 290, 296, 297 eller 299 eller retten for øvrig finner grunn til det.» 

 

(12) Jeg bemerker at bestemmelsen må ses i sammenheng med lovens alminnelige bestemmelser om 
bevisførsel. For vitneførsel er utgangspunktet straffeprosessloven § 296 første ledd om at vitner skal 
forklare seg muntlig for den dømmende rett, en regel som bygger på grunnprinsippet om at 
bevisførselen skal foregå umiddelbart for den dømmende rett. 

 

(13) Tatt på ordet kan bestemmelsen i § 300 leses slik at retten står fritt til å tillate avspilling av 
vitneforklaring på lydbånd, uten hensyn til om lovens alminnelige vilkår ellers for å gjøre unntak fra 
utgangspunktet om muntlig forklaring er oppfylt eller ikke. Men slik kan bestemmelsen åpenbart ikke 
forstås. Det fremgår også av forarbeidene at lydopptak ikke vil kunne erstatte avhør av viktige vitner 
under behandling av skyldspørsmålet i ankeinstansen. Man skulle imidlertid ikke være strengt bundet 
til samme vilkår som for opplesning av en politiforklaring eller en rettsbok. I tilknytning til dette ble 
det pekt på at avspilling av lydbånd kan ha betydning for kontroll av om en forklaring var endret fra 
en instans til en annen, eller for å kunne vurdere hvorledes forklaringen var tilkommet. Med andre ord 
var det altså særlig begrensningene i § 290 og § 296 annet ledd man hadde i tankene ved utformingen 
av bestemmelsen. Jeg viser til Straffeprosesslovkomiteens innstilling fra 1969 på side 126 og på side 
306. 

 

(14) Med sikte på den situasjon vi her har for oss - at et vitne ikke møter og forklarer seg muntlig for den 
dømmende rett - må bestemmelsen i straffeprosessloven § 300 anvendes i lys av det alminnelige krav 
til forsvarlig saksbehandling. Sentralt i dette står her kravet til forholdsmessighet, som er nedfelt i 
straffeprosessloven § 297. Ved den vurdering som må foretas av om det er forsvarlig - og 
forholdsmessig - ikke å føre et vitne direkte for lagmannsretten, vil det imidlertid være et moment at 
det dreier seg om et lydopptak som gir et annet og bedre bilde av det som har foregått, enn en vanlig 
protokollasjon. 

 

(15) Ved vurderingen av saksbehandlingen i den foreliggende sak tar jeg utgangspunkt i at saken gjelder et 
meget alvorlig forhold, hvor menneskeliv har vært satt i fare. Det var klart at domfellelse ville 
medføre en lang fengselsstraff og erstatningsansvar for et betydelig beløp. 

 

(16) Videre legger jeg til grunn at det dreide seg om et helt sentralt vitne. Ingen andre enn A og B var inne 
i boden, hvor det er antatt at brannen oppsto, og ingen av de to andre kameratene kunne peke ut den 
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ene eller den andre som gjerningsmann. Det avgjørende for skyldspørsmålet måtte da være 
forklaringene til de to. Begge hadde forklart seg usant i de første politiforklaringene. A har senere 
forklart at han ikke husket hva som skjedde, på grunn av beruselse. B kom i tingretten med nye 
opplysninger, som plasserte ansvaret for brannen på A. 

 

(17) Kravet til kontradiksjon ble ivaretatt i tingretten ved at forsvareren fikk stille spørsmål til B, hvor 
spørsmål og svar også fremgår av lydopptaket. Men dette finner jeg ikke avgjørende. Ankebehandling 
som omfatter bevisførselen under skyldspørsmålet, skal være en fullstendig ny prøving av 
skyldspørsmålet. Et særskilt moment i denne saken er at Bs forklaring for tingretten var ny i forhold 
til de forklaringer han tidligere hadde avgitt. Forholdet mellom de forskjellige versjoner var elementer 
i vurderingen av Bs og As troverdighet. 

 

(18) B bodde på kjent adresse hos sin mor. Det dreide seg altså om et vitne man måtte kunne finne og føre. 
Dette kunne nok skape problemer for avviklingen av ankeforhandlingen, men ikke noe utover det som 
erfaringsmessig vil kunne skje. Vurdert opp mot sakens alvor og vitneprovets betydning, kan den 
uleilighet det ville medføre for avviklingen av saken å få tak i vitnet for avhør i lagmannsretten, etter 
min mening ikke være avgjørende. 

 

(19) Min konklusjon er således at det ble begått saksbehandlingsfeil da lagmannsretten tillot lydopptaket 
avspilt. Denne feilen må lede til at lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves. 

 

(20) Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves. 
 

(21) Dommer Gussgard: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(22) Dommer Støle: Likeså. 
 

(23) Dommer Coward: Likeså. 
 

(24) Justitiarius Schei: Likeså. 
 

(25) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

kjennelse: 
 

Lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves. 
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Høyesterett - HR-2001-163 - Rt-2001-689 (131-2001) 
Instans Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2001-05-23 
Publisert HR-2001-163 - Rt-2001-689 (131-2001) 
Stikkord Straffeprosess. Siktedes forklaring. Hovedforhandling. 
Sammendrag En mann som var dømt til fengsel i 13 år for innførsel av narkotika anket over 

saksbehandlingen i lagmannsretten. Det dreide seg bl.a. om lagmannsrettens spørsmål til 
tiltalte var nøytrale, jf straffeprosessloven § 91, jf § 92 og EMK art 6 nr. 2, om rettens 
beslutning om å tillate opplest et vitnes rettslige forklaring og politiforklaring, jf 
straffeprosessloven § 297 og EMK art 6 nr. 1 og nr. 3 bokstav d. Det var også et spørsmål som 
gjaldt lagmannens rettsbelæring. Anken ble forkastet. 

Saksgang Oslo byrett Nr 98-05852 M/65 - Borgarting lagmannsrett LB-1999-500 M/02 - Høyesterett 
HR-2001-163, straffesak, anke. 

Parter A (advokat Tor Erling Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian 
Nicolaisen). 

Forfatter Lund, Coward, Stabel, Matningsdal, Dolva. 
 

 

Dommer Lund: Saken gjelder lagmannsrettens saksbehandling i straffesak og er dels knyttet til lagmannens 
spørsmål til tiltalte, dels til rettens beslutning om å tillate opplest et vitnes rettslige forklaring og 
politiforklaring. Det er også et spørsmål som gjelder lagmannens rettsbelæring. 

A ble ved Borgarting lagmannsretts dom av 1. desember 2000 dømt for overtredelse av straffeloven § 162 
første og tredje ledd første straffalternativ, jf. femte ledd, til en straff av fengsel i 13 år med fradrag av 1186 
dager for varetektsfengsel. Domfellelsen gjaldt medvirkning til innførsel av 9,3 kg heroin. 

Dommen ble avsagt etter As anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet i Oslo byretts dom av 6. 
oktober 1998, der han ble dømt til fengsel i 14 år. 

Saksforholdet og domfeltes personlige forhold fremgår av dommene. 

A har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens saksbehandling. 
 

Jeg er kommet til at anken ikke fører frem. 

A gjør gjeldende at lagmannsrettens saksbehandling er uriktig på fire punkter som hver især, og i hvert fall 
samlet sett, kan ha vært av betydning for domfellelsen, jf. straffeprosessloven § 343 første ledd, og er i strid 
med det grunnleggende prinsipp om rettferdig rettergang i EMK art. 6, jf. menneskerettsloven § 2. 

For det første gjøres det gjeldende at lagmannens spørsmålsstilling til tiltalte i forbindelse med avhøret av 
vitnet B ikke var nøytral, men 

Side 690 

 forutsatte at A var skyldig og derfor var i strid med uskyldspresumsjonen i EMK art. 6. Spørsmålsstillingen var 
dessuten gitt en særlig offensiv tone og form som måtte innvirke på lagrettens avgjørelse. 

B var sakens hovedvitne. I tilknytning til hans forklaring ble følgende protokollert etter anmodning fra 
forsvareren: 

 

«Under avhøret av B forteller han at han, etter å ha levert narkotikaen ved å parkere bilen ved X hotell, 
reiste til Zürich etter anvisning fra tiltalte. Tiltalte hadde også sagt at moren skulle komme til Zürich. 
Vitnet ventet på flyplassen på at tiltaltes mor kom, slik han var blitt fortalt av tiltalte, og påtraff henne der 
samt også tiltaltes bror. 

Etter avhøret av B, ba rettens formann tiltalte kommentere denne delen av vitnets forklaring. 

Tiltalte svarer i hovedsak at han er helt ukjent med dette, at han ikke vet om moren reiste til Zürich på 
eller rundt dette tidspunktet og at han heller ikke, før i retten i dag, har hørt noe om at hun skal ha møtt B 
der. 

HR-2001-163 - Rt-2001-689 (131-2001) 
Side 140 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 13:56 

Forsvarer protesterte mot at rettens formann ba om tiltaltes bemerkninger til dette og mot de 
oppfølgende spørsmål. Protesten ble ikke tatt til følge. 

Forsvareren ba ført til protokolls at han søkte å hindre, ved en formell protest, at lagmannen stilte flere 
spørsmål til tiltalte, spørsmål som hver for seg bare kan forstås ut fra en forutsetning om at tiltaltes 
forklaring i lagmannsrett er uriktig og at tiltalte er skyldig etter tiltalen. Eksempelvis ble følgende spørsmål 
stillet: 

- Om det er truffet noe arrangement med hensyn til morens ankomst til Zürich siden moren ikke kunne 
språket? 

 

- Om det var noen andre som skulle møte på flyplassen? 
 

- Om moren kom med fly til Zürich denne dagen?  
 

Rettens formann bemerket at hans innledende spørsmålet til tiltalte var om han hadde kommentarer til Bs 
forklaring, og uten noen presumsjoner. De spørsmål som forsvareren har fremhevet ovenfor, ble stilt etter 
at tiltalte hadde svart at moren var dårlig til bens og dessuten ikke behersket språket, som en kommentar til 
hennes mulighet for å klare seg selv ved ankomst til et fremmed land. Det ble senere, på nye spørsmål fra 
formannen, klarlagt at dette fra tiltaltes side på ingen måte var ment som en erkjennelse av at vitnets 
forklaring med hensyn til møtet med moren var riktig, og at han ikke har noe som helst kjennskap til at B 
skal ha møtt moren i Zürich. 

Deretter spurte rettens formann aktor om vitnet Bs forklaring mht. det som skal ha funnet sted på 
flyplassen i Zürich kunne bekreftes eller avkreftes av ledsagende polititjenestemenn på denne turen, noe 
aktor besvarte benektende. 

Rettens formann bemerket deretter, henvendt til lagretten, at hvis det var slik at noen i lagretten hadde 
oppfattet de stilte spørsmål slik at de bygget på en forutsetning om at tiltaltes forklaring var uriktig og at 
tiltalte er skyldig, så hadde dette ikke vært meningen. Det ble videre understreket at lagretten derfor heller 
ikke måtte gjøre seg noen tanker om at rettens formann hadde en oppfatning av skyldspørsmålet, et 
spørsmål som det dessuten vil være opp til lagretten å ta et selvstendig standpunkt til.»  

 

For ordens skyld, og fordi det under ankeforhandlingen i Høyesterett synes å ha vært en viss uenighet om det, 
peker jeg på at det uttrykkelig fremgår av protokollatet at spørsmålene fra rettens formann (lagmannen) til 
tiltalte, ble stilt etter at B hadde avgitt forklaring. 
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Protokollatet viser at lagmannen ønsket å stille tiltalte spørsmål i tilknytning til den del av Bs forklaring som 
refererte seg til møtet med tiltaltes mor i Zürich. Etter at tiltalte hadde svart at han var uten kjennskap til dette 
og til at moren var reist til Zürich på denne tiden, stilte så lagmannen, mot forsvarers protest, de konkrete 
spørsmål som er nevnt i protokollatet, og som er grunnlaget for angrepet på lagmannsrettens saksbehandling. 

Utgangspunktet etter straffeprosessloven § 91, jf. § 92, jf. også kravet om rettferdig rettergang og 
uskyldspresumsjonen i EMK art. 6 nr. 2, er at retten gjennom sine spørsmål ikke skal røpe forutinntatthet, men 
opptre nøytralt og upartisk. Jeg har vanskelig for å se at lagmannen her har opptrådt i strid med kravet til 
upartiskhet. Etter min mening kan det ikke rettes innvendinger av betydning mot spørsmålene. Riktignok kan 
de to første spørsmål sies å ha som forutsetning at lagmannen ikke uten videre godtok tiltaltes forklaring om at 
han var uten kjennskap til det B hadde forklart. Retten har imidlertid et overordnet ansvar for sakens 
opplysning og kan derfor også ha plikt til å konfrontere tiltalte med hva vitner har forklart. Og det står for meg 
som klart at de spørsmål retten i denne sammenheng stiller til tiltalte ofte vil måtte ha som forutsetning at 
tiltalte kan ha forklart seg uriktig. 

Spørsmålene er i dette tilfellet også noe ledende, og det følger av alminnelige straffeprosessuelle prinsipper at 
slike spørsmål bør unngås. Men jeg kan vanskelig se det som en saksbehandlingsfeil at retten kommer i skade 
for å stille noen ledende spørsmål om et begrenset forhold innenfor et omfattende bevistema. 

For øvrig viser jeg til siste avsnitt i protokollatet, der lagmannen uttrykkelig gjør lagretten oppmerksom på at 
hans spørsmål ikke mente å forutsette at tiltalte var skyldig mv. 

Denne anførsel kan således ikke føre frem. 
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Når det gjelder anførselen om at lagmannens spørsmål ble stilt i en særlig offensiv tone, foreligger 
utelukkende forsvarerens utsagn om dette i Høyesteretts skranke, utsagn som ikke er bekreftet av aktor. Jeg 
finner det klart at Høyesterett ikke kan legge dette til grunn. 

Dernest er det gjort gjeldende som saksbehandlingsfeil at vitnet Cs rettslige forklaring, avgitt 16. september 
1998, ble opplest i lagmannsretten. Bakgrunnen for anførselen er følgende: 

C ble avhørt av norsk politi i Skopje i Makedonia 27. august 1997. Etter rettsanmodning fra Norge ble hun i 
juni 1998 forsøkt rettslig avhørt i Skopje, der tiltaltes forsvarer var til stede. I den forbindelse sa hun i samtale 
med norsk politi at hun av frykt for represalier ikke våget å gjenta sin forklaring fra august 1997, men at hun 
ville møte frem i rettsmøtet for å si at hun ikke hadde noe kjennskap til saken. Hun møtte imidlertid ikke frem 
til rettsmøtet. 

Overfor norsk politi sa hun seg i august 1998 villig til å møte og avgi vitneforklaring for retten i Norge. 
Påtalemyndigheten fant å ville la henne avhøre ved bevisopptak forut for hovedforhandlingen. Bevisopptaket 
ble avholdt i Oslo forhørsrett 16. september 1998. Samtidig undertegnet hun vitnestevning og ga uttrykk for at 
hun hadde til hensikt å møte under hovedforhandlingen 28. september 1998. Imidlertid uteble hun der. 

Tiltalte, A, og hans forsvarer, advokat Staff, var varslet til bevisopptaket på lovlig måte. Forsvareren hadde 
imidlertid i telefaks til Oslo 

Side 692 

 politidistrikt den 16. september 1998, med kopi til forhørsretten, meddelt at han ikke ville møte, og ba om at 
bevisopptaket ble avlyst. Begrunnelsen var at C, som sentralt vitne i saken, måtte høres av den dømmende rett 
overensstemmende med hovedregelen i straffeprosessloven § 296 første ledd. Denne bestemmelsen krever 
særegne forhold for å unnlate dette, og slike forhold forelå ikke. Så lenge C kunne møte under bevisopptak i 
Norge 16. september, måtte hun ifølge forsvareren forutsettes å kunne møte tolv dager senere under 
hovedforhandlingen. Forsvareren var heller ikke gitt opplysninger om bakgrunnen for påtalemyndighetens 
standpunkt. 

Under hovedforhandlingen i byretten begjærte aktor Cs rettslige forklaring opplest, mens forsvareren 
motsatte seg dette under henvisning til straffeprosessloven § 296 og § 297 og EMK art. 6 nr. 3 bokstav d. 

Byretten besluttet at forklaringen ikke skulle leses opp og henholdt seg i begrunnelsen i det vesentlige til det 
som var anført av forsvareren. 

I lagmannsretten begjærte aktor på nytt forklaringen opplest, og forsvareren motsatte seg det. Lagmannsretten 
besluttet at forklaringen kunne leses opp. Retten la til grunn at bevisopptaket var hjemlet i straffeprosessloven § 
296 første ledd, jf. § 270. Vilkårene for opplesning i straffeprosessloven § 297 var ifølge lagmannsretten til 
stede, og opplesning var ikke i strid med kravet til rettferdig rettergang i EMK art. 6 nr.1 og nr. 3 bokstav d. 

Tiltalte har for Høyesterett gjort gjeldende at lagmannsrettens beslutning «ytre sett» er korrekt i forhold til 
reglene i straffeprosessloven § 297 og EMK art. 6 nr. 1 og nr. 3 bokstav d. Lagmannsretten har imidlertid 
unnlatt å behandle sakens kjerne. Denne er at påtalemyndighetens begjæring om bevisopptak få dager før 
hovedforhandlingen i byretten, er en form for manipulering, et forsøk på omgåelse av reglene om umiddelbar 
bevisførsel - at vitner skal forklare seg muntlig for den dømmende rett, jf. straffeprosessloven § 296 første ledd 
og kravet til rettferdig rettergang i EMK art. 6. Det forelå ingen saklig grunn til at C, som var ett av to sentrale 
vitner i saken, kunne møte og la seg avhøre ved bevisopptak 16. september, men ikke ved hovedforhandlingen 
tolv dager senere. C var kjæreste med hovedvitnet B, og det var derfor vesentlig at hennes forklaring ble avgitt 
direkte for den dømmende rett, slik at retten selv kunne vurdere hennes troverdighet. 

Videre er det anført som saksbehandlingsfeil at det ikke ble gjort noe forsøk på å få C til å møte under 
hovedforhandlingen for lagmannsretten. 

I aktoratets bevisoppgave til lagmannsretten var C dessuten oppført som ordinært vitne, og forsvareren ble 
først dagen før hovedforhandlingen gjort oppmerksom på at hennes rettslige forklaring fra 1998 ville bli 
begjært opplest. Det er imidlertid ikke anført at det kan trekkes noen rettslige konsekvenser av dette. 

Jeg kan ikke se at det var uriktig av lagmannsretten å beslutte opplesning av Cs forklaring. Jeg er også i det 
vesentlige enig i lagmannsrettens begrunnelse. 

Når et vitne bor i utlandet, og således ikke har møteplikt for retten i Norge, vil påtalemyndigheten måtte 
vurdere om man bør sikre vitnets forklaring ved bevisopptak forut for hovedforhandlingen, fordi det ellers kan 
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være fare for at beviset går tapt, jf. straffeprosessloven § 270. Er bevisopptak avholdt etter at tiltalte er gitt 
behørig anledning til å ivareta sine 
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 interesser under avhøret, og vitnet ikke møter under hovedforhandlingen, vil vitnets forklaring normalt kunne 
leses opp uten hinder av straffeprosessloven § 296 og § 297 og bestemmelsene i EMK. Om dette utgangspunkt 
er det, så vidt forstås, ingen uenighet. Spørsmålet er om påtalemyndigheten - slik det anføres - gjennom det 
rettslige avhør av C tok sikte på å omgå prinsippet om at vitner av betydning bør avhøres muntlig for den 
dømmende rett, med andre ord at man gjennom bevisopptaket søkte å forhindre at C avga forklaring under 
hovedforhandlingen. 

Jeg kan ikke se at det er noe holdepunkt for dette. 

Påtalemyndigheten var tidlig opptatt av å sikre Cs forklaring, og det var derfor tatt skritt for å få henne 
rettslig avhørt i Skopje, der som nevnt tiltaltes forsvarer var til stede. Hadde hun avgitt forklaring, ville denne 
ha kunnet leses opp. Når hun så, etter å ha uteblitt fra rettsmøtet i Skopje trolig av frykt for represalier, i august 
1998 sa seg villig til å komme til Norge og avgi forklaring, er det etter mitt skjønn naturlig at 
påtalemyndigheten, for å sikre seg hennes forklaring, ønsker å få avviklet et bevisopptak så fort som mulig, og 
dette selv om hovedforhandlingen var berammet bare tolv dager senere. Cs forklaring ble oppfattet som viktig, 
samtidig som hennes fremmøte i Norge rimeligvis har blitt ansett som usikkert. Aktor har for øvrig i 
Høyesteretts skranke opplyst at det var C selv som ga uttrykk for at hun ville komme til Norge nettopp på det 
tidspunkt bevisopptaket ble berammet. 

Det hører ellers med i bildet at C i det rettslige avhøret 16. september 1998 sa at hun hadde til hensikt å møte 
under hovedforhandlingen og også undertegnet vitnestevning. 

Jeg kan vanskelig se at det var en saksbehandlingsfeil at C ikke ble forsøkt innstevnet til hovedforhandlingen. 
Jeg er enig med lagmannsretten i at dette må kunne unnlates når det som her foreligger en rettslig forklaring av 
et vitne som bor i utlandet og ikke har møteplikt for retten, og som har unnlatt å møte under 
hovedforhandlingen i byretten på tross av at hun hadde vedtatt vitnestevning og gitt tilsagn om å møte frem. 
Det som er anført vedrørende aktoratets bevisoppgave til lagmannsretten, går jeg ikke inn på da det ikke hevdes 
å ha rettslig betydning i saken. 

Det gjøres videre gjeldende at lagmannsretten uriktig tillot opplesning av Cs forklaring til norsk politi i 
Skopje 27. august 1997. 

Av Cs rettslige forklaring til forhørsretten 16. september 1998 fremgår det at hun «står ved» den 
politiforklaring som ble avgitt 27. august 1997. Under henvisning til at politiforklaringen måtte anses som en 
del av Cs rettslige forklaring, begjærte aktor politiforklaringen opplest. Forsvareren motsatte seg opplesning. 

Lagmannsretten besluttet å tillate opplesning og viste til at forsvareren, dersom han hadde møtt under 
bevisopptaket, også ville hatt anledning til å stille spørsmål i tilknytning til politiforklaringen. 

Forsvareren har anført at forklaringen ikke kunne leses opp fordi den ikke var en del av vitnets rettslige 
forklaring, idet den ikke ble opplest i retten og heller ikke gjennomgått eller uttrykkelig godkjent som en del av 
hennes forklaring for retten. 

Anførselen kan ikke føre frem. 

Av Cs rettslige forklaring fremgår det at «[v]itnet husker at hun tidligere har forklart seg til norsk politi i 
Makedonia. Hun står ved denne forklaringen». 
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Etter min oppfatning ville det ha vært ønskelig om politiforklaringen hadde blitt lest opp for henne eller i 
hvert fall mer utvetydig vedtatt som del av hennes rettslige forklaring. Jeg er imidlertid enig med 
lagmannsretten i at det avgjørende for opplesningsadgangen bør være at forsvareren var gitt anledning til å 
være til stede og således kunne ha stilt de spørsmål han måtte ha ønsket i tilknytning til politiforklaringen, som 
C uttrykkelig erklærte at hun sto ved. Ifølge forsvareren inneholder for øvrig ikke politiforklaringen noe som er 
av betydning for bevisspørsmålet i saken, utover det som fremgår av Cs rettslige forklaring. 

Til slutt er anført som saksbehandlingsfeil at et punkt i lagmannens rettsbelæring må oppfattes slik at det er 
mer naturlig å omtale punkter som taler for at tiltalte er skyldig enn punkter som taler for at han er uskyldig. 
Dette gir lagretten et skjevt inntrykk og er i strid med straffeprosessens prinsipper for bevisbedømmelse. 
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Under hovedforhandlingen anmodet forsvareren om at følgende ble protokollert fra lagmannens 
rettsbelæring: 

«Hvis man skulle ha sittet med stoppeklokke og tatt tiden under rettsbelæringen, og fordelt tiden på det 
som kan tale for As skyld og det som kan tale imot, så er det kanskje slik at jeg har snakket lenger om det 
første enn det annet. Slik vil det gjerne være når man på den ene side har en detaljert forklaring, som fra 
kureren, mot en blank benektelse fra tiltalte. Det er da simpelten slik at det er mer å forholde seg til 
vedrørende førstnevnte enn sistnevnte. Men jeg vil gjerne understreke det selvsagte: Troverdigheten av de 
to forklaringene er et annet spørsmål, som ikke kan avgjøres ved å måle den tiden det tar å snakke om det 
ene kontra det annet. Det er jo også helt naturlig at den som intet kjenner til et saksforhold heller ikke vil 
være istand til å si særlig mye om det, og dette kan i seg selv ikke tale imot tiltalte.» 

 

Jeg kan ikke se at det som her sies gir uttrykk for en uriktig oppfatning av prinsippene om bevisbedømmelse i 
straffeprosessen. Tvert imot oppfatter jeg det som sies som temmelig selvfølgelig og uttrykk for en balansert 
holdning til bevisstoffet i saken. 

Angrepet på lagmannsrettens saksbehandling har ikke ført frem på noe punkt, og anken må forkastes. 
 

Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Anken forkastes. 
 

Dommer Coward: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommer Stabel: Likeså. 

Dommer Matningsdal: Likeså. 

Dommer Dolva: Likeså. 
 

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

kjennelse: 
 

Anken forkastes.
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Høyesterett - HR-2000-847 - Rt-2001-29 (8-2001) 
Instans Høyesterett - Dom 
Dato 2001-01-11 
Publisert HR-2000-847 - Rt-2001-29 (8-2001) 
Stikkord Straffeprosess. Strafferett. Anke. Saksbehandling. 
Sammendrag Spørsmål om det var adgang til å lese opp en politiforklaring fra et vitne som uteble fra 

hovedforhandlingen, jf straffeprosessloven § 297 og EMK art. 6. Vitnet var i utgangspunktet i 
søkelyset vedrørende den straffbare handlingen. Tiltalte ble dømt for en rekke straffbare 
forhold, derunder for overtredelse av straffeloven § 229 jf. § 232, på bakgrunn av nedslaging 
av en mann. Høyesterett kom til at det var en saksbehandlingsfeil å tillate opplesning av 
politiforklaringen, da det var en reell mulighet for at denne kunne ha hatt en utslagsgivende 
betydning i den samlede bevisbedømmelse, og at den således fremstilte seg som et viktig og 
kanskje nødvendig bevis. Lagmannsrettens dom ble opphevet for den aktuelle del av 
tiltalebeslutningen og det ble foretatt straffutmåling for de forhold som var endelig pådømt av 
byretten. 

Saksgang Stavanger byrett nr. 99-00820 - Gulating lagmannsrett LG-2000-57 M - Høyesterett HR-2000-
847, straffesak, anke. 

Parter A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Arild 
Dommersnes). 

Forfatter Rieber-Mohn, Tjomsland, Stang Lund, Utgård, Gjølstad. 
 

 

Dommer Rieber-Mohn: Saken gjelder spørsmålet om det var adgang til å lese opp en politiforklaring fra et 
vitne som uteble fra hovedforhandlingen, jf. straffeprosesslovens § 297 første ledd og Den europeiske 
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 d. 

Ved tiltalebeslutning av 1. juli 1999 ble A av Statsadvokatene i Rogaland satt under tiltale ved Stavanger 
byrett for en rekke straffbare forhold, der post III i tiltalen lød slik: 

 

«Straffeloven § 229, 1. straffalternativ jf. § 232, 
 

for å ha skadet en annen på legeme eller helbred eller hensatt noen i avmakt, bevisstløshet eller 
liknende tilstand og forholdet er forøvet under særlig skjerpende omstendigheter. 

 

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: 
 

Onsdag den 15. juli 1998 ca kl. 01.45 utenfor serveringstedet X i Stavanger slo han uprovosert B i 
hodet med knyttet neve, med den følge at B fikk brudd på kraniet, og ble hensatt i bevisstløs 
tilstand.» 

 

Senere ble han ved to tilleggstiltalebeslutninger tiltalt for flere straffbare forhold. 

Stavanger byrett avsa 13. desember 1999 dom med slik domsslutning: 
Side 30 

 

«I. A, født 0.0.73, dømmes for overtredelser av strl § 162, første og annet ledd, legemiddelloven § 31, annet og 
fjerde ledd jfr § 24 første ledd, strl § 229, 2. straffalternativ jf. § 232, strl § 229, 1. straffalternativ jf. strl § 
232, strl § 228 første ledd jfr § 232, strl § 257, strl § 227, 1. straffalternativ, strl § 127 første ledd, 1. str.alt, 
vegtrafikkloven § 31, første, annet og tredje ledd jfr § 22 første ledd, og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. 
§ 24 første ledd, 1. pkt., alt sammenholdt med strl § 62 første ledd og § 63 annet ledd til fengsel i 3 - tre - 
år. Til fradrag i straffen kommer 145 - etthundreogførtifem - dager for utholdt varetekt. 

 

II. Han frifinnes for overtredelse av strl § 257 og strl § 317 første ledd. 
 

III. A tilpliktes innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale erstatninger til 
 

- B kr 4.739,- -kronerfiretusensjuhundreogtrettini 00/100- for påførte utgifter og oppreisning for tort og 
svie kr 60.000,- -kronersekstitusen 00/100-, 
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- --- Trafikksenter v/C kr 22.985,- -kronertjuetotusennihundreogåttifem 00/100-. 
 

- E kr 37.000,- -kronertrettisjutusen 00/100-, 
 

alt med tillegg av 12% rente fra forfall til betaling skjer.» 
 

Domfellelsen omfattet post III i hovedtiltalebeslutningen, som aktor under hovedforhandlingen hadde 
oppsubsumert til å gjelde straffelovens § 229 2. straffalternativ, jf. § 232. 

Domfelte anket til Gulating lagmannsrett over saksbehandlingen og skyldspørsmålet vedrørende denne 
legemsbeskadigelsen, og dessuten over lovanvendelsen og skyldspørsmålet når det gjaldt enkelte andre forhold. 
Anken gjaldt også straffutmålingen. 

I anken over forholdet i hovedtiltalebeslutningens post III - legemsbeskadigelsen av B - ble det prinsipalt 
gjort gjeldende at det var en saksbehandlingsfeil at byretten hadde bygget på politietterforskerens muntlige 
gjengivelse av en fotokonfrontasjon med D, som var øyevitne til voldsutøvelsen, og som tross lovlig 
innstevning ikke møtte til hovedforhandlingen i byretten. Subsidiært ble det anket over bevisbedømmelsen 
under skyldspørsmålet. 

Anken ble henvist til fullstendig ankebehandling for så vidt gjaldt post III i hovedtiltalebeslutningen, for 
øvrig ble den nektet fremmet. Også under hovedforhandlingen for lagmannsretten uteble vitnet D uten gyldig 
forfall. Retten besluttet at han skulle pågripes for fremstilling til hovedforhandlingen, men politiet lyktes ikke 
med å finne ham. Aktor for lagmannsretten begjærte da vitnets forklaring opplest, mens forsvareren motsatte 
seg dette. Lagmannsretten avsa deretter en begrunnet beslutning - feilaktig kalt kjennelse - om at Ds 
politiforklaring «tillates opplest». Beslutningen ble avsagt med med fire mot tre stemmer. De to fraksjonene i 
lagmannsretten begrunnet sine standpunkter slik:  

 

«Flertallet, lagdommer Storhaug Larssen, byrettsdommer Bølgen og meddommerne Molina og 
Mosbron, finner etter en totalvurdering av de bevis som foreligger i saken, ikke at vitnet Ds 
politiforklaring har et slikt innhold at den vil kunne utgjøre det hovedsaklige bevis for domfellelse. 
Kravet til rettferdig rettergang anses således oppfylt selv om Ds politiforklaring tillates opplest uten 
mulighet for forsvarer til å stille supplerende spørsmål til vitnet. 

Mindretallet, lagdommer Jacobsen og meddommerne Kvæstad og Helliesen, 
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 finner etter en foreløpig vurdering av bevisene i saken ikke å kunne se bort fra muligheten for at Ds 
forklaring kan få en sentral betydning for den endelige bevisvurdering. Mindretallet finner derfor at 
det vil være i strid med EMK art. 6 nr. 3 at Ds forklaring leses opp.» 
 

Lagmannsretten tok heller ikke til følge forsvarers begjæring om utsettelse av hovedforhandlingen. 

Gulating lagmannsrett avsa den 21. juni 2000 dom med slik domsslutning:  
 

«1. A født 0.0.73, dømmes for forbrytelse mot straffeloven § 229, 2. straffalternativ jf. § 232 og for de 
tiltaleposter hvor skyldspørsmålet er endelig avgjort ved Stavanger byretts dom av 13. desember 
1999, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og § 63 annet ledd, til en straff av fengsel i 2 
- to - år og 6 - seks - måneder. Til fradrag i straffen kommer 336 dager for utholdt varetekt. 

 

2. Byrettens dom stadfestes for så vidt gjelder erstatning og oppreisning til B.» 
 

 

Dommen er avsagt under dissens idet en av meddommerne ikke fant det bevist utover rimelig tvil at tiltalte 
var gjerningsmannen. 

Domfelte har anket dommen til Høyesterett på grunn av saksbehandlingen. I anken anføres at det var en 
saksbehandlingsfeil ikke å utsette ankeforhandlingen, likesom det var feil å tillate opplesning av Ds 
vitneforklaring. 

For Høyesterett har domfelte anført at formålet med regelen i straffeprosesslovens § 297 og EMK art. 6 nr. 1 
jf. nr. 3 d er todelt: Det skal være anledning til både å krysseksaminere motpartens vitner, og til å føre egne 
vitner direkte for den dømmende rett. I dette tilfellet ønsker også domfelte å føre D som vitne. Ds 
politiforklaring var av sentral betydning som bevis. Det var en reell mulighet for at den ble utslagsgivende, og 
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det var da ikke adgang til å lese den opp. Domfelte hadde behov for å stille spørsmål til D, som først ble utpekt 
som gjerningsmann. Lagmannsrettens beslutning om å tillate opplesning er dessuten mangelfullt begrunnet. 
Lagmannsrettens saksbehandlingsfeil må lede til opphevelse av dommen. 

Aktor har anført at Ds politiforklaring var et supplerende bevis. Det avgjørende bevis for lagmannsretten var 
vitneforklaringen til domfeltes tidligere samboer, F, som var øyevitne til legemsbeskadigelsen. Hennes 
forklaring støttes av to andre vitner på stedet, foruten av D. At påtalemyndigheten ønsket å få opplest hans 
politiforklaring, er ingen erkjennelse av at dette var et vesentlig bevis, men kom av at man ønsket saken best 
mulig opplyst. Betydningen av Ds politiforklaring som bevis reduseres også av at sentrale elementer i denne 
kommer frem ved indirekte bevisføring. Den polititjenestemann som kom til åstedet etter at B var slått ned, må 
således kunne forklare retten hva D den gang fortalte ham, jf. Rt-1992-792. Også den etterforsker som 
arrangerte fotokonfrontasjon med D, kunne forklare seg om denne, og om at domfelte ble tatt ut som 
gjerningsmann. 

 

Jeg er kommet til at anken må tas til følge. 

Spørsmålet om det var en saksbehandlingsfeil av lagmannsretten å tillate opplest politiforklaringen til D, må 
løses på grunnlag av straffeprosesslovens 
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 § 297 første ledd, slik denne bestemmelse er forstått i lys av prinsippet om «rettferdig rettergang» - «fair trial» 
- i EMK art. 6, derunder retten for siktede etter nr. 3 d til å «avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham 
og å få innkalt og avhørt vitner på hans vegne under samme vilkår som vitner ført mot ham, ...». Det foreligger 
en omfattende høyesterettspraksis om forståelsen av § 297 første ledd, jf. Rt-1999-757 med videre 
henvisninger. Etter denne praksis vil det være et vesentlig moment for opplesningsadgangen hvilken betydning 
politiforklaringen har som bevis. 

Med dette som rettesnor nevner jeg først at D og F var de eneste angitte øyevitner til nedslagningen av B og 
det som hendte umiddelbart før denne. Lagmannsrettens flertall uttaler at det ved bevisvurderingen legges 
«betydelig vekt» på Fs forklaring, fordi hun på vesentlige punkter har gitt en «relativt detaljert og troverdig 
beskrivelse av hendelsesforløpet». Men i direkte fortsettelse av dette nevner flertallet at Fs forklaring støttes av 
politiforklaringen fra D, som «har forklart at han var på stedet og har gitt en tilsvarende beskrivelse av 
hendelsesforløpet». Og konfrontert med anførselen om at F kort før sin forklaring i byretten hadde brutt 
samboerforholdet med domfelte, peker flertallet på ny på at hennes fremstilling harmonerer blant annet med 
politiforklaringen fra D, «som uavhengig av henne har gitt en tilsvarende fremstilling». 

Lagmannsrettens vektlegging av Fs vitneprov forhindrer ikke at politiforklaringen fra D var et betydningsfullt 
bevis. Etter min mening fremgår det av flertallets begrunnelse, som jeg har gjengitt foran, at politiforklaringen 
hadde ikke ubetydelig vekt i den samlede bevisbedømmelse. Jeg viser særlig til flertallets påpekning av at Fs 
troverdighet underbygges av Ds sammenfallende forklaring, og av ham som «uavhengig vitne». Og da tiltalen 
ble tatt ut, var den et sentralt bevis. På det tidspunkt forelå ikke forklaring fra F om legemsbeskadigelsen av B. 
Den kom først under hovedforhandlingen for byretten i forbindelse med at hun forklarte seg som fornærmet om 
et annet forhold i tiltalebeslutningen. 

Spørsmålet blir så om den selvstendige betydning av politiforklaringen som bevis blir vesentlig svekket fordi 
påtalemyndigheten hadde adgang til å presentere dens sentrale innhold for retten ved indirekte bevisføring, i 
form av forklaringer fra to polititjenestemenn som har avhørt ham. Jeg kan ikke se at denne anførsel kan føre 
frem. Det er på det rene at dersom Ds politiforklaring må avskjæres som bevis, så kan den ikke gjøres kjent for 
retten ved forklaring av politibetjent Magnhild Gjerstad som hadde avhørt ham. Det ville være en omgåelse av 
forbudet mot opplesning. Men spørsmålet er om politibetjent Terje Høyland, som var først på åstedet, kunne 
forklare seg om den samtale han etter hvert hadde med D denne kvelden, og som han ga et referat av i sin 
egenrapport. Etter min mening kan det for opplesningsadgangen være grunn til - iallfall som utgangspunkt - å 
skille mellom nedtegnelser fra åstedet og den senere politiforklaring. Jeg er således enig i det som 
førstvoterende med tilslutning av de øvrige dommere uttaler i Rt-1992-792 på side 795: 

 

«Jeg vil tilføye at forklaring fra andre, herunder de tjenestemenn som kommer til stede på åstedet, 
om hva de har iakttatt og om hva fornærmede eller 
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 andre har sagt, i utgangspunktet står i en annen stilling enn forklaring fra en polititjenestemann 
som har opptatt en forklaring som nektes opplest. Situasjonen kan imidlertid bli en annen dersom 
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forklaring på basis av en slik egenrapport brukes for å omgå en nektelse av å lese opp fra 
vitneforklaring.» 
 

Politibetjent Høylands oppgave var primært å finne gjerningsmannen. Hans egenrapport beskriver dette 
søket. Da han senere samme natt fant D, var det på grunnlag av et signalement over antatt gjerningsmann. Det 
D deretter fortalte, ble nedtegnet relativt detaljert, til dels mer detaljert enn den senere politiforklaring. Det må 
legges til grunn at D var klar over at han forklarte seg til en politibetjent under etterforsking av den 
voldsforbrytelse som kort tid før var begått. Forklaringen på stedet var langt på vei av samme innhold som den 
senere formelle politiforklaring. I forhold til opplesningsforbudet må de to forklaringer etter min mening 
likestilles. Det ville da være en omgåelse av forbudet om politibetjent Høyland kunne forklare retten hva D 
fortalte ham den kvelden legemsbeskadigelsen fant sted. 

Som nevnt var det politibetjent Magnhild Gjerstad som tok opp politiforklaringen av D. I tilknytning til dette 
politiavhøret medvirket han ved en fotokonfrontasjon der han identifiserte domfelte som gjerningsmann. 
Spørsmålet er om politibetjent Gjerstad kunne forklare seg om denne fotokonfrontasjonen dersom opplesning 
av politiforklaringen ble avskåret. Jeg peker her på at Ds signalement av den for ham ukjente gjerningsmann 
var en vesentlig del av selve politiforklaringen, og resultatet av fotokonfrontasjonen er tatt inn i forklaringen. 
Det kan da synes nærliggende å se fotokonfrontasjonen som en integrert del av selve politiforklaringen, slik at 
et forbud mot å lese opp denne også rammer konfrontasjonen. Jeg finner det ikke påkrevet å ta definitivt stilling 
til dette spørsmålet. For uansett om politibetjent Gjerstad gis adgang til å forklare seg om fotokonfrontasjonen, 
ville det neppe på avgjørende måte redusere betydningen av Ds politiforklaring som bevis. Jeg peker her på at 
det ikke kunne ha særlig betydning at D, som på det tidspunkt av vitner selv var utpekt som mulig 
gjerningsmann, ga et signalement av en annen som vitterlig også hadde vært til stede den kvelden 
voldsutøvelsen skjedde. 

På denne bakgrunn er det en reell mulighet for at opplesningen av Ds politiforklaring har hatt en 
utslagsgivende betydning i den samlede bevisbedømmelse, og at den således fremstilte seg som et viktig og 
kanskje nødvendig bevis. 

Ved å tillate opplesning av Ds politiforklaring, avskar lagmannsretten domfelte fra å stille ham oppklarende 
spørsmål, som det i denne saken kunne være et særlig behov for. Jeg nevner at D av et par vitner på åstedet var 
utpekt som mulig gjerningsmann, at han løp derfra umiddelbart etter at B var slått ned, og at han uteble fra 
hovedforhandlingen i byretten og lagmannsretten til tross for at han var lovlig innstevnet som vitne. Jeg peker 
også på at domfellelsen gjelder et alvorlig straffbart forhold, og at alternativet for lagmannsretten var å utsette 
saken. Den omstridte politiforklaring var gitt av et vitne som det var mulig å finne og føre. 

Det blir etter dette min konklusjon at det var en saksbehandlingsfeil av lagmannsretten å tillate opplesning av 
politiforklaringen. Denne feil 
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 må lede til opphevelse av lagmannsrettens dom for så vidt gjelder domfellelsen etter hovedtiltalebeslutningens 
post III. 

Når den nevnte del av lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves, skal det etter 
straffeprosesslovens § 348 annet ledd fastsettes «ny straff for de forhold hvor domfellelse blir stående». 
Forsvareren har for Høyesterett anført at byrettens dom for flere av disse forhold er mangelfullt begrunnet, og 
at lagmannsretten utenfor anken skulle ha opphevet de deler av dommen som rammes av denne 
saksbehandlingsfeil. Konsekvensen er - anføres det - at Høyesterett ikke har grunnlag for å fastsette ny straff 
for disse forhold nå. Jeg ser det slik at de forhold som påberopes, uansett ikke ville ha vært av en slik karakter 
at de utenfor anken burde ha ført til opphevelse, jf. straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 3 og nr. 4. 

Det skal da utmåles ny straff for de forhold som er endelig avgjort av Stavanger byrett. Det dreier seg blant 
annet om en legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap, legemsfornærmelser, trusler, vold mot offentlig 
tjenestemann og en relativt alvorlig narkotikaforbrytelse - befatning med ca 95 gram amfetamin som var ment 
for videresalg. Jeg finner at straffen for disse forhold bør settes til fengsel i 2 år. Domfelte har startet foregrepet 
soning av dommen, og noe fradrag for varetektsfengsel fastsettes da ikke. 

 

Jeg stemmer etter dette for denne dom: 
1. Lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves for så vidt gjelder domfellelsen etter post III i 

tiltalebeslutning av 1. juli 1999 for overtredelse av straffelovens § 229 annet straffalternativ, jf. § 232. 
 

2. Straffen for de forhold som er endelig pådømt ved Stavanger byretts dom av 13. desember 1999 settes til 
HR-2000-847 - Rt-2001-29 (8-2001) 
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fengsel i 2 - to - år. 
 

 

Dommer Tjomsland: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommer Stang Lund: Likeså. 

Dommar Utgård: Det same. 

Dommer Gjølstad: Likeså. 
 

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

dom: 
 

1. Lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves for så vidt gjelder domfellelsen etter post III i 
tiltalebeslutning av 1. juli 1999 for overtredelse av straffelovens § 229 annet straffalternativ, jf. § 232. 

 

2. Straffen for de forhold som er endelig pådømt ved Stavanger byretts dom av 13. desember 1999 settes til 
fengsel i 2 - to - år. 
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Høyesterett - HR-1999-54-A - Rt-1999-1269 
Instans Høyesterett - Dom. 
Dato 1999-09-07 
Publisert HR-1999-54-A - Rt-1999-1269 
Stikkord (Verksbetjent-dommen) Straffeprosess. Uberettiget bevis. 
Sammendrag Fellende dom mot verksbetjent i fengsel fordi han angivelig skulle ha hjulpet en fange til å 

rømme, jfr. straffeloven § 131, ble opphevet. Som bevis hadde påtalemyndigheten benyttet en 
«forklaring» opptatt ved bruk av skjult mikrofon og båndopptaker. Dette bevis ble ansett for å 
være ulovlig ervervet. Uttalt at det er grunnleggende rettsstatsprinsipp at den som er mistenkt 
for en straffbar handling, har rett til å forholde seg taus og har ikke noen plikt til å bidra til 
egen straffellelse, se artikkel 14 nr. 3 bokstav g i FN-konvensjonen av 16. desember 1966 om 
sivile og politiske rettigheter (SP) og artikkel 6 nr. 1 i Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon (EMK), samt straffeprosessloven § 232. 

Saksgang Eidsvoll herredsrett Nr: 98-00203 - Eidsivating lagmannsrett LE-1998-672 M - Høyesterett 
HR-1999-54-A, snr. 30/1999. 

Parter Påtalemyndigheten (Aktor: Kst. førstestatsadvokat Atle Roaldsøy) mot A (Forsvarer: Advokat 
Ole Jakob Bae). 

Forfatter Skoghøy, Matningsdal, Lund, Tjomsland og Justitiarius Smith. 
 

 

Dommer Skoghøy: Det spørsmål Høyesterett skal ta stilling til, er om en form for forklaring som politiet ved 
utradisjonelle etterforskningsskritt har forledet siktede til å avgi, skal tillates benyttet som bevis. 

Ved dom av Eidsvoll herredsrett 28. august 1998 ble A, født 0.0.1939, som var ansatt som verksbetjent ved X 
landsfengsel, dømt for å ha hjulpet en fange med å rømme fra fengslet. Herredsretten kom til at han for denne 
bistanden hadde mottatt et beløp på kr 150.000, og ved dommen ble dette beløpet inndratt. I tillegg ble han 
dømt for på sin bopel å ha oppbevart våpen uten tillatelse fra politimesteren. Herredsrettens dom har denne 
domsslutning: 

"A, født 0.0.1939, dømmes for overtredelse av straffelovens § 131, 2. straffalternativ og våpenlovens § 33, jf 
§ 8, jfr. straffelovens § 63, annet ledd til en straff av fengsel i 3 - tre - år. Han pålegges med hjemmel i 
straffelovens § 34 å tåle inndragning av kr 150000, - etthundreogfemtitusenkroner. Ved soning fragår 46 - 
førtiseks - dager i utholdt varetekt." 

Herredsrettens dom ble for så vidt gjaldt domfellelsen for å ha hjulpet en fange til å rømme, av A påanket til 
Eidsivating lagmannsrett. Anken rettet seg prinsipalt mot bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Subsidiært 
anket han over straffutmålingen. Lagmannsretten henviste As anke til ankeforhandling, og 15. februar 1999 
avsa lagmannsretten dom med slik domsslutning: 
"1. A, født 0.0.39, dømmes for overtredelse av straffeloven § 1312. straffalternativ til en straff av fengsel i 3 - 

tre - år. Straffen inkluderer det forhold som er rettskraftig avgjort ved Eidsvoll herredsretts dom av 28.8.98. 
Til fradrag i straffen går 49 - førtini - dager for utholdt varetektsfengsel. 
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2. A dømmes til å tåle inndragning av kr 150.000,- - etthundreogfemtitusen kroner - jf straffeloven § 34. 
 

3. A dømmes til å betale saksomkostninger med kr 10.000,- - titusen - kroner." 
 

A har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Prinsipalt har han påberopt at det foreligger feil ved 
saksbehandlingen. Subsidiært har han anket over straffutmålingen. Ved Høyesteretts kjæremålsutvalgs 
beslutning 19. mai 1999 er anken tillatt fremmet. 

Grunnlaget for saksbehandlingsanken er følgende: 

Den 29. januar 1996 rømte B, som sonet en dom på 14 års fengsel for narkotikaforbrytelse, fra X 
landsfengsel. A ble mistenkt for å ha hjulpet B med flukten. Under etterforskningen innledet politiet et 
samarbeid med en av de innsatte ved landsfengslet, C. I samtale mellom C og A skal A ha sagt seg villig til å 
bistå ved en ny rømning, og mot et vederlag på kr 80.000 påtok A seg å tegne en skisse av fengslet. Denne 
skulle overleveres mot betaling av det avtalte vederlag til en medhjelper utenfor Mega på Y 21. desember 1996. 
Da A møtte frem for å overlevere skissen, ble han møtt av politibetjent D. D var utstyrt med skjult mikrofon og 
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båndopptaker og gav seg ut for å være den avtalte medhjelper. Før pengene ble overlevert, ble A spurt om hans 
deltakelse i Bs rømning. Samtalen ble tatt opp på bånd, og ifølge utskrift av lydbåndopptaket skal A ha 
innrømmet at han hjalp B å flykte, og gitt en nærmere forklaring på hvordan dette skjedde. 

A har forklart at den innrømmelse han kom med overfor C og politibetjent D, var oppdiktet, og at den hadde 
som formål å overbevise om at han var i stand til å bistå ved en fremtidig rømning. 

Både for herredsretten og for lagmannsretten ble som bevis blant annet benyttet vitneforklaringer av C og 
politibetjent D. Det ble også fremlagt lydbåndopptak, utskrift og rapporter vedrørende samtaler mellom C og A, 
og lydbåndopptak og utskrift av samtalen mellom A og politibetjent D. A gjorde for begge instanser innsigelser 
mot at disse bevisene skulle tillates ført, men hans innsigelser ble ikke tatt til følge. 

Forsvareren har anført at de beviser som er fremskaffet ved bruk av C og politibetjent D, skulle ha vært 
avskåret. Disse bevisene er fremskaffet ved utradisjonelle etterforskningsskritt, og de kan bare brukes som 
bevis såfremt vilkårene for å akseptere etterforskning med provokasjonstilsnitt er oppfylt. Etter forsvarerens 
oppfatning er disse vilkårene ikke til stede. Han har i denne forbindelse blant annet gjort gjeldende at 
provokasjonshandlingene må anses å være foretatt i strid med de regler som straffeprosessloven § 232 og 
påtaleinstruksen kapittel 8 inneholder om hvordan avhør av siktede skal foregå. Bevisene må etter dette anses 
ulovlig ervervet, og dette må etter forsvarerens syn ha som konsekvens at de skulle ha vært nektet ført. Til 
støtte for dette har han blant annet anført at måten de er innhentet på, støter an mot viktige straffeprosessuelle 
prinsipper. 

Aktor har gjort gjeldende at de utradisjonelle etterforskningsskrittene som har vært benyttet, ikke bare hadde 
som formål å fremskaffe opplysninger om Bs rømning, men også å undersøke om det forelå fluktplaner for 
andre fanger, og om andre enn A var involvert. Etter aktors oppfatning kan provokasjon for å fremskaffe bevis 
for allerede foretatte handlinger ikke likestilles med provokasjon i form av medvirkning til 
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 gjennomføring av en straffbar handling. Han er imidlertid enig med forsvareren i at utradisjonelle 
etterforskningsskritt av den karakter som har vært benyttet her, krever en særskilt begrunnelse. Etter hans 
oppfatning er den aktuelle sak av en slik karakter at det var grunnlag for å benytte slike etterforskningsskritt. 
De er også gjennomført på en måte som må anses akseptabel. 

For det tilfelle at de beviser som er fremskaffet ved bruk av C og politibetjent D, skulle bli ansett ulovlig 
ervervet, har aktor anført at de likevel ikke kan avskjæres. Spørsmålet om ulovlig ervervede bevis skal tillates 
ført, må bero på en interesseavveining. I dette tilfellet må interesseavveiningen medføre at de må tillates ført. 

Mitt syn på saken 

Jeg har kommet til at anken over saksbehandlingen må tas til følge. 

Både aktor og forsvarer har i sine prosedyrer vært opptatt av forholdet mellom provokasjon i form av bistand 
til gjennomføring av en straffbar handling, og provokasjon som består i å fremprovosere beviser for en straffbar 
handling som er begått. Etter min oppfatning antar provokasjonshandlinger som tar sikte på å fremskaffe 
beviser for straffbare handlinger som er begått, så forskjellig karakter, at det ikke kan oppstilles felles 
retningslinjer for når slike provokasjonshandlinger kan aksepteres som lovlige etterforskningsskritt. 

I vår sak dreier det seg om etterforskningsskritt som tar sikte på å fremprovosere forklaring fra siktede, og for 
slike etterforskningsskritt gjør særlige hensyn seg gjeldende. Det er et grunnleggende rettsstatsprinsipp at den 
som er mistenkt for en straffbar handling, har rett til å forholde seg taus, og ikke har noen plikt til å bidra til 
egen strafffellelse. Dette prinsipp er blant annet kommet eksplisitt til uttrykk i FN-konvensjonen av 16. 
desember 1966 om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 3 bokstav g. Det er her fastsatt at enhver ved 
behandling av en siktelse mot ham for en straffbar handling har rett til "[i]kke å bli tvunget til å vitne mot seg 
selv eller erkjenne seg skyldig". Den europeiske menneskerettighetskonvensjon inneholder ikke noe tilsvarende 
uttrykkelig forbud mot såkalt "selvinkriminering", men etter sikker praksis må et slikt forbud anses innebygd i 
kravet om rettferdig rettergang i denne konvensjonens artikkel 6 nr. 1. Jeg viser her blant annet til dommer av 
Den europeiske menneskerettighetsdomstol av 25. februar 1993 i saken Funke mot Frankrike ( EMD-1984-
10828) og av 17. desember 1996 i saken Saunders mot Storbritannia ( EMD-1991-19187). Både FN-
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon utgjør i dag 
en del av norsk rett, se menneskerettsloven § 2 og straffeprosessloven § 4. Men også lenge før disse 
konvensjonene ble gjort til norsk rett, har det vært et grunnfestet prinsipp for norsk straffeprosess at den som er 
mistenkt for en straffbar handling, ikke har noen forklaringsplikt. For at retten til å forholde seg taus skal være 
reell, bestemmer straffeprosessloven § 232 første ledd at mistenkte før han blir avhørt under etterforskningen, 
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skal gjøres kjent med hva saken gjelder, og at han ikke har noen plikt til å forklare seg. Nærmere regler om 
hvordan mistenkte skal avhøres under etterforskningen, er gitt i påtaleinstruksen kapittel 8. 

I dette tilfellet er A ved politiets bruk av C og politibetjent D blitt forledet til å forklare seg om den befatning 
som han etter politiets syn skal ha hatt med Bs rømning. Dette skjedde uten at A selv hadde invitert 
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 til kontakt med C og D. Etter min mening har politiet ved den fremgangsmåte som er blitt benyttet, ikke i 
tilstrekkelig grad respektert mistenktes rett til å forholde seg taus. 

Fra aktors side er det anført at de provokasjonshandlinger som ble foretatt overfor A, ikke bare hadde som 
formål å fremskaffe opplysninger om Bs rømning, men også søke å avdekke om det fantes fluktplaner for andre 
fanger, og om andre enn A var involvert. Etter min mening kan det at etterforskningsskrittene hadde et slikt 
bredere siktemål, ikke medføre at de må betraktes som lovlige. Slik forholdene ligger an i vår sak, kan det ikke 
være tvilsomt at de beviser som er fremskaffet ved bruk av C og politibetjent D, må anses å inngå som ledd i 
den strafferettslige etterforskning som var iverksatt mot A. B rømte fra X landsfengsel 29. januar 1996. 
Umiddelbart etter at flukten hadde funnet sted, ble A mistenkt for å ha hjulpet B med å rømme, og den 19. 
februar 1996 ble A varetektsfengslet for dette. Aktor har i skranken for Høyesterett opplyst at det før 14. mars 
1996 i alt var foretatt seks avhør av A. I tillegg var det før dette tidspunkt foretatt ransaking på hans bopel og 
gjennomført beslag av penger og innhentet opplysninger om hvilke samtaler som hadde funnet sted fra hans 
mobiltelefon. De utradisjonelle etterforskningsskritt som ankesaken gjelder, ble gjennomført i desember 1996. 
Etter at disse var gjennomført, ble det i tidsrommet fra 22. desember 1996 til 31. januar 1997 foretatt tre nye 
avhør av A. Jeg viser også til at A under samtalen med politibetjent D 21. desember 1996 uttrykkelig ble spurt 
om sin medvirkning ved Bs flukt. Det at etterforskningsskrittene også hadde andre formål, kan under disse 
omstendigheter ikke gjøre dem rettmessige. 

Jeg er etter dette kommet til at de beviser som er fremskaffet ved bruk av C og politibetjent D, er ulovlig 
ervervet, og det blir da spørsmål om hvilken betydning dette skal ha. 

Under forberedelsen av straffeprosessloven ble det vurdert å lovregulere i hvilken utstrekning ulovlig 
ervervede bevis skulle tillates benyttet. Det ble imidlertid funnet vanskelig å utforme nærmere lovregler om 
dette, og spørsmålet ble derfor overlatt til domstolene å løse, se Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker 
(1969), side 197 og Ot.prp.nr.35 (1978-79) om lov om rettergangsmåten i straffesaker, side 139. 

Ved vurderingen av om et ulovlig ervervet bevis skal tillates ført, må det blant annet legges vekt på om føring 
av beviset vil representere en gjentakelse eller fortsettelse av det rettsbrudd som ble begått ved ervervet av 
beviset. I tilfeller hvor føring av beviset vil representere en gjentakelse eller fortsettelse av rettsbruddet, må 
beviset normalt nektes ført. I andre tilfeller må spørsmålet bero på en interesseavveining. Ved denne 
avveiningen må det blant annet legges vekt på grovheten av den krenkelse som ble begått ved ervervet av 
beviset, om den som satt med beviset pliktet å forklare seg eller utlevere dette, hvor alvorlig eller viktig saken 
er, og bevisverdien av beviset, se f.eks. Rt-1991-616 og Rt-1997-795. 

I dette tilfellet har påtalemyndigheten fått tilgang til de beviser som er fremskaffet ved bruk av C og 
politibetjent D, ved at politiet ikke i tilstrekkelig grad har respektert den rett mistenkte i en straffesak har til å 
forholde seg taus. Denne retten er et grunnleggende prinsipp for norsk 
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 straffeprosess, og om beviset skulle bli tillatt ført, vil det etter min mening måtte ses på som en gjentakelse av 
den krenkelse som ble begått ved ervervet av beviset. Jeg er på dette grunnlag kommet til at de beviser som er 
fremskaffet ved bruk av C og politibetjent D, skulle ha vært avskåret. 

Selv om de beviser som var fremskaffet ved bruk av C og politibetjent D, ikke var de eneste bevis for 
domfellelsen for overtredelse av straffeloven § 131 første ledd annet straffalternativ, kan disse bevisene ha 
virket inn på dommens innhold. Etter dette må lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves for så vidt 
gjelder domfellelsen for dette forholdet, se straffeprosessloven § 343, jf. § 347 første ledd. 

Domfellelsen for overtredelsen av våpenloven § 33, jf. § 8 er rettskraftig avgjort ved herredsrettens dom. Når 
domfellelsen for overtredelsen av straffeloven § 131 første ledd annet straffalternativ blir opphevd, må det 
fastsettes ny straff for dette forholdet, se straffeprosessloven § 348 annet ledd. For dette forholdet finner jeg at 
straffen passende kan settes til en bot på kr 5.000, subsidiært fengsel i 10 dager. 

Jeg stemmer for denne dom: 
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Lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves. For det forhold som er rettskraftig avgjort ved 
herredsrettens dom, fastsettes straffen til en bot på 5.000 - femtusen - kroner, subsidiært fengsel i 10 - ti - dager. 

Dommer Matningsdal: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommer Lund: Likeså. 

Dommer Tjomsland: Likeså. 

Justitiarius Smith: Likeså. 

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne dom: 

Lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves. For det forhold som er rettskraftig avgjort ved 
herredsrettens dom, fastsettes straffen til en bot på 5.000 - femtusen - kroner, subsidiært fengsel i 10 - ti - 
dager.
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Høyesterett - HR-2000-42-B - Rt-2000-1345 
Instans Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2000-08-30 
Publisert HR-2000-42-B - Rt-2000-1345 
Stikkord Straffeprosess. Ulovlig ervervet bevis. 
Sammendrag 36-årig, tidligere ustraffet mann ble idømt ubetinget fengsel i fire år og tre måneder for salg av 

143 gram heroin og oppbevaring av 20 gram heroin. Det ble forgjeves anført at politiet hadde 
benyttet ulovlige etterforskningsmetoder ved at sakens hovedetterforsker hadde hatt to 
samtaler med to innringere til domfeltes beslaglagte mobiltelefon som befant seg på 
hovedetterforskerens kontor. Innringeren kunne oppfattes som personer som ønsket å kjøpe 
narkotika, og etterforskeren unnlot å gi seg til kjenne. Straffeloven § 145a om hemmelig 
avlytting og EMK art. 8 var ikke overtrådt. 

Saksgang Oslo byrett nr 98-07923 M/56 - Borgarting lagmannsrett LB-1999-708 M/01 - Høyesterett 
HR-2000-42-B, snr. 11/2000. 

Parter Påtalemyndigheten (Aktor: Statsadvokat Inger Wiig) mot A (Forsvarer: Advokat Morten 
Kjensli). 

Forfatter Rieber-Mohn, Gussgard, Coward, Skoghøy, Gjølstad. 
 

 

Dommer Rieber-Mohn: Saken gjelder i første rekke om politiet - for å sikre bevis for salg av narkotika - har 
skaffet og brukt opplysninger som skulle ha vært avskåret som ulovlig ervervede bevis. 

Borgarting lagmannsrett avsa 26. november 1999 dom med slik domsslutning: 
 

«1. A, født 0.0.1964 dømmes for overtredelser av straffeloven § 162 annet ledd, jf. første ledd, jf femte ledd, 
sammenholdt med straffeloven § 62 til en straff av fengsel i 4 - fire - år og 3 - tre - måneder. Fra straffen 
trekkes 132 - etthundreogtrettito - dager for utholdt varetektsfengsel. 

 

2. Fra A inndras 430.500 - firehundreogtrettitusenfemhundre - kroner med senere påløpne renter, til 
statskassen. 

 

3. Saksomkostninger ilegges ikke.» 
 

 

Domfellelsen gjaldt salg av 143 gram og oppbevaring av nær 20 gram heroin. Det inndratte kontantbeløp ble 
ansett å stamme fra salg av narkotika. Dommen er avsagt etter anke over Oslo byretts dom av 18. februar 1999, 
som gjaldt de samme forhold, likevel slik at salget av byretten var beregnet til 194 gram heroin. Også i byretten 
ble straffen satt til fengsel i 4 år og 3 måneder, mens inndragningsbeløpet var satt til 387.500 kroner. 

Domfelte har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder prinsipalt saksbehandlingen. Denne 
ankegrunn beskrives i ankeerklæringen slik: 
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«Det gjøres gjeldende at det foreligger en saksbehandlingsfeil ved at lagmannsretten ved sin beslutning 
av 24. november 1999 nektet å avskjære som bevis hovedetterforskerens gjengivelse av to telefonsamtaler 
han hadde med to personer som ringte inn på As mobiltelefon etter pågripelsen av sistnevnte 8. januar 
1998.» 

 

Subsidiært gjelder anken lagmannsrettens straffutmåling. 

Før jeg går nærmere inn på anken og forsvarers angrep på dommen, finner jeg det hensiktsmessig å redegjøre 
for det saksforhold lagmannsretten bygger sin dom på og den del av rettens saksbehandling som angripes. Jeg 
siterer fra dommen: 

 

«Tiltalte, A, har i flere år, men under ti år forut for 8. januar 1998 da han ble pågrepet og siktet, 
solgt heroin. Omsetningen har skjedd dels direkte til misbrukere og dels til langere i Osloregionen. 
Ut fra de beslag som ble gjort i forbindelse med pågripelsen, finnes bevist at tiltalte har solgt 
enkeltdoser og kvanta opp til om lag 10 gram. 
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Da tiltalte ble pågrepet, ble det beslaglagt et samlet kontantbeløp på kroner 430.500 som var gjemt 
på to steder i tiltaltes leilighet. Det vises til beslagsrapporten som er fremlagt i saken. 
Lagmannsretten finner bevist at hele beløpet skriver seg fra salg av heroin. Ved denne 
bevisvurderingen har lagmannsretten særlig lagt vekt på at beløpet var gjemt i leiligheten, og at 
tiltalte i en årrekke har hatt beskjedne inntekter ifølge sine selvangivelser. Lagmannsretten ser bort 
fra tiltaltes forklaring om at han i tillegg har hatt betydelige inntekter fra såkalt «svart» arbeid som 
maler og ved salg av klær, tv'er, videomaskiner m.v. som han har kjøpt fra venner og bekjente. 
Tiltalte har i mange år hatt ryggplager, og det som foreligger av opplysninger om hans arbeid som 
maler og salgsvirksomhet har han i det vesentlige selv gitt i sin forklaring. Lagmannsretten finner 
denne forklaringen lite troverdig. Noen inntekter ut over de som fremkommer av hans 
selvangivelser, kan det ut fra tvilsprinsippet ikke ses bort fra at han har hatt, men det er så små 
beløp at de utvilsomt har medgått til familiens underhold samt til anskaffelse av en leilighet i 1995. 
Leilighetskjøpet ble blant annet finansiert med en egenkapital på ca kroner 200.000. I 
bevisvurderingen har lagmannsretten også tatt hensyn til at tiltaltes ektefelle har hatt beskjedne 
inntekter blant annet fordi hun i flere år har vært under utdannelse. 

Lagmannsretten finner at dersom det legges til grunn en gjennomsnittlig grampris på kroner 3.000 
for de salg tiltalte har foretatt, vil det gi en sikker oppgave over den mengde heroin tiltalte har solgt. 
Ved fastsettelsen av gjennomsnittlig grampris har lagmannsretten bygget på de opplysninger som 
politivitnet Pål-Gunnar Førsund ga om utviklingen i prisnivået for heroin i det aktuelle tidsrom. Han 
opplyste at prisen lå på kroner 800-3.000 pr. gram ved salg av enkeltgram, og i forhold til de salg 
tiltalte har foretatt vil en beregning basert på kroner 3.000 være det gunstigste for ham. Etter dette 
er det brakt utenfor en hver rimelig tvil at tiltalte har solgt minst 143 gram heroin. 

Kort tid etter at tiltalte ble pågrepet, 8. januar 1998, ble det beslaglagt til sammen 19,953 gram 
heroin gjemt i en lufteventil i et søppelrom i boligblokken der tiltalte bor. Stoffet var pakket i tre 
pakker, to på ca 10 gram og en på snaut 0,2 gram. Det legges til grunn som utvilsomt at pakkene av 
tiltalte var klargjort for salg. Det vises særlig til at emballasjen skrev seg fra en plastposerull tiltalte 
hadde i sin leilighet.»  
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Det fremgår av beslagsrapporten og byrettens dom, som lagmannsretten viser til i redegjørelsen for 
saksforholdet, at kontantbeløpet som ble beslaglagt og senere inndratt, ble funnet på barnerommet på domfeltes 
bopel. Et beløp på 300.000 kroner, som var fordelt på 270 tusenkronesedler og 60 femhundrekronesedler, ble 
funnet på toppen av gardinbrettet, mens resten - 130.500 kroner - ble funnet under madrassen i den nederste 
barnekøyen. Domfelte hadde ved pågripelsen to mindreårige barn. 

I forbindelse med pågripelsen av domfelte 8. januar 1998 ble også hans mobiltelefon beslaglagt. En utskrift 
av utgående samtaler fra denne telefonen for perioden 25. desember 1997 til 8. januar 1998 viste et høyt antall 
samtaler. Byretten peker således på at den omfattende bruk også gjaldt helligdager i julen, og at samtalene 
gjennomgående var svært kortvarige. Sakens hovedetterforsker - politiførstebetjent B - hadde domfeltes 
mobiltelefon på sitt kontor etter pågripelsen. Telefonen var slått på. Det ble ringt en rekke ganger til denne 
telefonen, og to ganger gikk B inn i samtale med den som ringte. Fra disse samtalene utarbeidet han en 
egenrapport, som ved aktors bevisførsel for lagmannsretten var grunnlaget for en del av Bs forklaring i retten. 
B har i rapport av 9. januar 1998 beskrevet samtalene slik: 

 

«Samtale nr. 1: 
Fredag 9.1.98 kl. 1335. 
En nordmann ringer inn. Det kom ikke inn på displayet hvem det var som ringte. 
Hei, det er Roar. 
B: Hei. 
Har du noe ? 
B: Hmmm, ja, .. nei, ... 
Er det dårlig om dagen eller ? 
B: Ja... 
Kan du treffe meg i byen i dag ? 
B: Nei. 
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Javel, ha det. 
 

Samtale nr.2: 
Fredag 9.1.98 kl. 1338. 
En nordmann ringer inn. På displayet står det 93 xx xx xx. 
Iflg. NetCom er dette et kontantkort som ikke er registrert med eier. 
B: Hallo. 
Hvem snakker jeg med ? 
B: En kamerat. 
Kan jeg få snakke med han ? 
B: Han er ikke her. 
Kan du si at jeg har ringt ? 
B: Ja, hvem er du ? 
Er det noe galt eller ? 
B: Nei. 
Si at det er han som han har møtt hver dag i det siste. 
B: Ja, vet han hvem du er ? 
Ja. Bare si at det er han som han har truffet hver dag i et par måneder. 
B: Ja, men hva er navnet ditt ? 
Bare si at det er han som han har truffet hver dag i et par måneder. Ha det.» 
 

Den del av Bs forklaring som knyttet seg til denne rapporten, ble under ankeforhandlingen i lagmannsretten 
av forsvareren begjært avskåret som ulovlig ervervet bevis. Begjæringen ble ikke tatt til følge av 
lagmannsretten, og beviset ble ført. 

 

Forsvareren for Høyesterett har anført at opplysningene fra de to telefonsamtalene må anses som ulovlig 
ervervede bevis, som skulle ha vært avskåret. Politiet har seilt under falsk flagg for å få bevis for siktedes 
angivelige salg av narkotika. Selv om politiførstebetjent Bs opptreden ikke direkte rammes av straffeloven § 
145a om ulovlig avlytting, er fremgangsmåten i strid med de hensyn som denne straffebestemmelsen hviler på. 
Denne måte å fremskaffe bevis på krever dessuten lovhjemmel fordi den strider mot alminnelige 
personvernhensyn. Fremgangsmåten er også i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) 
artikkel 8, som blant annet beskytter privatlivets fred. Det må ved lovlighetsvurderingen også legges vekt på at 
overfor vitnene - her innringerne - virket politiets bevisinnhenting som en selvinkriminering. Overfor domfelte 
ble vesentlige rettssikkerhetsgarantier satt til side ved at det iallfall indirekte benyttes anonyme vitner mot ham. 
Bevisene skulle derfor også avskjæres fordi de er ukontrollerbare. Den saksbehandlingsfeil som lagmannsretten 
ved dette har begått, kan ha innvirket på lagrettens avgjørelse. 

 

Aktor har pekt på at politiet har opptrådt passivt. To tilfeldige samtaler er innledet uten at politiet har 
fremprovosert noe som helst. Det dreier seg ikke om ulovlig ervervede bevis. Straffeloven § 145a gjelder ikke 
dette tilfellet, og lovhjemmel er ikke nødvendig. Innringerne valgte å være anonyme, og opptre fordekt. Det er 
derfor ikke tale om brudd på forbudet mot selvinkriminering. Det er heller ikke tale om å benytte anonyme 
vitner. Uansett kan ikke en eventuell feil ha virket inn på lagrettens kjennelse. 

 

Mitt syn på saken: 

Jeg er kommet til at anken må forkastes. 

Det sentrale spørsmål saksbehandlingsanken reiser, er om de opplysninger som politiet fikk ved å besvare to 
henvendelser til domfeltes beslaglagte mobiltelefon, er å anse som ulovlig ervervede bevis. Hvis bevisene må 
anses ulovlig fremskaffet, oppstår spørsmålet om bevisene likevel kunne føres for lagmannsretten ut fra 
prinsippet om den frie bevisbedømmelse, som vår straffeprosess bygger på. 

Det har lenge vært lagt til grunn i rettspraksis at politiet må ha adgang til i en viss utstrekning å benytte 
utradisjonelle eller ekstraordinære etterforskingsmetoder i bekjempelsen av alvorlig og samfunnstruende 
kriminalitet, særlig hvor det ikke er noen privat fornærmet, og hvor man gjerne kommer til kort med de 
tradisjonelle metoder. I første rekke har dette vært aktuelt i alvorlige narkotikasaker, jf. den grunnleggende 
avgjørelse i Rt-1984-1076. Spørsmålet om bruk av utradisjonelle metoder i alvorlige straffesaker har i ulike 
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varianter vært oppe for domstolene, derunder Høyesterett, i de senere år, se fra den aller seneste tid Rt-1999-
1269 og Høyesteretts dom av 4. juli 2000. (lnr. 38B/2000, snr. 69/1999) ( HR-2000-38-B) 

En etterforskingsmetode som flere ganger har vært til bedømmelse i 
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 rettspraksis, er at politiet medvirker til eller foranlediger at en straffbar handling finner sted. Her er 
grunnvilkåret for å akseptere metoden at politiet gjennom provokasjonshandlingen ikke fremkaller en straffbar 
handling som ellers ikke ville ha blitt begått. 

Noe annet er såkalt «bevissikringsprovokasjon», hvor provokasjonshandlingen bare tar sikte på å fremskaffe 
bevis for en straffbar handling som allerede er begått. Hvorvidt en slik provokasjon vil kunne aksepteres, må 
bero på en konkret vurdering, og det er neppe mulig eller formålstjenlig å angi generelt når en slik 
fremgangsmåte er lovlig, jf. Rt-1999-1269 på side 1271. Sistnevnte sak er et eksempel på en ulovlig 
bevissikringsprovokasjon. 

I vår sak er det også tale om en opptreden fra politiets side som tar sikte på å sikre bevis for straffbare 
handlinger som allerede er forøvet, nemlig domfeltes salg av narkotika. Men noe som karakteriserer denne 
opptreden, og som skiller den fra de fleste saker hvor etterforsking med provokasjonstilsnitt ellers har kommet 
til rettslig bedømmelse, er det mer tilfeldige preg ved politiførstebetjent Bs omstridte bevissikring. 

Ved den nærmere bedømmelse av politiets opptreden i denne sak, vil jeg som utgangspunkt slå fast at politiet 
ikke kunne ha plikt til å slå av den beslaglagte mobiltelefonen. Politiet måtte også ha adgang til å lese 
tekstmeldinger eller høre mobilsvarmeldinger som kom inn til mobiltelefonen. I så måte har situasjonen 
likhetstrekk med den som foreligger når politiet lovlig beslaglegger privat korrespondanse og deretter leser 
denne. Jeg viser i denne forbindelse også til det unntak fra forbudet mot beslag av dokumenter som det knytter 
seg taushetsplikt m.m. til, som er gitt i straffeprosessloven § 204 annet ledds 1. punktum: Forbudet oppheves 
for dokumenter m.m. som «inneholder betroelser mellom personer som er mistenkt for å være medskyldige i 
det straffbare forhold». Personer som kan tenkes å være medskyldige i det straffbare forhold, har således ikke 
den samme beskyttelsesverdige interesse i konfidensialitet som utenforstående. 

Det må legges til grunn, som det fremgår av byrettens dom, at den beslaglagte mobiltelefonen ble oppringt en 
rekke ganger den 9. januar 1998. Da B tok i mot to av oppringningene, kunne han ikke vite hvem som ringte og 
hva henvendelsen gjaldt. En konsekvens av forsvarerens anførsler må være at politiet skulle presentere seg i 
den foreliggende situasjon. Jeg er ikke enig i dette. Det er i rettspraksis og teori akseptert at politiet innenfor 
visse grenser kan opptre fordekt og med skjult identitet under etterforsking av alvorlig narkotikakriminalitet. 
Det skjer således i forbindelse med infiltrasjon og ved ulike former for provokasjon. Og som Andenæs anfører i 
Norsk straffeprosess I, 2. utg. side 257: «Kjøp av narkotika er i alminnelighet straffbart (straffeloven § 162), 
men det anses berettiget når kjøpet blir foretatt av en politimann for å få bevis mot en narkotikaselger.» Jeg kan 
således ikke se at politiførstebetjent B har overskredet grensen for det akseptable når han i den første samtalen 
unnlot å opplyse at han representerer politiet, og i den andre samtalen utga seg for å være en kamerat av 
domfelte. 

Etter mitt syn må det være ganske klart at vi befinner oss utenfor anvendelsesområdet til straffeloven § 145a, 
som direkte rammer avlytting 
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 av eller opptak fra samtaler mellom andre, eller lukkede møter ved hjelp av tekniske innretninger. Jeg kan 
heller ikke se at de hensyn som bærer denne bestemmelsen, gjør seg gjeldende i forhold til politiførstebetjent 
Bs to telefonsamtaler. 

Disse samtalene, og politiets opptreden i den forbindelse, utgjør etter min mening heller ikke noe inngrep i 
privatlivets fred som skulle tilsi at lovhjemmel var påkrevet utover den lovhjemmel politiet har for selve 
beslaget, eller at forholdet kommer i strid med EMK artikkel 8. Jeg viser for så vidt til hva jeg tidligere har sagt 
om likhetspunktene med den etablerte adgang til beslag også av privat korrespondanse og dokumenter med 
sensitivt innhold. 

Det er fra forsvarerens side også anført at politiets opptreden overfor innringerne innebærer et brudd på 
forbudet mot selvinkriminering. Jeg ser det ikke slik. Dette forbudet gjelder i forhold til den siktede, som ikke 
skal pålegges å bidra til sin egen fellelse, jf. saken i Rt-1999-1269. Vitner som selv har tatt initiativet til en 
samtale, må i hvert fall normalt falle utenfor forbudet mot selvinkriminering, selv om de uten å vite det røper 
seg for politiet. Det blir å sammenligne med at en politimann aksepterer et tilbud om kjøp av narkotika for å 
skaffe bevis for salg. Jeg kan heller ikke se at lagmannsretten, ved ikke å avskjære politiførstebetjent Bs 
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forklaring om samtalen med de to innringerne, tok imot opplysninger i strid med forbudet mot anonym 
vitneførsel. Et ordinært vitne må naturligvis ha adgang til å referere hva ukjente personer har fortalt ham. 

Min konklusjon blir således at lagmannsretten ikke har begått noen saksbehandlingsfeil ved ikke å ta til følge 
begjæringen om avskjæring av den del av politiførstebetjent Bs forklaring som refererte seg til samtalene med 
de to innringerne. 

Når det gjelder domfeltes subsidiære anke over straffutmålingen, kan jeg ikke se at den straff som 
lagmannsretten har fastsatt, er i strid med det etablerte nivå på dette området. 

Jeg stemmer for denne kjennelse: Anken forkastes. 
 

Dommer Gussgard: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommer Coward: Likeså. 

Dommer Skoghøy: Likeså. 

Dommer Gjølstad: Likeså. 
 

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

kjennelse: 
 

Anken forkastes.
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Høyesterett - HR-1997-39-B - Rt-1997-869 
Instans Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 1997-05-27 
Publisert HR-1997-39-B - Rt-1997-869 
Stikkord Straffeprosess. Vitner (anonyme vitner). 
Sammendrag I forbindelse med etterforskningen av tyveriet av Munchs bilde «Skrik» ble britiske 

polititjenestemenn avhørt ved bevisopptak i London. Personalia ble ikke oppgitt for to av 
tjenestemennene. Bevisopptaket ble ikke tillatt dokumentert. Straffeprosessloven § 130 gir 
ikke adgang til i rettsmøte å motta forklaring fra vitner uten at personalia oppgis i rettsmøtet og 
nedtegnes i rettsboka. Straffeprosessloven § 123 gir ikke grunnlag for noe annet resultat. - 
Kjæremålssak behandlet av Høyesterett i medhold av høyesterettsloven av 25. juni 1926 nr. 2, 
§ 6 annet ledd. 

Saksgang Høyesterett HR-1997-39-B, kjæremålssak snr 16/1997. 
Parter Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Morten Bjone) mot 1) A (Forsvarer: advokat Morten 

Kjensli), 2) B (Forsvarer: advokat Tor Erling Staff). 
Forfatter Stang Lund, Schei, Gussgard, kst dommer Lødrup og Skåre. 
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Dommer Stang Lund: Saken er en kjæremålssak som gjelder adgangen til å føre politivitner om 
skyldspørsmålet uten å oppgi personalia i rettsmøtet, og slik at spørsmål om yrkeserfaring og andre spørsmål 
som kan avdekke deres identitet ikke besvares. 

Ved Oslo byretts dom 17 januar 1996 ble C og D blant annet domfelt for grovt tyveri av Edvard Munchs 
maleri «Skrik» fra Nasjonalgalleriet 12 februar 1994. De kjærende parter, A og B, ble dømt for grovt heleri i 
forbindelse med transport og oppbevaring, og bistand i forbindelse med forsøk på å avhende maleriet. 

C, D, A og B har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten besluttet 3 juli 1996 å fremme 
enkelte av bevisankene - herunder ankene fra de domfelte for så vidt angår grovt tyveri og grovt heleri 
vedrørende maleriet «Skrik» av Edvard Munch. 

Tre britiske polititjenestemenn hadde bistått Oslo politikammer i arbeidet med å få maleriet «Skrik» 
tilbakeført til rette eier. To av tjenestemennene var etter det påtalemyndigheten har opplyst, på den tid 
tilbakeføringen av «Skrik» fant sted ansatt i kunst- og antikvitetsavsnittet i New Scotland Yard. 
Tjenestemennene ble avhørt ved bevisopptak for Bow Street Magistrates' Court i London 13-15 november 
1995. Aktorene og for svarerne i saken for Oslo byrett, og A og B, var til stede. Personalia ble ikke oppgitt for 
tjenestemennene fra kunst- og antikvitetsavsnittet. Det oppsto uenighet mellom partene om bevisopptaket 
kunne dokumenteres for byretten fordi identiteten til to av vitnene ikke var kjent. Oslo byrett avsa 20 november 
1995 kjennelse om at bevisopptaket kunne framlegges og dokumenteres, og bevisopptaket ble deretter opplest 
under hovedforhandlingen. 

I bevisoppgave 10 september 1996 til lagmannsretten meddelte Oslo statsadvokatembeter blant annet at 
forklaringene til de to britiske polititjenestemenn fra kunst- og antikvitetsavsnittet ville bli dokumentert under 
pseudonymene «Sidney» (Walker) og (Chris) «Roberts». Forsvarerne for lagmannsretten framsatte innsigelser 
mot at forklaringene ble dokumentert, og krevde at politivitnene enten ble innstevnet til ankeforhandlingen og 
at personalia ble oppgitt i samsvar med straffeprosessloven § 130, eller at de ble avhørt under deres rette navn i 
nytt bevisopptak i England. Forberedende dommer besluttet 12 februar 1997 å avholde rettsmøte under 
saksforberedelsen for å behandle spørsmålet om vitnene skulle tillates ført uten å oppgi sin identitet, og om 
bevisopptaket skulle tillates som bevis om vitneførselen ikke fant sted. Rettsmøtet ble holdt 14 mars 1997, og 
Borgarting lagmannsrett avsa 20 mars 1997 kjennelse med slik slutning: 
«1. Vitnene «Chris Roberts» og «Sidney Walker» avgir forklaring under ankeforhandlingen i lagmannsretten 

uten å oppgi identitet. 
 

2. Vitnene «Chris Roberts» og «Sidney Walker» avhøres for lukkede dører.» 
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Da det var opplyst at vitnene ville møte om de ikke ble pålagt å oppgi identitet under ankeforhandlingen, fant 
lagmannsretten det ikke nødvendig å gå inn på om bevisopptaket skulle tillates dokumentert. 

C, D, A og B har påkjært lagmannsrettens kjennelse til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Kjæremålene retter seg 
mot lagmannsrettens bevisbedømmelse og lovanvendelse. 

Høyesteretts kjæremålsutvalg traff 12 mai 1997 beslutning om at kjæremålene i sin helhet skulle avgjøres av 
Høyesterett i medhold av lov 25 juni 1926 nr 2 § 6 annet ledd, jf straffeprosessloven § 387 tredje ledd. 
Justitiarius besluttet 16 mai 1997 at partsforhandling skulle finne sted etter de regler som gjelder for ankesaker. 

Forsvarerne har i brev 14 mai 1997 meddelt at det ikke er nødvendig å opprettholde C og D som 
kjæremålsparter. Kjæremålssaken er etter dette begrenset til A og B. 

Jeg bemerker at Høyesterett har full kompetanse. 

De kjærende parter, A og B, har for Høyesterett i hovedsak anført: 

Tiltalte og hans forsvarer har en ubetinget rett til å få opplyst et vitnes personalia, og om nødvendig å spørre 
vitnet om omstendigheter som kan ha innflytelse på bedømmelsen av forklaringen, jf straffeprosessloven § 130. 
Dette er vesentlige rettssikkerhetsgarantier av særlig betydning for tiltalte. Forbudet mot anonyme vitner kan 
ikke omgås ved å innhente og dokumentere bevisopptak fra andre land som på visse vilkår godtar anonyme 
vitner. 

Lagmannsretten har forstått og anvendt straffeprosessloven på feil måte når den legger til grunn at loven ikke 
inneholder direkte hjemmel for løsningen av spørsmålet om anonym vitneførsel er tillatt. Straffeprosessloven § 
130 må forstås slik at rettens formann i rettsmøtet skal spørre et vitne om navn, fødselsår og -dag, stilling, 
bopel/arbeidssted og forholdet til siktede og fornærmede. Det følger av bestemmelsens ordlyd, formål og 
sammenhengen med bestemmelsene om vitneplikt i straffeprosessloven, at vitner ikke kan opptre under 
dekknavn. Forbudet i § 130 underbygges av at et vitne kan spørres om andre omstendigheter som kan ha 
innflytelse på bedømmelsen av forklaringen når særlig grunn foreligger, jf bestemmelsens siste punktum. 
Lagmannsretten tar feil når retten har funnet at formålet med bestemmelsen er varetatt ved at retten kan være 
sikker på at rette vedkommende avgir forklaring, og at denne forutsetning er oppfylt ved at «Roberts» og 
«Walker» oppgir sin rette identitet til retten. 

Lagmannsretten har feilaktig lagt til grunn at § 130 siste punktum sett i sammenheng med § 123 første ledd, 
gir støtte for ikke pålegge vitnene å besvare spørsmål som kan avsløre deres identitet. Straffeprosessloven § 
123 første ledd 2. punktum bestemmer at retten kan frita et vitne fra å svare på spørsmål når det ved fare for 
vesentlig velferdstap, og etter en vurdering av sakens art, forklaringens betydning for sakens opplysning og 
forholdene ellers, ville være urimelig å pålegge vitnet å forklare seg. Denne bestemmelse får imidlertid først 
anvendelse etter at et vitne har oppgitt personalia, og gir ingen støtte for at et vitne i rettsmøte kan opptre under 
dekknavn. 

Langvarig praksis, uttalelser inntatt i forarbeidene i forbindelse med endring av § 130 ved lov 7 april 1995 nr 
15, Metodeutvalgets innstilling 
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 og den juridiske teori viser at norsk straffeprosess inneholder et forbud mot anonym vitneførsel, jf Ot.prp.nr.4 
(1994-95 ) sidene 34-36, NOU 1997:15 sidene 20, 86 og 118-119 og Bjerke og Keiserud: Straffeprosessloven 
med kommentarer (2 utgave) bind I sidene 387-388. Det kreves lovendring for å gjennomføre anonym 
vitneførsel i Norge. 

Så langt norsk rett inneholder et forbud mot anonym vitneførsel får den Europeiske 
Menneskerettighetskonvensjon (EMK) og avgjørelser av den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) 
ikke selvstendig betydning. Hvis imidlertid straffeprosesslovens bestemmelser må forstås slik at anonyme 
vitner kan avgi forklaring for retten, anføres dette å være i strid med EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3 og flere 
avgjørelser av EMD. Avgjørelsene fra EMD gjelder fare for represalier fra de tiltalte. I vår sak er det ikke 
anført at polititjenestemennene frykter represalier fra de tiltalte. Det er faren for å bli kjent i det kriminelle miljø 
i London og faren for represalier på grunn av aksjoner i andre saker som påberopes, og dette faller i alle tilfelle 
utenfor. Forsvarerne har særlig vist til EMD sak nr 10/1988/154/208 Kostovski mot Nederland (EMD-1985-
11454), EMD sak nr 25/1989/185/245 Windisch mot Østerrike (EMD-1986-12489), EMD sak nr 
54/1994/501/583 Doorson mot Nederland (EMD-1992-20524) og EMD sak nr 55/1996/674/861-864 Van 
Mechelen m fl mot Nederland (EMD-1993-21363). 
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De kjærende parter har sterkt understreket at troverdigheten til de britiske politivitner, og om de har gått for 
langt i forhold til norske regler om etterforskning med provokasjonstilsnitt, er av avgjørende betydning for om 
de kjærende parter har gjort seg skyldig i grovt heleri. Kjennskap til vitnenes identitet, deres tidligere 
erfaringer, eventuelle feilgrep i tidligere saker og kunnskap om hva som i Norge er tillatt under 
etterforskningen, er nødvendig for å bedømme om de i dette tilfellet har gått for langt og om forklaringene er 
troverdige. Det er verken tilstrekkelig eller betryggende at lagmannsretten henviser til at rettens samlete 
bevisbedømmelse vil danne grunnlag for den vekt forklaringene fra de anonyme vitner kan tillegges. Ved at 
forsvarerne ikke får vite vitnenes identitet, og avskjæres fra å stille spørsmål som kan avdekke identiteten, vil 
lagmannsretten ikke ha grunnlag for å etterprøve vitnenes troverdighet og om provokasjonstilsnittet går for 
langt. 

De kjærende parter, A og B, har nedlagt slik påstand: 

«Vitnene benevnt ved dekknavn «Chris Roberts» og «Sidney Walker» kan kun avgi forklaring ved 
ankeforhandlingen i lagmannsrett under oppgivelse av full identitet og også slik at vitnene for øvrig 
avhøres ut fra norske prosessregler vedrørende vitnepliktens omfang.» 

Påtalemyndigheten har for Høyesterett i hovedsak anført: 

Utgangspunktet er at bruk av anonyme vitner i straffesaker ikke er tillatt i Norge, og at slik vitneførsel også 
vil være i strid med EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3. Begrepene «anonyme vitner» og «anonym vitneførsel» 
omfatter imidlertid mange og til dels svært forskjelligartete situasjoner. Det er i vår sak ikke spørsmål om avhør 
av vitner ved bevisopptak, hvor de tiltalte og forsvarerne ikke kan observere de anonyme vitners atferd. Tvert 
om skal vitnene framstå åpent under ankeforhandlingen. De eneste begrensninger ligger i at vitnenes identitet 
ikke er 
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 kjent for andre enn rettens formann, og at spørsmål som kan avsløre identiteten ikke kan stilles. 

Bestemmelsene i EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3 skal tilsikre de tiltalte en «fair» rettergang. Flere avgjørelser av 
EMD uttaler at om anonym vitneførsel skal tillates, beror på en interesseavveining. 
Menneskerettighetsdomstolen har lagt vekt på om de tiltalte har behov for å få opplyst vitnets rette identitet, om 
de spørsmål som avskjæres har betydning for tiltaltes forsvar og om forklaringene til de anonyme vitner har 
vært et avgjørende bevis i straffesaken. Disse hensyn avveies mot det anonyme vitnets behov for beskyttelse og 
faren ved å gi identiteten tilkjenne. Behovet for beskyttelse kan ikke som anført av forsvarerne, begrenses til 
faren for represalier fra de tiltalte. Det må også legges vekt på den generelle fare for represalier fra andre, som 
eksempelvis fra impliserte i tidligere saker og sikkerheten til informantene, jf EMK artikkel 8 som kommer inn 
ved avveiningen. Påtalemyndigheten har vist til de samme avgjørelser av Menneskerettighetsdomstolen som 
forsvarerne, og i tillegg har påtalemyndigheten særskilt påberopt EMDs avgjørelse i sak nr 17/1991/269/340 
Lüdi mot Sveits (EMD-1986-12433). Det framheves at man ikke kan trekke slutninger til vår sak fra EMDs 
avgjørelse i Mechelensaken (EMD-1993-21363), som gjaldt bruk av bevisopptak av anonyme vitner i et tilfelle 
hvor spørsmålene ble stilt via en lydforbindelse, og hvor forsvarerne og de tiltalte aldri fikk se vitnene. 

Påtalemyndigheten erkjenner at det etter straffeprosessloven § 130 skal mye til for å tillate anonym 
vitneførsel. Formålet med bestemmelsen er imidlertid å sikre at retten kan være sikker på at rette vedkommende 
avgir forklaring, jf Ot.prp.nr.4 (1994-95 ) side 34 spalte 1. Dette er i vår sak tilsikret ved at de britiske 
polititjenestemenn oppgir personalia til rettens formann og bekrefter sin identitet. De anonyme vitnene er for 
øvrig kjent for de kjærende parter etter møtene i Oslo, og forsvarerne har under bevisopptaket i London fått 
bekreftet at det var disse tjenestemenn som var i Norge 5-7 mai 1994. 

Det anføres at straffeprosessloven § 123 gir støtte for at vitner i visse spesielle tilfelle kan unnlate å oppgi 
identitet. Når retten kan frita et vitne fra å svare på spørsmål når det er fare for vesentlig velferdstap, må vitne 
også kunne gjøre det mindre, nemlig å unnlate å oppgi personalia når dette vil medføre fare for represalier. 
Straffeprosessloven § 123 må tolkes i lys av EMK artiklene 6 nr 1 og nr 3 og avgjørelsene fra 
Menneskerettighetsdomstolen. Den samme interesseavveining må være av betydning ved fortolkningen av § 
123. 

Påtalemyndigheten tilbakeviser at de tiltalte og forsvarerne i denne saken har behov for å få opplyst vitnenes 
identitet. Under ankeforhandlingen for lagmannsretten kan forsvarerne stille spørsmål om alle sider ved 
tilbakeføringen av maleriet «Skrik», og herunder foreholde de anonyme vitner deres tidligere rapporter og 
andre bevis for å belyse nærmere kontakten med de tiltalte, om vitnenes framgangsmåte har hatt et for sterkt 
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provokasjonstilsnitt og om forklaringene for så vidt angår saken er troverdige. Spørsmål om vitners alminnelige 
troverdighet kan bare stilles i begrenset utstrekning, jf straffeprosessloven § 124. 

Dersom Høyesterett skulle komme til at de britiske polititjenestemenn under ankeforhandlingen må oppgi 
personalia, vil vitnene ikke 
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 møte for lagmannsretten. Påtalemyndigheten er av den oppfatning at bevisopptaket av vitnene holdt i London 
13-15 november 1995 i så fall kan framlegges for lagmannsretten og dokumenteres. Bevisopptaket er i samsvar 
med engelske prosessregler og er holdt i lovlige former. Det er da «feilfritt», og må kunne anvendes på samme 
måte som et bevisopptak for norske domstoler, jf domstolloven § 48 femte ledd. Det tilføyes at de engelske 
regler om anonym vitneførsel antas ikke å være i strid med EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3. De tiltaltes 
minimumsrettigheter etter EMK er ivaretatt, og også av denne grunn bør bevisopptaket kunne benyttes. 

Påtalemyndigheten har nedlagt slik påstand: 

«Kjæremålet forkastes.» 
 

Jeg finner at kjæremålene må tas til følge. 

Innledningsvis bemerker jeg at anonym vitneførsel kan finne sted på forskjellige måter. Under 
ankeforhandlingen i den foreliggende sak skal vitnene fremstå slik at de kan iakttas. De skal svare på spørsmål 
etter de vanlige regler i norsk straffeprosess, men personalia skal bare oppgis til rettens formann. Konsekvensen 
av dette vil være at partene ikke får adgang til å stille spørsmål til vitnene som kan føre til at vitnenes virkelige 
identitet kan etterspores. 

Straffeprosessloven § 130 1. punktum bestemmer at rettens formann skal spørre vitnet om navn, fødselsår og 
-dag, stilling, bopel/arbeidssted og forhold til siktede og fornærmede. Bestemmelsen svarer i det vesentlige til 
den tidligere § 182 annet ledd i straffeprosessloven av 1887, jf innstilling om rettergangsmåten i straffesaker 
side 210. Det ble imidlertid foreslått lovfestet at et vitne alltid skal spørres om sitt forhold til siktede og 
fornærmede, noe som tidligere ble gjort i praksis. Forslaget fra Straffeprosesslovkomitéen ble vedtatt uten 
endringer, jf Ot.prp.nr.35 (1978-79 ) side 149. 

Et vitnes plikt til å gi personlia i rettsmøte har til formål å identifisere vitnet slik at retten kan være sikker på 
at rette vedkommende forklarer seg, jf Bjerke og Keiserud side 400. Opplysninger om personalia har imidlertid 
betydning ut over rettens kontroll av vitnets identitet. Vitnet skal alltid spørres om sitt forhold til siktede og 
fornærmede. Vitnet skal også spørres om andre omstendigheter som kan ha innflytelse på bedømmelse av 
forklaringen om særlige grunner foreligger, jf § 130 4. punktum. Vitners identitet vil være av betydning for 
tiltaltes forsvar - blant annet for å kunne få fram deres bakgrunn og erfaringer for å kunne etterprøve 
forklaringens troverdighet i forhold til de spørsmål saken gjelder. 

Opplysningene om personalia skal gis i rettsmøtet og før vitnet gir sin forklaring. Dette følger av fast praksis 
og kan også utledes av bestemmelsen om nedtegning av personalia i rettsbøker, jf straffeprosessloven § 18 
annet ledd nr 2. Vitnenes personalia skal være til gjengelig for partene, jf § 26 første ledd. Sammenhengen med 
bestemmelsene om for maning i § 131 og vitnenes adgang til å nekte og gi forklaring i visse tilfelle i § 123- § 
125, underbygger at personalia skal oppgis før retten tar stilling til om et vitne kan nekte å svare på spørsmål. 
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Straffeprosessloven § 130 fikk ved lov 7 april 1995 nr 15 tilføyd nye annet og tredje punktum. Disse 
bestemmelser medfører at vitnet i stedet for bopel kan oppgi arbeidssted. Dersom det er nødvendig kan rettens 
formann pålegge vitnet å oppgi sin bopel til retten. Under høringen ved forberedelse av lovendringen uttalte 
Riksadvokaten (Ot.prp.nr.4 (1994-95)) side 35: 

«Den foreslåtte endring berører et område av mer generell karakter, nemlig muligheten for i større eller 
mindre grad å anonymisere vitnene. Både fra Norge og fra de nordiske naboland har en erfaringer for at 
vitner nekter å forklare seg av frykt for represalier. I mange tilfelle gir en slik (reell) frykt rett til å nekte, 
jfr. straffeprosessloven § 123. Er vitnets forklaring avgjørende for bevisførselen, kan dette lede til at 
straffesaken må henlegges eller ender med frifinnelse. I de tilfelle hvor vitnet er ukjent for tiltalte, kan 
fritak fra plikten til å oppgi bopelsadresse i kombinasjon med anvendelse av bestemmelsene i 
straffeprosessloven § 248 første ledd og domstolsloven § 126 første ledd og § 130 gi en viss grad av 
anonymisering. 
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Som nevnt er dette en del av et større og prinsippielt vanskelig spørsmål, og riksadvokaten finner derfor 
ikke ved denne anledning grunn til å foreslå andre endringer i straffeprosessloven § 130 enn de som er 
omhandlet i høringsnotatet.» 

Departementet uttalte seg ikke om anonyme vitner, jf proposisjonen side 35-36. 

Spørsmålet om anonyme vitner er behandlet i NOU 1997:15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av 
kriminalitet, Delinnstilling II, avgitt av Metodeutvalget 4 mars 1997. Utvalget antar at det etter gjeldende rett 
ikke er adgang til å anvende anonyme vitner i norsk rett. Med anonyme vitner mener utvalget de tilfelle hvor 
tiltalte ikke får vite vitnenes identitet. Jeg viser til innstillingen side 20 og side 118. Utvalgets syn på gjeldende 
rett har støtte i teorien, jf Bjerke og Keiserud sidene 387-388. 

Jeg finner at straffeprosessloven § 130 ikke gir adgang til i rettsmøte å motta forklaring fra vitner uten at 
vitnenes personalia oppgis i rettsmøtet og nedtegnes i rettsboka. Verken forarbeider eller juridisk teori gir 
holdepunkter for å fortolke bestemmelsen innskrenkende. Det kan heller ikke ut fra bestemmelsens formål 
innfortolkes en begrensning fordi formålet går ut over en ren identifikasjon av vitnet. 

Paragraf 123 første ledd om et vitnes adgang til å nekte å svare på spørsmål når det fore ligger fare for 
vesentlig velferdstap, omhandler ikke vitnets plikt til å oppgi personalia. Dette reguleres uttømmende i § 130. 
Fritakelse for å svare på spørsmål etter § 123 blir først aktuelt etter at vitnet har oppgitt personalia. 

Metodeutvalget peker på vanskelige avveininger i tilfelle et vitne skal opptre anonymt i straffesaker, jf NOU 
1997:15 sidene 118-119. Dette framgår også av flere avgjørelser av Menneskerettighetsdomstolen om 
forståelse og anvendelse av EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3. Det er særlig artikkel 6 nr 3 bokstav d om tiltaltes rett 
til å avhøre eller la avhøre vitner som ble ført mot ham sett i sammenheng med de generelle prinsipper om «fair 
trial» i samme bestemmelses nr 1, domstolen har lagt vekt på i tilfeller hvor anonyme vitner har gitt forklaring i 
saker om straff. De foreliggende avgjørelser må forstås slik at EMK ikke forbyr 
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 enhver bruk av anonyme vitner, jf EMD sak 17/1991/269/340 Lüdi mot Sveits (EMD-1986-12433) sidene 20-
21 paragraf 49, EMD sak 54/1994/501/583 (EMD-1992-20524) Doorson mot Nederland sidene 23-24 paragraf 
69 og EMD sak 55/1996/674/861-864 (EMD-1993-21363) Van Mechelen m fl mot Nederland side 20 paragraf 
52. Hvorvidt tiltaltes rettigheter etter EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3 krenkes beror på en helhetsvurdering, hvor 
hensynet til vitnets sikkerhet må avveies mot tiltaltes praktiske muligheter til å føre et effektivt forsvar, og ved 
denne avveining er det viktig at rettergangen gjennomføres på en måte som mest mulig avhjelper de ulemper en 
anonymisert vitneførsel medfører, jf Doorsonsaken side 24 paragraf 72 og Mechelensaken side 21 paragraf 54. 
Dersom polititjenestemenn skal avgi forklaring vil anonym vitneførsel bare kunne finne sted i ekstraordinære 
tilfelle på grunn av tjenestemennenes tilknytning til påtalemyndigheten, og fordi hensynet til tiltalte medfører at 
bare helt nødvendige begrensninger i tiltaltes rettigheter kan godtas, jf Mechelen-saken side 21 paragrafene 56 
og 57. 

De vanskelige avveiningsspørsmål som Metodeutvalget peker på, og som framgår av flere av 
Menneskerettighetsdomstolens avgjørelser, taler også mot at domstolene gjennom en innskrenkende 
fortolkning av straffeprosesslovens bestemmelser skal åpne adgang til å føre anonyme vitner. I hvilken 
utstrekning anonym vitneførsel bør tillates etter norsk rett hører det etter min mening under lovgiveren å ta 
stilling til. 

Aktor har for Høyesterett opplyst at dersom kjæremålet fører fram, vil han framsette en begjæring til 
lagmannsretten om at bevisopptaket i London 13-15 november 1995 skal dokumenteres under 
ankeforhandlingen. Forsvarerne motsatte seg dette. Foranlediget av dette vil jeg bemerke: 

Domstolloven § 48 femte ledd fastslår at bevisopptak i utlandet skal anses som «feilfrie» dersom enten den 
fremmede retts eller den norske retts former er iakttatt. Bestemmelsen var før endringslov 17 juni 1966 nr 8 tatt 
inn i samme lovs § 51. Ved behandlingen av rettergangslovgivningen uttalte Stortingets forsterkede 
justiskomité om bestemmelsen (Innst.O.XV (1912) side 13): 

«At bevisoptagelsen efter § 51 (P. § 52) skal betragtes som «feilfri», har selvfølgelig kun formel 
betydning, f.eks. ved avgjørelsen av, om den skal ansees for retslig, men medfører ingen indskrænkning i 
rettens frie bedømmelse av bevisets vegt.» 

Jeg finner det etter dette klart at domstolloven § 48 femte ledd bare gjelder spørsmålet om et bevisopptak i 
utlandet formelt sett kan likestilles med et bevisopptak holdt for norske domstoler. Dersom prosessreglene i det 
land bevisopptaket er holdt gir adgang til å beskytte vitnets identitet på en måte som ikke følger av norsk 
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straffeprosesslov, hører det under de norske domstoler å ta stilling til om bevisopptaket likevel kan tillates 
framlagt og dokumentert. 

Ut fra min forståelse av straffeprosessloven § 130 må et vitne som avhøres i bevisopptak for norske 
domstoler oppgi personalia som inntas i rettsboken for bevisopptaket. Jeg ser det slik at når det etter 
straffeprosessloven ikke kan føres anonyme vitner direkte eller ved bevisopptak 
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 for den dømmende rett, kan det ikke være adgang til å dokumentere et utenlandsk bevisopptak med 
forklaringer av vitner som ikke oppgir personalia. Støtte for dette syn finner jeg i Rt-1996-666 på sidene 668-
670 og i Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse i Rt-1995-582. Bevisopptak av de britiske polititjenstemenn 
under pseudonymene «Chris Roberts» og «Sidney Walker» kan etter min mening ikke legges fram og 
dokumenteres under ankeforhandlingen for Borgarting lagmannsrett. 

Jeg stemmer for denne 
 

kjennelse: 

Vitnene «Chris Roberts» og «Sidney Walker» tillates ikke å avgi forklaring for Borgarting lagmannsrett med 
mindre de oppgir riktig navn, fødselsår og -dag, stilling og bopel eller arbeidssted. 

Dommer Schei: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommer Gussgard og kst. dommer Lødrup og dommer Skåre: Likeså.
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Høyesterett - HR-2000-30-B - Rt-2000-996 (224-2000) - UTV-2000-
1029 

Instans Høyesterett - Dom. 
Dato 2000-06-23 
Publisert HR-2000-30-B - Rt-2000-996 (224-2000) - UTV-2000-1029 
Stikkord (Bøhler-dommen) Skatterett. Strafferett. Menneskerettigheter. Ileggelse av tilleggsskatt. 
Sammendrag Tilleggsskatt for 1987 falt bort og tilleggsskatt for 1988 ble satt til 30%, jfr. ligningsloven § 

10-2 nr. 1, jfr. § 10-4 nr. 1. Skatteyteren fikk medhold i at EMK artikkel 6 nr. 1 om at en 
straffesiktelse skal avgjøres innen rimelig tid, også gjelder under ligningsmyndighetenes 
behandling av spørsmålet om ileggelse av forhøyd tilleggsskatt for forsettlig eller grovt 
uaktsom skatteunndragelse. Saksbehandlingstiden for de to ligninger var henholdsvis 11 og 8 
år. - Høyesterett drøftet, men tok ikke standpunkt til om også forbudet i EMK syvende 
tilleggsprotokoll artikkel 4 nr. 1 mot å straffe en person to ganger for samme straffbare 
handling var krenket ved at skattyteren ble ilagt forhøyd tilleggsskatt for 1987 etter at han var 
rettskraftig straffedømt for forsettlig skatteunndragelse for samme år. 

Saksgang Asker og Bærum herredsrett Nr. 97-361 A - Borgarting lagmannsrett LB-1998-1138 A/02 - 
Høyesterett HR-2000-30-B, nr. 142/1999. 

Parter A (Advokat Morten Wishman) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten 
v/advokat Frode Elgesem). 

Forfatter Stang Lund, Lund, Gussgard, Tjomsland, Aarbakke, Oftedal Broch, Flock, Matningsdal, 
Rieber-Mohn, Bruzelius, Skoghøy, Utgård, Aasland. 

 
 

Dommer Stang Lund: Saken gjelder spørsmålet om ileggelse av forhøyd tilleggsskatt med 60 prosent for 
forsettlig skatteunndragelse etter ligningsloven § 10-2 nr. 1 jf. § 10-4 nr. 1 for årene 1987 og 1988 er skjedd i 
strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Nærmere bestemt gjelder saken om slik 
tilleggsskatt er å anse som straff etter EMK artikkel 6 nr. 1, og i så fall om denne bestemmelsen er krenket ved 
at ileggelsen ikke har skjedd innen rimelig tid. Saken reiser også spørsmål om konvensjonens sjuende 
tilleggsprotokoll artikkel 4 nr. 1, som forbyr at noen straffes på ny for samme lovbrudd, medfører at 
tilleggsskatt for 1987 ikke kan ilegges. 

 

Saksforholdet 

A eide 99 av 100 aksjer i Proffs AS, og var daglig leder i selskapet. Virksomheten ble først drevet i leide 
lokaler i Oslo og senere fra As bolig som i 1987-88 var i Bærum. Selskapet markedsførte og arrangerte cruise i 
Oslofjorden og sto for anskaffelse og servering av mat og drikke til dem som deltok på cruisene. Selskapet 
solgte også reker fra to salgsboder. 

Sommeren 1988 fikk Oslo politikammer en anmeldelse om mulige straffbare forhold vedrørende noen av de 
båter som Proffs formidlet til cruise i Oslofjorden. Avhør av båteieren og vitner avdekket at det var skjellig 
grunn til mistanke om at virksomheten i Proffs hadde vært drevet i strid med regnskapslovgivningen, og at 
inntekter og utgifter for en vesentlig del av virksomheten ikke var bokført. 

A ble 31. august 1988 pågrepet og siktet for i tidsrommet august 1986 til 31. august 1988 som ansvarlig leder 
i Proffs å ha overtrådt straffeloven 
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 § 286 2. straffalternativ jf. § 288 om regnskapsovertredelser under særlig skjerpende omstendigheter og 
merverdiavgiftsloven § 72 nr. 1 om unndragelse av merverdiavgift. Samme dag ble regnskaper, notater og 
annet regnskapsmateriale og et større pengebeløp beslaglagt. Siktelsen ble dagen etter utvidet til å gjelde 
overtredelse av ligningsloven § 12-1 nr. 1 ved at A som daglig leder i Proffs i 1987 hadde unnlatt å bokføre 
selskapets inntekter og utgifter og derved hadde gitt ufullstendige opplysninger til likningsmyndighetene, 
hvilket medførte at selskapet ble iliknet for lav skatt for 1987. A ble varetektsfengslet for en uke, og 
fengslingen ble senere forlenget fram til 6. oktober 1988. Virksomheten i Proffs opphørte etter pågripelsen. 

Oslo politikammer underrettet Oslo fylkesskattekontor om siktelsen og pågripelsen, og om at Proffs regnskap 
var beslaglagt. Fylkesskattekontorets kontrollavdeling holdt høsten 1988 bokettersyn i Proffs for årene 1985-
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1988. Rapport om stedlig kontroll (bokettersyn) forelå 23. desember 1988. Det framgår blant annet av 
rapporten at en vesentlig del av kontantomsetningen ikke var inntektsført i selskapets regnskaper, at 
lønnsutbetaling ikke var bokført og innberettet, og at bokføring av As uttak ikke kunne være korrekt. 

Rapporten ga grunnlag for å anta at A hadde tilegnet seg det alt vesentlige av unndratte inntekter og avgifter. 
Kontrollavdelingen utarbeidet derfor en privatforbruksanalyse til Oslo fylkesskattekontor datert 23. desember 
1988 med tanke på plassering av skatteansvaret. Den viste at As personlige utgifter for årene 1986 og 1987 var 
vesentlig større enn de oppgitte inntekter. 

Proffs fikk 10. april 1989 oversendt bokettersynsrapporten med varsel om etterberegning av merverdiavgift, 
at fylkesskattekontoret ville foreslå øking av selskapets inntekter med unndratt beløp for årene 1985 til og med 
1988, og at tilleggsskatt var aktuelt. Oslo fylkesskattekontor varslet 13. juni 1989 A om endring av hans 
personlige likning for årene 1985 til og med 1987, at ileggelse av tilleggsskatt med 60 prosent kunne være 
aktuelt på grunn av i det minste grovt uaktsomt forhold, og at Bærum likningskontor ville bli underrettet for 
videre behandling av inntektsåret 1988. Fylkesskattekontoret var på dette tidspunkt ikke oppmerksom på at A 
var skattepliktig til Bærum også i 1987. 

Den 15. juni 1989 anmeldte Oslo fylkesskattekontor A for som daglig leder i Proffs å ha overtrådt 
merverdiavgiftsloven § 72 nr. 1 jf. § 29 flg., ligningsloven § 12-1 nr. 1 og § 12-3 og straffeloven § 286 jf. § 
288. Han ble også anmeldt for overtredelse av ligningsloven § 12-1 nr. 1 for i sin personlige selvangivelse for 
årene 1985 til og med 1987 å ha unnlatt å oppgi uttak av lønn fra Proffs med 22.200 kroner i 1985, 329.076 
kroner i 1986 og 438.114 kroner i 1987. Anmeldelsene ble senere korrigert på enkelte punkter. 

Oslo politikammer utvidet den tidligere siktelse 1. november 1989 til også å gjelde overtredelse av 
ligningsloven § 12-1 nr. 1 for så vidt angikk As personlige selvangivelser for 1985, 1986 og 1987. 

Statsadvokatene i det daværende Eidsivating statsadvokatembete satte 3. januar 1990 A under tiltale ved Oslo 
byrett for blant annet overtredelse av merverdiavgiftsloven § 72 nr. 1, regnskapsloven § 23 2. straffalternativ jf. 
§ 4 jf. § 5 og § 9 for regnskapsovertredelser under særdeles 
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 skjerpende omstendigheter for tidsrommet 1985 til og med 31. august 1988, ligningsloven § 12-1 nr. 1 for å ha 
unnlatt i sine personlige selvangivelser å oppgi som inntekt uttak fra Proffs med 22.000 kroner for 1985, 
304.076 kroner for 1986 og 413.114 kroner for 1987, ligningsloven § 12-3 nr. 1 bokstav a jf. § 4-2 for som 
daglig leder av Proffs å ha unnlatt å innlevere selvangivelse for Proffs for 1985, skattebetalingsloven § 51 jf. § 
4 og § 11 nr. 1 første punktum for ikke å ha foretatt eller sørget for at det ble foretatt forskuddstrekk i lønn 
utbetalt fra Proffs i 1987 og ligningsloven § 12-1 nr. 1 jf. folketrygdloven § 17-2 annet og fjerde ledd for å ha 
unnlatt i oppgave over arbeidsgiveravgift for 1987 å gi opplysninger om lønnsutbetalinger fra Proffs. Ved Oslo 
byretts dom 22. januar 1991 ble A kjent skyldig etter tiltalen. Straffen ble fastsatt til fengsel i 1 år og 6 
måneder. A ble også dømt til å betale 483.173 kroner til skattefogden i Oslo for unndratt merverdiavgift. 

A begjærte fornyet behandling etter dagjeldende § 369 i straffeprosessloven, subsidiært anket han til 
Høyesterett. Høyesteretts kjæremålsutvalg besluttet 14. mars 1991 å nekte lagmannsrettsbehandling, og As 
anke og en anke fra påtalemyndigheten ble nektet fremmet. A har sont straffen. 

Skattefogden i Oslo begjærte 29. oktober 1990 Proffs slått konkurs fordi selskapet skyldte 1.902.848 kroner i 
ubetalt merverdiavgift med påløpt rente. Ved Oslo skifteretts kjennelse 12. desember 1990 ble selskapet tatt 
under skifterettens behandling som konkursbo, og det ble besluttet forenklet bobehandling etter konkursloven § 
141 første ledd nr. 2-5. Borevisor ble ikke oppnevnt. Etter at sluttinnberetningen fra bostyret forelå 24. april 
1992, utarbeidet Kontrollavdelingen ved Oslo fylkesskattekontor en tilleggsrapport av 27. mai 1992 som gjaldt 
likningen for A personlig for 1988 og noen korreksjoner til den tidligere rapport av 23. desember 1988. 

For skatteåret 1986 traff likningsnemnda i Oslo 23. april 1991 vedtak om endring av likningen. I tillegg til 
inntektsforhøyelsen ble det ilagt 60 prosent tilleggsskatt. For 1985 ble saken henlagt på grunn av beløpets 
størrelse. Etter klage reduserte overlikningsnemnda inntektsforhøyelsen, men 60 prosent tilleggsskatt ble 
opprettholdt. 

Oslo likningskontor orienterte 26. februar 1991 Bærum likningskontor om bokettersynet høsten 1988, om at 
Oslo likningskontor for A hadde fremmet endringssak for likningsnemnda for årene 1985 og 1986, og anmodet 
Bærum likningskontor om å vurdere endringssak for 1987. Ved en feil ble brevet og kopi av sakens dokumenter 
lagt på saken vedrørende Proffs. Saken ble derfor først registrert som egen sak ved Bærum likningskontor 6. 
mars 1992. 
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Bærum likningskontor varslet 21. august 1992 A om endring av likningene for 1987 og 1988 for ham 
personlig ved at inntektene ble økt med henholdsvis 836.950 og 554.716 kroner, og om at det var aktuelt å 
anvende tilleggsskatt. Bærum likningskontor og As advokat utvekslet flere brev fram til 25. januar 1993. 

Deretter var det ingen skriftlig kontakt før Bærum likningskontor 26. januar 1995 underrettet om at saken «i 
flere omganger» hadde vært «gjennomgått ... bl.a i samråd med Oslo Fylkesskattekontor», og at 
likningskontoret nå ville «søke å få saken viderebehandlet og avsluttet ved 
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 Bærum Ligningskontor». Likningskontoret kommenterte advokatens brev 21. desember 1992 og 25. januar 
1993. Det ble varslet om et inntektstillegg på 741.572 kroner for 1987, og forslaget om et inntektstillegg på 
554.716 kroner for 1988 ble opprettholdt. Likningskontoret meddelte at 60 prosent tilleggsskatt for forsettlig og 
grovt uaktsom skatteunndragelse ville bli anvendt. As advokat imøtegikk likningskontorets brev den 27. mars 
1995. 

Likningsnemnda i Bærum traff 6. november 1995 vedtak i endringssaken. For 1987 ble pensjonsgivende 
inntekt økt med 100.000 kroner og inntekt kommune og stat med 550.000 kroner. For 1988 ble inntekt 
kommune og stat økt med 400.000 kroner. Det ble for begge år ilagt 60 prosent tilleggsskatt fordi A ble ansett 
for forsettlig å ha unnlatt å oppgi inntekter. 

As advokat klagde 13. februar 1996 til overlikningsnemnda og gjorde blant annet gjeldende at adgangen til å 
endre likningen for 1987 og 1988 var falt bort ved passivitet. Deretter var det ikke ytterligere skriftveksel før 
overlikningsnemnda avgjorde klagen 14. januar 1997. Overlikningsnemnda fastholdt likningen for 1987 og 
satte inntekten for 1988 ned med 100.000 kroner. Tilleggsskatt ble ilagt med 60 prosent fordi 
skatteunndragelsene ble ansett for å være forsettlige. 

A reiste 18. februar 1997 sak for Asker og Bærum herredsrett og krevde at likningen for 1987 og 1988 ble 
opphevd. Det ble blant annet gjort gjeldende at likningsmyndighetenes adgang til å endre likningen var falt bort 
ved passivitet, og at i alle fall adgangen til å ilegge tilleggsskatt var falt bort etter EMK artikkel 6 nr. 1. 

Herredsretten avsa 9. januar 1998 dom med slik slutning: 
 

«Staten v/ Akershus Fylkesskattekontor frifinnes, dog således at utbyttet ikke beskattes ved 
kommuneskatteligningen.» 

 

A anket saken til Borgarting lagmannsrett som 4. februar 1999 avsa dom med slik slutning: 
 

«1. Herredsrettens dom stadfestes. 
 

2. Partene bærer hver sine saksomkostninger for herredsretten. 
 

3. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler A til staten v/Akershus fylkesskattekontor 53.950 - 
femtitretusennihundreogfemti - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. 
 

 

I likhet med herredsretten fant lagmannsretten at adgangen til å endre likningen for 1987 og 1988 ikke var 
avskåret på grunn av passivitet. Lagmannsretten tok ikke stilling til om tilleggsskatten var omfattet av EMK 
artikkel 6, og om det i tilfelle forelå «motstrid mellom denne bestemmelse og passivitetsstandarden». Det ble 
lagt til grunn at den lange saksbehandlingstid langt på vei var forårsaket av A, og at vedtakene i saken var 
basert på en omfattende saksframstilling. På denne bakgrunn fant retten at behandlingstiden ikke var så lang «at 
det fremstår som naturlig å gi A beskyttelse i relasjon til EMK». Under enhver omstendighet måtte As sterkt 
kritikkverdige forhold veie tungt. Lagmannsretten kom etter dette til at det ville «stride mot den alminnelige 
rettsfølelse 
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 og hensynene bak Menneskerettighetskonvensjonen om adgangen til å ilegge tilleggsskatt ikke skulle være i 
behold i dette tilfellet». Lagmannsretten forkastet også en anførsel om at As forhold ikke ga grunnlag for å 
beregne tilleggsskatt for 1988. 

A anket til Høyesterett over bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Under Høyesteretts kjæremålsutvalgs 
behandling av spørsmålet om å henvise anken til behandling i Høyesterett begrenset A anken til å gjelde 
tilleggsskatten og forholdet til EMK. Han anførte at likningsmyndighetene gjennom sin lange behandlingstid 
har krenket reglene om behandling innen rimelig tid i EMK artikkel 6 nr. 1 første punktum. 
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Under saksforberedelsen for Høyesterett har A framsatt en ny anførsel om at ileggelse av tilleggsskatt for 
skatteunndragelse i 1987 etter at han i 1991 var idømt fengselsstraff for det samme forhold, er i strid med EMK 
Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 som forbyr å straffe samme person på ny for samme straffbare handling. 

Etter at ankeforhandling var gjennomført for Høyesterett i avdeling, besluttet retten 4. februar 2000 i medhold 
av plenumsloven av 25. juni 1926 § 4 første ledd jf. § 3 at saken i sin helhet skulle avgjøres av den samlede 
Høyesterett. 

Til bruk for Høyesterett har partene framlagt en rekke nye dokumenter. Tre vitner har avgitt skriftlige 
forklaringer. Saken er for Høyesterett bedre opplyst enn for de tidligere retter. 

Ved innledning av forhandlingene i plenum reiste justitiarius Smith og dommerne Holmøy, Gjølstad og 
Coward spørsmål om sin habilitet. Retten besluttet ved kjennelse 26. april 2000 ( HR-2000-22-B) at de skulle 
vike sete. 

 

As anførsler kan sammenfattes slik: 

Ileggelse av tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-2 nr. 1 jf. § 10-4 nr. 1 må i forhold til EMK artikkel 6 anses 
som avgjørelse av en straffesiktelse («criminal charge»), og må derfor skje innen rimelig tid. Den lange 
saksbehandlingstid i vår sak er en krenkelse av konvensjonen, og må føre til at tilleggsskatten faller bort. EMK 
Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 om forbud mot å straffe samme person på ny for samme straffbare handling 
medfører at tilleggsskatt for 1987 under enhver omstendighet ikke kan ilegges. 

I Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt-1994-610 (bølgepappkjennelsen) uttales at folkerettslige regler må 
framtre som tilstrekkelig klare og entydige for at en norsk domstol skal ha grunnlag for å fravike det som følger 
av nasjonale rettsregler. Denne uttalelsen får i vår sak ikke betydning fordi forståelsen av reglene i EMK på de 
aktuelle punkter er så klar at det ikke kan være tvil om at ileggelsen av forhøyd tilleggsskatt er i strid med 
konvensjonen. Hvis uttalelsen må forstås slik at det oppstilles en særregel om forrang for norske rettsregler i 
forhold til konvensjoner om menneskerettigheter, er det ikke noe rettslig fundament for en slik regel. 
Grunnloven § 110c bestemmer at statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene. Dette 
viktige prinsipp gjelder også for domstolene, og det har ikke bare symbolverdi. Også menneskerettsloven § 3 
om forrang for de inkorporerte konvensjoner i tilfelle motstrid med annen norsk lov medfører at Høyesteretts 
uttalelser i bølgepappkjennelsen ikke kan opprettholdes. 

Forarbeidene til menneskerettsloven viser at Høyesteretts syn ikke 
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 ble fulgt opp av lovgiver. Justiskomiteen gir blant annet uttrykk for at det er et overordnet mål at norsk 
rettspraksis i størst mulig grad samsvarer med den til enhver tid gjeldende internasjonale tolkingspraksis, jf. 
Innst.O.nr.51 (1998-1999) side 6 første spalte. 

Sterke reelle hensyn tilsier også at uttalelsene i Rt-1994-610 ikke bør følges. Det ville i forhold til 
konvensjonsorganene i Strasbourg være meget uheldig om norske domstoler anvendte et særnorsk prinsipp om 
fortolkning og gjennomføring av EMK og Den europeiske menneskerettsdomstolens (EMD) avgjørelser med 
den følge at Norge risikerer å bli domfelt for krenkelse av EMK. Dersom en sak klages inn for EMD, kan ikke 
norske myndigheter gjøre gjeldende at norske regler går foran med mindre det foreligger en tilstrekkelig klar og 
entydig folkerettslig regel. 

Det er i vår sak ikke tvil om hva som følger av EMK og EMDs avgjørelser. Den nasjonale karakteristikk av 
tilleggsskatt som administrativ forføyning og ikke som straff, har ikke betydning fordi konvensjonen fortolkes 
autonomt av konvensjonsorganene. Overtredelsens karakter og sanksjonens innhold og alvor viser hver for seg 
at ileggelse av forhøyd tilleggsskatt må likestilles med avgjørelse av en straffesiktelse. Under enhver 
omstendighet må en samlet bedømmelse medføre at EMK artikkel 6 får anvendelse, jf. særlig EMDs dommer i 
sakene Bendenoun mot Frankrike, 1994, Serie A nr. 284 ( EMD-1986-12547), og Garyfallou AEBE mot 
Hellas, RJD 1997 side 1821 ( EMD-1991-18996). Tilleggsskatten har samme formål som straff for 
skatteunndragelse, og kan komme opp i meget betydelige beløp fordi fastsettelsen skjer i prosent av unndratt 
skatt. Det kan ikke være avgjørende at norske bestemmelser om tilleggsskatt ikke gir adgang til å anvende 
fengsel i de tilfelle skattyter unnlater å betale, slik situasjonen var i Frankrike i saken om Bendenoun, jf. EMDs 
dommer i sakene A.P., M.P. og T.P. mot Sveits, RJD 1997 side 1477 ( ( (EMD-1992-19958), og E.L., R.L. og 
J.O. mot Sveits, RJD 1997 side 1509 ( EMD-1992-20919). Til ytterligere underbygging av sitt syn har A blant 
annet vist til at konvensjonsteksten på engelsk og fransk gjelder enhver straffesiktelse («any criminal 
charge/toute accusation en matière pénale»). 
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Den ankende part anfører at forarbeidene til ligningsloven av 1980 og endringsloven av 1986 klart 
underbygger at forhøyd tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-2 nr. 1 jf. § 10-4 nr. 1 må likestilles med en 
straffesiktelse etter EMK artikkel 6 nr. 1 selv om reaksjonen kan ilegges administrativt. Det parallelle system 
med straff og forhøyd tilleggsskatt for forsettlig eller grovt uaktsom skatteunndragelse ble ikke videreført i den 
opprinnelige ligningslov av 1980 blant annet fordi departementet fant det uheldig at forbrytelser på dette 
området skulle gis en annen behandling enn andre vinningsforbrytelser, jf. Ot.prp.nr.29 (1978-1979) side 46. 
Bestemmelsene i § 10-1 til § 10-5 om forsinkelsesavgift og tilleggsskatt ble blant annet etter ønske fra 
Stortingets finanskomité holdt utenfor da ligningsloven ble satt i kraft i 1984. Reglene om tilleggsskatt ble 
deretter endret i 1986, slik at bestemmelsene om forhøyd tilleggsskatt ved forsettlig eller grovt uaktsom 
skatteunndragelse i § 10-2 nr. 1 jf. § 10-4 nr. 1 nå viderefører det tidligere parallelle system. Forholdet til EMK 
er ikke omtalt i forarbeidene, men det må være grunn til å gå ut fra at lovgiver ikke ville vedtatt bestemmelser 
om tilleggsskatt 
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 som innebar en krenkelse av Norges folkerettslige forpliktelser etter EMK. 

Når det legges til grunn at ileggelse av tilleggsskatt er en avgjørelse av en straffesiktelse etter EMK artikkel 6 
nr. 1, kreves at ileggelsen finner sted innen rimelig tid. Etter artikkel 6 nr. 1 starter fristen sitt løp når 
skattyteren kan anses som straffesiktet («charged»), og slutter å løpe når saken er endelig avgjort ved 
rettskraftig dom eller på annen måte, jf. blant annet EMDs dom i saken Corigliano mot Italia, 1982, Serie A nr. 
57 ( EMD-1978-8304). Det anføres at for A startet fristen da han ble pågrepet 31. august 1988, og i alle fall 13. 
juni 1989 da han fikk varsel om endring av likningen for 1987 og om at 60 prosent tilleggsskatt ville bli 
vurdert, og ble orientert om at Bærum likningskontor skulle underrettes for den videre behandling av 
inntektsåret 1988. Anmeldelsen for overtredelse av dagjeldende ligningslov § 12-1 for personlig 
skatteunndragelse for årene 1985 til 1987 og utvidelsen av siktelsen i november 1989 til å omfatte også dette 
forhold, underbygger at A måtte anses som straffesiktet etter artikkel 6 allerede i 1989. I alle tilfelle må Bærum 
likningskontors varsel 21. august 1992 være det seneste tidspunkt fristen starter sitt løp. Den endelige 
avgjørelse i saken foreligger først ved Høyesteretts dom. 

Dette betyr at saken om endringslikning og tilleggsskatt for 1987 og 1988 har versert i 11 år og omlag 8 
måneder, alternativt ca 11 år. Dersom fristen anses for å ha startet 21. august 1992, har endringslikningen tatt 7 
år og omlag 10 måneder. Dette er uansett altfor lang tid hensett til at saken ikke var særlig kompleks, 
likningskontorets uforklarte lange tid for behandling av endringslikningen og flere dødperioder. Saken var i 
slutten av desember 1988 tilnærmet ferdig utredet av kontrollavdelingen ved Oslo fylkesskattekontor for Proffs 
for årene 1985 til 31. august 1988, og for året 1987 for A personlig. Grunnlaget for endringslikning av A 
personlig for 1988 var i hovedsak klarlagt i mai 1992. Det hevdes å være lite tvilsomt at ileggelse av 
tilleggsskatt ikke har blitt endelig avgjort innen rimelig tid, og at artikkel 6 nr. 1 er krenket. 

A har etter EMK artikkel 13 rett til en effektiv prøvning («effective remedy») ved nasjonal myndighet ved 
krenkelse av artikkel 6 nr. 1. Denne rett må medføre opphevelse av endringslikningene for 1987 og 1988 for så 
vidt angår tilleggsskatten. 

Alternativt gjøres gjeldende at ileggelse av tilleggsskatt for 1987 er en krenkelse av EMK Protokoll 7 artikkel 
4 nr. 1 fordi det ikke er adgang til å ilegge administrative straffesanksjoner for samme straffbare handling etter 
at det foreligger straffedom. A ble i 1991 domfelt etter ligningsloven § 12-1 for blant annet forsettlig 
skatteunndragelse for ham personlig for inntektsårene 1986 og 1987, og han ble dømt til ubetinget fengsel i 1 år 
og 6 måneder for disse og andre forhold. Det må da være i strid med EMK Protokoll 7 artikkel 4 å straffe ham 
på ny ved å ilegge tilleggsskatt for 1987. Til underbygging av den ankende parts syn er det særlig vist til EMDs 
dommer i sakene Gradinger mot Østerrike, 1995, Serie A nr. 328 C ( EMD-1990-15963), og Oliveira mot 
Sveits, RJD 1998 side 1990 ( EMD-1994-25711). 

EMK Protokoll 7 artikkel 4 må få anvendelse selv om tilleggsskatt for 1987 ble ilagt før menneskerettsloven 
ble vedtatt og trådte i kraft 21. mai 1999. Forbudet mot dobbeltstraff gjelder en fundamental menneskerett. 
Slike rettigheter må anses for å ha vært gjeldende i Norge før 
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 vedtakelse og ikraftsetting av menneskerettsloven. Uttalelsene i Høyesteretts dom i Rt-1997-580 på side 593 
kan ikke forstås på annen måte, og avgjørelsene i Rt-1997-1019 og Rt-1999-961 viser at forskjellen mellom 
monisme og dualisme nærmest er utvisket ved anvendelse av presumsjonsprinsippet. 

A har nedlagt slik påstand: 
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«1. Ligningen av A for 1987 og 1988 oppheves. Ved ny ligning anvendes ikke tilleggsskatt. 
 

2. Staten ved Finansdepartementet erstatter As omkostninger for herredsrett, lagmannsrett og Høyesterett 
i anledning saken med tillegg av 12% forsinkelsesrenter fra 14 dager etter forkynnelse til betaling 
skjer.» 
 

 

Staten v/Finansdepartementets anførsler kan sammenfattes slik: 

For så vidt angår spørsmålet om tilleggsskatten er ilagt innen rimelig tid i forhold til EMK artikkel 6 nr. 1, 
aksepterer staten at menneskerettsloven § 2 jf. § 3 får anvendelse selv om Bærum overlikningsnemnds vedtak 
ble truffet før menneskerettsloven ble vedtatt og trådte i kraft. Staten gjør imidlertid prinsipalt gjeldende at 
ileggelse av tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-2 nr. 1 jf. § 10-4 nr. 1 faller utenfor virkeområdet til EMK 
artikkel 6 fordi slik administrativ ileggelse ikke kan likestilles med avgjørelse av en straffesiktelse. Dette 
underbygges av konvensjonsorganenes praksis, som viser at særlige hensyn gjør seg gjeldende i saker om 
medlemsstatenes finanser. 

Staten framhever at en avvikende folkerettslig regel må være tilstrekkelig klar og entydig for at norske 
domstoler skal ha grunnlag for å sette norske regler til side, jf. Rt-1994-610 (bølgepappkjennelsen). Særlig 
gjelder dette om det er spørsmål om å endre en rettstilstand som bygger på klar og innarbeidet norsk lovgivning 
eller praksis. Ved bedømmelse av om en avgjørelse av EMD skal medføre tilsidesettelse, har Høyesterett også 
lagt vekt på om saksforholdet som domstolen bygde på, i rettslig og faktisk henseende kan jevnføres med det 
som skal avgjøres av den norske domstol. Rettsoppfatningen i bølgepappkjennelsen om forholdet mellom EMK 
og andre norske rettsregler er fulgt opp av Høyesterett i Rt-1999-961 (flertallet), og har betydelig støtte i den 
juridiske teori. Til ytterligere underbygging av denne rettsoppfatning har staten blant annet vist til andre 
europeiske staters inkorporering og anvendelse av EMK, forutberegnelighet, konflikter mellom 
konvensjonsvernede og andre beskyttelsesverdige interesser og hensynet til balansen mellom lovgiver og 
domstolene. Staten har også vist til at den rettsanvendelse som følger av EMDs avgjørelser, i praksis bare kan 
endres av EMD selv, mens en rettstilstand som følge av nasjonale domstolers praksis kan endres av lovgiver 
om dette er ønskelig. En annen forskjell er at nasjonale domstoler normalt avgjør hva som er rett med virkning 
for fortiden. EMD kan bestemme at avgjørelsene bare skal virke framover, jf. EMDs dom i saken Marckx mot 
Belgia, 1979, Serie A nr. 31 avsnitt 58 ( EMD-1974-6833). Disse forhold medfører at norske domstoler ikke 
bør «lede an» i rettsutviklingen innen EMK. I samme retning taler også at det bare er den private part - ikke 
staten - som kan kreve at den nasjonale dommen overprøves av EMD. 
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Vedtakelsen av menneskerettsloven har ikke medført endringer i den rettstilstand som følger av 
bølgepappkjennelsen. Loven bestemmer blant annet at EMK og fire tilleggsprotokoller til denne konvensjon 
ved motstrid skal gå foran bestemmelser i annen lovgivning, jf. § 3 jf. § 2 nr. 1. § 3 avgjør ikke hva som skal til 
for at motstrid foreligger. Bestemmelsen kommer bare til anvendelse når motstrid mellom en inkorporert 
konvensjonsbestemmelse og annen norsk lovgivning er konstatert, jf. Ot.prp.nr.3 (1998-1999) side 40. Det er i 
proposisjonen vist til Rt-1994-610, og en tilsvarende bestemmelse om forrang i en noe annen språklig 
utforming foreslås inntatt i menneskerettsloven, jf. sidene 40-41. Dette underbygges av uttalelsene på side 69 
annen spalte og side 71 første spalte. Uttalelsene under Stortingets behandling av lovforslaget var generelle, og 
kan ikke forstås slik at motstridsspørsmålene skulle løses på en annen måte enn etter tidligere praksis. 
Høyesteretts avgjørelse i Rt-1994-610 gjaldt spørsmålet om det var motstrid mellom bestemmelser i norsk 
straffeprosess om fremleggelse av dokumentbevis og EMK artikkel 6 nr. 2 og nr. 3. Den gjaldt altså innenfor et 
rettsområde hvor EMK allerede var inkorporert i norsk rett etter straffeprosessloven § 4. 

Ved fastlegging av rekkevidden av EMK artikkel 6 og for forståelsen av konvensjonsorganenes praksis, er 
det vesentlig å ha for øye at skattesaker i utgangspunktet faller utenfor denne bestemmelses virkeområde, jf. 
blant annet Kommisjonens avgjørelse i saken Ruohola mot Finland (Jnr. 32667/86) ( EMD-1996-32667) med 
videre henvisninger. Konvensjonsorganene har imidlertid anvendt artikkel 6 ved ileggelse av straffeskatt eller 
liknende administrative sanksjoner når overtredelsens karakter eller reaksjonens innhold og alvor gjør at 
ileggelse må likestilles med avgjørelse av en straffesiktelse. EMDs avgjørelser må forstås i lys av at reglene om 
ileggelse av straffe- eller tilleggsskatt varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Saken Bendenoun mot 
Frankrike ble avgjort ut fra en helhetsvurdering, hvor det blant annet ble lagt vekt på at det kunne anvendes 
fengselsstraff overfor skattyter dersom han ikke betalte i rett tid. 

Tilleggsskatt etter norske regler må etter statens oppfatning anses som en rent administrativ sanksjon, som 
faller utenfor rekkevidden av artikkel 6. Etter fast norsk rettsoppfatning og lang tradisjon er tilleggsskatt ikke å 
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anse som straff. De norske bestemmelser har også som et vesentlig formål at de som inngir uriktige eller 
ufullstendige oppgaver til likningsmyndighetene, skal være med på å dekke utgiftene til kontroll, jf. 
eksempelvis Ot.prp.nr.29 (1978-1979) sidene 44-45. Det er heller ikke hjemmel for å benytte fengsel om 
skattyter ikke betaler tilleggsskatten i rett tid. 

Dersom ileggelse av tilleggsskatt likestilles med en straffesiktelse, vil dette kunne medføre store 
konsekvenser. Norske skatteregler er basert på selvangivelse og en alminnelig opplysningsplikt fra skattyternes 
side. En anvendelse av EMK artikkel 6 under den administrative behandling vil i urimelig grad hindre en 
effektiv kontroll og bekjempelse av skatteunndragelser. Dersom artikkel 6 gjelder, vil blant annet forbudet mot 
selvinkriminering og uskyldspresumsjonen i nr. 2 kunne tenkes påberopt under den administrative behandling 
av tilleggsskatt, og dette vil også få konsekvenser for likningsmyndighetenes behandling av 

Side 1005 

 ordinære skattesaker. Likningsmyndighetene vil i tilfelle måtte skille mellom skattesaken og saken om 
tilleggsskatt. Slike saker er imidlertid innbyrdes avhengige, og et slikt skille vil vanskeliggjøre 
likningsmyndighetenes arbeid. 

Subsidiært anføres at EMK artikkel 6 bare kommer til anvendelse ved den rettslige prøving av vedtaket om 
tilleggsskatt. Alternativt gjøres gjeldende at fristen startet sitt løp da likningsnemndas vedtak ble meddelt A i 
november 1995. Enten Høyesterett velger det ene eller det annet av disse alternativer, vil endelig avgjørelse 
foreligge innen rimelig tid. Selv om fristen skulle anses for å ha begynt sitt løp ved Bærum likningskontors 
varsel til A i august 1992, har ikke ileggelsen tatt urimelig lang tid, fordi saken var komplisert. I alle tilfelle kan 
ikke den del av tidsforbruket som skyldes As klager, saksanlegg og bruk av rettsmidler belastes staten. 

Staten tilbakeviser at straffesaken har betydning for når A kan anses for å være anklagd for personlig 
skatteunndragelse. Siktelsen gjaldt As forhold som daglig leder av Proffs da han ble pågrepet og fengslet i 
august 1988. Siktelsen ble først i november 1989 utvidet til å gjelde skatteunndragelser for ham personlig for 
årene 1985 til 1987. Dersom Høyesterett likevel skulle finne at pågripelsen i august 1988 eller varslet fra Oslo 
fylkesskattekontor i juni 1989 medførte at A må anses straffesiktet etter EMK artikkel 6, aksepteres at kravet 
om avgjørelse innen rimelig tid ikke er oppfylt. Staten har imidlertid pekt på at fylkesskattekontoret ikke var 
kompetent til å varsle om endringslikning og tilleggsskatt for inntektsåret 1987 da A skattet til Bærum dette år, 
jf. ligningsloven § 2-1 nr. 1. 

Staten har også anført at det uansett ikke foreligger krenkelse for så vidt angår tilleggsskatten for 1987 fordi 
A ikke bestred at vilkårene etter ligningsloven § 10-2 jf. § 10-4 for å ilegge tilleggsskatt var til stede. 

Ytterligere subsidiært gjøres gjeldende at etter EMK artikkel 13 er det ikke nødvendig at tilleggsskatten for 
1987 og 1988 faller helt bort. Medlemsstatene har en skjønnsmargin for hvilke tiltak som skal settes i verk for å 
avbøte krenkelse, jf. eksempelvis Rt-1997-1312. Skattyters alvorlige lovovertredelser og skatteunndragelser for 
betydelige beløp tilsier at en tilleggsskatt på i alle fall 30 prosent bør opprettholdes, og dette hevdes å være godt 
innenfor rammen av skjønnsmarginen. 

Selv om Høyesterett skulle komme til at tilleggsskatt er å anse som straff, mener staten at EMK Protokoll 7 
artikkel 4 nr. 1 om forbud mot å bli straffet to ganger for samme straffbare handling ikke er krenket fordi 
tilleggsskatten ikke er ilagt i en straffesak («criminal proceedings»), slik bestemmelsen krever. Under enhver 
omstendighet er den folkerettslige regel om forbud mot dobbelt straff ikke så klar og entydig at norske 
lovbestemmelser om tilleggsskatt kan settes til side. 

Subsidiært i forhold til EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 anføres at vedtaket om ileggelse av tilleggsskatt for 
1987 var gyldig etter norsk rett da vedtaket ble fattet i november 1995 og stadfestet av overlikningsnemnda i 
januar 1997. Før vedtakelsen av menneskerettsloven 21. mai 1999 gjaldt et dualistisk utgangspunkt i Norge, og 
norsk rett må ved motstrid gå foran, jf. Rt-1997-580 på side 593. Reelle hensyn tilsier 
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 at artikkel 4 nr. 1 først får anvendelse fra menneskerettslovens ikrafttreden. 

Staten har ikke krevd tilkjent saksomkostninger for Høyesterett. 

Staten v/Finansdepartementet har nedlagt slik påstand: 
 

«Lagmannsrettens dom stadfestes.» 
 

Jeg ser slik på saken: 
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Saken for Høyesterett gjelder spørsmålet om EMK artikkel 6 nr. 1 får anvendelse ved ileggelse av forhøyd 
tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-2 nr. 1 jf. § 10-4 nr. 1 for forsettlige eller grovt uaktsomme forhold, og i så 
fall om bestemmelsen er krenket fordi saken ikke ble avgjort innen rimelig tid. Under forutsetning av at 
Høyesterett kommer til at slik tilleggsskatt er å anse som straff, har A også gjort gjeldende at ileggelse av 
tilleggsskatt for 1987 etter at han var domfelt og straffet for samme straffbare handling, innebærer en krenkelse 
av EMK sjuende tilleggsprotokoll artikkel 4 nr. 1 om forbud mot dobbelt straff. 

 

Generelle synspunkter 

Begge parter har for Høyesterett både på mer prinsipielt grunnlag og i forhold til de spørsmål ankesaken 
reiser, kommet med generelle synspunkter på domstolenes tolking og anvendelse av de konvensjoner som etter 
menneskerettsloven § 2 gjelder som norsk lov. Jeg finner også for min del grunn til å gå nærmere inn på dette 
før jeg drøfter de spørsmål ankesaken gjelder. 

Etter menneskerettsloven § 2 nr. 1 skal EMK med første, fjerde, sjette og sjuende tilleggsprotokoller «gjelde 
som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge». Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som 
er nevnt i § 2, skal «ved motstrid» gå foran bestemmelser i annen lovgivning, jf. § 3. 

Høyesterett har i Rt-1994-610 (bølgepappkjennelsen) uttalt at dersom en norsk domstol skal kunne 
tilsidesette en norsk rettsregel på grunnlag av en inkorporert folkerettslig regel, «må den avvikende regel som 
kan bygges på folkerettslige kilder, fremtre som tilstrekkelig klar og entydig», og at dette særlig gjelder 
«dersom det blir tale om å endre en rettstilstand som bygger på en klar og innarbeidet norsk lovgivning eller 
praksis». 

Forholdet mellom en inkorporert folkerettslig regel og annen norsk rettsregel ble også berørt i Rt-1999-961 
(Rest-Jugoslavia kjennelsen). Førstvoterende gikk her inn for å fravike det klarhetskrav som ble oppstilt i 
bølgepappkjennelsen, men de øvrige fire dommerne ville ikke gå så langt. Som talsmann for flertallet uttalte 
annenvoterende: 

 

«Etter min mening er det verken nødvendig eller ønskelig å markere avstand til det som er sagt i 
bølgepappkjennelsen. Det kan nok reises tvil om rekkevidden og den nærmere betydning av 
rettsoppfatningen, som under enhver omstendighet må ses i lys av Høyesteretts praksis for øvrig når 
det gjelder forholdet mellom norske prosessregler og de regler som følger av EMK. Jeg går ikke 
nærmere inn på dette. Det foreliggende saksforhold atskiller seg klart fra det som forelå i 
bølgepappsaken ved at det i den saken var spørsmål om generelt å sette til side den rettstilstand 
Høyesterett anså for å følge av norsk lovgivning. 
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 I vår sak er det ikke tale om å sette tvistemålsloven § 182 til side, men om å gjøre et unntak fra den 
eller - om man vil - fortolke den innskrenkende i et spesielt tilfelle hvor hensynet til individets 
rettsbeskyttelse gjør seg særlig sterkt gjeldende. Jeg kan således ikke se at uttalelsen i 
bølgepappkjennelsen er til hinder for det resultat førstvoterende går inn for og som jeg er enig i.» 
 

Selv om flertallet i denne avgjørelsen ikke ønsket å ta avstand fra klarhetsprinsippet, oppfatter jeg flertallet 
slik at det åpnet for en ikke ubetydelig modifikasjon av dette. 

I forarbeidene til menneskerettsloven er klarhetskravet i bølgepappkjennelsen ikke uttrykkelig kommentert. I 
Justiskomiteens innstilling til Odelstinget blir det imidlertid fremholdt at et av formålene med inkorporeringen 
er at den «skal påverke rettsutviklinga i Noreg i retning av å høyre på, og ha eit ope forhold til, praksis ved 
Strasbourgdomstolen og andre internasjonale handhevingsorgan». Komiteen viser i denne forbindelse til 
«domstolane sin fridom til sjølv å ha si eiga tolking av den internasjonale praksis og at denne fridomen naturleg 
vil få konsekvensar når det gjeld den vekt som for framtida må leggjast på norske rettsavgjerder frå perioden 
før inkorporeringa». I innstillingen blir det fremhevet som «det overordna mål at norsk rettspraksis i størst 
mogeleg grad samsvarer med den til ei kvar tid gjeldande internasjonale tolkingspraksis». Jeg viser til 
Innst.O.nr.51 (1998-1999) side 6 første spalte. 

Spørsmålet om det foreligger motstrid mellom en inkorporert konvensjonsbestemmelse og annen norsk rett, 
slik at konvensjonsbestemmelsen må gå foran, kan ikke løses ved hjelp av et generelt prinsipp, men må bero på 
en nærmere tolking av de aktuelle rettsregler. Ved harmonisering gjennom tolking kan en tilsynelatende 
motstrid falle bort. 
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Det følger av forrangsbestemmelsen i menneskerettsloven § 3 at dersom det tolkingsresultat som følger av 
EMK, fremstår som rimelig klart, må norske domstoler legge konvensjonsbestemmelsen til grunn selv om dette 
skulle medføre at innarbeidet norsk lovgivning eller praksis blir tilsidesatt. 

I mange tilfeller kan det imidlertid være begrunnet tvil om hvordan EMK skal forstås. Dette kan for eksempel 
skyldes at flere av bestemmelsene i EMK er vage, og at det ved tolkingen av konvensjonen må foretas en 
avveining av ulike interesser eller verdier ut fra en felleseuropeisk rettsoppfatning eller praksis. Tvilen kan også 
skyldes at EMD ikke bare har som siktemål å avklare hva som følger av konvensjonen, men ved mange 
anledninger har fortolket konvensjonens bestemmelser dynamisk og rettsskapende. EMD ser på EMK som «a 
living instrument which ... must be interpreted in the light of present day conditions», se for eksempel dom i 
saken Tyrer mot Storbritannia, 1978, Serie A nr. 26 ( EMD-1972-5856). 

Selv om norske domstoler ved anvendelsen av EMK skal benytte de samme tolkingsprinsipper som EMD, er 
det EMD som i første rekke har til oppgave å utvikle konvensjonen. Norske domstoler må forholde seg til 
konvensjonsteksten, alminnelige formålsbetraktninger og konvensjonsorganenes avgjørelser. Når det oppstår 
tvil om rekkevidden av EMDs avgjørelser, vil det være av betydning om disse bygger på et 
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 saksforhold som faktisk og rettslig kan jevnføres med det som foreligger til avgjørelse for den norske domstol. 
I den utstrekning det er tale om å avveie ulike interesser eller verdier mot hverandre, må norske domstoler - 
innenfor den metode som anvendes av EMD - også kunne bygge på tradisjonelle norske verdiprioriteringer. 
Dette gjelder særlig dersom den norske lovgiver har vurdert forholdet til EMK og lagt til grunn at det ikke 
foreligger motstrid. 

Norske domstoler har ikke den samme oversikt som EMD over lovgivningen, rettsoppfatninger og praksis i 
andre europeiske land. Ved at norske domstoler ved avveining av ulike interesser eller verdier kan bygge på 
verdiprioriteringer som ligger til grunn for vår lovgivning og rettsoppfatning, vil imidlertid norske domstoler 
kunne inngå i et samspill med EMD og bidra til å påvirke EMDs praksis. Dersom norske domstoler skulle være 
like dynamiske i sin fortolkning av EMK som det EMD er, ville man kunne risikere at norske domstoler i 
enkelte tilfeller går lenger enn det som er nødvendig i forhold til EMK. Dette vil kunne legge et unødvendig 
bånd på norsk lovgivningsmyndighet. Av hensyn til den balanse mellom lovgivningsmyndighet og 
domsmyndighet som vår statsskikk bygger på, vil dette kunne være uheldig. 

På denne bakgrunn mener jeg at norske domstoler i tilfeller hvor det er tvil om hvordan EMK skal forstås, 
ikke bør anlegge en for dynamisk tolking av konvensjonen. Som alminnelig regel kan norske domstoler ved 
tolkingen av EMK heller ikke bygge inn sikkerhetsmarginer mot at Norge dømmes for konvensjonsbrudd. På 
grunnlag av konvensjonsorganenes praksis og de verdioppfatninger og tradisjoner som vårt samfunn bygger på, 
må norske domstoler søke å komme fram til hvordan konvensjonens bestemmelser skal forstås. 

 

Rekkevidden av EMK artikkel 6 nr. 1 

Jeg går nå over til å drøfte spørsmålet om EMK artikkel 6 nr. 1 får anvendelse ved ileggelse av forhøyd 
tilleggsskatt for forsettlige og grovt uaktsomme forhold etter likningsloven § 10-2 nr. 1 jf. § 10-4 nr. 1 annet 
punktum. Dersom artikkel 6 gjelder, oppstår spørsmålet om ileggelse av tilleggsskatt i vår sak var en krenkelse 
av bestemmelsens nr. 1 første punktum ved at kravet om avgjørelse innen rimelig tid ikke er oppfylt. 

Menneskerettsloven inneholder ikke bestemmelser om lovens virkeområde i tid. Lovens og de inkorporerte 
konvensjoners anvendelse i forhold til verserende saker i forvaltningen og domstolene er heller ikke omtalt i 
forarbeidene. For det tilfelle at Høyesterett skulle komme til at EMK artikkel 6 nr. 1 får anvendelse ved 
ileggelse av tilleggsskatt, har staten godtatt at bestemmelsen får anvendelse for spørsmålet om avgjørelsen er 
truffet innen rimelig tid, selv om Bærum overlikningsnemnds vedtak ble truffet før loven. Jeg er enig i dette. 
Statens anførsler vedrørende virkeområdet i tid for EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 kommer jeg tilbake til. 

EMK artikkel 6 nr. 1 første punktum har i den norske oversettelse denne ordlyd: 
 

«For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver 
rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol 
opprettet ved lov.» 
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Som følge av inkorporasjonen er konvensjonen norsk lov i sin autentiske språkdrakt, jf. Ot.prp.nr.3 (1998-
1999) side 21 første spalte. Det er således konvensjonens ordlyd på originalspråkene engelsk og fransk som er 
avgjørende dersom det skulle foreligge forskjeller i forhold til den norske oversettelse. Jeg gjengir derfor også 
den engelske tekst: 

 

«In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, 
everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and 
impartial tribunal established by law.» 

 

Jeg påpeker at uttrykket «straffesiktelse», som tidligere var oversatt med «strafferettslig anklage», ikke kan 
gis noen snever språklig forståelse, jf. den engelske uttrykksmåten «any criminal charge» og den franske tekst 
«toute accusation en matière pénale». 

Saker om skatteforpliktelser faller i utgangspunktet utenfor EMK artikkel 6 fordi slike saker ikke har vært 
ansett for å gjelde borgerlige rettigheter og plikter («civil rights and obligations»). Administrative reaksjoner 
som iverksettes ved overtredelser av skatte- og avgiftslovgivningen, har imidlertid etter en konkret vurdering 
vært ansett for å være avgjørelse av en straffesiktelse («determination ... of any criminal charge») med den 
følge at artikkel 6 nr. 1 har fått anvendelse, jf. eksempelvis EMDs dom i saken Bendenoun mot Frankrike, 
1994, Serie A nr. 284 ( EMD-1986-12547), som jeg kommer tilbake til. Konvensjonsorganene har imidlertid 
ikke fortolket kravet i artikkel 6 nr. 1 om «rettergang ... ved en uavhengig og upartisk domstol» slik at 
medlemsstatene er avskåret fra ved administrativ saksbehandling å ilegge gebyr («fines/penalties») for mindre 
alvorlige overtredelser, eksempelvis trafikkovertredelser, eller tilleggsskatt og tilleggsavgift, såframt den som 
rammes har rett til i etterhånd å få vedtaket prøvd ved domstolene i samsvar med artikkel 6, jf. blant annet 
EMDs dommer i sakene Öztürk mot Tyskland, 1984, Serie A nr. 73 avsnitt 56 ( EMD-1979-8544), Lutz mot 
Tyskland, 1987, Serie A nr. 123 avsnitt 57 ( EMD-1982-9912), og Gradinger mot Østerrike, 1995, Serie A nr. 
328 C avsnitt 42 ( EMD-1990-15963). 

Ved bedømmelse av om artikkel 6 nr. 1 får anvendelse ved administrativ ileggelse av gebyr eller tilleggsskatt, 
har konvensjonsorganene lagt vekt på flere forhold. Når nasjonale regler eller rettsavgjørelser har fastslått at en 
administrativ sanksjon anses som straff, har domstolen funnet den nasjonale karakteristikk avgjørende, jf. 
eksempelvis uttalelsene i EMDs dom i saken Engel m. fl. mot Nederland, 1976, Serie A nr. 22 avsnitt 81 fjerde 
underavsnitt ( EMD-1971-5100-A50). Den nasjonale klassifisering er derimot ikke avgjørende for anvendelsen 
av artikkel 6 når en sanksjon ikke anses som straff etter nasjonal rett. I slike tilfeller har konvensjonsorganene 
vurdert overtredelsens karakter («the nature of the offence») og sanksjonens innhold og alvor («the nature and 
degree of severity of the penalty»), jf. eksempelvis EMDs dom i saken Malige mot Frankrike, RJD 1998 side 
2922 avsnitt 35 ( EMD-1995-27812) med videre henvisninger. 

I flere avgjørelser har EMD lagt til grunn at det er tilstrekkelig at enten overtredelsens karakter eller 
sanksjonens innhold og alvor medfører at en administrativt ilagt reaksjon må anses som avgjørelse av en 
straffesiktelse, jf. eksempelvis Öztürk-dommen avsnittene 53 og 54 
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 ( EMD-1979-8544). Denne tilnærmingsmåte utelukker imidlertid ikke at overtredelsens karakter og 
sanksjonens innhold og alvor bedømmes samlet når en vurdering av disse momentene hver for seg etterlater tvil 
om artikkel 6 får anvendelse, jf. saken Garyfallou AEBE mot Hellas, RJD 1997 side 1821 avsnitt 33 ( EMD-
1991-18996) med videre henvisning til Bendenoun-dommen ( EMD-1986-12547). 

Domstolen har i flere saker tatt stilling til om EMK artikkel 6 får anvendelse på administrativt fastsatte 
sanksjoner vedrørende overtredelse av skattelovgivningen, jf. den tidligere nevnte Bendenoun-dommen og 
sakene A.P., M.P. og T.P. mot Sveits, RJD 1997 side 1477 ( ( EMD-1992-19958), og E.L., R.L. og J.O. mot 
Sveits, RJD 1997 side 1509 ( EMD-1992-20919), saken J.J. mot Nederland, RJD 1998 side 603 ( EMD-1993-
21351) og saken Hozee mot Nederland, RJD 1998 side 1091 ( EMD-1993-21961). Jeg anser Bendenoun-
dommen ( EMD-1986-12547) for å være den mest sentrale, og går derfor noe nærmere inn på saksforholdet og 
de spørsmål saken reiste. 

Saken gjaldt skatteunndragelser og manglende innberetning av merverdiavgift i et aksjeselskap, og 
skatteunndragelser for klageren personlig som var leder av styret og daglig leder. Bendenoun ble i november 
1976 etterliknet på grunnlag av en innberetning fra det franske tollvesen, og ilagt straffeskatt administrativt 
(«penalties») med 100 prosent som utgjorde FF 422.534 for ham selv og FF 570.398 for selskapet. 
Straffeskatten ble ilagt etter lovens høyeste sats, som gjaldt for tilfeller hvor skattyter hadde gjort seg skyldig i 
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svikaktig atferd. For konvensjonsorganene i Strasbourg gjorde Bendenoun gjeldende at EMK artikkel 6 nr. 1 
om rettferdig rettergang var tilsidesatt ved at rapporter fra tollvesenet ikke hadde vært framlagt i skattesaken. 
EMD måtte ta stilling til om EMK artikkel 6 fikk anvendelse på administrativ ileggelse av straffeskatt og uttalte 
om dette (avsnitt 47): 

 

«In the first place, the offences with which Mr Bendenoun was charged came under Article 1729 
para. 1 of the General Tax Code (see paragraph 34 above). That provision covers all citizens in their 
capacity as taxpayers, and not a given group with a particular status. It lays down certain 
requirements, to which it attaches penalties in the event of non-compliance. 

Secondly, the tax surcharges are intended not as pecuniary compensation for damage but 
essentially as a punishment to deter reoffending. 

Thirdly, they are imposed under a general rule, whose purpose is both deterrent and punitive. 

Lastly, in the instant case the surcharges were very substantial, amounting to FRF 422,534 in 
respect of Mr Bendenoun personally and FRF 570,398 in respect of his company (see paragraph 13 
above); and if he failed to pay, he was liable to be committed to prison by the criminal courts (see 
paragraph 35 above). 

Having weighed the various aspect of the case, the Court notes the predominance of those which 
have a criminal connotation. None of them is decisive on its own, but taken together and 
cumulatively they made the «charge» in issue a «criminal» one within the meaning of Article 6 para. 
1 (art. 6-1), which was therefore applicable.» 

 

Domstolen fant altså at artikkel 6 nr. 1 fikk anvendelse, men kom til at bestemmelsen ikke var krenket. Det 
ble lagt særlig vekt på at klagerens krav om å se tollvesenets rapporter ikke hadde vært nærmere 

Side 1011 

 grunngitt, at han var klar over rapportene og de øvrige dokumenter og innholdet av disse, og at klageren og 
hans advokat hadde hatt tilgang til alle dokumentene under etterforskningen av den straffesak som samtidig 
verserte mot ham. 

De to påberopte dommene vedrørende Sveits gjelder innbyrdes likeartete saksforhold og rettsspørsmål, og jeg 
omtaler derfor bare saken om A.P., M.P. og T.P. Saken gjaldt administrativ ileggelse av straffeskatt («fines») 
overfor gjenlevende ektefelle og sønnen for avdødes skatteunndragelser. Ileggelsen ble først angrepet med 
nasjonale rettsmidler, til sist i den sveitsiske høyesterett, hvor arvingene blant annet gjorde gjeldende at 
ileggelsen var i strid med EMK artikkel 6 nr. 2. Anken førte ikke fram. Retten fant at straffeskatten var «penal 
in character», men at arvingene likevel var ansvarlig for straffeskatten etter sveitsisk lov. Uskyldspresumsjonen 
i EMK artikkel 6 nr. 2 fikk ikke anvendelse fordi den bare gjaldt for personer som var strafferettslig anklagd 
(«charged with a criminal offence»). 

Arvingene klagde til konvensjonsorganene i Strasbourg. Domstolen fant at artikkel 6 fikk anvendelse fordi 
den administrative ileggelse av straffeskatt for unndragelse av skatt måtte anses som avgjørelse av en 
strafferettslig anklage. Domstolen uttalte (RJD 1997 side 1477 avsnittene 39-43):  

 

«39. The Court reiterates that the concept of «criminal charge» within the meaning of Article 6 is an 
autonomous one. In earlier case-law the Court has established that there are three criteria to be 
taken into account when it is being decided whether a person was «charged with a criminal 
offence» for the purpose of Article 6. These are the classification of the offence under national 
law, the nature of the offence and the nature and degree of severity of the penalty that the person 
concerned risked incurring (see, among other authorities, the Öztürk v. Germany judgment of 21 
February 1984, Series A no. 73, p. 18, § 50). 

 

40. As regards the nature and severity of the penalty risked, the fines were, in the Court's opinion, 
not inconsiderable: they amounted to CHF 3,875.85 for the fiscal year 1981/82 and CHF 2,882.90 
for 1983/84 (see paragraph 14 above). Moreover, in setting these figures, the authorities took the 
applicants' cooperative attitude into account; the fines might in fact have been four times as large 
(see paragraph 14 above). 

 

41. As regards the nature of the offence, it is noted that tax legislation lays down certain 
requirements, to which it attaches penalties in the event of non-compliance. The penalties, which 
in the present case take the form of fines, are not intended as pecuniary compensation for 
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damage but are essentially punitive and deterrent in nature (see, mutatis mutandis, the 
Bendenoun v. France judgment of 24 February 1994, Series A no. 284, p. 20, § 47). 

 

42. As regards the classification of the proceedings under national law, the Court attaches weight to 
the finding of the highest court in the land, the Federal Court, in its judgment in the present case, 
that the fine in question was «penal» in character and depended on the «guilt» of the offending 
taxpayer (see paragraph 19 above). 

 

43. Having regard to the above features, the Court considers that Article 6 is applicable under its 
criminal head.» 
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Domstolen fant at uskyldspresumsjonen i artikkel 6 nr. 2 var krenket i forhold til overtrederens arvinger. Den 
avdødes straffansvar kunne ikke overføres på arvingene fordi dette stred mot prinsippene om straffhåndheving i 
et rettssamfunn, jf. avsnitt 48. 

De avgjørelser jeg har nevnt, gir rammen for drøftelse av spørsmålet om EMK artikkel 6 nr. 1 får anvendelse 
for administrativ ileggelse av forhøyd tilleggsskatt for forsettlige eller grovt uaktsomme forhold etter 
ligningsloven § 10-2 nr. 1 jf. § 10-4 nr. 1. 

Jeg nevner avslutningsvis at i sakene J.J. mot Nederland og Hozee mot Nederland var det ikke omtvistet at 
administrativ ileggelse av straffeskatt var å anse som en straffesiktelse etter EMK artikkel 6. Dette var tidligere 
fastslått av nederlandsk høyesterett. Avgjørelsene har dermed ikke betydning for de spørsmål vår sak gjelder. 

 

Anvendelse av EMK artikkel 6 på norsk tilleggsskatt 

Administrativt ilagt tilleggsskatt (straffeskatt) etter de tidligere bestemmelser i skattelovene for byene og 
landet av 18. august 1911 § 121 nr. 2 og § 113 nr. 2, tilleggsavgift etter den tidligere lov 19. mai 1933 nr. 11 
om omsetningsavgift § 3 og andre tilleggsavgifter har ikke vært ansett som straff i forhold til 
straffeprosessloven og Grunnloven § 96 selv i de tilfeller der grunnlaget for ileggelsen var forsettlige eller grovt 
uaktsomme forhold, jf. Rt-1950-674 og Rt-1961-1217. 

Skattelovene av 1911 hadde bestemmelser om straff og administrativt ilagt straffeskatt, som kunne anvendes 
parallelt på samme forhold. Straffebestemmelsene i landsskatteloven § 118 og byskatteloven § 110 første ledd 
første punktum fastslo at den som i selvangivelse, næringsoppgave, klage eller annen skriftlig eller muntlig 
oppgave eller forklaring til noen likningsmyndighet meddelte uriktige eller ufullstendige opplysninger som 
kunne lede til ilikning av for lav skatt, ved forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse ble å straffe med bøter for 
så vidt forholdet ikke gikk inn under strengere straffebestemmelser. Dersom det forelå et straffbart forhold etter 
§ 118 og § 110 første ledd, var skattyter (og hans bo og arvinger) pliktig til å betale det dobbelte av det ved 
likning eller etterlikning fastsatte skattebeløp (100 prosent straffetillegg) som den skattepliktige på grunn av 
forseelsen hadde unngått eller kunne ha unngått, selv om straffansvar ikke ble gjort gjeldende, jf. § 122 og § 
114 første ledd første punktum. Straff ble i praksis anvendt relativt sjelden, jf. Skattelovutvalgets innstilling II 
avgitt 1948 sidene 12 og 16. 

Dette dobbeltsporede system med enkelte modifikasjoner tilføyd ved lovendring 8. desember 1950, ble 
opprettholdt fram til 1980. Da ble skatteloven § 118 og § 121 nr. 2, som etter sammenslåingen av 
landsskatteloven og byskatteloven i 1975 inneholdt bestemmelsene om straff og tilleggsskatt, erstattet av 
ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24 § 12-1 om straff og § 10-2 til § 10-5 om tilleggsskatt. 
Straffebestemmelsen forble i hovedsak uendret. Men det parallelle systemet med straff og forhøyd tilleggsskatt 
for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse ble forlatt. Departementets begrunnelse var ( Ot.prp.nr.29 (1978-
1979) side 46): 

 

«Departementet er i tvil om det bør etableres en ordning med ekstra tilleggsskatt som vil være et 
alternativ til straff. Det synes uheldig at forbrytelser på dette område skal måtte gis en annen 
behandling enn andre vinningsforbrytelser 
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 og «stå tilbake» for forbrytelser og forseelser på andre kanskje mindre viktige områder. Den 
almenpreventive virkning av en ekstra tilleggsskatt vil heller ikke være så stor som av en tilsvarende 
bøtestraff. Skal den få en slik virkning må man få hyppigere reaksjoner enn hva hittil har vært 
tilfelle. Dette kan bli vanskelig å oppnå. Man viser her til erfaringene fra praksis under det 
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nåværende system som på mange måter kan sammenlignes med den foreslåtte ordning med ekstra 
tilleggsskatt. 

... 

Departementet er under noen tvil kommet til at man bør sløyfe adgang til økt tilleggsskatt i de 
grovt uaktsomme og forsettlige tilfelle av skatteunndragelse. Man forutsetter at arbeidet med den 
nødvendige utbygging av politiets kapasitet tas opp så snart omleggingen er vedtatt og regner med at 
det ikke vil by på større problemer å ha apparatet klart når de nye bestemmelser trer i kraft.» 

 

Departementet tilføyde at virkningene av omleggingen, herunder straffutmålingen, ville bli fulgt nøye, og at 
reaksjonssystemet ville bli vurdert på ny om erfaringene med den nye ordning ikke svarte til hensikten, jf. 
proposisjonen sidene 46-47. 

Ligningsloven ble suksessivt satt i kraft fra og med 19. juni 1981. Hovedtyngden av loven trådte i kraft 1. 
januar 1984, men blant annet § 10-1 til og med § 10-5 om tilleggsskatt ble ikke satt i kraft. Dette medførte at 
skatteloven § 121 nr. 2 annet ledd om inntil 100 prosent tilleggsskatt for forsettlige eller grovt uaktsomme 
forgåelser fortsatte å gjelde inntil videre. 

Ved lov 20. juni 1986 nr. 31 ble blant annet ligningsloven § 10-2 nr. 1 jf. § 10-4 nr. 1 annet punktum om 
ileggelse av inntil 60 prosent tilleggsskatt for forsettlige eller grovt uaktsomme forhold vedtatt. Tilleggsskatten 
skal ved uriktige opplysninger til likningsmyndighetene fastsettes i prosent av den skatt som er eller kunne ha 
vært unndratt, jf. § 10-2 nr. 1 og nr. 2. Departementets begrunnelse for gjeninnføring av forhøyd tilleggsskatt 
for forsettlige eller grovt uaktsomme forhold var ( Ot.prp.nr.55 (1985-1986) side 2 første spalte og side 3 andre 
spalte): 

 

«Departementet foreslår at det nå som forutsatt innføres et permanent tilleggsskattesystem. Det 
foreslås at ligningslovens kriterier for tilleggsskatt opp til 30 pst. beholdes uforandret. Dessuten 
foreslås at ligningsmyndighetene får adgang til å ilegge ytterligere inntil 30 pst. tilleggsskatt hvor 
skattyter har utvist forsett eller grov uaktsomhet. 

Det er behov for å skjerpe den administrative reaksjon, slik at denne får en større preventiv 
virkning i de grovere unndragelsestilfellene. Departementet antar at en maksimumssats på 60 pst. vil 
sikre en tilstrekkelig administrativ reaksjon i de saker som politi og påtalemyndighet ikke har 
kapasitet til å behandle. 

Ved utformingen av det nye systemet er det lagt vekt på at administrative og strafferettslige 
reaksjoner blir tilpasset hverandre. Det understrekes samtidig at endringen ikke skal tre isteden for 
straffeforfølgninger i grovere skatteunndragelser, jf. punkt 2.6. 

... 

Departementet viser til merknader i Ot.prp.nr.29 (1978-1979) s. 46 der det fremgår at 
departementet under forberedelsen av ligningsloven var i tvil om det 
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 burde etableres en ordning med ekstra tilleggsskatt utover satsen på 30 pst. Departementet mener at 
utviklingen i tiden etter ligningslovens vedtakelse, med fortsatt stigning i andre typer 
lovovertredelser, viser at det er nødvendig at ligningsmyndighetene fortsatt selv endelig avgjør en 
betydelig andel overtredelser av skattelovgivningen. Det er da nødvendig at ligningsmyndighetene 
har hensiktsmessige reaksjonsmidler til rådighet. Departementet slutter seg til uttalelsene fra 
Skattedirektoratet og Riksadvokaten om at det er nødvendig med en ordning med ekstra 
tilleggsskatt.» 
 

Departementet begrunnet valget av prosentsats slik (proposisjonen sidene 3-4): 
 

«Departementet mener at en ved fastsettelsen av maksimumssatsen må ta hensyn til at den 
administrative reaksjon skal ha tilstrekkelig preventiv virkning. Satsen bør derfor settes vesentlig 
høyere enn 30 pst. På den annen side må satsen fastsettes også under hensyn til at flere grovere saker 
enn hittil vil bli anmeldt og behandlet som straffesak, slik at behovet for å ta i bruk høye satser vil bli 
redusert. 
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... 

Departementet vil på denne bakgrunn foreslå at maksimumssatsen settes til 60 pst. Departementet 
mener at en maksimumssats på dette nivå vil sikre en tilstrekkelig administrativ reaksjon i saker som 
politi og påtalemyndighet ikke har kapasitet til å behandle, samtidig som satsen da ligger på et nivå 
som ikke kommer i konflikt med vesentlige rettssikkerhetshensyn. 

Mens tilleggsskatt inntil 30 pst. ilegges etter standardiserte satser, antar departementet at 
tilleggsskatt utover dette bør kunne fastsettes skjønnsmessig, tilpasset overtredelsens grovhet.» 

 

Denne gjennomgåelsen viser at tilleggsskatt aldri har vært klassifisert som straff i Norge. Men som jeg har 
understreket tidligere, tolkes begrepet straffesiktelse («criminal charge») i EMK artikkel 6 nr. 1 autonomt. Den 
norske klassifiseringen er dermed ikke avgjørende. Etter konvensjonsorganenes praksis avhenger løsningen av 
overtredelsens karakter og sanksjonens innhold og alvor. 

Jeg ser først på overtredelsens karakter. På den tid skatteunndragelsene fant sted og ved pådømmelse av 
straffesaken i 1991, var gjerningsbeskrivelsen lik for straff og ileggelse av tilleggsskatt. Jeg nevner at 
straffebestemmelsene i ligningsloven kapittel 12 ble endret ved lov 10. april 1992 nr. 32, men fortsatt vil de 
forhold som kan medføre forhøyd tilleggsskatt, også kunne rammes med straff. De sammenfallende objektive 
og subjektive vilkår taler for at tilleggsskatt er å anse som en straffereaksjon. 

Den forhøyde tilleggsskattens innhold og alvor skiller seg heller ikke vesentlig fra en straffereaksjon i form 
av bøter bortsett fra at det ikke er adgang til å anvende subsidiær fengselsstraff. Ved at tilleggsskatten fastsettes 
i prosent av den skatt som er eller kunne ha vært unndratt, kan den komme opp i meget betydelige beløp. 

Departementets begrunnelse for omleggingen i 1980 og for gjeninnføringen av tilleggsskatt for forsettlige 
eller grovt uaktsomme forhold i 1986 viser at straff og forhøyd tilleggsskatt har samme formål, og at forhøyd 
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 tilleggsskatt framstår som et alternativ til straff. Lovgivers uttalelser om karakteren av og formålet med 
tilleggsskatten har etter min mening betydning for vurderingen av om en slik administrativt ilagt sanksjon skal 
oppfattes som straff i forhold til EMK artikkel 6 nr. 1, jf. også den tidligere omtalte sak A.P., M.P. og T.P. mot 
Sveits ( EMD-1992-19958), hvor EMD vektla at den nasjonale høyesterett anså straffeskatten som «penal in 
character». Uttalelser i Rt-1950-674 og Rt-1961-1217, som jeg tidligere har vist til, og juridisk teori, jf. 
eksempelvis Andenæs: Statsforfatningen i Norge åttende utgave 1998 sidene 350-351, underbygger at 
tilleggsskatt etter sitt formål har vært ansett som straffereaksjon. 

Staten har under henvisning til Ot.prp.nr.29 (1978-1979) side 44 annen spalte anført at et vesentlig formål 
med tilleggsskatt er at de som inngir uriktige eller ufullstendige oppgaver til likningsmyndighetene, skal være 
med på å dekke utgiftene til kontroll. Bestemmelsene om tilleggsskatt har for så vidt et erstatningsrettslig 
siktemål. Selv om dette er et moment av betydning ved vurderingen av om ileggelse av 30 eller 15 prosent 
tilleggsskatt er å anse som straff i forhold til EMK artikkel 6, kan jeg ikke se at det kan tillegges avgjørende 
vekt for den rettslige bedømmelsen av den forhøyde tilleggsskatt ved forsettlige eller grovt uaktsomme forhold. 
Forarbeidene til lovendringen i 1986 viser at forhøyd tilleggsskatt ble innført på grunn av kapasitetsproblemene 
ved ordinær straffeforfølgning, jf. Ot.prp.nr.55 (1985-1986) side 3 gjengitt tidligere. 

Det er fra statens side fremholdt at As sak vesentlig skiller seg fra Bendenoun-dommen ( EMD-1986-12547) 
ved at det etter norsk rett ikke kan bli tale om subsidiær fengselsstraff ved unnlatt betaling av tilleggsskatt. 
Staten har også vist til saken Garyfallou AEBE mot Hellas avsnitt 34 ( EMD-1991-18996), hvor risikoen for 
«detention» av selskapets direktører for en periode av opp til ett år ved unnlatt betaling ble fremhevet som et 
vesentlig moment. Slik begrunnelsen i Bendenoun- dommen er utformet, har jeg imidlertid vanskelig for å se at 
muligheten for fengsling, som i tilfelle ville krevd en ny rettslig beslutning, kan ha vært avgjørende for 
resultatet. I de to sakene mot Sveits som jeg har omtalt tidligere, ble tilleggsskatten ansett som straff uten at noe 
slikt moment inngikk i begrunnelsen. Staten har riktignok anført at EMD i disse sakene la avgjørende vekt på at 
den sveitsiske høyesterett hadde uttalt at straffeskatten hadde karakter av straff. Utformingen av domsgrunnene 
i avsnittene 39-43, gjengitt tidligere, viser at dette moment ikke alene kan ha vært avgjørende, men at den 
«pønale karakter» var et moment i domstolens autonome anvendelse av «criminal charge» i artikkel 6. 

Adgangen til å anvende subsidiær fengselsstraff har ikke vært ansett som noe avgjørende moment for 
bedømmelsen av hva som er en straffesiktelse etter EMK artikkel 6 nr. 1. Dette framgår av at EMD har kommet 
til at subsidiær fengselsstraff ved unnlatt betaling av rettergangsbøter likevel ikke har ført til at bestemmelsen 
har fått anvendelse. EMDs dommer i sakene Ravnsborg mot Sverige, 1994, Serie A nr. 283 B ( EMD-1988-
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14220), og Putz mot Østerrike, RJD 1996 side 312 ( EMD-1991-18892), gjaldt spørsmålet om ileggelse av 
rettergangsbøter var å anse som straff etter EMK artikkel 6 nr. 1. Rettergangsboten i Sverige var begrenset til 
1.000 SEK, og subsidiær fengselsstraff ved manglende betaling kunne først idømmes etter rettens beslutning. 
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 Rettergangsboten i Østerrike var begrenset oppad til 10.000 eller 20.000 ATS. En subsidiær fengselsstraff på 
henholdsvis 8 og 10 dager fulgte av rettergangsloven, og krevde ikke egen beslutning. Domstolen fant at det i 
intern svensk og østerriksk rett ikke var tilstrekkelige holdepunkter for at slike bøter var straff. Etter en 
vurdering av overtredelsenes karakter og sanksjonenes innhold og alvor kom domstolen til at artikkel 6 nr. 1 
ikke fikk anvendelse. Retten la blant annet vekt på at formålet med rettergangsbøter var å sikre at sakene for 
domstolene kunne gjennomføres i ordnete former, og at det som sto på spill for klagerne, ikke var tilstrekkelig 
til at overtredelsene var å anse som straff. 

Tilleggsskatten i Bendenoun-dommen var på 100 prosent, og de ilagte beløp var høyere enn i vår sak. Jeg har 
imidlertid vanskelig for å se at disse forhold kan ha noen vekt. Tvert imot fremstår sakene som like på dette 
punkt ved at det i begge saker er tale om den maksimale sats for tilleggsskatt, basert på forsettlig forhold. 

Ut fra den forståelse av EMK artikkel 6 nr. 1 som etter min mening følger av EMDs avgjørelser, finner jeg at 
administrativ ileggelse av forhøyd tilleggsskatt for forsettlige eller grovt uaktsomme forhold må anses som 
avgjørelse av en straffesiktelse. Den langvarige norske rettstradisjon og praksis for at forhøyd tilleggsskatt ikke 
er å anse som straff, kan ikke være avgjørende. 

Partene har ikke gått nærmere inn på om EMK artikkel 6 nr. 1 får anvendelse ved ileggelse av 30 eller 15 
prosent tilleggsskatt. Det kan være grunner som taler for at EMK artikkel 6 nr. 1 ikke får anvendelse for 
ordinær tilleggsskatt. De objektive vilkår er riktignok felles for ordinær og forhøyd tilleggsskatt, jf. § 10-2 nr. 1. 
Ordinær tilleggsskatt ilegges imidlertid på tilnærmet objektivt grunnlag. Loven fritar bare for slik tilleggsskatt 
når skattyters oppgave inneholder åpenbare regne- eller skrivefeil eller skattyters forhold må anses unnskyldelig 
på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller av annen årsak som ikke kan legges skattyter til last, jf. § 10-3 
bokstavene a og b. Den ordinære tilleggsskatt har også andre formål enn straff, og det erstatningsrettslige 
element er her betydelig sterkere. Flere av de momenter som etter min mening medfører at forhøyd tilleggsskatt 
er å anse som straff, gjør seg derfor ikke, eller i alle fall ikke i samme grad, gjeldende for den ordinære 
tilleggsskatt. 

Når forhøyd tilleggsskatt anses som straff i forhold til EMK artikkel 6 nr. 1, må saken avgjøres innen rimelig 
tid. Dette har ikke vært omtvistet mellom partene, og har også støtte i Garyfallou-dommen ( EMD-1991-
18996). Partene har også vært inne på andre konsekvenser av å anse tilleggsskatt som straff i forhold til EMK 
artikkel 6. Det har blant annet vært reist spørsmål om hvilken betydning selvinkrimineringsforbudet og 
uskyldspresumsjonen kan få for likningsmyndighetenes behandling av skattesaker i de tilfelle det er aktuelt 
med tilleggsskatt. Slike spørsmål skal det ikke tas standpunkt til i den foreliggende sak. Jeg finner imidlertid 
grunn å nevne at selv om en sak om forhøyd tilleggsskatt er å anse som en straffesak i forhold til EMK artikkel 
6, kan det ikke tas for gitt at alle regler konvensjonen oppstiller for straffesaker, uten videre vil få anvendelse. 
Således har EMD, som tidligere nevnt, akseptert at tilleggsskatt, på linje med gebyr for mindre alvorlige 
overtredelser f.eks i trafikken, kan ilegges 
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 administrativt selv om slike sanksjoner anses som straff etter artikkel 6, forutsatt at det er adgang til å få prøvd 
ileggelsen for domstolene. Her har praktiske hensyn medført en modifikasjon i det som skulle følge av en strikt 
anvendelse av artikkel 6 nr. 1. Jeg holder åpent om anvendelsen av artikkel 6 også på enkelte andre punkter må 
tillempes de særlige forhold som gjør seg gjeldende ved utlikning av skatt på formue og inntekt. 
 

Når forelå en straffesiktelse? 

Det er ikke omtvistet at fristen etter artikkel 6 nr. 1 slutter sitt løp når det foreligger en endelig avgjørelse av 
en domstol eller saken på annen måte er avsluttet, jf. EMDs dom i saken Eckle mot Tyskland, 1982, Serie A nr. 
51 avsnittene 76 til 78 med videre henvisninger ( EMD-1978-8130), og saken Corigliano mot Italia, 1982, Serie 
A nr. 57 avsnitt 36 ( EMD-1978-8304). I vår sak er dette når Høyesterett avsier dom i saken. 

Derimot er det et spørsmål fra hvilket tidspunkt en straffesiktelse må anses å foreligge. Dette har 
konvensjonsorganene tatt stilling til i flere saker. Overensstemmende med prinsippet om autonom tolkning har 
konvensjonens tekst og ikke den nasjonale lovgivning vært ansett avgjørende, jf. EMDs dom i saken Engel m. 
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fl. mot Nederland, 1976, Serie A nr. 22 avsnitt 81 med videre henvisninger ( EMD-1971-5100-A50). I dommen 
i saken Corigliano mot Italia avsnitt 34 uttalte domstolen: 

 

«In criminal matters, in order to assess whether the «reasonable time» requirement contained in 
Article 6 § 1 (art. 6-1) has been complied with, one must begin by ascertaining from which moment 
the person was «charged»; this may have occurred on a date prior to the case coming before the trial 
court ... such as the date of arrest, the date when the person concerned was officially notified that he 
would be prosecuted or the date when the preliminary investigations were opened ... Whilst 
«charge», for the purposes of Article 6 § 1 (art. 6-1), may in general be defined as «the official 
notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he has committed 
a criminal offence», it may in some instances take the form of other measures which carry the 
implication of such an allegation and which likewise substantially affect the situation of the suspect ... 
.» 

 

Domstolen har også i senere avgjørelser lagt til grunn de samme kriterier for når straffesiktelse foreligger, jf. 
eksempelvis Öztürk-dommen avsnitt 55 ( EMD-1979-8544). 

Staten har gjort gjeldende at artikkel 6 nr. 1 bare får anvendelse under den rettslige overprøving av vedtakene 
om tilleggsskatt. Alternativt er det anført at straffesiktelse etter artikkel 6 nr. 1 i alle fall ikke kan anses å 
foreligge før Bærum likningsnemnd fastsatte 60 prosent tilleggsskatt i januar 1995. Jeg finner det åpenbart at 
anførslene ikke kan føre fram. Det kan ikke aksepteres at skattyter er uten beskyttelse etter artikkel 6 nr. 1 
under likningsmyndighetenes behandling av spørsmålet om ileggelse av forhøyd tilleggsskatt. Jeg kan heller 
ikke se at statens anførsler har noen støtte i de foreliggende avgjørelser fra konvensjonsorganene. 

Utgangspunktet er at likningsmyndighetene (og fylkesskattekontorene) har anledning til å henvende seg til 
skattyter, be om tilleggsopplysninger og iverksette administrative kontrolltiltak vedrørende riktigheten av 
opplysninger som skattyter har gitt, herunder stedlig kontroll, 
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 uten at skattyter kan anses som straffesiktet etter artikkel 6. Konvensjonsorganenes avgjørelser viser at 
administrative undersøkelser av faktiske forhold kan finne sted uten å bli ansett som straffesiktelse etter artikkel 
6 nr. 1 selv om undersøkelsene retter seg mot en bestemt person, jf. EMDs dommer i sakene Fayed mot 
Storbritannia, 1994, Serie A nr. 294 A særlig avsnitt 61 ( EMD-1990-17101), og Saunders mot Storbritannia, 
RJD 1996 side 2044 avsnitt 67 ( EMD-1991-19187). I dommen i saken Saunders mot Storbritannia heter det 
(avsnitt 67): 
 

«The Court first observes that the applicant's complaint is confined to the use of the statements 
obtained by the DTI inspectors during the criminal proceedings against him. While an 
administrative investigation is capable of involving the determination of a «criminal charge» in the 
light of the Court's case-law concerning the autonomous meaning of this concept, it has not been 
suggested in the pleadings before the Court that Article 6 para. 1 (art. 6-1) was applicable to the 
proceedings conducted by the inspectors or that these proceedings themselves involved the 
determination of a criminal charge within the meaning of that provision (art. 6-1) (see, inter alia, the 
Deweer v. Belgium judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, pp. 21-24, paras. 42-47). In this 
respect the Court recalls its judgment in Fayed v. the United Kingdom where it held that the 
functions performed by the inspectors under section 432 (2) of the Companies Act 1985 were 
essentially investigative in nature and that they did not adjudicate either in form or in substance. 
Their purpose was to ascertain and record facts which might subsequently be used as the basis for 
action by other competent authorities - prosecuting, regulatory, disciplinary or even legislative 
(judgment of 21 September 1994, Series A no. 294-B, p. 47, para. 61). As stated in that case, a 
requirement that such a preparatory investigation should be subject to the guarantees of a judicial 
procedure as set forth in Article 6 para. 1 (art. 6-1) would in practice unduly hamper the effective 
regulation in the public interest of complex financial and commercial activities (ibid., p. 48, para. 62). 

Accordingly the Court's sole concern in the present case is with the use made of the relevant 
statements at the applicant's criminal trial.» 
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Ordinære kontrolltiltak kan etter dette ikke anses for å utgjøre en straffesiktelse. Det kreves noe mer, nemlig 
at vedkommende myndighet underretter om at en administrativ reaksjon av strafferettslig karakter etter artikkel 
6 kan være aktuelt for nærmere angitte overtredelser som skattyteren anses for å ha begått. 

Spørsmålet må etter dette være når A mottok underretning fra likningsmyndighetene om at det kunne være 
aktuelt å ilegge ham tilleggsskatt for forsettlig eller grovt uaktsomt forhold, eller når han på annen måte må 
anses for å være vesentlig berørt av tiltak fra likningsmyndighetene eller andre myndigheter i forhold til 
forhøyd tilleggsskatt. Årene 1987 og 1988 må her bedømmes hver for seg. 

Ligningsloven § 10-2 nr. 5 fastslår at skattyter skal varsles og gis en passende frist for uttalelse før 
tilleggsskatt fastsettes. Spørsmålet er om varsel etter ligningsloven § 10-2 nr. 5 kan anses som en straffesiktelse 
etter artikkel 6 nr. 1. Det avhenger etter min mening av om det framgår av varslet at det etter 
likningsmyndighetenes foreløpige vurdering gjelder 
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 forsettlig eller grovt uaktsomt forhold og at ligningsmyndighetene overveier å ilegge forhøyd tilleggsskatt. 

Jeg ser først på tilleggsskatten for 1987. A har gjort gjeldende at fristen etter artikkel 6 nr. 1 begynte å løpe da 
han ble pågrepet 31. august 1988. Til dette er å si at pågripelsen, ransakingen og varetektsfengslingen skjedde 
på grunnlag av en siktelse som bare gjaldt As stilling som daglig leder i Proffs. Dette kan ikke anses som en 
straffesiktelse for skatteunndragelse i 1987 for A personlig. Siktelsen ble først i november 1989 utvidet til også 
å gjelde personlige skatteunndragelser for inntektsårene 1985-1987. 

Oslo fylkesskattekontor varslet A første gang 13. juni 1989 om endring av likningen for inntektsårene 1985-
1987 for ham personlig, og om at det kunne være aktuelt å ilegge ham forhøyd tilleggsskatt på grunn av grovt 
uaktsomt forhold. Brevet inneholdt blant annet følgende: 

 

«Med hjemmel i ligningsloven § 9-5 nr. 1 b, jf. § 8-2 nr. 1 c, varsles De om at den påviste 
kontantomsetning som verken var inntektsført eller avgiftsberegnet hos firmaet Proffs A/S må antas 
å være uttak av lønn til Dem personlig. De har, som daglig leder og hovedaksjonær, hatt daglig 
styring med firmaets inntekter. 

... 

De varsles om at det for forhold som er tatt opp i rapporten, kan bli aktuelt å anvende tilleggsskatt 
etter reglene i ligningsloven § 10-2 - § 10-4. Dette gjelder selv om forholdet bare skyldes en 
forglemmelse og ikke er et overlagt forsøk på å unngå skatt. For handlinger eller unnlatelser før 1. 
januar 1987 vil tilleggsskatt likevel ikke kunne ilegges uten at det i det minste er utvist uaktsomhet. 

Det vil dessuten bli vurdert om det er utvist i det minste grov uaktsomhet for de enkelte forhold. 
Det vil i så fall kunne være grunnlag for å anvende forhøyet sats med inntil 60% tilleggsskatt. 

... 

Det er Oslo ligningskontor som fremmer saken for ligningsnemnda. Det er ligningsnemnda som tar 
endelig standpunkt til spørsmålene, og som i tilfelle bestemmer tilleggsskattens størrelse. De kan ikke 
regne med å få anledning til å uttale Dem på nytt for ligningskontoret eller ligningsnemnda.» 

 

Brevet inneholdt også en opplysning om at Bærum likningskontor ville bli underrettet om likningen for 1988 
for videre behandling. 

Dette varslet viser at det etter fylkesskattekontorets foreløpige vurdering ble overveid å ilegge A forhøyd 
tilleggsskatt. Varslet må vurderes på bakgrunn av at A var siktet for blant annet overtredelse av ligningsloven § 
12-1 nr. 1 ved at han som ansvarlig leder i Proffs hadde unnlatt å bokføre inntekter og utgifter og derved hadde 
gitt ufullstendige opplysninger til likningsmyndighetene, hvilket medførte at selskapet ble iliknet for lav skatt i 
1987, og også på bakgrunn av at han hadde vært varetektsfengslet fra 1. september til 6. oktober 1988. Jeg 
finner det ikke særlig tvilsomt at varslet sett i sammenheng med siktelsen for skatteunndragelse for Proffs for 
inntektsåret 1987, må være tilstrekkelig til at A anses straffesiktet etter EMK artikkel 6 nr. 1 for 1987. Det 
forhold at A skattet til Bærum i 1987, som staten har vist til, kan her ikke få betydning. 
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As personlige likning for 1988 var ikke omfattet av siktelsen eller tiltalen og derfor ikke noe tema i 
straffesaken. Jeg kan ikke se at Oslo fylkesskattekontors meddelelse i juni 1989 til A om at Bærum 
ligningskontor ville bli underrettet for den videre behandling av inntektsåret 1988, kan gi grunnlag for å anse A 
straffesiktet etter artikkel 6 nr. 1 fra dette tidspunkt. Spørsmålet om endring av likningen av A for 1988 ble stilt 
i bero i påvente av sluttinnberetningen fra bostyret og først tatt opp av kontrollavdelingen ved Oslo 
fylkesskattekontor i mai 1992. 

Første varsel om at sak om endring av hans personlige likning for 1988 var tatt opp, fikk A ved Bærum 
ligningskontors brev 21. august 1992, hvor det heter: 

 

«Ifølge rapport fra Oslo Fylkesskattekontor etter stedlig kontroll hos PROFFS AS er det, etter de 
uregelmessigheter som er påvist i dette firma, foreslått et skjønnsmessig inntektstillegg på Dem 
personlig for årene 1987 og 1988. I 1986 var De skattepliktig til Oslo slik at tillegget da er behandlet 
av Oslo Ligningskontor. 

Beløpene er for 1987 foreslått til kr 836.950 iht rapporten som nevnt ovenfor (nr. 6/88), mens en 
tilleggsrapport av 27. mai 1992 for året 1988 anslår beløpet for dette år til kr 554.716. 

Vi vil derfor, om vi ikke hører fra Dem innen 14 dager, foreslå økning av Deres inntekt for 1987 og 
1988 i henhold til ovenstående. 

For forholdet som er nevnt ovenfor kan det bli aktuelt å anvende tilleggsskatt etter reglene i 
ligningsloven paragrafene 10-2 og 10-4. 

Det er ligningsnemnda som tar endelig standpunkt til dette spørsmålet, og som i tilfelle også 
bestemmer tilleggsskattens størrelse.» 

 

Bærum ligningskontors brev omtaler uregelmessigheter og underretter om at Oslo fylkesskattekontor har 
foreslått et inntektstillegg for 1988 på 554.716 kroner. Tilleggsskatt nevnes, men det går ikke uttrykkelig fram 
at likningskontoret vil foreslå forhøyd tilleggsskatt. Isolert sett kan varslet neppe sies å være så konkret at det 
innebærer en straffesiktelse. Brevet må imidlertid etter min mening ses i sammenheng med at A 22. januar 
1991 var domfelt blant annet for forsettlige skatteunndragelser for inntektsårene 1986-1987 (han ble frikjent for 
inntektsåret 1985). Dommen ble rettskraftig i mars 1991. Varselbrevet framstår på denne bakgrunn som en 
oppfølging av de forhold han var domfelt for. Ut fra dette finner jeg at varslet 21. august 1992 må oppfattes 
som en straffesiktelse i forhold til artikkel 6 nr. 1, og dermed starte fristens løp for tilleggsskatten for 1988. 

 

Innen rimelig tid 

Spørsmålet blir nå om endelig avgjørelse av straffesiktelsen (ileggelse av den forhøyde tilleggsskatten) 
foreligger innen rimelig tid etter artikkel 6 nr. 1. Også dette må vurderes separat for inntektsårene 1987 og 
1988. 

Staten har anført at det uansett ikke foreligger en krenkelse for så vidt angår tilleggsskatten for 1987 fordi A 
ikke bestred at vilkårene for tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-2 jf. § 10-4 var til stede. Jeg finner det klart at 
denne anførsel ikke kan føre fram. Også skattytere som erkjenner at vilkårene for tilleggsskatt er til stede, har 
krav på at endelig avgjørelse foreligger innen rimelig tid. 
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Når jeg har funnet at A i forhold til tilleggsskatt for 1987 måtte anses straffesiktet i juni 1989, betyr dette at 
saksbehandlingstiden for likningsmyndighetene og domstolene blir ca 11 år. Staten har erkjent at om A blir 
ansett for straffesiktet fra og med 13. juni 1989, har behandlingen av likningen for 1987 tatt så lang tid at 
artikkel 6 nr. 1 er krenket. Jeg er enig i dette. 

Behandlingen av tilleggsskatten for 1988 har tatt nesten 8 år, idet jeg legger til grunn at A var straffesiktet 
etter artikkel 6 nr. 1 i august 1992. Staten har vist til at EMD har lagt til grunn at mange års behandling av 
administrativt ilagt straffeskatt ikke i seg selv medfører en krenkelse av artikkel 6 nr. 1, jf. blant annet dommen 
i saken Hozee mot Nederland, RJD 1998 side 1091 ( EMD-1993-21961). Staten anfører at sakens kompleksitet 
og As forhold etter de konkrete omstendigheter må medføre at krenkelse ikke har funnet sted. 

Hozee-dommen gjaldt behandlingstiden for en straffesak om skatteunndragelser. Den nederlandske 
skatteinspektør i Haag etterliknet fra årsskiftet 1981/1982 flere selskaper hvor Hozee var daglig leder, og 
underleverandører til disse selskaper, for skatteunndragelser, og ila 100 prosent straffeskatt. Saken ble i mai 
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1984 sendt til en avdeling for etterforsking av skattesaker. Etter beslag av regnskap og avhør av Hozee og 70 
vitner, ble Hozee siktet for skattesvik og pågrepet 8. mai 1985 og varetektsfengslet fram til 17. juni. Rettslig 
forundersøkelse startet i mai 1985 og ble etter avhør av 25 vitner og 3 eksperter i hovedsak etter begjæring fra 
Hozee, avsluttet i januar 1989. Hozee ble domfelt for skattesvik i august 1989 og domfellelsen ble delvis 
opprettholdt i appellretten i juli 1991, som fastsatte straffen til 6 måneders fengsel hvorav 3 måneder ubetinget 
og en bot på NLG 25.000. Etter forgjeves bruk av nasjonale rettsmidler brakte Hozee saken inn for EMD. 
Domstolen fant at en samlet behandlingstid på 8 år, 5 måneder og 18 dager ikke representerte en krenkelse av 
artikkel 6 nr. 1 og uttalte (RJD 1998 side 1091 avsnittene 50 til 53):  

 

«50. The Court notes that the reasonableness of the length of the impugned proceedings must be 
assessed in the light of the particular circumstances of the case and with regard to the criteria 
laid down in its case-law, in particular the complexity of the case, and the conduct of the 
applicant and of the relevant authorities (see, among many other authorities, the Philis v. Greece 
(no. 2) judgment of 27 June 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV, p. 1038, § 35). 

 

51. Having regard to the above criteria, the Court observes that the investigating judge concluded 
the preliminary judicial investigation in January 1989, in other words four years and seven 
months after the applicant was first questioned as a suspect. This would appear to be a 
disturbingly long period of time. In fact, the Government conceded in their memorial that it was 
longer that desirable. In the circumstances, it is particularly necessary for the length of this 
period to be convincingly justified. 

 

52. The Court notes in this connection that the FIOD in a first stage and, subsequently, the 
investigating judge were confronted with the task of unravelling a network of interlocking 
companies and accounts which had been created in such a way as to make it as difficult as 
possible for the authorities to detect fraudulent tax and social-security practices. To mount a case 
against the 
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 applicant the authorities had to take evidence from a substantial number of witnesses and collect 
and examine a very significant volume of materials. The undoubted scale and complexity of the 
investigation were further compounded by the involvement of other suspects in the fraud. Having 
regard to these considerations and to the fact that the pre-trial investigation does not disclose any 
period of inertia on the part of the authorities, the length of this phase of the proceedings cannot 
be considered unreasonable. As to the applicant's contention that the investigation conducted by 
the investigating judge could have been expedited had he been able to question witnesses before 
the FIOD, it cannot be said with any certainty that this would have reduced significantly the 
length of the overall pretrial phase, bearing in mind that it would in all probability have resulted 
in extending the length of the proceedings before the FIOD and would not necessarily have 
relieved the investigating judge of the need to examine witnesses. 

 

53. As to the length of the court proceedings following the close of the pre-trial investigation, it is to 
be noted that three different instances were involved. The Court considers that the period spent 
disposing of the case at these instances, namely three years and ten and a half months, cannot be 
regarded as excessive.» 
 

 

Utgangspunktet må også i vår sak å være at en saksbehandlingstid på nesten 8 år krever en forklaring. Den 
del av tidsforløpet som skyldes domstolenes prøving av saken, er ikke anført å være urimelig lang, og jeg kan 
ikke se at framdriften for domstolene kan kritiseres. Søkelyset må rettes mot likningsmyndighetenes behandling 
av saken. 

Når kravet om avgjørelse innen rimelig tid skal gis anvendelse på likningsmyndighetenes behandling av en 
sak om tilleggsskatt, må det tas hensyn til at avgjørelsen om tilleggsskatt er direkte knyttet til avgjørelsen av 
selve skattesaken. Tilleggsskatt kan først beregnes når det foreligger en avgjørelse om selve skatten. Dersom 
skattesaken er komplisert, må dette tilsi en viss rommelighet ved bedømmelsen av tidsforløpet også i forhold til 
tilleggsskatten. 

Jeg bemerker at klarlegging av det faktiske forhold i vår sak i hovedsak fant sted ved bokettersynet høsten 
1988 og under kontrollavdelingen i Oslo fylkesskattekontors behandling av saken. Oslo likningskontor 
underrettet i februar 1991 Bærum likningskontor om bokettersynet, at Oslo likningskontor hadde fremmet 
endringssak for 1985 og 1986, og spørsmålet om endring av likningen i Bærum for 1987 og 1988 ble reist. 
Saken ble imidlertid forlagt i saksdokumentene vedrørende Proffs AS og kom først fram igjen i mars 1992. 
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Selv om det etter at A ble varslet om etterlikning og tilleggsskatt for 1987 og 1988 i august 1992 foregikk en 
skriftveksel mellom Bærum likningskontor og As advokat, legger jeg til grunn at de faktiske forhold i det 
vesentlige var klarlagt da varslet ble sendt. Saksforholdet var ikke uvanlig omfattende selv om det forelå 
betydelig skatteunndragelse. Det forhold at saken ble forlagt fra mars 1991 til mars 1992, tilsa også at 
saksbehandlingen ble påskyndet. Det er under disse omstendigheter vanskelig å akseptere en så lang 
behandlingstid. Særlig må det legges vekt på perioden fra januar 1993 til januar 1995 da det ikke ble foretatt 
noe i saken i forhold til A. 

Det foreligger skriftlige forklaringer for Høyesterett fra likningssjefen 
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 og saksbehandlere ved Bærum likningskontor om arbeidsmengden generelt i perioden 1992 til 1995 og 
grunner til at behandlingen av As sak trakk ut. I forklaringene er det blant annet vist til skatteomleggingen i 
1992 og dataproblemer som medførte at saksbehandlingen ble forsinket. Jeg finner ikke å kunne legge vekt på 
dette ved bedømmelsen av om saksbehandlingen har skjedd innen rimelig tid. Myndighetenes interne 
prioriteringer og en vanskelig arbeidssituasjon kan vanligvis ikke hindre at et tidsforløp som er urimelig langt i 
forhold til den private part, anses som en krenkelse av artikkel 6 nr. 1. 

Jeg er etter dette kommet til at endringslikningen for 1988 for så vidt angår tilleggsskatten heller ikke kan 
anses avsluttet innen rimelig tid, og at artikkel 6 nr. 1 også er krenket på dette punkt. 

 

Effektivt rettsmiddel 

Når det er konstatert krenkelse av artikkel 6 nr. 1, har A krav på et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 
13. Den norske oversettelse av konvensjonsteksten gir den krenkede «en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal 
myndighet», mens den engelske autentiske tekst fastslår at krenkelse gir rett til «an effective remedy before a 
national authority». Etter min mening innebærer «remedy» noe mer enn bare en rett til effektiv prøving av om 
konvensjonen er krenket. 

Artikkel 13 regulerer ikke de internrettslige virkninger av krenkelse. Dette skal i utgangspunktet de nasjonale 
myndigheter, herunder domstolene, ta stilling til. Når en krenkelse er endelig konstatert, kan dette medføre 
gjenopptakelse av straffesak etter straffeprosessloven § 391 nr. 2, nedsettelse av straff ved pådømmelse av 
straffbare handlinger, jf. Rt-1996-173, hel eller delvis underkjennelse av et forvaltningsvedtak, erstatning eller 
oppreisning fra det offentlige eller en kombinasjon av slike rettsvirkninger. 

Jeg finner at en opphevelse eller nedsettelse av tilleggsskatten i dette tilfellet vil være et effektivt rettsmiddel 
etter EMK artikkel 13. Det tilføyes at domstolene ut fra konvensjonens krav om effektiv prøvningsrett må ha 
full kompetanse til å bestemme slik opphevelse eller nedsettelse, og at dette må ha gjennomslag internt i norsk 
rett når det er konstatert en krenkelse av EMK artikkel 6. 

Krenkelsene av EMK artikkel 6 nr. 1 skyldes som nevnt skattemyndighetenes sene saksbehandling. A har 
ikke hatt noen innvendinger mot tidsforbruket for domstolene. Men i forhold til EMK artikkel 6 teller også 
denne tiden med, fordi saken ikke kan anses avsluttet før det foreligger endelig dom. 

Jeg finner at behandlingstiden for tilleggsskatten for 1987 går så langt utover kravet til rimelig tid at den bør 
falle bort i sin helhet. Også for 1988 har behandlingstiden vært for lang, men hensett til grovheten av As 
skatteunndragelse finner jeg at en nedsettelse til en halvpart vil være en tilstrekkelig kompensasjon. 

 

Dobbelt straff 

Jeg går nå over til EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1. Spørsmålet her er om forbudet mot å straffe samme 
person to ganger for samme straffbare handling er krenket ved at A ble ilagt forhøyd tilleggsskatt for 1987 etter 
at han var rettskraftig straffedømt for forsettlig skatteunndragelse for ham personlig for inntektsåret 1987. 
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Først nevnes at staten subsidiært har anført at EMK Protokoll 7 artikkel 4 ble gjeldende som norsk lov fra 
vedtakelsen og ikrafttreden av menneskerettsloven. Ileggelse av tilleggsskatt i vår sak skjedde før lovens 
ikrafttreden, og norske regler om tilleggsskatt må etter statens syn gå foran i tilfelle motstrid, jf. blant annet Rt-
1997-580 på side 593. 

Jeg bemerker at EMK Protokoll 7 artikkel 4 må ses som en regel om straffedommers rettskraft. 
Straffeprosessloven § 4 fastslår at loven gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger 
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av overenskomst med fremmed stat. Domstolene har i lang tid lagt til grunn at de krav som EMK, og for så vidt 
også FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP), stiller ved behandling av straffesaker, er en del 
av norsk rett, og at i tilfelle motstrid vil konvensjonenes bestemmelser gå foran, jf. Bjerke og Keiserud: 
Straffeprosessloven med kommentarer annen utgave bind I side 32. Konsekvensen av dette er etter min mening 
at EMK Protokoll 7 artikkel 4 om virkningen av en straffedom har vært gjennomført i norsk intern rett siden 
den trådte i kraft og fikk virkning for Norge fra 1. januar 1989.  

Artikkel 4 nr. 1 har i den norske oversettelse denne ordlyd: 
 

«Ingen skal kunne bli stilt for retten eller straffet på ny i en straffesak under den samme stats 
domsmyndighet, for en straffbar handling som han allerede er blitt endelig frikjent eller domfelt for i 
samsvar med loven og rettergangsordningen i straffesaker i denne stat.» 

 

Bestemmelsen forbyr ny straffesak om samme straffbare handling med mindre vilkårene for gjenopptakelse 
etter nr. 2 i artikkelen er oppfylt eller ny straffesak reises til fordel for domfelte, jf. Danelius: Mänskliga 
rättigheter i europeisk praxis 1997 side 359. 

A har gjort gjeldende at en riktig forståelse av artikkel 4 nr. 1 fører til at den etterfølgende administrative 
ileggelse av tilleggsskatt er i strid med forbudet mot å straffe på ny for samme straffbare handling. Staten 
hevder at forbudet mot ny straffesak («criminal proceedings» i den engelske teksten) bare tar sikte på egentlige 
straffesaker, og at dette uttrykk er snevrere enn straffesiktelse («criminal charge») etter artikkel 6 nr. 1. Ingen 
av partene har kommet inn på det tilsvarende forbud mot dobbeltstraff i SP artikkel 14 nr. 7, som også gjelder 
som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 3. 

SP artikkel 14 nr. 7 var forbildet for artikkel 4 i EMK Protokoll 7, som ble vedtatt 22. november 1984. 
Artikkel 4 har imidlertid en noe annen utforming og et mer begrenset anvendelsesområde. Den gjelder bare 
innen den enkelte stat, og gjenopptakelse av straffesaker kan finne sted slik det framgår av nr. 2 i artikkelen, jf. 
St.prp.nr.6 (1987-1988) sidene 4-5. 

Forbudet mot dobbelt straff i EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 gjelder etter ordlyden i de tilfelle den første 
saken har vært behandlet som straffesak etter intern rett, jf. uttrykket «i samsvar med loven og 
rettergangsordningen i straffesaker i denne stat». Denne tolking er også lagt til grunn for SP artikkel 14 nr. 7, jf. 
Nowak: Convention on Civil and Political Rights Commentary 1993 side 272. Dette innebærer at 
bestemmelsen ikke står i veien for at det reises straffesak om en overtredelse 
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 som tidligere har utløst administrative sanksjoner, selv om disse sanksjonene er å anse som straff i forhold til 
EMK artikkel 6. 

Spørsmålet i vår sak er om forbudet mot dobbelt straff er til hinder for at et administrativt organ ilegger en 
form for straffesanksjon etter at det foreligger endelig frifinnelse eller fellende straffedom for samme forhold. 
Dette spørsmålet var oppe i EMDs dom i saken Gradinger mot Østerrike, 1995, Serie A nr. 328 C ( EMD-1990-
15963). 

Saken hadde sitt utgangspunkt i en trafikkulykke, hvor Gradinger kjørte på en syklist, som omkom. En 
blodprøve tatt umiddelbart etterpå viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,8 gram pr. liter. Gradinger ble 15. 
mai 1987 domfelt i St. Pölten Landesgericht for uaktsom kjøring med døden til følge. Han ble idømt 200 
dagsbøter hver på 160 ATS og 100 dager subsidiær fengselsstraff. Det framgikk av rettens premisser at 
Gradinger hadde drukket før kjøringen, men ikke så mye at han nådde opp til 0,8 gram pr. liter eller høyere, 
som var grensen for straffskjerpelse for kjøring i påvirket tilstand. 

Den 16. juli 1987 utferdiget et administrativt organ (Bezirkshauptmannschaft) i St. Pölten en 
«Straferkenntnis», hvoretter Gradinger ble ilagt en bot på 12.000 ATS og to uker subsidiær fengselsstraff for 
overtredelse av vegtrafikkloven (Strassenverkehrsordnung) ved å ha kjørt motorvogn i påvirket tilstand. 
Bøteleggelsen var basert på en ny medisinsk rapport, hvor det framgikk at Gradinger under kjøringen måtte ha 
hatt en alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 0,95 gram pr. liter. 

Etter forgjeves å ha anvendt interne rettsmidler klagde Gradinger til konvensjonsorganene. Kommisjonen og 
domstolen fant at den administrative ileggelse av bot med subsidiær fengselsstraff for overtredelse av 
vegtrafikkloven etter sin art var av strafferettslig karakter, og at artikkel 6 fikk anvendelse. Artikkel 6 nr. 1 ble 
ansett krenket ved at Gradinger ikke hadde fått adgang til å få prøvd sin sak for retten fordi verken 
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forfatningsdomstolen eller forvaltningsdomstolen hadde full prøvingsrett, jf. avsnittene 42-45. Gradinger hadde 
også anført at sjuende tilleggsprotokoll artikkel 4 var krenket. Om dette uttalte domstolen (avsnitt 55): 

 

«The Court notes that, according to the St Pölten Regional Court, the aggravating circumstance 
referred to in Article 81 para. 2 of the Criminal Code, namely a blood alcohol level of 0.8 grams per 
litre or higher, was not made out with regard to the applicant. On the other hand, the administrative 
authorities found, in order to bring the applicant's case within the ambit of section 5 of the Road 
Traffic Act, that that alcohol level had been attained. The Court is fully aware that the provisions in 
question differ not only as regards the designation of the offences but also, more importantly, as 
regards their nature and purpose. It further observes that the offence provided for in section 5 of the 
Road Traffic Act represents only one aspect of the offence punished under Article 81 para. 2 of the 
Criminal Code. Nevertheless, both impugned decisions were based on the same conduct. 
Accordingly, there has been a breach of Article 4 of Protocol No. 7 (P7-4).» 

 

Det var ikke anført, og domstolen tok heller ikke stilling til om sjuende tilleggsprotokoll artikkel 4 nr. 1 
hadde et snevrere anvendelsesområde 
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 enn artikkel 6. Det kan derfor se ut som om domstolen uten videre la til grunn at administrative sanksjoner som 
anses som avgjørelse av en straffesiktelse etter artikkel 6 nr. 1, også faller inn under artikkel 4 nr. 1, jf. van Dijk 
og van Hoof: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights tredje utgave 1998 side 690. 

Forbudet mot å straffe på ny gjelder samme straffbare handling. EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 har 
imidlertid ikke vært forstått slik at forbudet gjelder en handling eller unnlatelse som rammes av flere 
straffebestemmelser i idealkonkurrens, jf. EMDs dom i saken Oliveira mot Sveits, RJD 1998 side 1990. Staten 
har ikke anført at idømmelsen av straff og etterfølgende ileggelse av forhøyd tilleggsskatt i vår sak kan 
opprettholdes ut fra synsvinkelen idealkonkurrens. Jeg finner det for min del klart at det ikke er tale om to 
forskjellige forhold, og går derfor ikke nærmere inn på spørsmålet. 

Som nevnt følger det etter min mening direkte av ordlyden i sjuende tilleggsprotokoll artikkel 4 nr. 1 at den 
reaksjon som utløser forbudet mot dobbeltstraff, må være ilagt i straffesaks former etter intern rett. 
Bestemmelsen er således ikke til hinder for at det for samme forhold først reageres med en administrativt 
fastsatt sanksjon av straffekarakter, for eksempel forhøyd tilleggsskatt, og deretter reises ordinær straffesak. 

Konvensjonsteksten inneholder ikke for den nye forfølgning noen tilsvarende henvisning til intern rett. Denne 
forskjell i uttrykksmåte tilsier at spørsmålet om hva som er å anse som en ny straffesak, må avgjøres ut fra en 
autonom konvensjonstolking. 

Det foreligger ikke noen avgjørelse fra konvensjonsorganene som tar uttrykkelig stilling til spørsmålet om ny 
straffesak («criminal proceedings») må forstås på samme måte som straffesiktelse («criminal charge») i artikkel 
6 nr. 1. Folkerettslig teori har imidlertid besvart spørsmålet bekreftende, jf. Harris, O'Boyle og Warbrick: Law 
of the European Convention on Human Rights 1995 side 569 og muligens van Dijk og van Hoof side 690. Ut 
fra en slik forståelse vil rettskraftig dom eller frifinnelse i en straffesak stenge for en etterfølgende administrativ 
reaksjon av straffekarakter i anledning av samme straffbare forhold. 

Gjennomføringen av EMK Protokoll 7 artikkel 4 og SP artikkel 14 nr. 7 reiser vanskelige spørsmål. Norsk 
tradisjon har i lang tid vært at på visse rettsområder følges rettskraftig fellende straffedom opp med ytterligere 
administrative sanksjoner, og forbudet mot å straffe samme person på ny for samme straffbare handling vil 
kunne få vidtrekkende konsekvenser avhengig av hvorledes bestemmelsen forstås. 

Problemer vil eksempelvis kunne melde seg når det gjelder inndragning av førerkort som følge av straffedom 
etter vegtrafikkloven § 33. EMD har i dom i saken Malige mot Frankrike, RJD 1998 side 2922 avsnittene 37-40 
( EMD-1995-27812), kommet til at et administrativt vedtak om gjennomføring av et lovbestemt automatisk 
fradrag av et bestemt antall poeng for innehaveren av et førerkort som følge av straffedom for grov 
fartsovertredelse, var å anse som en straffesiktelse etter artikkel 6 nr. 1. Det ble blant annet lagt vekt på at 
poengfradraget ville kunne medføre automatisk inndragning av førerkortet når de opprinnelig fastsatte 12 
poeng var blitt redusert til null. Krenkelse av artikkel 6 nr. 1 forelå imidlertid ikke fordi særskilt rettslig prøving 
av det lovbestemte automatiske poengfradrag, 
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 som domstolen anså som en form for tilleggsstraff (secondary penalty), ikke ble ansett nødvendig etter at 
straffesaken var rettslig prøvd og pådømt i samsvar med artikkel 6. Domfelte hadde under straffesaken hatt full 
anledning til å bestride og få prøvd de faktiske og rettslige forhold som lå til grunn for poengfradraget. EMK 
Protokoll 7 artikkel 4 var imidlertid ikke påberopt av klageren, og EMD uttalte seg ikke om 
rettskraftvirkningen av straffedommen. 

Det kan etter dette reises spørsmål om rekkevidden av forbudet mot dobbelt straff. Forbudet vil utvilsomt 
gjelde i tilfelle et administrativt organ ilegger en ny reaksjon ut fra en annen og strengere bedømmelse av det 
saksforhold domstolen la til grunn i straffesaken, slik det skjedde i saken Gradinger mot Østerrike. I 
utgangspunktet må bestemmelsen også antas å få anvendelse på selve reaksjonsspørsmålet, slik at den er til 
hinder for at det administrativt ilegges en ytterligere reaksjon i anledning av det saksforhold domstolen har 
bygd på. Men saken Malige mot Frankrike kan forstås slik at ileggelse etter at det foreligger rettskraftig dom i 
straffesak av en administrativ reaksjon som anses for å ha karakter av straff etter artikkel 6, ikke i alle 
sammenhenger nødvendigvis medfører at EMK Protokoll 7 artikkel 4 får anvendelse. 

Etter min mening kan det reises spørsmål om forbudet mot å straffe på ny for samme straffbare handling 
rammer det norske system i de tilfeller forhøyd tilleggsskatt ilegges etter rettskraftig dom i straffesak. 

Jeg tilføyer at dersom EMK Protokoll 7 artikkel 4 må forstås slik at den inneholder et absolutt forbud mot 
ileggelse av reaksjoner som anses som straff etter artikkel 6 nr. 1 etter at det foreligger en rettskraftig 
straffedom for samme forhold, vil dette også kunne skape problemer i forhold til bestemmelsen om 
etterfølgende inndragning i straffeprosessloven § 51 annet ledd, som ble tilføyd ved lov 11. juni 1999 nr. 39. 
Bestemmelsen lovfester blant annet tidligere sikker praksis om at det kan reises særskilt sak om inndragning 
mot domfelte etter at vedkommende er ilagt straff for handlingen når det i straffesaken ikke var nedlagt påstand 
om inndragning, jf. NOU 1996:21 Mer effektiv inndragning av vinning sidene 116-117. Det framgår av samme 
NOU at England og Wales og Nederland også har regler om adgang til i ettertid å fremme krav om inndragning 
når inndragning ikke ble pådømt i straffesaken, jf. sidene 91 og 92. En tilsvarende bestemmelse er foreslått i 
Sverige, jf. SOU 1999: 147 Effektivare förverkandelagstiftning sidene 23 og 139 flg. De norske 
lovforarbeidene tar ikke opp forholdet til de folkerettslige regler om straffedommers rettskraft i EMK Protokoll 
7 artikkel 4 og SP artikkel 14 nr. 7 om forbud mot dobbelt straff. 

Dersom EMK Protokoll 7 artikkel 4 må forstås slik at den inneholder et absolutt forbud mot ileggelse av 
etterfølgende reaksjoner som må anses som straff etter artikkel 6 nr. 1, vil rettskraftig dom i straffesak kunne 
stenge for senere ileggelse av forhøyd tilleggsskatt for samme straffbare handling. Et sammenliknbart 
saksforhold er imidlertid ikke avgjort av EMD til nå, og saken Malige mot Frankrike viser at rettstilstanden kan 
være noe usikker. Ut fra dette finner jeg det ikke nødvendig å ta noe mer bestemt standpunkt til spørsmålet 
fordi jeg på annet grunnlag er kommet til at tilleggsskatten for 1987 må falle bort. 
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A har hatt fri sakførsel for Høyesterett i plenum. Han har krevd saksomkostninger for herredsretten, 
lagmannsretten og for Høyesterett i avdeling med tillegg av rente. Saksomkostninger ble ikke tilkjent for 
herredsretten, men A ble ilagt saksomkostninger for lagmannsretten. Jeg finner at sakene for herreds- og 
lagmannsretten, som gjaldt opphevelse av hele etterlikningen, må anses som dels vunnet og dels tapt etter det 
resultat jeg er kommet til. Saksomkostninger for herreds- og lagmannsretten blir etter dette ikke å tilkjenne 
noen av partene, jf. tvistemålsloven § 174 første ledd. Anken har ført fram for Høyesterett, og A har fått 
medhold i sakens hovedspørsmål, men ikke i kravet om at tilleggsskatten for 1988 skal falle helt bort. 
Spørsmålet om ileggelse av saksomkostninger blir da å avgjøre etter tvistemålsloven § 180 annet ledd jf. § 174. 
Jeg finner at han etter § 174 annet ledd bør tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett i avdeling i samsvar 
med omkostningsoppgaven. I tillegg kommer ankegebyr for Høyesterett med 13.250 kroner. 

Jeg stemmer for denne dom: 
1. Tilleggsskatten for 1987 faller bort. Tilleggsskatten for 1988 settes til 30 prosent. 

 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for herredsretten og lagmannsretten. 
 

3. I saksomkostninger for Høyesterett i avdeling betaler staten v/Finansdepartementet til A 215.366 - 
tohundreogfemtentusentrehundreogsekstiseks - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom og 
med tillegg av 12 - tolv - prosent årlig rente fra forfall og inntil betaling skjer. 
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Dommer Lund: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommer Gussgard: Likeså. 

Dommer Tjomsland: Likeså. 

Dommer Aarbakke: Likeså. 

Dommer Oftedal Broch: Likeså. 

Dommer Flock: Likeså. 

Dommer Matningsdal: Likeså. 

Dommer Rieber-Mohn: Likeså. 

Dommer Bruzelius: Likeså. 

Dommer Skoghøy: Likeså. 

Dommar Utgård: Det same. 

Dommer Aasland: Likeså. 
 

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

dom: 
 

1. Tilleggsskatten for 1987 faller bort. Tilleggsskatten for 1988 settes til 30 prosent. 
 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for herredsretten og lagmannsretten. 
 

3. I saksomkostninger for Høyesterett i avdeling betaler staten v/Finansdepartementet til A 215.366 - 
tohundreogfemtentusentrehundreogsekstiseks - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom og 
med tillegg av 12 - tolv - prosent årlig rente fra forfall og inntil betaling skjer. 
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Høyesterett - HR-1995-30-B - Rt-1995-289 
Instans Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 1995-02-14 
Publisert HR-1995-30-B - Rt-1995-289 
Stikkord Straffeprosess. Vitneplikt. 
Sammendrag Et vitne som hadde forklart seg til politiet om de tiltalte og som allerede var dømt i samme 

saksforhold, nektet å forklare seg i retten. Byrettens formann førte inn i rettsboken at «man var 
kommet til at vitnet kunne nekte å avgi forklaring i medhold av straffeprosessloven § 123». 
Frifinnende byrettsdom ble opphevet. Straffeprosessloven § 123 hjemler ingen alminnelig 
fritakelse for vitneplikt, men en adgang for et vitne til å nekte å svare på spørsmål under 
nærmere angitte betingelser. - Det beste ville være om byrettens standpunkt hadde kommet til 
uttrykk i en kjennelse, men uansett må det fremgå av rettsboken om retten har foretatt en 
korrekt vurdering av om forholdet faller inn under straffeprosessloven § 123, og av om de 
enkelte vilkår i bestemmelsen er oppfylt. - Også uttalelser om hvorvidt politiforklaringen 
kunne vært opplest, jfr. straffeprosessloven § 296 og § 297. 

Saksgang Høyesterett HR-1995-30-B, snr 193/1994. 
Parter Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Lars Frønsdal) mot 1. A 2. B 3. C (Forsvarer: advokat 

Ole Jakob Bae). 
Forfatter Kst. dommer Nygaard Haug, Coward, Skåre, Hellesylt og Sinding-Larsen. 

 
 

Drammen byrett avsa 30 mai 1994 dom med slik domsslutning: 
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"B, f. 0.0.57, A, f. 0.0.67 og C, f. 0.0.58 frifinnes for overtredelse av straffeloven § 183, straffeloven § 258 jf. 
§ 257, straffeloven § 271 jf. § 270 første ledd nr. 1 jf. annet ledd." 

Statsadvokatene i Eidsivating har anket over saksbehandlingen og påstått dommen med hovedforhandling 
opphevet. 

Den frifinnende dom ble avsagt i samsvar med påstand nedlagt av møtende aktor. Om bakgrunnen for dette 
nevner jeg: 

Tiltalen gjaldt et grovt tyveri, fire grove bedragerier og fire tilfeller av dokumentfalsk. Påtalemyndigheten 
hadde i sin bevisoppgave tilbudt som bevis vitneforklaring fra blant annet to personer som skulle ha vært med 
på de samme straffbare handlingene. Begge to var allerede dømt for forholdene. De hadde gitt flere 
politiforklaringer og også rettslige forklaringer. 

Under hovedforhandlingen møtte bare den ene av de to nevnte vitnene. Vedkommende nektet å avgi 
forklaring under henvisning til straffeprosessloven § 123. Det er protokollert følgende om dette i rettsboken: 

"Aktor hevdet at vitnet hadde plikt til å avgi forklaring, mens forsvarerne hevdet at han ikke hadde noen slik 
plikt. Det ble tatt en pause, og deretter forhandlet om spørsmålet. Rettens formann opplyste så at retten var 
kommet til at vitnet kunne nekte å avgi forklaring i medhold av straffeprosessloven § 123. 

Aktor begjærte deretter opplesing av vitnets tidligere politiforklaring. Det ble tatt en pause på 30 minutter, og 
deretter forhandlet om spørsmålet. Aktor viste til dom inntatt i Rt-1992-1500. Retten avsa deretter kjennelse 
som vedlagt rettsboka." 

Kjennelsen lyder slik: 

"Vitnet c. D har under hovedforhandlingen nektet å avgi forklaring under henvisning til straffeprosessloven § 
123. Retten er kommet til at vitnet har rett til å nekte forklaring etter denne bestemmelsen. 

Aktor har bedt om at vitnets tidligere politiforklaring leses opp i retten, noe tiltaltes forsvarere har motsatt 
seg. Det er vist til menneskerettighetskonvensjonen art. 6 (1) jf. (3). litra d. 

Retten bemerker at kravet til "fair trial" i art. 6 gjelder forhandlingene som helhet. I tredje ledd er imidlertid 
oppstilt som en minimumsrettighet at tiltalte skal ha adgang til å la avhøre vitner som påberopes mot ham. 
Retten finner at denne artikkelen i noen utstrekning står i motstrid til straffeprosessloven § 296 annet ledd, som 
etter sin ordlyd uavkortet gir adgang til opplesning av politiforklaringer. 
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I Koivisto-saken av 1989 (skal vel være Kostovski-saken, Lovdatas anm.) ( EMD-1985-11454) kom 
menneskerettighetsdomstolen til at tiltalte på ett eller annet stadium i saken må gis adgang til å avhøre vitner 
mot ham. I forhold til kravet om "fair trial" må imidlertid dette vurderes i forhold til saken for øvrig. I denne 
saken er hevdet at Ds politiforklaring vil være et vesentlig bevis for påtalemyndigheten, og således et bevis som 
føres mot de tiltalte. 

Høyesterett er blant annet i Rt-1991-1096 kommet til at lagmannsrettens nektelse av å opplese 
politiforklaring var rettmessig. Forholdene i rettspraksis har imidlertid vært at vitnet er fysisk fraværende, og at 
det derfor ikke har vært anledning til eksaminasjon. Retten kan imidlertid ikke se at spørsmålet kan vurderes 
særlig annerledes i de tilfeller hvor vitnet møter, men fullt ut påberoper seg sin rett til å nekte å avgi forklaring. 
Også i et slikt tilfelle er tiltalte avskåret 
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 fra adgangen til å eksaminere vitnet. I dette tilfellet har vitnet fremholdt overfor retten at hans tidligere 
politiforklaring er uriktig, men påberopt seg sin rett til å nekte å utdype dette nærmere gjennom forkla ring. 
Situasjonen er derfor ikke her at vitnet henviser til sin tidligere politiforklaring, men at han tvert imot nekter å 
vedkjenne seg denne. 

På dette grunnlag er retten kommet til at politiforklaringen ikke kan oppleses. Kjennelsen er enstemmig. 

Slutning 

Politiforklaring fra vitnet D kan ikke oppleses i retten. " 

Påtalemyndigheten har fremholdt at det er en saksbehandlingsfeil når retten generelt har fritatt for 
forklaringsplikt. En eventuell adgang etter strpl § 123 går på å nekte å svare på spørsmål, og da selvfølgelig ut 
fra det enkelte spørsmåls innhold. 

Det er også en feil når avgjørelsen om at vitnet hadde rett til å nekte å avgi forklaring, er truffet ved formløs 
beslutning og derfor ikke er begrunnet. Man kan ikke av rettens avgjørelse se hvorfor retten er kommet til at 
forholdet faller inn under straffeprosessloven § 123. Det er den manglende begrunnelse som her er det 
vesentlige. Selv om det ikke skulle være noe krav om at rettslige avgjørelser av denne type må treffes ved 
kjennelse, er det nødvendig at avgjørelsen - blant annet av hensyn til en senere vurdering og kontroll i 
ankeinstansen - er begrunnet. Den manglende begrunnelse kan blant annet ha medført at det ikke ble klarlagt 
om vitnet virkelig hadde adgang til å nekte å svare på spørsmål. Den saksbehandlingsfeil som her er begått, må 
åpenbart ha hatt betydning for sakens utfall og må derfor lede til opphevelse. 

Påtalemyndigheten har også fremholdt at det er en saksbehandlingsfeil når retten i sin etterfølgende 
kjennelse, der opplesning av vitnets tidligere politiforklaring ble nektet, ikke har foretatt noen avveining 
mellom de rettssikkerhetshensyn som ligger i forsvarerens behov for å stille spørsmål til vitner som blir ført 
mot tiltalte, og det behov samfunnet har for effektiv håndhevelse. 

Jeg er kommet til at anken må tas til følge. 

Etter straffeprosessloven § 123 første ledd kan et vitne under nærmere angitte betingelser "nekte å svare på 
spørsmål". Bestemmelsen hjemler ikke en alminnelig fritakelse for vitneplikt slik byretten har lagt til grunn. 
Det er i utgangspunktet de enkelte spørsmål som skal vurderes. 

At et vitne er fritatt for å besvare spørsmål etter § 123, kan anvendes som ankegrunn, og hvis anken skal 
kunne prøves, må grunnlaget for fritakelsen fremgå av rettsboken. Dette hensyn vil være best varetatt hvis 
spørsmålet er avgjort ved kjennelse. Bjerke og Keiserud har i kommentaren til straffeprosessloven antatt at 
spørsmål om fritakelse for vitneplikt skal avgjøres ved kjennelse, bind I, side 389 punkt 5. Også Salomonsen 
bind I, side 218, note 1 synes å mene det samme i kommentaren til den gamle straffeprosesslovs § 189 (som 
tilsvarer någjeldende § 137). Selv om det må antas at pålegg om å avgi forklaring må gis ved kjennelse, jf 
straffeprosessloven § 137, er det ikke uten videre klart at det samme bør gjelde fritakelse for å svare på enkelte 
spørsmål, jf § 123. Rent praktiske hensyn kan tale mot. 
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Det avgjørende for meg er imidlertid at man av rettsboken må kunne se om retten har foretatt en korrekt 
vurdering av om forholdet faller inn under straffeprosessloven § 123, og av om de enkelte vilkår i 
bestemmelsen er oppfylt. Det vil her regulært være tilstrekkelig at rettsboken angir de spørsmål det gjelder, det 
rettslige grunnlag for nektelsen og bevis eller forsikring, jf § 127. Byretten har lagt til grunn en uriktig 
forståelse av § 123, og har dessuten en mangelfull rettsbok. Dette må føre til opphevelse av dommen. 
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Jeg finner det likevel riktig å si noe om momenter som kan ha vekt ved avgjørelsen av om vitnet skal kunne 
nekte å svare på spørsmål med henvisning til straffeprosessloven § 123, og i hvilken utstrekning en 
politiforklaring eller lignende vil kunne leses opp dersom vitnet fritas for å svare. 

Et vitne som allerede er rettskraftig dømt i "samme sak", kan i alminnelighet ikke påberope seg strpl § 123 
som fritaksgrunn for å forklare seg om sin egen befatning med saken, fordi det ikke foreligger noen risiko for 
ytterligere straffansvar. Det fremgår ikke av byrettens rettsbok hva som er nektelsesgrunn i dette tilfelle. Det er 
imidlertid anført i tilsvar til Høyesterett fra forsvarerne i byretten at årsaken til at han ikke ville forklare seg, var 
opplysninger han hadde gitt under etterforskningen om de personer som nå sto tiltalt, med andre ord at det han 
fryktet var mulig tiltale og straff for falsk forklaring. 

Det kan reises spørsmål om i hvilken utstrekning § 123 er ment å skulle anvendes som fritaksgrunn i et 
tilfelle som dette. I alle saker der vitnet tidligere har uttalt seg til politiet eller til retten om andre personer, vil 
det teoretisk kunne hevdes at muligheten for straff for falsk forklaring er til stede, avhengig av hvilket svar som 
blir gitt på det enkelte spørsmål fra aktor eller forsvarer. En rent teoretisk mulighet vil under ingen 
omstendighet være nok, jf om det tilsvarende spørsmål for straffeloven § 167 avgjørelsen i Rt-1984-1113. 

Avgjørelsen av det andre hovedspørsmålet - om politiforklaringen vil kunne leses opp - vil avhenge av en 
fortolkning av strpl § 296 og særlig § 297 sammenholdt med prinsippene i Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon art. 6. Dette er problemstillinger som har vært behandlet av Høyesterett flere 
ganger i de senere år. Det er sterkt fremhevet at man skal være meget tilbakeholdende med å tillate opplesing 
av forklaringer, uten at tiltalte eller hans forsvarer er gitt eller gis anledning til å eksaminere vitnene. 
Høyesterett har imidlertid i mange avgjørelser pekt på at det er nødvendig i slike tilfelle å foreta en 
helhetsvurdering av bevissituasjonen, herunder om det er praktisk mulig å føre beviset på noen annen måte, og 
om rettergangen totalt sett tilfredsstiller kravet til "fair trial". Det er for meg tilstrekkelig å vise til avgjørelsene i 
Rt-1992-792 og 1500 og Rt-1994-1324. Jeg forstår premissene i saken fra 1994 slik at det avgjørende der var at 
det nettopp ikke forelå noen endelig pådømmelse av vitnenes egen sak. 

I den foreliggende sak var vitnet til stede i retten, og de tiltaltes forsvarere kunne ha stillet spørsmål til ham. 
Det kan tenkes at vitnet ville kunne kreve seg fritatt for å svare på enkelte spørsmål fra forsvarerne, men dette 
er en situasjon som kunne oppstå også om vitnet hadde avgitt forklaring på vanlig måte. Jeg tilføyer at 
forsvarerne i dette tilfelle etter det protokollerte ikke har ytret noe ønske om å få vitnets svar på bestemte 
spørsmål. 
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Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Byrettens dom med hovedforhandling oppheves.
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Høyesteretts kjæremålsutvalg - HR-1995-867-S - Rt-1995-752 
Instans Høyesteretts kjæremålsutvalg - Kjennelse. 
Dato 1995-04-20 
Publisert HR-1995-867-S - Rt-1995-752 
Stikkord Straffeprosess. Opplesning av politiforklaring. Rettens plikt til å få saken belyst. 
Sammendrag Det var i dette tilfelle ikke tilstrekkelig grunn til å lese opp et vitnes politiforklaring at vitnet 

som var lovlig stevnet, ikke møtte, og at et forsøk på å avhente ham med politiets hjelp 
mislyktes, jfr. straffeprosessloven § 297 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 
artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 d. - Domfellelse vedrørende vegtrafikkloven § 17 annet ledd ble 
opphevet da saken ikke var tilstrekkelig opplyst, jfr. straffeprosessloven § 294. 

Saksgang Søre Sunnmøre herredsrett - Høyesterett HR-1995-867-S, jnr. 355/1995. 
Parter  
Forfatter Halvorsen, Langvand og Schei. 
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Søre Sunnmøre herredsrett avsa 22 desember 1994 dom med denne domsslutning: 

"A, født 0.0.1972, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162 første ledd, legemiddelloven § 31 annet 
ledd jfr § 24 første ledd, vegtrafikkloven § 31 første ledd jfr. annet ledd jfr. tredje ledd jfr.§ 22 første ledd og 
vegtrafikkloven § 31 første ledd jfr. § 17 annet ledd, alt sammenholdt med straffeloven § 62 og § 63 annet ledd. 
Straffen settes til fengsel i 70 - sytti - dager og en bot på 20000,- - tyvetusen - kroner subsidiært fengsel i 15 - 
femten - dager. 

A frifinnes for post I b), post II b og post V." 

Saksforholdet og domfeltes personlige forhold fremgår av dommen. 

Domfelte har påanket dommen til opphevelse for så vidt gjelder domfellelsen etter tiltalens poster III og IV, 
på grunn av saksbehandlingsfeil. 

Høyesteretts kjæremålsutvalg er enstemmig kommet til at herredsrettens dom bør oppheves i medhold av 
straffeprosessloven § 350 første ledd nr 1 på grunn av saksbehandlingsfeil. 

For så vidt gjelder tiltalens post III, kjøring i alkoholpåvirket tilstand, bemerkes at herredsretten,under 
henvisning til straffeprosessloven § 297, tillot opplesning av politiforklaring fra et vitne som ikke møtte. Dette 
vitnet sto sentralt når det gjaldt beviset for at tiltalte hadde ført bilen. Noe annet bevis for dette hadde retten 
ikke utenom vitnets politiforklaring. Retten har kun begrunnet sin avgjørelse med at vitnet var lovlig stevnet, 
men ikke møtte, og at et forsøk på å avhente ham med politiets hjelp mislyktes. Dette kan ikke være 
tilstrekkelig. Utvalget finner at opplesningen av politiforklaringen da var i strid med straffeprosessloven § 297 
jf EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3 d, jf straffeprosessloven § 4. 

For så vidt gjelder domfellelsen etter tiltalens post IV, overtredelsen av vegtrafikkloven § 17 annet ledd, 
finner utvalget at herredsrettens dom må oppheves i medhold av straffeprosessloven § 294, idet saken ikke er 
tilstrekkelig opplyst når det gjelder spørsmålet om føreren av bilen drakk alkohol før/under kjøringen, eller om 
alkoholinntaket skjedde etter kjøringens slutt. Det fremgår av opplysningene i saken at flere vitner hadde avgitt 
forklaring om dette for politiet, uten at det fremgår av rettsboken eller dommen at retten har fått seg forelagt 
noe annet bevismateriale enn den blodprøve som var tatt av bilføreren. 

Opphevelsesgrunnene gjelder ikke domfellelsen etter tiltalebeslutningens poster I a og II a, som gjelder 
erverv og bruk av 10 - 15 tabletter sobril. Straffen for disse forhold finnes passende å burde settes til en bot på 
kr 3.000, subsidiært fengsel i 10 dager, jf straffeprosessloven § 363 annet ledd, jf § 364. 

Slutning: 
1. Herredsrettens dom oppheves for så vidt gjelder domfellelsen for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 

første ledd, jf annet ledd jf tredje ledd jf § 22 første ledd og vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 17 annet 
ledd. 

 

2. A, født 0.0.1972, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162 første ledd og legemiddelloven § 31 annet 
ledd, jf § 24 første ledd, jf straffeloven § 63 første ledd, til en bot på 3.000 - tretusen - kroner, subsidiært 10 
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Høyesterett - HR-1995-101-A - Rt-1995-1295 
Instans Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 1995-09-06 
Publisert HR-1995-101-A - Rt-1995-1295 
Stikkord Straffeprosess. 
Sammendrag Opplesning av politiforklaring ble ikke tillatt. Vedkommende vitne hadde begått selvmord en 

uke før hovedforhandlingen. Forklaringen var avgitt på en tid da vitnet syntes å være i psykisk 
ubalanse, og han hadde senere trukket den tilbake. Det var på denne bakgrunn vanskelig å ta 
stilling til riktigheten av hans forklaring. Hensett til de særegne opplysninger om forklaringen 
ble den helt avskåret som bevis i saken for at kravet til «fair trial» kunne anses oppfylt, jf. 
straffeprosessloven § 297 og EMK artikkel 6, 1 og 3 (d). 

Saksgang Gulating lagmannsrett LG-1995-233 - Høyesterett HR-1995-101-A, snr 143/1995. 
Parter Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Rolf Strøm) mot A (Forsvarer: advokat Ole Jakob 

Bae). 
Forfatter Gussgard, Aasland, Dolva, Tjomsland og Holmøy. 

Gulating lagmannsrett avsa 14. mars 1995 dom som for A har slik domsslutning: 
"2. A, f. 0.0.68 dømmes for overtredelse av straffeloven § 162 første ledd og legemiddelloven § 31 annet ledd, 

jfr. § 24 første ledd sammenholdt med straffeloven § 62 og § 63 til fengsel i 7 - syv - måneder som anses 
sonet ved utholdt varetekt." 

Om saksforholdet og domfeltes personlige forhold viser jeg til dommen. 

Domfelte ble frifunnet for tiltalebeslutningens poster II b og c som gjaldt erverv og overdragelse av ca 530 
gram heroin. Det er en feil at frifinnelsen ikke er kommet til uttrykk i domsslutningen. 

Påtalemyndigheten har anket over saksbehandlingen vedrørende disse to tiltaleposter. Det gjøres gjeldende at 
lagmannsretten uriktig besluttet å avskjære vitneforklaring fra avdøde B som bevis i saken. 

Jeg er - under noen tvil - kommet til at anken må forkastes. 

Opprinnelig var også B tiltalt i den saken lagmannsretten hadde til behandling. Han avgikk ved døden for 
egen hånd omtrent en uke før hovedforhandlingen. Det ble utferdiget ny tiltalebeslutning der de forhold som 
angikk ham, ble utelatt, og påtalemyndigheten endret bevisoppgaven 
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 til også å omfatte hans politiforklaringer. Under hovedforhandlingen protesterte forsvarerne til de to tiltalte i 
saken mot dette, særlig under henvisning til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 6. 
Lagmannsretten avsa kjennelse 7 mars 1995 med slik slutning: 

"Politiforklaringer avgitt av B og egenrapport av politibetjent Mo 25. oktober 94 tillates ikke opplest eller ført 
som bevis i saken." 

Det er ingen uenighet mellom partene om at dersom Bs politiforklaringer ikke kunne kreves opplest, kunne 
heller ikke politibetjent Mos egenrapport leses opp. 

Lagmannsrettens kjennelse vedrørende Bs politiforklaringer er begrunnet slik: 

"Etter at B er død er muntlig avhør ikke mulig, jfr. straffeprosessloven § 297. Men opplesing av avdødes 
politiforklaring vil likevel ikke kunne tillates om dette strider med prinsippet om "rettferdig rettergang". I dette 
tilfellet finner lagmannsretten etter en totalvurdering av de tilbudte bevis i saken og de muligheter som 
foreligger for bevisføring som tilfredsstiller de formelle krav konvensjonen stiller at forklaringene ikke kan 
oppleses. 

Det foreligger i nærværende sak en særegen situasjon hvor Bs sykdomsbilde står sentralt. Det råder stor 
usikkerhet om Bs sykdom kan ha innvirket på den forklaring som er gitt den 26. oktober. Etter det opplyste 
kuttet B pulsårene samme dag han ringte politibetjent Mo og opplyste at ny forklaring ville bli gitt. Kort etter 
avhøret den 26. oktober 1994, et avhør han nektet å underskrive på, ble han overført til psykiatrisk institusjon. 
Det synes klart at han var psykotisk eller i en psykoselignende tilstand og en kan ikke utelukke at dette kan ha 
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virket inn på hans forklaring den 26. oktober 1994. Etter lagmannsrettens vurdering stiller således saken seg 
annerledes an enn faktum i saken referert i Rt-1992-792. 

Da de øvrige politiforklaringer ikke kreves opplest om den av 26. oktober 1994 nektes opplest, vil ingen av 
disse bli å lese opp." 

Lagmannsretten har tatt et riktig utgangspunkt for vurderingen av om Bs politiforklaring av 26. oktober 1994 
kunne leses opp. Høyesterett har i de senere år gjentatte ganger fastslått at straffeprosessloven § 297 første ledd 
må tolkes på bakgrunn av bestemmelsene i EMK artikkel 6.1 og 3 (d). Jeg kan vise til Rt-1994-1324 og de 
avgjørelser det der er vist til. Hverken i Høyesteretts eller i konvensjonorganenes praksis kan jeg se at det 
foreligger noen avgjørelse som gjelder et sammenlignbart tilfelle. Om Menneskerettighetsdomstolens praksis 
viser jeg til Jacob Aall "Rettergang og menneskerettigheter" 1995 388 flg. Det overordnete synspunkt er at 
tiltalte har krav på en rettferdig rettergang - en "fair trial" - og avgjørelsen må tas etter en helhetsvurdering der 
flere forhold har betydning. Hvor betydningsfull vitneforklaringen er, sett i relasjon til de øvrige bevis i saken, 
står sentralt. I kjennelsen i Rt-1992-792 - som gjaldt en sak der vitnet var avgått ved døden - er andre momenter 
nevnt, som sakens art, om det er grunn til å betvile riktigheten av den foreliggende forklaring, og om det er 
konkrete spørsmål tiltalte hadde grunn til å stille vitnet. 

Hvilken vekt de enkelte momenter skal tillegges, vil være avhengig 
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 av det konkrete saksforhold. Det er derfor av stor betydning at retten skaffer seg et best mulig grunnlag for sin 
avgjørelse, som dermed som regel bør tas etter at retten har hørt den øvrige relevante bevisførsel i saken, jf Rt-
1990-1221. I nærværende sak protesterte ikke aktor mot at lagmannsretten tok avgjørelsen etter at de tiltalte 
hadde avgitt sine forklaringer. Jeg finner å kunne legge til grunn at retten da hadde fått den nødvendige oversikt 
over bevissituasjonen. 

Før jeg går over til en nærmere vurdering av saken, vil jeg bemerke at jeg ikke finner grunn til å bebreide 
påtalemyndigheten for håndteringen av avhørene av B, som var varetektsfengslet. Den 24. oktober 1994 ringte 
han politibetjent Mo og sa at han ville avgi en tilståelse i saken. Et referat av denne samtalen er nedtegnet i Mos 
egenrapport av 25. oktober. B ble avhørt i Stavanger 26. oktober. Aktor har opplyst at hans forsvarer var varslet 
om dette, men at han ikke hadde anledning til å møte. Forsvareren hadde i brev av 24. oktober gitt uttrykk for at 
det syntes som om B var på vei inn i en psykose, og at det måtte anses uforsvarlig å avhøre ham. Innledningsvis 
i politiforklaringen fra 26. oktober heter det at B "frafaller forsvarer og ønsker å forklare seg". Videre står det at 
han hadde hatt kontakt med lege i fengslet og at han følte seg i "fin form". På bakgrunn av at B selv ønsket å 
forklare seg, kan jeg ikke se noe galt i at man lot ham få gjøre det. Jeg kan heller ikke se at en hadde en særskilt 
foranledning til på et senere tidspunkt å la oppta en rettslig forklaring av ham, med anledning for de øvrige 
tiltaltes forsvarere til å være til stede og stille spørsmål. 

Under hovedforhandlingen sto en altså overfor den situasjon at det var umulig å få Bs forklaring som vitne i 
saken mot A, eller å konfrontere ham med tidligere politiforklaringer, slik straffeprosessloven § 296 tillater. 

Jeg finner ikke grunn til å redegjøre nærmere for bevissituasjonen når det gjelder postene II b og c i tiltalen 
mot A, men vår sak ligger i denne relasjon annerledes an enn den som er omtalt i Rt-1992-792. Bs 
politiforklaring av 26. oktober 1994 og Mos egenrapport var bevis av betydning, men det forelå også andre 
bevis av vekt. 

Om Bs helsetilstand viser jeg til det som fremgår av lagmannsrettens kjennelse. Jeg tilføyer at B den 24. 
oktober ikke bare snakket med politibetjent Mo, men også med politibetjent Solsvik, og at han ga dem to ulike 
forklaringer. Han var opptatt av om moren var tatt av politiet, noe som er oppfattet som en vrangforestilling. 
Under avhøret den 26. uttalte B at forklaringen til Mo var den riktige. I bil tilbake til fengslet var han svært 
urolig - han prøvde bl a å kaste seg mot sjåføren. Han ble innlagt i X psykiatriske sykehus den 29. oktober og 
overført til Y sykehus den 31. Årsaken er oppgitt å være en alvorlig depresjon samt selvbeskadigende adferd. I 
et senere fengslingsmøte trakk han politiforklaringen av 26. oktober tilbake. 

Ved avgjørelsen av om politiforklaringen kan leses opp, blir det avgjørende for meg at opplysningene om Bs 
helsetilstand, samt dette at han nektet å undertegne forklaringen og senere trakk den tilbake, gjør det særdeles 
vanskelig å ta stilling til riktigheten av hans forklaring. Jeg tillegger det også en viss betydning at han var siktet 
i saken, noe som generelt svekker tilliten til ham. Det er nok så at retten i forhold til enhver vitneforklaring må 
vurdere troverdigheten av utsagnet. Slik sett 
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 kan det hevdes at en også i dette tilfellet burde overlate til retten å vurdere kvaliteten av beviset. Men i denne 
saken foreligger det helt særegne opplysninger om vitnets mentale tilstand. Hensett til dette og til de 
omstendigheter som forøvrig foreligger, må forklaringen etter min mening helt avskjæres som bevis for at 
kravet til "fair trial" skal være oppfylt. 

Anken blir etter dette å forkaste. 

Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Anken forkastes.
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Høyesterett - HR-1995-170-B - Rt-1995-1956 
Instans Høyesterett - Dom. 
Dato 1995-12-20 
Publisert HR-1995-170-B - Rt-1995-1956 
Stikkord Legemsbeskadigelse. Straffutmåling. Straffeprosess. Opplesning av politiforklaring. 
Sammendrag 43-årig, tidligere ustraffet mann ble idømt 60 dager ubetinget fengsel for legemsbeskadigelse 

overfor ektefellen, jfr. straffeloven § 229, 1. straffalternativ. - Ektefellen møtte ikke som vitne, 
og hennes politiforklaring ble lest opp. Dette var uriktig i forhold til straffeprosessloven § 297, 
jfr. EMK art. 6 (1) og art. 6 (3) bokstav d. - Forklaringen hadde bare betydning for 
straffutmålingen, og Høyesterett valgte å se bort fra denne i stedet for å oppheve dommen.- 
Beslutningen om å tillate opplesning av fornærmedes politiforklaring burde ikke vært truffet 
ved innledningen til hovedforhandlingen, men først etter at retten hadde hørt den øvrige 
bevisførsel. 

Saksgang Oslo byrett - Høyesterett HR-1995-170-B, snr 155/1995. 
Parter Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Kristian Nicolaisen) mot A (Forsvarer: advokat Hans 

Stenberg-Nilsen). 
Forfatter Schei, Coward, Gussgard, Backer, Sinding-Larsen. 

 
 

Dommer Schei: Oslo byrett avsa 10 mars 1995 dom med slik domsslutning: 
"1. A, født 0.0.1952 dømmes etter straffeloven § 229 1.straffalternativ til en straff av fengsel i 120 - 

etthundreogtyve - dager. Varetektsfradraget er 1 dag. 
 

2. Han idømmes saksomkostninger med kr 1500." 
 

Saksforholdet og domfeltes personlige forhold fremgår av byrettens dom. 

Domfelte begjærte fornyet behandling ved lagmannsrett og anket subsidiært til Høyesterett over 
saksbehandlingen og straffutmålingen. Høyesterett nektet fornyet behandling, men henviste anken til 
Høyesterett. 

Saksbehandlingsanken retter seg mot at fornærmedes forklaring for politiet ble tillatt lest opp under 
hovedforhandlingen. Det anføres at vilkårene etter straffeprosessloven § 297 sammenholdt med Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 (1) og artikkel 6 (3) bokstav d for å lese opp politiforklaringen fra 
fornærmede, ikke var til stede. Fornærmede, som var domfeltes kone, var et helt sentralt vitne i saken. Det var 
dessuten uriktig av retten å ta stilling til spørsmålet om opplesning av politiforklaringen før den hadde hørt de 
øvrige bevis i saken. Også mangler ved måten politiforklaringen var tatt opp på, blant annet at det ikke hadde 
vært tolk til stede hele tiden, gjorde det uforsvarlig å bruke den som bevis. 

Jeg er kommet til at det ikke er grunnlag for å oppheve dommen, men at straffen må settes vesentlig ned. 
Mitt syn på straffutmålingen har sammenheng med min vurdering av spørsmålet om det var adgang til å 
dokumentere fornærmedes vitneforklaring. 

Jeg nevner innledningsvis at domfelte og fornærmede begge er fra 
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 Eritrea. Domfelte har bodd i Norge siden 1985 - og før det 12 år i Danmark. Han er norsk statsborger. 
Fornærmede, som domfelte fikk til Norge fra Eritrea i 1991, giftet seg med ham i 1992. Det er på det rene at 
samlivet var problematisk. 

Domfelte er dømt for legemsbeskadigelse mot sin kone, foretatt i oktober 1993. Han slo henne flere ganger 
med knyttet hånd i ansiktet og på kroppen, slo henne med en trefigur og knuste en flaske mot hodet hennes. 
Hun ble påført brudd på kinnbenet, og fikk hevelser og bloduttredelser. Det er ubestridt at domfelte foretok 
legemsbeskadigelsen. Det domfelte anførte for byretten var at handlingene skjedde i nødverge, foranlediget av 
at hans kone bet til i hans penis. Hun hadde tatt initiativet til å ha sex med ham, og han hadde ikke utøvet noen 
form for tvang som ga henne noen grunn til å bite. Han slo henne for å få henne til å slippe bittet. Slagene var 
derfor refleks- og nødvergehandlinger. Fornærmedes forklaring - i den politiforklaring som ble tillatt lest opp - 
var at hun bet domfelte i penis da han forsøkte å tvinge henne til å ha oralsex med ham. 
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Jeg bemerker her først at det er på det rene - og det synes heller ikke bestridt - at den vold som ble utøvet fra 
domfeltes side, gikk langt ut over det som var nødvendig for å få fornærmede til å slippe bittet i hans penis. 
Fornærmedes forklaring om at han fortsatte å slå etter at hun hadde sluppet taket og forsøkte å komme unna, 
bekreftes av vitneforklaringer fra andre. Det kan ikke være tvil om at overskridelsen av grensen for nødverge 
var så vesentlig at det ikke kunne være grunnlag for frifinnelse. Legemsbeskadigelsen, blant annet bruddet på 
kinnbenet, skjedde ved vold etter at nødvergesituasjonen var opphørt. 

På den annen side må foranledningen til bittet, og hele den påfølgende utvikling, være av sentral betydning 
for straffutmålingen. Forholdet får en annen karakter om voldsanvendelsen hadde den foranledning som 
domfelte har forklart, sammenlignet med situasjonen om fornærmedes forklaring legges til grunn. 

Etter min mening var det uriktig av retten å tillate opplesning av fornærmedes politiforklaring. 
Straffeprosessloven § 297, slik bestemmelsen må forstås i lys av artikkel 6(1) og artikkel 6(3) bokstav d i Den 
europeiske menneskerettighetskonvensjon, tillater bare opplesning av politiforklaringen til et vitne som ikke 
har møtt, "såfremt muntlig avhør ikke er mulig eller ville medføre uforholdsmessig ulempe eller utgift". Selv 
om mye nok kan tale for at fornærmede ville vegret seg for å forklare seg for retten, kunne man ikke ha visshet 
for det før man hadde forsøkt. Vitnet var sentralt for en korrekt straffutmåling, og jeg kan derfor ikke se at det 
ville medføre en "uforholdsmessig ulempe" å utsette saken, slik at det kunne gjøres et forsøk på å få hennes 
forklaring avgitt direkte for den dømmende rett. 

Jeg tilføyer at beslutning om å tillate opplesning av fornærmedes politiforkaring under enhver omstendighet 
ikke burde vært truffet ved innledningen til hovedforhandlingen, men først etter at retten hadde hørt den øvrige 
bevisførsel i saken. Først da ville den hatt et rimelig grunlag for å bedømme hvilken betydning forklaringen 
kunne tenkes å ha som bevis i saken. 

Den saksbehandlingsfeil som er begått, kan som påpekt - her hvor vi står overfor en fortsatt forbrytelse hvor i 
tilfelle bare de innledende 
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 handlinger kan ses som nødverge - ikke ha vært bestemmende for avgjørelsen av skyldspørsmålet, og feilen 
behøver derfor ikke uten videre lede til opphevelse av byrettens dom. 

Men fornærmedes forklaring var sentral ved straffutmålingen. I bevisbedømmelsen vedrørende 
straffespørsmålet har Høyesterett full kompetanse. Riktignok vil Høyesterett ved vurderingen av 
straffutmålingen som regel ikke fravike den beskrivelse som er gitt i den påankede dom vedrørende 
omstendighetene rundt den straffbare handling. Underinstansen vil her gjennom umiddelbar bevisførsel 
regulært ha et bedre bevisgrunnlag enn det Høyesterett vil kunne få. Her er imidlertid situasjonen at 
fornærmedes forklaring ble gitt som middelbart bevis, og det skulle som påpekt ikke vært tillatt ført. Slik saken 
ligger an, finner jeg at byrettens dom ikke bør oppheves, men at Høyesterett ved vurderingen av 
straffutmålingen må se bort fra fornærmedes forklaring om foranledningen til at hun bet domfelte. Jeg legger da 
til grunn at det kan forholde seg som forklart av domfelte, at bittet ikke hadde noen rimelig foranledning i 
handlinger fra hans side. At voldshandlingene da skjedde etter et bitt, som kan ha vært meget smertefullt, må 
telle vesentlig ved straffutmålingen. Men voldsanvendelsen gikk uansett meget langt, og det må fastsettes en 
ubetinget fengselsstraff, som jeg mener passende kan settes til 60 dager.Jeg stemmer for denne dom: 

I byrettens dom gjøres den endring at straffen settes til fengsel i 60 - seksti - dager. I straffen fragår 1 - en - 
dag for varetektsfengsel.
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Høyesterett - HR-1994-50-B - Rt-1994-610 
Instans Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 1994-05-13 
Publisert HR-1994-50-B - Rt-1994-610 
Stikkord (Bølgepappkjennelsen) Straffeprosess. Fremleggelse av dokumenter. 

Menneskerettighetskonvensjonen. Konkurranserett. 
Sammendrag Ved kontrollundersøkelse avholdt av Prisdirektoratet angående angivelig ulovlig prissamarbeid 

ble opptatt forklaringer av flere bedrifters direktører og andre ansatte, jfr. prisloven av 26. juni 
1953 nr. 4, § 15, og oppehaldingsloven av 9. juli 1948 nr. 3 § 7, jfr. § 18. I etterfølgende 
straffesak gjorde påtalemyndigheten forgjeves gjeldende at de nedtegnede forklaringer kunne 
fremlegges som dokumentbevis. Forklaringene kunne bare benyttes som bevis (foreholdes 
vedkommende som hadde avgitt forklaring) innenfor de rammer som følger av 
straffeprosessloven § 290, § 296 og § 297.- Uttalelser om regler som skal beskytte tiltalte og 
vitner mot å måtte "inkriminere" seg selv, se straffeprosessloven § 90 og § 123. Det kan ikke 
av straffeloven § 167 utledes noen alminnelig setning om at ingen skal være forpliktet til å 
"bidra til sin egen domfellelse." - Drøftelser av traktatrettslige spørsmål, jfr. Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon art. 6 (2) og 6 (3) (d), jfr. også FN-konvensjonen om politiske 
og sosiale rettigheter art. 14 (3) (g). - Kjæremålssak behandlet av Høyesterett i medhold av § 6 
i høyesterettsloven av 25. juni 1926 nr. 2. 

Saksgang Høyesterett HR-1994-50-B, snr 88/1994. 
Parter Påtalemyndigheten (Aktor: førstestatsadvokat Morten Eriksen - til prøve) mot 1. Rieber & Søn 

A.S (tidligere Norpapp Industri AS) 2. Øyvind Palme Kårbø 3. Peterson Sarpsborg AS 
(tidligere Sarpsborg Papp AS) 4. Bjørn Iversen 5. Ranheim Papirfabrikk AS 6. Bjørn Børud 7. 
Glomma Papp AS 8. Jan-Arthur Iversen (Forsvarer: advokat Anders C Stray Ryssdal). 

Forfatter Bugge, Dolva, Kst dommer Lødrup, Gussgard, Aasland. 
 

 

Saken gjelder videre kjæremål mot Eidsivating lagmannsretts avgjørelse vedrørende fremleggelse og bruk av 
bevis i straffesak. Sakens bakgrunn er følgende: 

Foranlediget av tips om ulovlig prissamarbeid foretok Prisdirektoratet og Statens pristilsyn i perioden mai-
desember 1990 kontrollundersøkelser hos fire norske produsenter av bølgepapp - Norpapp Industri A/S, 
Sarpsborg Papp A/S, Ranheim Papirfabrikk A/S og Glomma Papp A/S. I medhold av § 15 i prisloven av 26 
juni 1953 nr 4 og § 7 i lov av 9 juli 1948 nr 3 om oppehalding av pris- og rasjoneringsføresegnene o a - jeg 
kaller den oppehaldsloven eller ophl - ble det bl a foretatt avhør av bedriftenes administrerende direktører og 
andre ansatte. Prismyndighetenes kontrollører utarbeidet sammendrag av de forklaringer som ble gitt, i alt 34 
enkeltforklaringer, hvorav 7 avgitt av direktørene. Lagmannsretten har lagt til grunn at sammendragene ble 
utformet direkte i tilknytning til det møte hvor avhøret fant sted og i samarbeide med den avhørte. De avhørte 
ble gitt anledning til å fremkomme med endringer. Det endelige sammendrag ble medundertegnet av den 
avhørte etter at det var gitt tilføyelse om å være gjennomlest og funnet korrekt. 

Undersøkelsene ledet til at Prisdirektoratet den 4 oktober 1991 anmeldte de fire bedriftene til Oslo 
politikammer, som foretok etterforskning i saken. Statsadvokatene ved Økokrim uttok 16 juni 1993 tiltale etter 
prisloven § 52 jf § 24 og § 42 og forskrift av 1 juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser § 1 jf 
§ 3, mot de fire bedriftenes administrerende direktører, for i perioden 1983-1990, under særdeles skjerpende 
omstendigheter, å ha overtrådt forbudet mot konkurransereguleringer ved ulike former for prissamarbeide. Den 
12 august 1993 ble det under henvisning til prisloven § 53, jf nå straffeloven § 48 a, uttatt tiltale også mot de 
fire selskapene som jeg har nevnt. Hovedforhandling i straffesaken ble påbegynt ved Oslo byrett 18 april 1994. 
Det er avsatt to måneder til saken. 
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I bevisoppgaven til byretten varslet Økokrim fremleggelse av de nevnte forklaringssammendrag. De tiltalte 
krevde sammendragene avskåret som bevis. I medhold av straffeprosessloven § 272 annet ledd holdt byretten 
rettsmøte til behandling av avskjæringsspørsmålet og avsa 22 desember 1993 kjennelse med slik slutning: 

HR-1994-50-B - Rt-1994-610 
Side 199 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 13:56 

"Forklaringer opptatt av Prisdirektoratet med hjemmel i opphaldsloven § 7 og prisloven § 15 avskjæres 
fra bevisføring i straffesaken. Avskjæringen gjelder alle former for bevisføring - direkte opplesning eller på 
mer indirekte måte." 

 

Byretten antok at forklaringene måtte ansees som avgitt "i anledning saken", jf siste punktum i 
straffeprosessloven § 290, § 296 og § 297. Retten fant videre - under henvisning til bl a at de var avgitt 
pliktmessig og under straffansvar - at forklaringene heller ikke kunne brukes til konfrontasjon med de tiltaltes 
og vedkommende vitners muntlige forklaringer under hovedforhandlingen. 

Byrettens kjennelse ble av Økokrim påkjært til Eidsivating lagmannsrett som, også etter muntlig forhandling, 
avsa kjennelse 28 februar 1994 med slik slutning: 

"Fremlagte forklaringer opptatt av Prisdirektoratet og Statens Pristilsyn med hjemmel i lov om 
oppehalding av pris- og rasjoneringsføresegnene o.a. av 9. juli 1948 § 7 og prisloven § 15 avskjæres som 
dokumentbevis i straffesaken. Forklaringene kan benyttes som bevis innenfor de rammer som følger av 
straffeprosessloven § 290, § 296 og § 297." 

 

Lagmannsretten var enig med byretten i at forklaringene til prismyndighetene måtte ansees som avgitt i 
anledning av saken, men fant ikke grunnlag for å nekte dem brukt under hovedforhandlingen på den måte som 
straffeprosessloven § 290, § 296 og § 297 tillater. 

Partenes anførsler for byretten og lagmannsretten fremgår av kjennelsene. 

Når jeg i det følgende bare bruker betegnelsen "forklaringene" sikter jeg til prismyndighetenes sammendrag 
av de nevnte avhør. 

Lagmannsrettens kjennelse er både av Økokrim og de tiltalte personer og bedrifter - heretter bruker jeg de 
tiltalte som fellesbetegnelse - påkjært videre til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Begge kjæremål gjelder 
lovtolkningen, jf straffeprosessloven § 388 nr 3. 

De tiltalte, som for Høyesterett er representert ved samme forsvarer, gjør gjeldende at det følger både av 
norsk intern rett og konvensjonsforpliktelser som Norge har påtatt seg på menneskerettighetenes område, at 
forklaringene må avskjæres som bevis, og at de heller ikke kan benyttes innenfor de rammer som 
straffeprosessloven § 290 og § 296 setter. En subsidiær anførsel for lagmannsretten om at forklaringene er 
beheftet med slike mangler at de må ansees tilveiebragt på ulovlig måte, er ikke opprettholdt for Høyesterett. 
Økokrims standpunkt er at forklaringene ikke kan ansees avgitt i anledning av straffesaken, og at det hverken er 
grunnlag i lov eller andre rettskilder for at de ikke kan benyttes som vanlige dokumentbevis under 
hovedforhandlingen. 

Høyesteretts kjæremålsutvalg besluttet 25 mars 1994 i medhold av 
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 straffeprosessloven § 387 tredje ledd og høyesterettsloven § 6 annet ledd at kjæremålene i sin helhet skal 
avgjøres av Høyesterett. Justitiarius har deretter bestemt at partsforhandlingene skal finne sted etter reglene for 
ankesaker. 

Økokrim har for Høyesterett nedlagt denne påstand: 

"Forklaringene opptatt av Prisdirektoratet med hjemmel i oppehaldsloven § 7 og prisloven § 15, før 
forvaltningssaken ble straffesak gjennom politianmeldelsen 4. oktober 91, kan fremlegges som 
dokumentbevis under hovedforhandlingen." 

 

De tiltalte har i fellesskap nedlagt slik påstand: 
"1. Prinsipalt: 

 

Oslo byretts kjennelse om bevisavskjæring 22. desember 1993 stadfestes. 
2. Subsidiært: 

 

Påtalemyndighetens kjæremål forkastes." 
 

Jeg bemerker at Norpapp Industri A/S etter fusjon er inngått i Rieber & Søn A.S. 

Det foreligger altså to hovedspørsmål. Det ene er om forklaringene skal avskjæres som bevis i straffesaken, 
enten i kraft av norske prosessregler eller bestemmelser i menneskerettighetskonvensjoner som Norge er 
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tilsluttet. Besvares dette spørsmål med nei, må det tas standpunkt til om forklaringene må regnes som skriftlige 
erklæringer avgitt i anledning av straffesaken og bare kan brukes slik som straffeprosesslovens bestemmer for 
slike erklæringer. Jeg behandler spørsmålene i denne rekkefølge. 

Høyesterett vil ved avgjørelsen være bundet av kompetansebegrensningen i straffeprosessloven § 388 nr 3; 
bare lovtolkningen kan prøves. Til dette hører ikke bare tolkningen av en enkelt lovforskrift, men også den 
alminnelige regelforståelse som kan utledes av flere lovparagrafer i kombinasjon eller av de prinsipper 
prosesslovgivningen bygger på. 

 

1. Avskjæringsspørsmålet 
 

a) Etter norsk intern rett. 
 

De tiltaltes hovedanførsler her er følgende: 

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk straffeprosess at den siktede ikke har plikt til å forklare seg, hverken 
under etterforskningen eller i retten, jf straffeprosessloven § 90 og § 230 første ledd, og at han ikke kan straffes 
om han forklarer seg uriktig, jf straffeloven § 167. Vitner plikter ikke å forklare seg om noe som kan utsette 
dem for straff eller tap av borgerlig aktelse, straffeprosessloven § 123. Det er videre sentralt at skyldspørsmålet 
skal avgjøres på grunnlag av de forklaringer som avgis i retten. Straffeprosessloven setter klare grenser for 
bruken av politiforklaringer og andre utenrettslige erklæringer som bevis, jf § 290, § 296 og § 297. Det er et 
misvisende utgangspunkt når det sies at det gjelder en alminnelig rett til fri bevisførsel i straffesaker. Noen slik 
regel kan ikke utledes av straffeprosessloven § 292 annet ledd, som Økokrim har vist til. 

Bruk av de tiltaltes forklaringer til prismyndighetene som bevis vil være i klar strid med disse prinsipper. 
Forklaringene er avgitt under forklaringsplikt sanksjonert med straffetrussel etter prisloven og oppehaldsloven 
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 særlige regler. De er videre blitt opptatt helt uten hensyn til de krav loven stiller til avhør av parter og vitner i 
en straffesak. Det finnes ikke skrevne regler for hvorledes avhøret skal foregå, avhøret ledes ikke av en dommer 
eller nøytral person, den avhørte får ikke vite at han kan la seg bistå av en advokat, og han blir ikke gjort kjent 
med at opplysningene kan bli brukt i en senere straffesak. Nedtegningen foretas av Prisdirektoratets 
tjenestemenn etter deres skjønn, den avhørte må ta stilling til referatet på stedet, og han får ikke selv noen kopi 
av den nedtegnede forklaring. 

Når en slik utvidet, lite formalisert forklaringsplikt er blitt akseptert, må bruken være begrenset til 
forvaltningsmyndighetenes egne gjøremål på kontrollstadiet. Det kan ikke ha vært lovgiverens mening at disse 
vidtgående kontrollfullmakter skal kunne benyttes til bevisproduksjon for fremleggelse i straffesak. Dette vil 
helt forrykke de rettssikkerhetsgarantier straffeprosessloven ellers omgir avhøret av tiltalte og vitner med. 
Forklaringene vil kunne bli et dominerende bevis i straffesaken, som Økokrim vil ha herredømme over. De 
muntlige forklaringer som gis av de tiltalte og vitnene i retten kan få en subsidiær karakter. 

Det gjøres gjeldende - og det er den prinsipale anførsel - at et forbud mot å bruke forklaringene som bevis 
følger av legalitetsprinsippet: Fullmaktene til å innhente forklaringer etter prisloven og oppehaldsloven er 
uttrykkelig begrenset til at forvaltningen skal kunne utføre sine gjøremål etter loven. Det må bety selve 
kontrollfunksjonene, ikke den strafferettslige forfølgning av mulige lovbrudd. Den tidligere bestemmelse i ophl 
§ 18 gav i og for seg lovhjemmel for bruk av forklaringene i en straffesak under visse forutsetninger, men 
opplesningsadgangen falt bort i og med at ophl § 18 ble opphevet ved straffeprosessloven av 1981. 
Bestemmelsen ville for øvrig ikke ha gitt hjemmel for bruk av forklaringene i den foreliggende sak. 

Jeg kommer nærmere tilbake til innholdet i disse sistnevnte anførsler. 

De tiltalte bestrider at reelle hensyn taler for Økokrims standpunkt. Tvert om vil en fremleggelsesadgang 
kunne motvirke kontrollmyndighetenes anstrengelser for å få klarlagt de faktiske forhold i pris- og 
konkurransesaker. Det bestrides også at det innenfor annen reguleringslovgivning er noen etablert praksis at 
opplysninger som er innhentet på kontrollstadiet kan brukes som bevis i straffesak. 

 

Påtalemyndighetens - Økokrims - hovedanførsler er følgende: 

Hovedregelen i norsk prosessrett, også i straffesaker, er at lovlig erhvervede bevis fritt kan fremlegges, og at 
de fra domstolens side er undergitt en fri bevisbedømmmelse. Straffeprosessloven gjør enkelte positive unntak 
fra dette, som ikke er aktuelle i denne saken, og setter ellers regler for hvorledes bevis skal innhentes og føres, 
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dels for å beskytte den siktede, dels for å sikre bevisumiddelbarheten. Men disse regler har bare anvendelse når 
straffesak er innledet ved at noen er siktet eller må ansees som mistenkt, kfr Rt-1982-173. 

Det gjelder ikke utenfor straffeprosessloven virkeområde noe forbud mot såkalt "selvinkriminering" i norsk 
rett, hverken i den form at en borger ikke kan pålegges å forklare seg, eventuelt under straffansvar, om forhold 
som kan medføre strafforfølgning mot ham, eller slik at forklaringer som pliktmessig er avgitt om slike forhold, 
ikke kan benyttes som bevis i en senere straffesak. Tvert om følger det av kontroll- 
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 og reguleringslovgivningen at borgerne har en ubetinget plikt til å forklare seg og gi opplysninger til 
kontrollmyndighetene, ofte under straffansvar, om sine egne og andres forhold. Som eksempler nevnes bl a 
ligningsloven, kredittilsynsloven, arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, og nå den nye konkurranseloven av 
11 juni 1993 som har avløst prisloven. Det må etter Økokrims oppfatning ansees som en etablert praksis at 
forklaringer opptatt på kontrollstadiet i henhold til lovgivning av denne art, kan fremlegges i straffesak på linje 
med vanlige dokumentbevis. 

De forklaringer, eller forklaringssammendrag, som denne saken gjelder, er innhentet og istandbragt på fullt 
lovlig måte i samsvar med de fullmakter prismyndighetene har, og dette er skjedd ett år og mer før straffbare 
forhold ble anmeldt og etterforskning innledet. Det er ikke påtalemyndighetens mening at de skal erstatte vanlig 
umiddelbar bevisførsel i byretten; tvert om vil de som ble avhørt under kontrollundersøkelsene forklare seg 
muntlig under hovedforhandlingen på vanlig måte. Sammendragene vil bare bli benyttet til å supplere de 
muntlige avhør. 

Under enhver omstendighet må det være klart at en eventuell bevisavskjæring bare vil kunne omfatte 
forklaringer avgitt av de personlig tiltalte, ikke av personer som skal føres som vitner i retten. 

Økokrim fremhever at også reelle hensyn og konsekvensvurderinger må tale for å tillate fremleggelse. 
Reguleringslovgivningen hviler i stor utstrekning på tillit mellom stat og borger. Bevisavskjæring vil ha en 
uheldig signalvirkning og vanskeliggjøre avdekkingen av straffbare forhold på et område hvor 
bevissikringsproblemene er store. Kontrollmyndighetene kan bli tvunget til å velge andre og mer vidtgående 
sanksjoner for å sikre bevis. Usikkerhet og strid om omfanget av bevisføringen vil forsinke fremdriften av 
sakene. 

Jeg ser på dette spørsmål i det vesentlige på samme måte som lagmannsretten. 

Utgangspunktet må være, mener jeg, at rettergangsreglene på strafferettens område gjelder under 
straffesaken, herunder politietterforskningen, og bare da. Det er riktig som de tiltalte fremholder, at 
straffeprosessloven gir regler som skal beskytte tiltalte og vitner mot å måtte "inkriminere" seg selv, § 90 og § 
123. Men disse bestemmelser gjelder ikke utenfor eller forut for selve straffesaken; det kan ikke av det 
straffeprosessuelle regelverk, og heller ikke av straffeloven § 167, utledes noen alminnelig setning om at ingen 
skal være forpliktet til å "bidra til sin egen domfellelse". 

Hovedregelen er videre at partene i en straffesak har adgang til å føre de bevis de vil påberope seg, med 
mindre loven uttrykkelig bestemmer noe annet eller beviset er fremskaffet på ulovlig måte, jf Rt-1990-1008, 
særlig side 1010. Noe annet er at straffeprosessloven, for å sikre bevisumiddelbarheten, ofte foreskriver at 
beviset bare kan føres på en bestemt måte, f eks når det gjelder utenrettslige forklaringer og erklæringer. Det 
kommer jeg tilbake til. 

De tiltalte har pekt på de kvalitetsmessige svakheter som kan hefte ved forklaringene som bevis. Dette kan 
jeg vanskelig bedømme, men som aktor har påpekt, er det her en sammenheng mellom den fri adgang til 
bevisførsel og prinsippet om fri bevisbedømmelse: Det er domstolen selv som skal bedømme verdien av de 
bevis som fremkommer i saken. De skal ikke siles på forhånd. 
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I denne saken dreier deg seg om forklaringer avgitt til prismyndighetenes tjenestemenn på et tidspunkt da 
saken ennå var på kontroll- og undersøkelsesstadiet, lenge før strafferettslig etterforskning ble innledet. Et slikt 
stadium vil man ofte ha på reguleringslovgivningens område. De kontrollmyndigheter som har ansvaret for 
håndhevingen, må gå inn i virksomhetene for å klarlegge de faktiske forhold før det blir tale om etterforskning 
av eventuelle lovbrudd. I noen reguleringslover har man, som i pris- og konkurranselovgivningen, uttrykkelig 
hjemmel for opplysnings-og forklaringsplikt under straffansvar, uten at jeg her finner grunn til å gå inn i de 
enkelte lovregler. Man kan nok, som Andenæs gjør i Norsk Straffeprosess I, side 204-205, tale om en viss 
"spenning" mellom reglene om opplysningsplikt i og utenfor rettergang. Men jeg finner det klart at man ikke av 
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de straffeprosessuelle regler kan utlede noe alminnelig forbud mot at opplysninger som er gitt pliktmessig på 
denne måten, benyttes som bevis i en etterfølgende straffesak. 

De tiltalte har gjort gjeldende at et slikt forbud i dette tilfelle må følge av prislovgivningens egne 
kontrollfullmakter. Det vises til at opplysningsplikten etter prisloven § 15 er knyttet til slike opplysninger som 
Prisdirektoratet krever "for å kunne utføre sine gjøremål etter denne lov", jf den tilsvarende formulering i ophl 
§ 7. Dette finner jeg uholdbart. Prisdirektoratets oppgave er ifølge lovens § 5 bl a å "medvirke til 
gjennomføringen av loven". Det må være klart at direktoratet har anledning til - og plikt til - å anmelde 
eventuelle straffbare forhold og til i tilfelle å overlate til politiet det opplysningsmateriale som er fremkommet 
under kontrollundersøkelsene. Jeg finner intet grunnlag for å tolke prisloven og oppehaldsloven dithen at 
påtalemyndigheten skulle være avskåret fra å gjøre bruk av dette materiale som bevis i straffesaken. 
Forsvareren har vist til uttalelser i avgjørelsene i Rt-1976-1219 og side 1446, hvor det er en omtale av 
ulikhetene mellom opplysningsplikten på kontrollstadiet og i straffesaken. Heller ikke her finner jeg noen støtte 
for de tiltaltes anførsel. Jeg kommer for øvrig tilbake til disse to avgjørelsene. 

Derimot er forhistorien til de nevnte kontrollfullmakter etter min mening egnet til å kaste lys over hva som 
har vært lovgiverens mening. Også byretten i vår sak er i sin kjennelse inne på forhistorien, og siterer den 
tidligere § 18 i oppehaldsloven, som lød slik: 

"Reglane i § 332, jfr. § 366 og § 404 i straffesøksmålslova skal ikkje vera til hinder for at rettsleg eller 
utanrettsleg utgreiing eller utsegn vert lesen opp i hovudførehaving for herads- eller byretten og for 
lagmannsretten så framt retten meiner det er tilrådelig og den som har gjevi utgreiinga eller utsegna, er 
avliden eller komen bort, eller det vert for dyrt eller tungvint å kalla honom inn så han kan gjeva utgreiing 
munnleg." 

 

Under prosedyren har forsvareren fremholdt at bestemmelsen hadde sammenheng med at det opprinnelige 
lovforslag forutsatte at prispolitiet, som vi den gang hadde, skulle stå for både kontroll og etterforskning i 
prissaker, se nærmere Innstilling fra utvalget til å komme med forslag til lov om håndhevelsen av pris- og 
rasjonaliseringsbestemmelsene (1947), side 5 og side 16, og Ot.prp.nr.83 (1947) side 5. Det bestrides ikke at § 
18 gav en viss, om enn begrenset, adgang til å bruke 
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 forklaringer avgitt til kontrollmyndighetene som bevis i en etterfølgende straffesak. Men når § 18 nå er 
opphevet, må den adgang bestemmelsen hjemlet til å lese opp forklaringer under hovedforhandlingen, også 
ansees bortfalt. 

Jeg er ikke enig i dette. Situasjonen var, mener jeg, at så lenge ophl § 18 var gjeldende, så var adgangen til 
opplesning i en straffesak av forklaringer avgitt til Statens pristilsyn i medhold av lovens § 7, regulert nettopp 
av § 18. Den ble først opphevet ved straffeprosessloven av 1981. Straffeprosesslovkommisjonen drøftet i sin 
innstilling side 138-139 forholdet til særlige rettergangslover, herunder oppehaldsloven av 1948, og uttalte i 
denne forbindelse bl a følgende (også gjengitt i byrettens kjennelse): 

"Ordningen med politiforelegg også i forbrytelsessaker (jfr. utk. § 67 tredje ledd) og adgang til omgjøring 
av vedtatt forelegg også til skade for siktede (§ 15), er rudimenter av forordninger under krigen og 
begrunnet i den store mengden pris- og rasjoneringssaker. På tilsvarende måte forholder det seg med 
særreglene om frister (§ 16 og § 19). Under normale forhold må slike særregler anses overflødige, og etter 
utkastet til ny straffeprosesslov antar man likeledes at det er unødvendig med særlige regler om 
lagmannsrettens sammensetning (§ 17) og om anvendelsen av bevisumiddelbarhetsprinsippet (§ 18)." 

 

Jeg mener at man må forstå denne uttalelsen, som ikke ble nærmere kommentert under den videre 
lovforberedelse, slik at meningen med å oppheve § 18 ikke var at adgangen til opplesning av forklaringer avgitt 
til priskontrollmyndighetene under rettergang skulle bortfalle, men tvert om at den skulle avløses av 
straffeprosesslovens regler om adgang til opplesning av utenrettslige erklæringer. Dette ville medføre en 
utvidelse av opplesningsadgangen, fordi § 18 satte snevrere vilkår for opplesning enn straffeprosessloven § 290 
og § 296 gjør. Etter mitt syn bekreftes det ved dette at lovgiveren må ha ment at det for slike forklaringer 
nettopp ikke skulle gjelde andre begrensninger enn dem som følger av straffeprosessloven. 

Begge parter har også fremhevet betydningen av reelle hensyn for lovforståelsen. Etter mitt syn er løsningen 
så klar at det ikke er grunn til å gå nærmere inn på dette. 

 

b) Forholdet til menneskerettskonvensjonene. 
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Denne siden av saken er blitt prosedert i større bredde for Høyesterett enn for de tidligere instanser. 

De tiltalte gjør gjeldende at det - uansett hva intern rett fører til - følger av rettssetninger som kan utledes av 
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og FN-konvensjonen om politiske og sosiale rettigheter, 
begge tiltrådt av Norge, at forklaringene må avskjæres som bevis i straffesaken. Iallfall må dette gjelde de 
forklaringer som de tiltalte har avgitt. 

Til dette bemerker jeg først at jeg er enig i at norske domstoler må anvende prosessreglene på strafferettens 
område slik at rettergangen blir forenlig med våre traktatforpliktelser, og at det kan bli tale om å sette de norske 
regler til side om det skulle foreligge motstrid, jf straffeprosessloven § 4. For at en norsk domstol skal ha 
grunnlag for å fravike det som følger av nasjonale prosessregler, må den avvikende regel som kan bygges på 
folkerettslige kilder, fremtre som tilstrekkelig klar og entydig til at den 
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 bør tillegges en slik virkning. Særlig må dette gjelde, antar jeg, dersom det blir tale om å endre en rettstilstand 
som bygger på klar og innarbeidet norsk lovgivning eller praksis. Ved bedømmelsen av hvorvidt en avgjørelse 
truffet av en internasjonal domstol skal gis en slik virkning i nasjonal rett, er det også av betydning om den 
bygger på et saksforhold i faktisk og rettslig henseende, som er jevnførbart med det som foreligger til 
avgjørelse for den norske domstol. 

De tiltalte har påberopt tre grunnlag for at bruken av forklaringene som bevis i straffesaken vil være 
konvensjonsstridig. 

Det første er kravet i EMK art. 6 (2) om at en siktet skal ansees uskyldig inntil hans skyld "er bevist etter 
loven". Det anføres at en domfellelse som bevismessig bygger på forklaringer som de tiltalte har avgitt til 
prismyndighetene, ikke vil oppfylle de grunnkrav som må stilles til bevisføringen i en straffesak. 

Det annet grunnlag er prinsippet om "equality of arms" (jevnbyrdighet i rettergangen), som regnes som en del 
av kravet til "fair trial" (rettferdig rettergang), nedfelt i EMK art. 6, særlig (3) (d). Det hevdes at når 
bevisførselen i saken for en vesentlig del vil komme til å bygge på avhør av vitner foretatt uten at de tiltalte har 
vært representert, så vil ikke kravet om at tiltalte og påtalemyndigheten skal ha hatt de samme muligheter til å 
vareta sine interesser, være oppfylt. 

Det tredje grunnlag er forbudet mot at en siktet eller tiltalt skal tvinges til å vitne mot seg selv eller til å 
erkjenne seg skyldig - "selvinkriminering" - uttalt i FN-konvensjonens art. 14 (3) (g). Forbudet må ansees 
gjeldende også innenfor EMK's område. Det hevdes at forklaringene, om de blir brukt som bevis, reelt sett 
innebærer at de tiltalte er blitt tvunget til å "inkriminere" seg selv. Det hjelper ikke at straffeprosesslovens 
formelle regler om siktedes forklaringsplikt ellers oppfyller konvensjonskravet. De tiltalte påberoper seg særlig 
Den europeiske menneskerettighetsdomstols dom 25 februar 1993 i saken Funke v. Frankrike ( EMD-1984-
10828), som hevdes å ha satt bom for at opplysninger gitt under straffesanksjonert forklaringsplikt til en 
offentlig kontrollmyndighet kan brukes som bevis i straffesak. De tiltalte har også vist til 
Menneskerettskommisjonens avgjørelse 13 oktober 1992 i saken K v. Østerrike ( EMD-1990-16002-R), og til 
avgjørelser av EF-domstolen 18 oktober 1989 i sak Orkem v. Kommisjonen ( 687J0374) og 10 november 1993 
i sak Otto BV v. Postbank NV ( 692J0060). 

Økokrim har for Høyesterett bestridt at man av noen av de nevnte traktattekster eller domstolsavgjørelser kan 
utlede noe forbud mot at forklaringene fremlegges som bevis. Det gjelder også dommen i Funke-saken, som 
etter aktors mening på flere måter adskiller seg fra problemstillingen i den foreliggende sak. 

Jeg kan for min del ikke se at de to første grunnlag har noe for seg. Om de tiltalte etter vanlig rettergang 
skulle bli dømt i byretten i samsvar med tiltalen, kan det umulig sies at deres skyld ikke er blitt "bevist etter 
loven" - eller som det heter i den engelske tekst: "proved guilty according to law" - ved at forklaringene til 
prismyndighetene har foreligget som dokumentbevis i saken. Forklaringene er som nevnt istandbragt på fullt 
lovlig måte. Heller ikke kan det være grunnlag for å si at prinsippet om "equality of arms" er blitt krenket, all 
den stund de tiltalte og deres forsvarere på vanlig måte vil ha hatt anledning til i retten å avhøre ethvert vitne 
som påberopes mot dem og selv føre de forsvarsvitner 
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 de ønsker. Dermed må etter min mening de minimumskrav EMK art. 6 (3) (d) stiller, være oppfylt. 
 

Det tredje grunnlaget, forbudet mot selvinkriminering, har krav på en noe nærmere vurdering. 
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Etter FN-konvensjonens art. 14 (3) (g) har enhver "ved behandlingen av en siktelse mot ham for en straffbar 
handling" - i den engelske tekst "in the determination of any criminal charge against him" - rett til ikke "å bli 
tvunget til å vitne mot seg selv eller til å erkjenne seg skyldig". Noen slik uttrykkelig bestemmelse finnes ikke i 
EMK. Men det er lagt til grunn av Menneskerettighetsdomstolen at en tilsvarende rettssikkerhetsgaranti gjelder 
også innenfor EMK's område, knyttet til begrepet "fair trial". Tilsvarende er for øvrig lagt til grunn av EF-
domstolen. 

Forbudet mot at noen skal tvinges til å innrømme egen skyld gjelder altså ved behandlingen av "a criminal 
charge" mot vedkommende, og det må bety når straffesak er innledet. Dette krav oppfylles som jeg før har 
påpekt, av vår norske straffeprosesslov. Det anføres imidlertid av de tiltalte at Menneskerettighetsdomstolen i 
Funke-saken har gitt forbudet en videre rekkevidde, slik at også bruken av "selvinkriminerende" opplysninger 
som en siktet er blitt pålagt å fremskaffe på et tidligere stadium av saken - på "kontrollstadiet" - må ansees 
konvensjonsstridig. 

Jean-Gustave Funke, som var en tysk borger bosatt i Frankrike, var mistenkt for å ha overtrådt fransk 
valutaeller tollovgivning - "regulations governing financial dealings with foreign countries". Etter en 
husundersøkelse hvor det ble tatt beslag i visse dokumenter, ble Funke av franske tollmyndigheter pålagt å 
fremlegge ytterligere dokumenter som ble antatt å gi bevis for overtredelsen. Funke nektet, og ble av 
politiretten i Strasbourg og, etter anke, av appellretten i Colmar under henvisning til bestemmelser i fransk 
tollovgivning pålagt å fremskaffe dokumentene, under en løpende mulkt av FRF 50 for hver dag han 
opprettholdt nektelsen. Videre appell til Cour de Cassation førte ikke frem. Funke gjorde for 
Menneskerettighetsdomstolen gjeldende at avgjørelsene krenket prinsippet om at ingen skal tvinges til å bidra 
til sin egen domfellelse. 

Domstolen fant at det forelå brudd på EMK art. 6 og gav følgende begrunnelse (domsgrunnenes pkt. 44): 

"The Court notes that the customs secured Mr Funke's conviction in order to obtain certain documents 
which they believed must exist, although they were not certain of the fact. Being unable or unwilling to 
procure them by some other means, they attempted to compel the applicant himself to provide the evidence 
of offences he had allegedly committed. The special features of customs law (see paragraphs 30-31 above) 
cannot justify such an infringement of the right of anyone "charged with a criminal offence", within the 
autonomous meaning of this expression in Article 6, to remain silent and not to contribute to incriminating 
himself." 

 

Funke-saken gjaldt dokumentfremleggelse, ikke spørsmål om plikt til å gi forklaring. Jeg forstår avgjørelsen 
slik at det domstolen direkte tok standpunkt til, var selve bøteleggelsen av Funke for å tvinge ham til å 
etterkomme fremleggelsespåbudet; spørsmålet om bruk av dokumentene som bevis i en etterfølgende straffesak 
mot Funke ville ha vært 
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 ansett konvensjonsstridig, sies det ikke noe om. Mer vesentlig er det at man etter min oppfatning må forstå 
begrunnelsen slik at domstolen må ha betraktet Funke som siktet, eller iallfall mistenkt, i en straffesak, konferer 
henvisningen til "offences he had allegedly committed" og uttalelsen om at det var hans rettigheter som 
"charged with a criminal offence" som var blitt krenket. - Funke-dommen rører da ikke ved det som er 
problemstillingen i vår sak, siden forklaringene ble opptatt på et tidspunkt da de tiltalte ikke var siktet eller 
mistenkt for straffbare forhold. Som nevnt sikrer norsk straffeprosesslovgivning de personlig tiltalte retten til å 
"remain silent and not to contribute to incriminating himself". 

Under enhver omstendighet finner jeg ikke grunnlag i domstolens knappe begrunnelse i Funke-saken for, slik 
de tiltalte vil gjøre, å trekke den slutning at det skulle være i strid med påbudet om "fair trial" å bruke de 
forklaringssammendrag vår sak gjelder, som bevis i straffesaken. Enn mindre kan det utledes at selve 
forklaringsplikten etter pris- og konkurranselovgivningens regler skulle være konvensjonsstridig. Det ville være 
å tillegge avgjørelsen vidtgående - og etter min mening uoversiktlige - virkninger i norsk intern rett. 
Forsvareren har for øvrig på spørsmål under ankeforhandlingen gitt uttrykk for at de tiltalte ikke bestrider 
forklaringsplikten for prismyndighetene i og for seg. 

De øvrige europeiske domstolsavgjørelser som har vært fremme under prosedyren, og som hver for seg byr 
på spesielle trekk, finner jeg ikke grunn til å gå inn på. Ingen av dem gir etter mitt skjønn grunnlag for å fastslå 
at det vil være i strid med norske traktatforpliktelser om det blir gjort bruk av forklaringene som bevis i 
straffesaken. 

Jeg kommer da til at de tiltaltes kjæremål heller ikke kan føre frem på dette grunnlag. 
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2. Bruken av forklaringene i straffesaken. 

Spørsmålet er så om forklaringene må regnes som avgitt i anledning av saken, slik at de ikke kan fremlegges 
som ordinære dokumentbevis, men bare brukes til "konfrontasjon" overensstemmende med straffeprosessloven 
§ 290, § 296 og § 297. Den sistnevnte bestemmelsen er for øvrig ikke hevdet å være aktuell i saken. 

De tiltaltes prinsipale standpunkt er at forklaringene heller ikke kan tillates brukt på denne måten, de må helt 
avskjæres. Dette får de altså ikke medhold i. De tiltalte har i denne forbindelse også anført at § 290 annet 
punktum og § 296 annet ledds annet punktum bare gir hjemmel for  konfrontasjon med skriftlige erklæringer 
som den tiltalte har gitt frivillig, ikke pliktmessig. Det vises til at lovteksten likestiller skriftlige erklæringer 
med politiforklaringer, som jo vil være avgitt frivillig. - Denne lovforståelse er jeg ikke enig i. 

Subsidiært godtar de tiltalte som nevnt lagmannsrettens avgjørelse på dette punkt. 

Det er da Økokrims kjæremål som her gjenstår å ta stilling til. Hovedanførslene er følgende: 

Lagmannsrettens avgjørelse er uriktig og uheldig. 

Når straffeprosessloven begrenser bruken av skriftlige erklæringer avgitt "i anledning saken" som bevis, må 
det sikte til erklæringer avgitt etter at straffesak er innledet, ved siktelse eller forfølgning mot en mistenkt. 
Ordlyden i § 290 og § 296, som sidestiller slike erklæringer med 
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 forklaringer gitt til politiet eller i rettsbok - som jo forutsetter at straffesak er innledet - taler for en slik 
forståelse. Også lovens forarbeider tyder på det; der drøftes så godt som bare hvorvidt politiforklaringer bør 
tillates opplest. 

Økonomiske straffesaker som fremmes i medhold av reguleringslovgivningen vil som regel ha en 
forutgående kontroll- og undersøkelsesfase. Forvaltningens innhenting av bevis og forklaringer på dette 
tidspunkt skjer uten at det er noe mål, iallfall ikke noe hovedformål, å fremme straffesak mot noen. 
Forklaringene i denne saken ble innhentet og nedtegnet på helt regulær måte i medhold av prislovgivningens 
kontrollfullmakter. Det var helt uvisst om det ville bli fremmet noen straffesak. 

Etter Økokrims syn innebar ikke den tidligere bestemmelsen i ophl § 18 at det skulle gjelde andre og 
strengere grenser for opplesning av forklaringer i prissaker enn ellers. Den gir heller ikke grunnlag for å slutte 
at lovgiveren har betraktet forklaringer innhentet på kontrollstadiet som avgitt i anledning av straffesaken. 

Reelle og rettstekniske hensyn taler etter Økokrims oppfatning sterkt mot lagmannsrettens lovforståelse. 
Forklaringene som er avgitt av de impliserte i denne saken vil åpenbart ha stor bevisverdi. Bestemmelsene i 
straffeprosessloven § 290 og § 296 tilsikter å vareta bevisumiddelbarheten, ikke å nekte domstolen tilgang til 
det beste bevis. Når forklaringene ikke kan fremlegges, men bare brukes til konfrontasjon, vil det skade sakens 
opplysning. De tiltalte og vitnene vil få all mulig anledning til å forklare seg muntlig i retten. Når 
lagmannsretten er kommet til at forklaringene er avgitt "i anledning saken", synes den å ha lagt avgjørende vekt 
på at det i Prisdirektoratet forelå informasjon "som ga mistanke om ulovlig prissamarbeid". Dette - at 
kontrollorganenes mistanke skal være utslagsgivende - er et rettsteknisk uheldig kriterium, som vil være egnet 
til å skape tvil og strid om fremleggelsesadgangen. 

Jeg er også her enig i lagmannsrettens lovforståelse. 

Som det fremgår av kjæremålsutvalgets gjennomgåelse av forhistorien til kontrollfullmaktene i 
prislovgivningen i kjennelsen i Rt-1976-1446 flg, har det lenge vært anerkjent at opplysningsplikten på 
kontrollstadiet gjelder uten de begrensninger som straffeprosessloven oppstiller når straffesak er reist. Jeg viser 
også til uttalelsen om dette i Rt-1976-1219, på side 1221. Det har ikke vært ansett til hinder for dette om 
forvaltningen, for sin del, har hatt en mer eller mindre begrunnet mistanke om straffbare forhold. Spørsmålet 
om straffeprosessloven setter grenser for hvorledes opplysningene kan benyttes i en etterfølgende straffesak, er 
imidlertid ikke drøftet i noen av disse avgjørelsene, og noen rettspraksis ellers som tar stilling til spørsmålet, 
synes ikke å foreligge. 

Jeg er som lagmannsretten kommet til at forklaringene i vår sak må ansees som erklæringer avgitt "i 
anledning saken" i straffeprosesslovens forstand, og at de derfor bare kan brukes under hovedforhandlingen 
innenfor de rammer som § 290 og § 296 setter, det vil si til "konfrontasjon" med de tiltaltes og vitnenes 
muntlige forklaringer. 
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Jeg ser det slik at det også her må legges betydelig vekt på den nå opphevede § 18 i oppehaldsloven og den 
lovhistorie som knytter seg til den. Jeg viser til det jeg har sagt om dette i tilknytning til hovedspørsmål 1. 
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 Man kommer ikke forbi, mener jeg, at de lovgivende myndigheter med å opprettholde § 18 i loven må ha ment 
at opplesning av forklaringer innhentet av Statens pristilsyn i medhold av lovens § 7, skulle være undergitt de 
begrensninger som fulgte av den gamle straffeprosesslov om opplesning av utenrettslige erklæringer, med de 
tilleggsvilkår som § 18 selv satte. Når så lovgiveren opphevet bestemmelsen ved straffeprosessloven av 1981, 
må det ha vært forutsatt at opplesning av slike forklaringer fra nå av ville reguleres av den nye lovens 
bestemmelser om skriftlige erklæringer avgitt "i anledning saken". 

Jeg kan heller ikke se at det er unaturlig å gi disse bestemmelsene anvendelse på forklaringer som er avgitt til 
prismyndighetene under deres kontrollvirksomhet. Riktignok tar ikke utøvelsen av kontroll primært sikte på 
tilretteleggelse av en straffesak. Men når kontrollen leder frem til at straffesak blir fremmet, taler gode grunner 
for å anvende bestemmelsene om utenrettslige forklaringer også på forklaringer avgitt på kontrollstadiet. 

Jeg kommer således til at hverken de tiltaltes eller Økokrims kjæremål kan føre frem og stemmer for denne 
 

kjennelse: 
 

Kjæremålene forkastes.
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Høyesterett - Rt-1991-1096 (405-91) 
Instans Høyesterett - kjennelse 
Dato 1991-10-08 
Publisert Rt-1991-1096 (405-91) 
Stikkord Straffeprosess. Spørsmål om avskjæring av bevis. 
Sammendrag Høyesterett opprettholdt lagmannsrettens kjennelse om å nekte opplesning av politiforklaring 

opptatt i utlandet uten at forsvarer var tilstede slik at tiltalte ikke var gitt adgang til å stille 
spørsmål. Det dreiet seg om et avgjørende vitne der tiltalte normalt må være gitt adgang til å 
stille spørsmål til vitnet. Spørsmålet må vurderes i forhold til grunnprinsippet om at tiltalte har 
krav på en betryggende og rettferdig rettergang, jfr. Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950 artikkel 6 nr. 3 d, jfr. artikkel 6 nr. 1, jfr. 
straffeprosessloven § 297. - Når forklaringen nektes opplest, må et alminnelig utgangspunkt 
være at også forklaring fra dem som har opptatt den, avskjæres. 

Saksgang L.nr. 132B/1991, snr. 131/91. 
Parter Aktor: statsadvokat Tor-Geir Myhrer mot D (Forsvarer: advokat Hans Stenberg-Nilsen). 
Forfatter Lund, Skåre, Schei, Gussgard, Holmøy. 
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Dommer Lund: Statsadvokatene i Rogaland utferdiget 1. februar 1991 tiltalebeslutning mot D for 
overtredelser av straffeloven § 162 annet ledd jf. første og femte ledd. De straffbare forhold var beskrevet slik: 
"1. ... 

 

a) I begynnelsen av 1989 kjøpte han, sammen med A ca 6 kg hasjisj av B i Groningen, Nederland. 
 

b) Den 11. desember 1989 i Groningen, Nederland, kjøpte han 5,983 kg hasjisj av B, idet A kjøpte stoffet 
etter forutgående avtale med D, som hadde finansiert innkjøpet samt reisen. 

 

2. ... 
 

a) I begynnelsen av 1989 innførte han, eller medvirket han til å innføre fra Nederland til Norge ca 6 kg 
hasjisj. 

 

b) Tirsdag 12. desember 1989 innførte han fra Nederland til Vest-Tyskland 5,892 kg hasjisj. Hasjisen ble 
kjøpt av A i Nederland og finansiert av D. Stoffet, som ble beslaglagt da C ble stoppet i tollkontroll ved 
grenseovergangen Frøslev ved den dansk/tyske grense, skulle etter forutgående avtale overleveres D i 
Norge." 

 

Ved Gulating lagmannsretts dom av 18. april 1991 ble D domfelt for de forhold som omhandles i 
tiltalebeslutningens punkt 1 b og 2 b og frifunnet for de forhold som er omhandlet i punkt 1 a og 2 a. 
Tiltalebeslutningen omfattet også en overtredelse av militære straffelov § 34 annet ledd, et forhold tiltalte ble 
domfelt for, men som ikke har interesse for det spørsmål anken gjelder. 

Frifinnelsesdommen, som er i samsvar med den påstand aktor nedla under hovedforhandlingen, ble avsagt 
etter at lagmannsretten ved kjennelse hadde avskåret bevisførsel om den forklaring vitnet B hadde avgitt til 
nederlandsk politi. Retten avskar både opplesning av Bs politiforklaring og vitneførsel om innholdet i 
forklaringen fra to norske polititjenestemenn som hadde vært med under avhøret av ham. 

Bs forklaring ble avgitt uten at tiltalte eller hans forsvarer var gitt anledning til å stille spørsmål til ham. 
Lagmannsretten fant at bevisførsel om innholdet i forklaringen ikke ville være "... i samsvar med det prinsipp 
om "fair trial" som er nedfelt i Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 6 nr. 3 d sammenholdt med artikkel 6 
nr. 1...". 

Det nærmere saksforhold fremgår av kjennelsen og av lagmannsrettens dom. 

Statsadvokatene i Rogaland har anket over saksbehandlingen for så vidt angår den frifinnende del av 
dommen. Anken er begrunnet i at det etter påtalemyndighetens oppfatning var uriktig av lagmannsretten å 
avskjære opplesning av Bs politiforklaring og nekte de norske polititjenestemennene å forklare seg om 
innholdet i den. 
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Partenes anførsler for Høyesterett samsvarer i hovedsak med det som ble gjort gjeldende for lagmannsretten. 
Noen er nye for Høyesterett. Jeg kommer tilbake til anførslene i min senere drøftelse. 

Jeg er kommet til at anken ikke kan føre frem. 

Spørsmålet i saken gjelder rekkevidden av straffeprosessens krav om at tiltalte normalt skal gis anledning til å 
utspørre vitner, et krav som springer ut av grunnprinsippet om å sikre tiltalte en betryggende og rettferdig 
rettergang. 
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Innledningsvis peker jeg på at vilkårene for opplesning av Bs forklaring etter straffeprosessloven § 297 isolert 
sett var oppfylt; muntlig avhør av B for den dømmende rett var ikke mulig. Påtalemyndigheten har også gått 
frem i samsvar med straffeprosessloven § 269 første ledd første punktum. B nektet å avgi forklaring for retten, 
og det er på det rene at det derfor ikke lot seg gjøre å foreta rettslig avhør av ham i Nederland, jf. § 269 første 
ledd annet punktum. 

Det er uenighet om bakgrunnen for at B ble avhørt uten at Ds forsvarer var til stede. Forsvareren for 
Høyesterett har gjort gjeldende at han burde vært gitt anledning til dette. Aktor har på sin side fremhevet at man 
hadde tatt sikte på å få til kontradiksjon under rettslig avhør av B, men at dette som nevnt ikke lot seg 
gjennomføre. 

Til dette vil jeg bemerke: Det er opplyst at to norske polititjenestemenn reiste til Groningen i Nederland for å 
bringe på det rene om han var villig til å avgi rettslig forklaring. Samtidig var det avklart med Ds forsvarer at 
han eventuelt skulle komme etter i løpet av et par dager for å være til stede under det rettslige avhør. Da det 
viste seg at B - av grunner det er unødvendig å komme inn på - bare ville avgi forklaring for politiet, måtte det 
etter min oppfatning vært nærliggende å varsle forsvareren om dette og gitt ham anledning til å være til stede 
under politiavhøret, selv om dette ville innebære et par dagers utsettelse. Dette så meget mer som det var klart 
at B heller ikke ville komme til å avgi forklaring direkte for den dømmende rett. I stedet ble avhøret avviklet 
umiddelbart. Jeg finner i denne forbindelse grunn til å understreke at hvis det forut for hovedforhandlingen er 
utsikter til at et sentralt vitne ikke vil forklare seg for den dømmende rett, vil det være av vesentlig betydning at 
etterforskningen innrettes med dette for øye. 

Aktor har gjort gjeldende at tiltalte og hans forsvarer i ettertid ikke benyttet de muligheter som forelå til å 
imøtegå Bs forklaring og kreve ytterligere etterforskningsskritt iverksatt. Ds forsvarer har bestridt dette. 

Slik denne saken ligger an, finner jeg ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet, men nøyer meg med å 
konstatere at det ikke er påvist hvilke konkrete forsvarsmuligheter som ikke er utnyttet, muligheter som for 
øvrig må ses i forhold til verdien av å stille spørsmål direkte til vitnet. 

Det nærmere innhold i kravet om at tiltalte skal gis adgang til å utspørre vitner er behandlet i flere avgjørelser 
av Høyesterett med utgangspunkt i Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 6 nr. 3 d sammenholdt med 
artikkel 6 nr. 1. I Høyesteretts dom i Rt-1990-319 gis det på 321 uttrykk for at forsvaret etter konvensjonen "as 
a rule" må gis anledning til å stille spørsmål til vitnet, enten når forklaringen blir gitt eller senere, og at det "I 
reservasjonen - "as a rule" - synes å ligge at det må foretas en helhetsvurdering med utgangspunkt i det 
grunnleggende krav om "fair trial"." 

Innholdet i denne helhetsvurdering ble nærmere utdypet i dommen i Rt-1990-1221. Her ble det lagt til grunn 
at spørsmålet om bevisavskjæring beror på en totalvurdering hvor samspillet mellom den forklaring som kreves 
avskåret og de øvrige bevis i saken er av vesentlig betydning. Kommer domstolen etter en slik totalvurdering til 
at en fellende dom hovedsakelig vil måtte bygge på denne forklaring, tilsier normalt hensynet til en 
betryggende rettergang at forklaringen avskjæres. 
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 Denne rettsoppfatning ligger også til grunn for lagmannsrettens kjennelse. 

Lagmannsretten tok spørsmålet om bevisavskjæring opp etter at den øvrige bevisførsel var avsluttet. Det 
konkrete saksforhold vurderes slik: 

"Avgjørende for lagmannsretten har vært at det er tale om en helt avgjørende bevisførsel vedrørende et punkt 
i tiltalebeslutningen som gjelder et alvorlig straffbart forhold, og hvor forholdet er at tiltalte ved sin forsvarer 
ikke på noe tidspunkt forut for hovedforhandlingen er gitt anledning til å stille spørsmål til vitnet. For det 
aktuelle punktet i tiltalebeslutningen er forholdet at det ikke er tilbudt andre bevis enn Bs forklaring, slik at en 
eventuell straffellelse på dette punkt i tiltalebeslutningen utelukkende vil måtte hvile på dette bevistilbudet." 
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Aktor har reservert seg mot lagmannsrettens bevisvurdering. Han har henvist til at det ut over Bs 
politiforklaring foreligger omstendigheter - riktignok ikke konkret relatert til det straffbare forhold - som 
indikerer at D var skyldig. Han hadde i det aktuelle tidsrom drevet en omfattende reisevirksomhet i Nederland, 
uten noe fornuftig formål, og hadde - det fremgår av hans egen forklaring - møtt B i dennes kaffebar. En 
regnskapskladd som ble beslaglagt hos D og dokumentert for lagmannsretten er åpenbart et narkotikaregnskap 
for hans mellomværende med A som også er dømt for narkotikaforbrytelse. Dessuten har D, ifølge sin 
medskyldige C, fortalt at han hadde innført hasj til Norge ved flere anledninger. 

Jeg kan ikke se at disse omstendigheter i nevneverdig grad rokker ved rettens vurdering, en vurdering som 
dessuten bygger på umiddelbar bevisførsel med avhør av blant annet A og C. Slik jeg oppfatter aktors 
prosedyre er det heller ikke bestridt at en domfellelse hovedsaklig ville måtte baseres på Bs forklaring, men det 
fremheves at disse omstendighetene støtter Bs forklaring og vises i denne forbindelse til 
Menneskerettighetsdomstolens avgjørelse av 26. april 1991, "Asch-saken" ( EMD-1986-12398). Jeg går ikke 
nærmere inn på denne avgjørelsen, hvor forholdene lå annerledes an enn i denne sak. 

Aktor har først og fremst anført at det i helhetsvurderingen må legges vesentlig vekt på at Bs forklaring - som 
omfatter en rekke etterprøvbare uttalelser også om andre forhold enn den forbrytelse D ble frifunnet for - har en 
høy grad av troverdighet. Det er derfor ikke avgjørende at forklaringen er bærebjelken i påtalemyndighetens 
bevisførsel. Til støtte for sitt syn har aktor vist til en uttalelse i dommen i Rt-1990-319 hvoretter det i 
helhetsvurderingen må ".. legges vekt på om det finnes muligheter for annen bevisførsel om skyldspørsmålet, 
herunder om vitnets troverdighet." Denne uttalelsen har etter min mening det siktepunkt at tiltalte må få adgang 
til å forsvare seg ved spørsmål rettet mot vitnets troverdighet. Dreier det seg om en avgjørende vitneforklaring, 
må tiltalte normalt være gitt adgang til dette direkte overfor vitnet selv. Forholdene kan imidlertid ligge slik an 
at vitnets troverdighet, vurdert på grunnlag av andre bevis, vil kunne tillegges vekt i helhetsvurderingen. Det 
kan blant annet gjøre seg spesielle hensyn gjeldende ved avhør av barn i sedelighetssaker, jf. dommen i Rt-
1990-319. Det må alltid has for øye at avskjæringsspørsmålet skal vurderes i lys av det grunnleggende prinsipp 
om en betryggende og rettferdig rettergang. 
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I helhetsvurderingen må det etter påtalemyndighetens oppfatning tillegges vekt at avskjæringsspørsmålet i 
denne sak i realiteten bare angår straffutmålingen; spørsmålet er av betydning for den del av tiltalen som ikke 
var erkjent, ikke for om tiltalte i det hele tatt kunne domfelles. Jeg ser ikke bort fra at denne argumentasjon kan 
ha sin gyldighet i særlige tilfeller. I den foreliggende sak, hvor det er tale om et selvstendig og alvorlig 
straffbart forhold, må det imidlertid være uten betydning at tiltalte i henhold til sin erkjennelse kunne domfelles 
for en annen narkotikaforbrytelse. 

Aktor har videre anført at det under enhver omstendighet var uriktig å avskjære de to norske 
polititjenestemenn som var med under avhøret av B fra å forklare seg om innholdet i hans politiforklaring. Om 
dette har lagmannsretten uttalt: 

"Av det forhold at Bs politiforklaring ikke tillates opplest under hovedforhandlingen følger ikke uten videre 
at påtalemyndighetens bevistilbud vedrørende rettslig forklaring fra de norske politibetjenter om forklaringens 
innhold også må avskjæres. Slik forholdene ligger an i denne saken, finner lagmannsretten det likevel klart at 
prinsippet om "fair trial" også må føre til at påtalemyndighetens bevistilbud for så vidt gjelder rettslige 
forklaringer fra de norske polititjenestemenn om forklaringens innhold må avskjæres." 

Jeg er enig i det som her sies. Hvis en avgjørelse om å avskjære opplesning av en vitneforklaring skal ha noen 
realitet, må et alminnelig utgangspunkt være at avskjæringen også omfatter vitneførsel om innholdet i 
forklaringen fra dem som har opptatt den. Spørsmålet om hvor langt dette utgangspunkt rekker kan nok være 
problematisk, men er det etter min mening ikke i denne sak. 

Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Anken forkastes.
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Høyesterett - Rt-1990-1008 (355-90) 
Instans Høyesterett - kjennelse 
Dato 1990-10-26 
Publisert Rt-1990-1008 (355-90) 
Stikkord Heleri m.v. Saksbehandling - spørsmål om bruk av såkalt "overskuddsinformasjon" som bevis. 

Straffutmåling. Personvern. 
Sammendrag 39-årig, tidligere straffet mann ble idømt ubetinget fengsel i to år og fire måneder for heleri 

(straffeloven § 318, jfr. § 317) og for fartsoverskridelse (vegtrafikkloven § 5). I straffen 
inngikk tidligere dom og reststraff. Saksbehandlingsanken ble forgjeves begrunnet med at 
påtalemyndigheten urettmessig hadde brukt et fotografi tatt ved automatisk trafikkontroll som 
bevis også for andre straffbare forhold enn trafikkforseelsen. I utgangspunktet har partene 
anledning til å føre de bevis de ønsker vedrørende saken. Innskrenkningene som følger av 
f.eks. straffeprosessloven § 118 og § 134 kom ikke til anvendelse i dette tilfelle. - 
Justisdepartementets instruks av 4. januar 1989 om begrenset bruk av trafikkfotografiene, er en 
intern instruks, gitt uten hjemmel i lov, og begrenser ikke domstolenes rett til i straffesaker å 
tillate bruk av fotobevis ervervet ved automatisk trafikkontroll som bevis. - 
Personvernhensynet var ikke avgjørende. Skilting varslet at veien var overvåket ved 
automatisk trafikkontroll. Bilføreren kunne således unngå at fotografi ble tatt. 

Saksgang L.nr 136B/1990, snr 143/1990 
Parter Aktor: statsadvokat Bjørn Kristensen mot A (Forsvarer: advokat Johan Hjort). 
Forfatter Gussgard, Hellesylt, Dolva, Rygg og Justitiarius Sandene. 
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Dommer Gussgard: Stavanger byrett avsa 18. mai 1990 dom med slik domsslutning: 

"A, født 0.0.1951, dømmes for overtredelse av straffeloven § 318 annet ledd jfr. § 317, første ledd og 
overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd jfr. § 5, første ledd sammenholdt med straffeloven § 63 annet 
ledd og som fellesstraff med dom av 21. april 1986 fra Jæren herredsrett og dom av 26. november 1987 fra 
Gulating lagmannsrett med en samlet resttid 1 år og 335 dager jfr. fengselsloven § 41 og straffeloven § 54, nr. 3 
til fengsel i 2 -to- år og 4 -fire- måneder. 

Til fradrag i den utmålte straff går 123 - etthundretjuetre- dager for utholdt varetektsarrest. 

A frifinnes for overtredelse av straffeloven § 258 jfr. § 257 og for overtredelse av straffeloven § 260 tredje 
ledd jfr. første ledd." 

Saksforholdet og domfeltes personlige forhold fremgår av byrettens dom. 

Domfelte har begjært fornyet behandling, subsidiært har han anket over saksbehandlingen og 
straffutmålingen. Høyesteretts kjæremålsutvalg besluttet å nekte lagmannsrettsbehandling, men henviste anken 
til Høyesterett. 

Jeg er kommet til at det ikke foreligger noen saksbehandlingsfeil, og at anken over straffutmålingen ikke kan 
gis medhold. 

Anken over saksbehandlingen er begrunnet i to forhold. 

Domfelte har i egne brev anført at rettens formann urettmessig avbrøt hans forklaring i retten, slik at han ikke 
fikk gi en sammenhengende og fullstendig forklaring, særlig ikke om heleriforholdet. Jeg kan ikke se at det i 
forbindelse med domfeltes forklaring er begått noen saksbehandlingsfeil som kan ha hatt betydning for 
resultatet. 

Tiltalen mot domfelte punkt I gjaldt forbrytelse mot straffeloven § 258, jf § 257, subsidiært straffeloven § 318 
annet ledd, jf § 317 første ledd. Han ble frifunnet for grovt tyveri, men dømt for heleri. Han ble dømt også for 
bilbrukstyveri, et forhold som hadde sammenheng med heleriforholdet. 

I ankeerklæringen er det vist til at et sentralt bevis i saken fra påtalemyndighetens side var et fotografi tatt ved 
automatisk trafikkontroll 2. januar 1990. Tiltalte har erkjent at han denne dato kjørte med en hastighet av 85 
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km/t på et sted der fartsgrensen var 70 km/t. Forholdet er tatt med i tiltalens punkt IV og han er dømt for dette. 
Påtalemyndigheten påberopte fotografiet ikke bare som bevis for fartsovertredelsen, men også som bevis for 
det grove tyveriet. Etter domfeltes mening kunne påtalemyndigheten ikke bruke dette fotografiet som 
bevismiddel for andre forhold enn trafikkforseelsen. Selv om han ble frifunnet for tyveriet, forstår jeg ham slik 
at han mener fotografiet har hatt betydning for domfellelsen for heleri og bilbrukstyveri. 

Som begrunnelse for sin anførsel om at det var ulovlig å bruke fotografiet som bevis for andre forhold enn 
trafikkforseelsen, har domfelte bl a vist til St meld nr 18 (1986-87) Om trafikksikkerhet og trafikkopplæring, 
side 25 om automatisk trafikkontroll. Her er behandlet to modeller for slik kontroll. Det første alternativet 
innebar at kjøretøyet ble fotografert forfra for å kunne identifisere føreren. Departementet forutsatte at det måtte 
innføres faste rutiner for svartsladding av kjøretøyets 
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 passasjerside for å ivareta personvernet. Uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling var innhentet, og i 
meldingen var det bl a sitert følgende fra uttalelsen. 

"Lovavdelingen antar at hensynet til personvernet ikke representerer noen avgjørende innvending mot bruk 
av modell I, forutsatt at passasjersiden på fotografiene svartsladdes, og at fotografiene ikke benyttes til andre 
formål enn de er innhentet for." 

Domfelte hevder at både departementet og Stortinget, når alternativ I ble valgt, forutsatte at fotografiene ikke 
skulle brukes som bevis for andre forhold enn trafikkforseelsen. 

Videre har domfelte vist til Justisdepartementets instruks av 4. januar 1989 om automatisk trafikkontroll pkt 2 
om personvernhensyn, der det bl a heter: "Fotografiene må ikke benyttes til andre formål enn de er innhentet 
for." Domfelte er enig i at dette er en intern instruks, gitt uten direkte lovhjemmel, men Stortingets antatte 
forutsetning om begrenset bruk av fotografiene, må gi tilstrekkelig hjemmel. Ut fra generelle rettsprinsipper må 
det kreves hjemmel i lov for å kunne bruke disse fotografiene til annet formål enn de er innhentet for. Den 
"overskuddsinformasjon" de kan gi, har påtalemyndigheten etter hans mening ikke rett til å bruke, og 
domstolene kan da ikke ha anledning til å benytte fotografiet som bevis for andre straffbare forhold enn den 
trafikkforseelse som ble registrert da fotografiet ble tatt. 

Domfelte har pekt på situasjonen ved telefonkontroll etter midlertidig lov av 17. desember 1976 nr 99 ved 
etterforskning av overtredelser av narkotikalovgivningen. Det er vist til forskrifter til loven, gitt ved kgl res av 
19. januar 1979 med senere endringer, særlig til § 8. Det anses på det rene at "overskuddsinformasjon" som 
politiet får ved slik avlytting, ikke kan brukes i etterforsknings- eller bevisøyemed for forhold som ikke gjelder 
overtredelse av narkotikalovgivningen. 

Domfelte har fremhevet betydningen av personvern når nye tekniske etterforskningsmetoder blir tatt i bruk, 
som automatisk fotografering ved fartsovertredelser. Etter hans mening tilligger det Stortinget, ikke 
domstolene, å avgjøre om fotografiene skal kunne brukes ut over det formål de er ment å ivareta. 

Som nevnt er jeg kommet til at det ikke foreligger noen saksbehandlingsfeil. 

Etter norsk straffeprosess har partene i utgangspunktet anledning til å føre de bevis de ønsker vedrørende 
saken. Denne forutsetning er ikke direkte kommet til uttrykk i loven, men hovedregelen er likevel klar. 
Straffeprosessloven inneholder visse bestemmelser som innskrenker denne rett, f eks i § 118 og § 134. Selv om 
et bevistilbud ikke er avskåret ved direkte lovbestemmelse, kan det være tilfelle der påtalemyndigheten likevel 
ikke kan tillates å føre beviset. Spørsmålet kan oppstå i forbindelse med bevis fremskaffet på ulovlig måte. 
Fotobeviset som denne saken gjelder, ble imidlertid ikke fremskaffet på ulovlig måte, og det er etter min 
mening ikke naturlig å trekke noen parallell fra disse tilfellene til forholdet i nærværende sak. 

Domfelte har vist til Stortingsmelding nr 18 (1986-87) og den uttalelse fra lovavdelingen som er sitert der. Ut 
over sitatet inneholder 
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 ikke meldingen noen nærmere utdypning av hva som ligger i uttalelsen om bruken av fotografiene, og hvilke 
konsekvenser en eventuelt begrenset bruk ville få i forhold til straffeprosesslovens system for bevisføring. I 
Samferdselskomiteens innstilling (Innst S nr 97 (1986-87) side 14 heter det om automatisk trafikkontroll bl a: 

"Komiteen gir sin prinsippielle tilslutning til innføring av automatisk trafikkovervåking. 

Komiteen anbefaler alternativ I fordi dette kan identifisere føreren. 
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Komiteen finner at personvernhensynet vil bli ivaretatt med faste regler for svartsladding av kjøretøyets 
passasjerside." 

I Stortingets forhandlinger vedrørende meldingen har jeg ikke funnet noe av interesse for foreliggende 
spørsmål. Det foreligger etter det jeg kan se, ikke noe holdepunkt for at Stortinget har sluttet seg til det 
synspunkt lovavdelingen hadde uttrykt om bruken av fotografiene. 

Det er ikke omstridt at Justisdepartementets instruks av 4 januar 1989 om bruken av fotografiene, er en intern 
instruks, gitt uten hjemmel i lov. Den kan dermed ikke begrense domstolenes rett til i straffesaker å tillate bruk 
av fotobevis ervervet ved automatisk trafikkontroll som bevismiddel, uavhengig av hva det straffbare forhold 
gjelder. Jeg nevner at domstolene også har en selvstendig plikt til å sørge for sakens opplysning, jf 
straffeprosessloven § 294. 

I forbindelse med domfeltes henvisning til personvernhensynet, vil jeg peke på at det ved skilting blir varslet 
om at veien er overvåket ved automatisk trafikkontroll. Fotografering utløses bare der bilføreren overtrer 
fartsgrensen for kjøring på veien. Føreren har det således under sin kontroll å unngå at fotografi blir tatt. 

Dersom en ønsker å begrense bruken av omhandlede fotografier, mener jeg dette må lovreguleres, etter en 
nærmere vurdering og utredning. Det må i tilfelle bl a tas standpunkt til hvordan en i praksis skal håndtere en 
situasjon der fotografiet tjener som bevis for overtredelse av vegtrafikkloven, men der tiltalen også gjelder 
andre straffbare forhold, der fotografiet kan ha betydning for bevisvurderingen. 

Jeg er således kommet til at det ikke var uriktig av byretten å tillate bruken av fotografiet som bevismiddel 
også for andre forhold enn trafikkforseelsen. Anken over saksbehandlingen må forkastes. 

Domfelte har også anket over straffutmålingen. Han hevder at straffen er blitt for streng, særlig fordi 
reststraffen på ett år og 335 dager etter delvis soning av de dommer han fikk 21. april 1986 og 26 november 
1987, er inkludert i straffen. Han fremhever at de forhold nevnte dommer gjelder, ligger langt tilbake i tid, og at 
dommen 26. november 1987 gjelder helt andre forhold enn dem han nå dømmes for. 

Jeg er kommet til at anken over straffutmålingen ikke kan føre frem. Domfelte ble prøveløslatt 20. oktober 
1989 etter relativt langvarig soning. Han ble særskilt underrettet om vilkårene for prøveløslatelsen, og hadde all 
grunn til å regne med at han ville måtte sone reststraffen ved nye lovbrudd. Likevel begår han nye straffbare 
handlinger allerede 23. desember 1989. Jeg finner ikke den utmålte straff uforholdsmessig streng. 

Domfelte har vært holdt i varetekt til han ble løslatt 8 august 1990, 
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 og tilkommer fradrag for ytterligere 82 dager, dvs 205 dagers varetektsfradrag. 

Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Anken forkastes. 

I straffen fragår 205 - tohundreogfem - dager for varetektsfengsel.
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Høyesterett - Rt-1990-319 (75-90) 
Instans Høyesterett - kjennelse 
Dato 1990-03-12 
Publisert Rt-1990-319 (75-90) 
Stikkord Sedelighetsforbrytelse. Saksbehandling. Lovanvendelse. Menneskerettighetskonvensjon. 

Straffutmåling. 
Sammendrag 29-årig, ustraffet mann ble idømt åtte måneder ubetinget fengsel for utuktig omgang med en 

fem år gammel pike (straffeloven § 195 første ledd, 1. straffalternativ). - Det ble ansett som 
utuktig omgang at han hadde ført en finger inn i pikens rektum. - Det var ingen 
saksbehandlingsfeil at lagmannsretten i dette tilfelle ikke hadde utsatt saken for at det skulle 
foretas nytt dommeravhør av piken, jfr straffeprosessloven § 293 og § 294. Disse 
bestemmelser må tolkes og anvendes i samsvar med art. 6 nr. 1 og nr. 3 d i Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon, og de tilsvarende bestemmelser i FN's konvensjon om sivile og 
politiske rettigheter art. 14, jfr. straffeprosessloven § 4. Uttalelser om forholdet mellom nevnte 
art. 6 og straffeprosessloven § 239 om dommeravhør av barn. 

Saksgang L.nr 49B/1990, snr 303/1989. 
Parter Aktor kst førstestatsadvokat Lasse Qvigstad mot A (Forsvarer: advokat Eilert Stang Lund). 
Forfatter Skåre, Borchsenius, Gjølstad, Christiansen og Justitiarius Sandene. 

 
 

Dommer Skåre: Eidsivating lagmannsrett avsa 1. november 1989 dom med slik domsslutning: 
"1. A, født 0.0.1961, dømmes for forbrytelse mot straffeloven § 195, første ledd, første straffalternativ til en 

straff av fengsel i 8 - åtte - måneder. Til fradrag i straffen kommer 2 - to - dager for utholdt varetektsarrest. 
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2. A dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige med 3.000- tretusen - kroner." 
 

Om saksforholdet og den domfeltes personlige forhold viser jeg til lagmannsrettens domsgrunner. 

Domfelte har anket over dommen. Anken gjelder saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen. 

Jeg behandler først saksbehandlingsanken, som etter min mening ikke kan føre fram. 

Fornærmede i saken - en pike på under seks år - forklarte seg ved dommeravhør i mars 1989 - vel to måneder 
etter at den straffbare handling skal ha funnet sted. Ti dager senere forklarte domfelte seg for politiet. 
Tiltalebeslutning ble tatt ut og forsvarer oppnevnt i midten av juli 1989. På grunn av ferieavvikling og 
vanskeligheter med å komme i kontakt med domfelte fordi han var flyttet, fant den første samtale mellom 
domfelte og forsvareren sted i midten av oktober. Forsvareren ba umiddelbart om nytt avhør av fornærmede på 
grunnlag av en spørsmålsliste han hadde utarbeidet. Statsadvokaten nektet å ta anmodningen til følge, og 
lagmannsretten inntok samme standpunkt i beslutning 24. oktober 1989. Spørsmålet ble tatt opp igjen under 
hovedforhandlingen som begynte 30. oktober 1989. Lagmannsretten besluttet ved kjennelse ikke å utsette 
saken. 

Forsvareren har anført at lagmannsretten ved ikke å utsette saken har overtrådt straffeprosessloven § 293 og § 
294. Disse bestemmelser må tolkes og anvendes i samsvar med art. 6 nr. 1 og nr. 3d i Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon, og de tilsvarende bestemmelser i FNs konvensjon om sivile og politiske 
rettigheter art 14. Dette følger av de alminnelige regler om betydningen av slike konvensjoner i norsk rett, og 
dessuten må straffeprosessloven § 4 få betydning i denne forbindelse. 

Når det gjelder forståelsen av art. 6 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, har forsvareren vist til 
to avgjørelser tatt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol - det gjelder sak Unterperinger mot Østerrike 
(1986) ( EMD-1980-9120) og Kostovski mot Nederland (1989) ( EMD-1985-11454). Begge avgjørelser gjelder 
tilfeller hvor domfelte og hans forsvarer ikke hadde fått anledning til å stille spørsmål til et vitne, og i begge 
tilfeller kom domstolen til at det forelå konvensjonsbrudd. Konvensjonsbrudd foreligger også i den 
foreliggende sak fordi lagmannsretten ikke tillot utsettelse for nytt avhør av barnet på grunnlag av forsvarerens 
spørsmål. Subsidiært er gjort gjeldende at domfelte - når man ser lagmannsrettens dom i sammenheng med den 
sene forsvareroppnevnelse - ikke har fått en fair saksbehandling. Forsvareren har nedlagt påstand om 
oppheving. 

Rt-1990-319 (75-90) 
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Jeg finner innledningsvis grunn til å si noe om de regler som gjelder om dommeravhør av barn i straffesaker, 
og om de generelle normer som er utviklet av Menneskerettighetsdomstolen om forsvarerens adgang til å 
eksaminere vitner. 

Utgangspunktet i straffeprosessloven er at vitner skal føres direkte for den dømmende rett og med adgang for 
tiltalte og hans forsvarer til å stille spørsmål. Imidlertid bestemmer § 239 første ledd at ved avhør av vitne 
under 14 år i sedelighetssak, skal dommeren ta imot forklaringen utenfor rettsmøte når han finner det ønskelig 
av hensyn til barnet eller av andre grunner. Han kan i så fall tilkalle en særlig skikket person til å 
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 bistå ved avhøret. Dette skal tas opp på lydbånd når det er mulig. Etter straffeprosessloven § 298 skal barnets 
forklaring ved dommeravhør, i sedelighetssaker tre i stedet for personlig avhør når ikke retten av særlige 
grunner finner at barnet bør gi forklaring under hovedforhandlingen. 

Ved kgl. resolusjon 15. november 1985 er det i medhold av § 239 tredje ledd gitt forskrifter om slike avhør. 
Verken loven eller forskriftene har bestemmelser om adgang for forsvareren eller påtalemyndigheten til å være 
til stede ved avhøret. Etter § 234 annet ledd annet punktum bør gjentatt avhør så vidt mulig søkes unngått. 

Bestemmelsene om dommeravhør av barn i sedelighetssaker ble innført i straffeprosessloven i 1926. 
Bakgrunnen for lovendringen var å skåne barnet og at det ville bli lettere å få en riktig forklaring av det utenfor 
rettsmøte, jf Ot prp nr. 6 (1926) 3. Bestemmelsene var i hovedtrekk de samme som idag. 

Spørsmålet om bestemmelsene i tilstrekkelig grad ivaretar siktedes krav på rettssikkerhet, ble behandlet i 
Straffeprosesslovkomiteens innstilling (1969). Komiteen foreslo i § 245 at påtalemyndigheten og siktedes 
forsvarer skulle varsles og ha rett til å være til stede når det kunne skje uten å forsinke avhøret. De skulle ikke 
ha rett til å stille spørsmål til vitnet, men de skulle kunne be dommeren stille ytterligere spørsmål. For å 
effektivisere siktedes rett ble foreslått at siktede, i sak hvor barneavhør skal foretas eller har funnet sted, skulle 
ha forsvarer med mindre retten fant det unødvendig. 

Forslaget om at forsvarer og påtalemyndighet skulle ha rett til å være til stede, fikk ikke tilslutning fra 
Justisdepartementet, som i likhet med mange høringsinstanser antok at tilstedeværelsen av flere personer lett 
ville kunne få uheldig innvirkning på slike avhør. Departementet fant det bedre at man fortsatte den tidligere 
ordning, men "om nødvendig innkaller barnet til nytt avhør dersom påtalemyndigheten eller forsvareren krever 
det", se Ot prp nr. 35 (1987 9) 190. Denne oppfatning er gjentatt i Ot. prp. nr. 53 ( 1983-84) om 
straffeprosesslovens ikrafttredelse, 77. Straffeprosesslovkomiteens forslag om oppnevnelse av forsvarer sees 
ikke kommentert i noen av disse proposisjoner. 

Når det gjelder Menneskerettighetskonvensjonen art. 6 og Menneskerettighetsdomstolens praksis, viser jeg til 
førstvoterendes fremstilling i sak lnr. 48B/1990 ( Rt-1990-312), som også er avgjort idag. Det er ikke i strid 
med konvensjonen at et vitne avhøres forut for hovedforhandlingen med sikte på at forklaringen skal oppleses 
under denne, men som uttrykt i Kostovski-saken ( (EMD-1985-11454) forutsetter dette at forsvaret "as a rule" 
gis en "adequate and proper opportunity" til å stille spørsmål til vitnet, enten når forklaringen blir gitt eller på et 
senere stadium. I reservasjonen - "as a rule" - synes å ligge at det må foretas en helhetsvurdering med 
utgangspunkt i det grunnleggende krav om "fair trial". I denne forbindelse må det etter de to foreliggende 
avgjørelser legges vekt på om det finnes muligheter for annen bevisførsel om skyldspørsmålet, herunder om 
vitnets troverdighet. 

De generelle synspunkter har etter min mening betydning også når det gjelder spørsmålet om dokumentasjon 
av dommeravhør av barn. Disse tilfellene reiser imidlertid særlige avveiningsproblemer. For vitner generelt 
bygger både vår prosessordning og Menneskerettighetskonvensjonen på at vitnet skal møte i retten med rett for 
forsvaret til å stille direkte spørsmål. For avhør av barn i sedelighetssaker er det i straffeprosessloven 
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 valgt en annen løsning, og denne løsning er ment å skulle ivareta både hensynet til barnet og til at det blir gitt 
en mest mulig riktig forklaring. Det er dommerens oppgave å se til at også hensynet til mistenkte blir ivaretatt. 
Etter uttalelser i Kostovski-saken er disse momenter neppe i seg selv avgjørende, men de må etter min mening 
ha vekt ved en helhetsvurdering ut fra kravet til forsvarlig saksbehandling. 

Jeg er enig med forsvareren i at Menneskerettighetskonvensjonen og de omtalte dommer fra 
Menneskerettighetsdomstolen, er av betydning for tolkingen og anvendelsen av de bestemmelser i 
straffeprosessloven som er relevante i den foreliggende sak, jf førstvoterendes uttalelser om dette i den allerede 
nevnte sak lnr. 48B/1990 ( Rt-1990-312). Jeg skal med dette utgangspunkt se nærmere på den foreliggende sak. 
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Jeg nevner først at det ikke er fremkommet innvendinger mot den måte avhøret er gjennomført på. 
Dommeren ble i dette tilfellet bistått av en politibetjent med særlig erfaring i avhør av barn. Avhøret ble i 
samsvar med reglene tatt opp på lydbånd og dessuten på video. I samsvar med forskriftenes § 7 ga både 
dommeren og politibetjenten en skriftlig uttalelse om barnets troverdighet. 

Etter straffeprosessloven § 293 første ledd kan retten "nekte å utsette forhandlingene av hensyn til bevisførsel 
når den finner at bevisførselen ville være uten betydning eller føre til en forsinkelse eller ulempe som ikke står i 
rimelig forhold til bevisets og sakens betydning". Lagmannsretten bygget på det sistnevnte av de to alternativer 
og i hovedtrekk med følgende begrunnelse: 

Reglene om dommeravhør er utarbeidet for å sikre et skånsomt avhør av barnet, og dommerens 
tilstedeværelse og ansvar for utspørringen vil ivareta også siktedes interesser. Lagmannsretten påpeker konkrete 
forhold som tilsier at nytt avhør her ville være uheldig for barnet, og at det på grunn av spørsmålenes art og den 
lange tid som var gått, var tvilsomt hvilken bevisverdi et nytt avhør ville ha. Dessuten er det pekt på at 
fornærmedes foreldre - som var innkalt som vitner - ville kunne svare på enkelte av spørsmålene. 
Straffeprosessloven § 234 annet ledd annet punktum om at gjentatt avhør så vidt mulig skal unngås, er trukket 
inn i vurderingen. Retten peker dessuten på at påtalemyndigheten har bevisbyrden for tiltaltes skyld, og at 
forsvareren ville kunne gjøre gjeldende de mangler som etter hans mening var knyttet til etterforskningen og 
bevisføringen. 

Lagmannsretten har her gitt en konkret vurdering som ikke bare går på hensynet til barnet, men også trekker 
inn bevisverdien og muligheten for alternativ bevisføring. Dette er etter min mening relevante argumenter både 
etter tradisjonell norsk rett og etter Menneskerettighetskonvensjonen. 

Jeg er enig med lagmannsretten i at det er meget tvilsomt om et nytt avhør av barnet for besvarelse av de 
spørsmål forsvareren ønsket stillet, ville ha noen bevisverdi i dette tilfellet. Barnet var ved 
lagmannsrettsbehandlingen ikke mer enn 6 år og 4 måneder. Anmodningen gjaldt detaljerte spørsmål om 
forhold som lå rundt 10 måneder tilbake i tiden. Muligheten for feilerindring eller fortrengning bedømmer jeg 
som nærliggende. Under disse omstendighetene måtte det være riktig å legge betydelig vekt også på barnets 
interesser. Det ville kunne bety en uforholdsmessig 
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 påkjenning for barnet å skulle forklare seg på nytt og dermed få rippet opp i forhold som det er i ferd med å 
legge bak seg. 

Når det gjelder bevisføringen i lagmannsretten vil jeg for det første bemerke at forsvareren har hatt anledning 
til å påpeke rettssikkerhetsproblemene ved at tilleggsavhør av barnet ikke var foretatt. Jeg peker videre på at 
videoopptaket av barnet ble vist i retten i tilknytning til at en utskrift av avhøret ble dokumentert. Utskriften 
viser at det dreide seg om et omfattende avhør hvor barnet var utspurt inngående. Jeg viser til det jeg tidligere 
har sagt om reglene for dommeravhør, som også skal sikre hensynet til mistenkte. Forsvarerens anmodning om 
tilleggsavhør tok sikte på å skaffe opplysninger for bedømmelsen av barnets troverdighet utover det selve 
avhøret kunne gi. Spørsmålene hadde særlig bakgrunn i opplysninger i anmeldelsen og i en politiforklaring fra 
domfeltes ektefelle. Vedkommende lege som hadde inngitt anmeldelse etter å ha foretatt gynekologisk 
undersøkelse av barnet og mottatt utsagn fra det, forklarte seg for lagmannsretten. Det samme gjorde domfeltes 
ektefelle. Også barnets foreldre avga vitneforklaring. Selv om avhøret av barnet utvilsomt har stått sentralt ved 
avgjørelsen av skyldspørsmålet, måtte det vurderes i sammenheng med andre bevismomenter av vesentlig vekt. 

Jeg kan etter dette ikke se at lagmannsretten har tilsidesatt bestemmelsen i § 293 første ledd. Den har etter 
min mening heller ikke satt til side sin plikt etter § 294 til å våke over at saken blir fullstendig opplyst. Som 
nevnt har jeg i denne forbindelse lagt vekt på de to dommer avsagt av Menneskerettighetsdomstolen. Jeg 
tilføyer at den her foreliggende sak ligger annerledes an enn den sak som er referert i Rt-1976-179, hvor en 
fellende dom i en sedelighetssak ble opphevet av Høyesterett fordi forsvareren ikke hadde fått anledning til å 
stille ytterligere spørsmål ved tilleggsavhør av fornærmede. 

Forsvareren har som allerede nevnt også pekt på det uheldige ved den sene oppnevnelse av forsvarer. Det er 
viktig at barnet avhøres så snart som mulig etter de påståtte handlinger. Skal forsvareren - slik lovforarbeidene 
forutsetter - ha adgang til å be om nytt avhør, bør det være mulighet for å gjøre dette umiddelbart etter det 
første avhør. Forsvareren erkjenner at straffeprosesslovens regler om forsvareroppnevning ikke direkte er 
tilsidesatt, men han hevder at de påpekte forhold kommer inn i en totalvurdering av om domfelte har fått en fair 
behandling. Et slikt krav om betryggende behandling må man kunne innfortolke i straffeprosessloven. Under 
enhver omstendighet er et slikt krav innebygget i Menneskerettighetskonvensjonens art 6. 
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Når det gjelder disse anførsler, viser jeg til at etter straffeprosessloven § 94 første ledd har siktede rett til å la 
seg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Dessuten vil retten etter straffeprosessloven § 100 annet ledd, 
utenfor de tilfeller hvor offentlig forsvarer er påbudt, kunne oppnevne offentlig forsvarer når særlige grunner 
taler for det. Forut for avhøret ble siktede på vanlig måte gjort oppmerksom på sin rett til å ha forsvarer etter § 
94 første ledd, men han tok ikke opp spørsmålet. Spørsmålet om oppnevnelse av offentlig forsvarer etter 
straffeprosessloven § 100 annet ledd kunne eventuelt ha vært tatt opp av påtalemyndigheten av eget tiltak, men 
jeg kan ikke se at påtalemyndigheten hadde tilskyndelse til det. Jeg kan ikke se at forsvarerens anførsler for 
øvrig - 
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 sammenholdt med det som videre skjedde i saken - kan føre til at dommen oppheves. 

Heller ikke lovanvendelsesanken kan etter min mening føre fram. Lagmannsretten bygger på at det har funnet 
sted en form for masturbasjon samt at domfelte har stukket en finger i pikens rektum. Det sistnevnte alternativ 
kan etter forsvarerens mening ikke regnes som "utuktig omgang" - det skulle ha vært regnet som "utuktig 
handling" og bedømt etter straffeloven § 212 annet ledd. Dette er jeg ikke enig i. Det dreier seg om en seksuell 
handling av like alvorlig karakter som de handlinger som etter sikker rettspraksis regnes som utuktig omgang 
etter straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ. 

Jeg ser heller ikke grunn til å nedsette straffen. Jeg er enig med lagmannsretten i at det dreiet seg om en 
alvorlig forbrytelse mot et lite barn. Det må legges til grunn at handlingen var et engangstilfelle og 
lagmannsretten har lagt vekt på dette i formildende retning. Jeg kan ikke se at momentet bør tillegges sterkere 
vekt enn det er gjort av lagmannsretten. 

Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Anken forkastes.

Rt-1990-319 (75-90) 
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Høyesterett - Rt-1990-312 (74-90) 
Instans Høyesterett - kjennelse 
Dato 1990-03-29 
Publisert Rt-1990-312 (74-90) 
Stikkord Vegtrafikkrett m.v. Dødsulykke. Saksbehandling. Menneskerettighetskonvensjoner. 
Sammendrag 21-årig, tidligere straffet mann ble idømt 120 dagers fengsel, hvorav 75 dager ubetinget, for 

bl.a. overtredelse av vegtrafikkloven. - Det ble forgjeves anført som en saksbehandlingsfeil at 
byretten hadde tillatt opplest politiforklaringen til et vitne som ikke møtte, jfr. 
straffeprosessloven § 297. Uttalelser om forholdet mellom norsk rett og Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon, særlig artikkel 6, jfr. straffeprosessloven § 4. Uttalt at hvis det 
dreier seg om helt sentrale vitner, som det er mulig å føre for den dømmende rett, må hensynet 
til tiltaltes rettssikkerhet regelmessig slå igjennom i forhold til utgifter og ulemper ved en 
utsettelse av saken. 

Saksgang L.nr 48B/1990, snr 266/1989. 
Parter Aktor: kst førstestatsadvokat Lasse Qvigstad mot A (Forsvarer: advokat Johan Hjort). 
Forfatter Gjølstad, Christiansen, Skåre, Borchsenius, Justitiarius Sandene. 

 
 

Dommer Gjølstad: Bergen byrett avsa 1. august 1989 dom med slik domsslutning: 
"1. A, født 0.0.1968, dømmes for overtredelse av straffeloven § 258, jfr. § 257, straffeloven § 182 første ledd, 

2. straffalternativ, vegtrafikkloven § 31 første ledd, jfr. samme lov § 3 og vegtrafikkloven § 31, første ledd, 
jfr. samme lov § 24 første ledd, 1. punktum, alt sammenholdt med straffeloven § 62 og § 63, annet ledd, til 
en straff av fengsel i 120 - etthundreogtjue - dager, hvorav 75 
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 - syttifem - dager gjøres ubetinget og fullbyrdelsen utstår for 45 - førtifem - dagers vedkommende med en 
prøvetid på 2 - to - år, jfr. straffeloven § 52 og § 53. 

 

2. Saksomkostninger ilegges ikke." 
 

Når det gjelder det nærmere saksforhold, viser jeg til domsgrunnene. Domfelte har anket over 
saksbehandlingen for så vidt angår post II i hovedtiltalebeslutningen, domfellelsen etter vegtrafikkloven § 31 
første ledd jf § 3. Subsidiært har han anket over straffutmålingen, men denne del av anken er nektet fremmet av 
Høyesteretts kjæremålsutvalg. 

Saksbehandlingsanken har bakgrunn i at byretten - mot domfeltes protest - tillot opplesning av 
politiforklaringen til et vitne, B som var stevnet til hovedforhandlingen, men ikke møtte. 

Domfelte har for Høyesterett anført at vilkårene i straffeprosessloven § 297 for opplesning av politiforklaring 
ikke forelå, idet retten ikke hadde gjort tilstrekkelige forsøk på å få vitnet til å møte. Under enhver 
omstendighet var opplesningen etter domfeltes syn i strid med bestemmelser i Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon. Under henvisning til straffeprosessloven § 4 gjør domfelte gjeldende at i tilfelle 
av motstrid mellom norsk rett og konvensjonen, skal konvensjonen ha forrang. 

Domfeltes anførsler vedrørende Menneskerettighetskonvensjonen er knyttet til artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 d. Det 
er vist til to dommer avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol, dom av 24. november 1986 i sak 
Unterpertinger mot Østerrike ( EMD-1980-9120) og plenumsdom av 20. november 1989 i sak Kostovski mot 
Nederland ( EMD-1985-11454). Av disse avgjørelser utleder domfelte at opplesning av en politiforklaring fra 
et vitne bare kan skje hvor tiltalte eller forsvareren har hatt adgang til å eksaminere vitnet, enten i forbindelse 
med vitnets forklaring for politiet eller for retten. Dette var ikke tilfelle i foreliggende sak. Domfelte mener at 
Bs forklaring hadde betydning både for spørsmålet om det forelå uaktsomhet, og for vurderingen av graden av 
uaktsomhet. Han peker på at ved den fremgangsmåte som ble benyttet, er han berøvet muligheten for gjennom 
eksaminasjon av vitnet å få avklaret forhold og få tilleggsopplysninger, og retten kunne ved vitnets personlige 
fremmøte ha vurdert hennes troverdighet. 

Påtalemyndigheten gjør gjeldende at opplesningen av politiforklaringen verken var i strid med 
straffeprosessloven § 297 eller med Menneskerettighetskonvensjonen. Aktor for Høyesterett har subsidiært 
anført at det ikke uten videre kan utledes av straffeprosessloven § 4 at konvensjonsbestemmelsene i tilfelle av 
motstrid skal gis forrang fremfor straffeprosessloven uttrykk for veloverveid norsk lovgivervilje. 

Jeg finner at anken ikke kan føre frem. 
Rt-1990-312 (74-90) 
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Før jeg går inn på de spørsmål saken reiser, vil jeg redegjøre for byrettens behandling av saken og 
avgjørelsesgrunnlag ved domfellelsen etter vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 3. Forholdet gjaldt en 
trafikkulykke i Bergen våren 1988 hvor domfelte som fører av bil kom over i motgående kjørefelt og 
umiddelbart etter kolliderte med en møtende bil. En passasjer i den møtende bil omkom. 

Under hovedforhandlingen i byretten ga domfelte forklaring og det ble ført 7 vitner om forholdet. Blant 
vitnene var føreren og passasjeren i forsetet i den møtende bil, og dessuten vedkommende som satt ved siden av 
domfelte og to passasjerer som satt i baksetet hos domfelte. B, som 
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 satt i midten i baksetet i domfeltes bil, og var lovlig stevnet som vitne, møtte ikke ved hovedforhandlingens 
første dag. Hun ble gitt beskjed gjennom sin samboer - et annet vitne, som hadde sittet sammen med henne i 
baksetet - om å møte neste dag. Hun møtte heller ikke da, og retten besluttet å la henne avhente ved politiets 
bistand. Noe senere på formiddagen annen rettsdag fikk retten melding fra politiet om at man ikke hadde 
oppnådd kontakt med vitnet. Etter anmodning fra aktor, mens  forsvareren som nevnt protesterte, tillot så retten 
at Bs tidligere avgitte politiforklaring ble opplest idet vilkårene etter straffeprosessloven § 297 ble ansett å 
foreligge. I rettens beslutning er bl a nevnt at en utsettelse av hovedforhandlingen for å få vitnets forklaring for 
retten måtte bli på iallfall fire uker på grunn av ferieavvikling. 

Av byrettens domsgrunner fremgår at retten la til grunn at domfelte ved bevisst uaktsomhet hadde forårsaket 
trafikkulykken. Domfeltes forklaring var at årsaken til at bilen kom over i motgående kjørefelt, var at han måtte 
bøye seg ned og rive løs noen ledninger fra et stereoanlegg pga "fæla" lyder og kortslutning. Det er opplyst i 
dommen at et av vitnene - vedkommende som satt ved siden av domfelte i bilen - i retten forklarte at domfelte 
med overlegg hadde fremprovosert den situasjon som førte til ulykken. Retten fant under tvil dette ikke 
tilstrekkelig bevist. Jeg nevner også at retten vurderte å endre subsumsjonen til straffeloven § 239, uaktsomt 
drap, men ble stående ved å henføre forholdet under vegtrafikkloven. 

Spørsmålet i saken er om det var en saksbehandlingsfeil at politiforklaringen til B ble lest opp under 
hovedforhandlingen i byretten uten at domfelte eller hans forsvarer på noe stadium av saken var gitt anledning 
til å eksaminere vitnet. 

Etter straffeprosessloven § 297 kan opplesning av politiforklaring bare skje dersom muntlig avhør ikke er 
mulig eller ville medføre uforholdsmessig ulempe eller utgift. I saker hvor muntlig avhør er mulig, vil 
avgjørelsen således bero på en vurdering. Her må det blant annet legges vekt på betydningen av at det kan 
stilles spørsmål til et vitne, jf Rt-1988-78. Loven gir anvisning på en forholdsmessighetsvurdering. Ved 
vurderingen av de forskjellige momenters vekt er det etter min mening av betydning å se på hva som følger av 
Menneskerettighetskonvensjonen når det gjelder domfeltes rett til å eksaminere vitner. Det er et alminnelig 
akseptert utgangspunkt at norsk lov må forutsettes å være i samsvar med traktater som Norge er bundet av, 
sammenlign for øvrig også Andenæs, Norsk straffeprosess bind 1, 10 og Bjerke og Keiserud, 
Straffeprosessloven med kommentarer I, 35 om betydningen av straffeprosessloven § 4. 

De konvensjonsbestemmelser som har betydning i foreliggende sak har slik ordlyd i norsk offisiell 
oversettelse: 

"Artikkel 6 
(1) Ved avgjørelse av spørsmålet om hans borgerlige rettigheter og forpliktelser eller av en strafferettslig 

anklage mot ham, har enhver krav på upartisk og offentlig saksbehandling innen rimelig tid ved en 
uavhengig og upartisk domstol opprettet i henhold til lov. ...... 
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(3) Den som siktes for en straffbar handling, skal ha følgende minimumsrettigheter: ...... 
 

(d) å avhøre eller la avhøre vitner som påberopes mot ham og å få innkalle og avhøre forsvarsvitner under de 
samme betingelser som vitner påberopt mot ham; ......" 

 

Jeg finner grunn til å nevne at uttrykket "upartisk...saksbehandling" i nr. 1 i den engelske originaltekst lyder 
"fair... hearing". Samlet gir bestemmelsene i artikkel 6 uttrykk for det generelle prinsipp om "fair trial". Begge 
disse begrep er nok videre enn det uttrykk som er brukt i den norske oversettelsen. 

Ordlyden i artikkel 6 nr. 3 d er meget vidtfavnende. Siktemålet med bestemmelsen synes imidlertid å ha vært 
å stille tiltalte på lik linje med påtalemyndigheten ved bevisførselen. Bestemmelsen er ikke ansett for å være til 
hinder for å begrense adgangen til bevisførsel i den nasjonale lovgivning. 
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Spørsmålet om bruk av skriftlige vitneforklaringer er nærmere omhandlet i de to avgjørelsene fra 
Menneskerettighetsdomstolen som er påberopt av domfelte: Unterpertinger-saken (1986) ( EMD-1980-9120) 
og Kostovski-saken (1989) ( EMD-1985-11454). Av dommene fremgår at opplesning av tidligere avgitte 
forklaringer, herunder politiforklaringer, under forhandlingene i en straffesak ikke i seg selv er i strid med 
konvensjonen. Menneskerettighetsdomstolen slår imidlertid fast at bruken av en slik skriftlig forklaring som 
bevis i en sak må skje under hensyntagen til tiltaltes rettigheter. Domstolen peker i Kostovski-saken på at i 
utgangspunktet ("as a rule") krever disse rettigheter at tiltalte må gis anledning til å eksaminere vitner mot ham 
på et eller annet stadium i saken. Avgjørelsen av om konvensjonsbestemmelsene er overtrådt, bygger imidlertid 
på en nærmere vurdering av sakene. Problemstillingen er i plenumsdommen i Kostovski-saken fremhevet å 
være hvorvidt rettergangen - betraktet som helhet - tilfredsstiller kravet til "fair trial". I begge avgjørelser er det 
understreket at bestemmelsene i artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 d må ses i sammenheng, idet nr. 3 d er en spesiell side 
av det grunnleggende krav til "fair trial". 

I Unterpertinger-saken ( EMD-1980-9120) var forholdet at Unterpertinger av de østerrikske domstoler var 
dømt for vold mot ektefelle og stedatter. De fornærmede hadde gitt forklaringer til politiet. For retten benyttet 
de seg av sin rett til å nekte å avgi forklaring, slik at Unterpertinger ikke fikk anledning til å eksaminere dem. 
Menneskerettighetsdomstolen viste til at selv om det også var enkelte andre bevis i saken, var domfellelsen 
hovedsaklig basert på ektefellens og stedatterens forklaring til politiet. De østerrikske domstolene hadde 
behandlet politiforklaringene ikke bare som "items of information but as proof of the truth of the accusations". 
Når dette var tilfelle, var kravet til "fair trial" ikke oppfylt. 

Kostovski var domfelt for bankran. Forholdet var her at forklaringer fra anonyme vitner, dels til politiet og 
dels til en forhørsdommer (examining magistrate), av de nederlandske domstoler ble funnet å være tilstrekkelig 
grunnlag for domfellelse. Menneskerettighetsdomstolens konklusjon var den samme som i Unterpertinger-
saken ( EMD-1980-9120). De nærmere enkeltheter i de to saker går jeg ikke inn på. 
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De synspunkter dommene gir uttrykk for, harmonerer etter min mening godt med en rimelig forståelse av 
forholdsmessighetskriteriet i straffeprosessloven § 297 i lys av de prinsipper også vår straffeprosess bygger på. 
Hvis det dreier seg om helt sentrale vitner, som det er mulig å føre for den dømmende rett, må hensynet til 
tiltaltes rettssikkerhet regelmessig slå igjennom i forhold til utgifter og ulemper ved en utsettelse av saken. 

Når det gjelder den konkrete sak, peker jeg på at allerede domfeltes egen forklaring for byretten var 
tilstrekkelig til å domfelle ham for overtredelse av aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 3. Jeg har tidligere 
redegjort for den brede bevisføring for retten, hvor 6 av de 7 som overlevde kollisjonen avga forklaring. Bs 
politiforklaring var i det vesentlige i samsvar med domfeltes forklaring, dog slik at hun trodde at han så 
fremover umiddelbart før kollisjonen. Jeg kan ikke se at hensynet til domfeltes rettssikkerhet er gått for nær i 
den avveining byretten foretok og som ledet til at politiforklaringen til B ble opplest. 

Jeg er etter dette kommet til at det ikke er begått noen saksbehandlingsfeil, og anken må bli å forkaste. 

Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Anken forkastes.
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Høyesterett - Rt-1990-1221 (412-90) 
Instans Høyesterett - kjennelse 
Dato 1990-12-10 
Publisert Rt-1990-1221 (412-90) 
Stikkord Straffeprosess. Spørsmål om adgangen til å lese opp politiforklaringer fra et vitne som hadde 

rett til å nekte å forklare seg. Straffeprosessloven § 296, jfr. § 4, jfr. Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon art. 6. 

Sammendrag Tiltalte var frifunnet i herredsretten i sak om legemsbeskadigelse av samboer (straffeloven § 
229). Den frifinnende dom ble opphevet. Herredsretten hadde under henvisning til nevnte 
konvensjons art. 6 nr. 3 bokstav d nektet opplesning av samboerens forklaring, man hadde ikke 
sett denne bestemmelse i lys av den alminnelige regel i konvensjonens art. 6 nr. 1. - Uttalt at 
ved tolkingen og anvendelsen av straffeprosessloven er Menneskerettighetskonvensjonen og 
dommer fra Menneskerettighetsdomstolen av betydning. - Uttalelser om i hvilken utstrekning 
en lensmannsbetjent kunne tillates å avgi forklaring om hva vedkommende vitne hadde 
forklart til politiet, og om uttalelser i legeerklæring om skaden kunne benyttes som bevis om 
hendelsesforløpet. - Uttalt at det i norsk straffeprosess ikke er noe alminnelig forbud mot 
bevisføring som omfatter annenhånds opplysninger. 

Saksgang L.nr 135/1990, snr 191/1990 
Parter Påtalemyndigheten (aktor: statsadvokat Vidar Helgheim) mot A (forsvarer: advokat Arne 

Meltvedt). 
Forfatter Backer, Halvorsen, Lund, Dragsten, Christiansen. 
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Dommer Backer: Statsadvokatene i Troms og Finnmark satte 23. januar 1990 A under tiltale for to tilfelle av 
legemsbeskadigelse av hans samboer, B. Post I i tiltalebeslutningen gjaldt overtredelse av straffeloven § 229 
første straffalternativ, jfr. § 232. Det straffbare forhold var der beskrevet slik: 

"Natt til onsdag 12. juli 1989 på bopel i ---gt. 42 i X, kastet han et hjørnebord mot sin samboer B, slik at hun 
fikk et kutt i bakhodet som måtte syes." 

Ved Tana og Varanger herredsretts dom av 3. april 1990 ble A frifunnet for begge de straffbare forhold. 

Under hovedforhandlingen traff herredsretten beslutning om avskjæring av bevis, som fremgår av rettsboken, 
der det heter (et par åpenbare skrivefeil er rettet): 

"Vitnet B møtte, men ønsket ikke å avgi forklaring, jfr. straffeprosessloven § 122, annet ledd. 

Aktor påberopte hennes politiforklaring som bevis. 

Forsvarer protesterte. Retten er kommet til at slikt bevis ikke kan føres og viser til straffeprosessloven § 4 jfr. 
konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. november 1950 Art. 6 
nr. 3 bokstav d. - da forsvarer ikke ville fått anledning til å stille spørsmål til vitnet. 

Legeerklæringer av henholdsvis 25. august 1989 dok 5 og 17. november 88 (utdrag av journal) dok 7 
påberopt av aktor som bevis tillates ført bare i den grad de er skadebeskrivende. Referat fra fornærmede vedr. 
skadens opprinnelse sladdes. Lensmannsbetjent D, påberopt som vitne av aktor, har opptatt forklaring fra 
fornærmede og tillates i retten kun å forklare seg om hennes forfatning og opptreden under avhøret og sin egen 
befatning med saken og ikke referere fornærmedes utsagn. 

Retten har begrenset bevisføringen med samme begrunnelse på samtlige punkter etterat forsvarer har framsatt 
protester mot dokumentasjonen." 

Statsadvokatene i Troms og Finnmark har anket over saksbehandlingen for så vidt A er frifunnet for det 
forhold som er omhandlet i tiltalebeslutningens post I. Prinsipalt hevdes det å følge av dommen i Rt-1987-1318 
at det er en generell adgang til å lese opp fornærmedes politiforklaring i den aktuelle type saker når de vanlige 
prosessuelle forutsetninger er oppfylt. Subsidiært hevdes det at retten skulle foretatt en nærmere drøftelse av 
hvilken anvendelse straffeprosessloven § 296 annet ledd får i den konkrete sak tolket i lys av art. 6 i 
Menneskerettighetskonvensjonen. Det er i denne forbindelse vist til kjennelsen i Rt-1990-312. 
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Jeg er kommet til at anken må tas til følge på det subsidiære grunnlag. 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950 bestemmer i art. 6 nr 1 blant annet at 
enhver ved avgjørelsen av en 
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 strafferettslig anklage mot ham har "krav på upartisk og offentlig saksbehandling innen rimelig tid ved en 
uavhengig og upartisk domstol opprettet i henhold til lov". I dette ligger at han skal ha det som i den engelske 
originaltekst er kalt "fair ... hearing". Art. 6 nr 3 inneholder en liste over minimumsrettigheter som den skal ha 
som siktes for en straffbar handling. I nr 3 bokstav d er nevnt at han skal ha rett til "å avhøre eller la avhøre 
vitner som påberopes mot ham og å få innkalle og avhøre forsvarsvitner under samme betingelser som vitner 
påberopt mot ham". Som påpekt i kjennelsen i Rt-1990-312, jfr. side 315, gir bestemmelsene i art. 6 uttrykk for 
det generelle prinsipp om "fair trial", slik at den offisielle norske oversettelse ikke er helt dekkende. 

Ved tolkingen og anvendelsen av straffeprosessloven er Menneskerettighetskonvensjonen og dommer fra 
Menneskerettighetsdomstolen av betydning, jfr. straffeprosessloven § 4 og bemerkningene i kjennelsene i Rt-
1990-312 og Rt-1990-319. 

Straffeprosessloven § 296 første ledd bestemmer at vitner som kan gi forklaring som antas å være av 
betydning for saken, bør avhøres muntlig under hovedforhandlingen såfremt ikke særlige forhold er til hinder 
for det. Etter paragrafens annet ledd kan gjengivelse i rettsbok eller politiforklaring som et tilstedeværende 
vitne tidligere har gitt i saken, bare leses opp i visse, særskilt nevnte tilfelle. Ett av disse er at vitnet nekter å 
uttale seg. Ved dommen i Rt-1987-1318 ble det lagt til grunn at politiforklaringen til siktedes samboer kunne 
leses opp når hun nektet å avgi forklaring i retten, og den tidligere politiforklaring var avgitt etter at hun 
uttrykkelig var gjort kjent med sin rett til ikke å gi forklaring etter straffeprosessloven § 122. Forsvareren har 
anført at det ikke er tilstrekkelig godtgjort at fornærmede i nærværende sak ble gjort kjent med sin rett, men det 
er jeg uenig i. Av protokollatet i forbindelse med politiforklaringen fremgår at fornærmede ikke bare ble gjort 
kjent med sin rett etter § 122, men også med andre rettigheter, blant annet til fri rettshjelp som voldsoffer. Hun 
har også senere bekreftet at hun ble gjort kjent med sin rett til ikke å avgi forklaring. 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon var ikke påberopt i saken i Rt-1987-1318, og forholdet til 
konvensjonen er heller ikke drøftet i dommen. Høyesterett har imidlertid senere, ved de to nevnte kjennelser i 
Rt-1990-312 og Rt-1990-319, behandlet forholdet mellom Menneskerettighetskonvensjonens art. 6 og de 
norske regler om adgang til å lese opp tidligere vitneforklaringer i retten. Drøftelsene fant sted i tilknytning til 
to avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetsdomstol, som jeg nedenfor skal få komme tilbake til. Ved 
begge kjennelser i Høyesterett ble den opplesning av vitneforklaringen som hadde funnet sted godtatt. 
Forholdene var imidlertid nokså forskjellig fra dem som man har i den foreliggende sak. I det ene tilfelle dreiet 
det seg om ett av flere vitner til en bilulykke. Vitnet uteble fra hovedforhandlingen, og den tidligere 
politiforklaring ble lest opp etter straffeprosessloven § 297. I det andre tilfelle dreiet det seg om et barn som i 
en sedelighetssak var avhørt av dommeren utenfor rettsmøtet etter straffeprosessloven § 239. Retten forkastet 
forsvarerens begjæring om å utsette hovedforhandlingen og sørge for nytt avhør av barnet, der det skulle svare 
på spørsmål som forsvareren ønsket stilt. 

De to avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetsdomstol som 
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 er nevnt ovenfor, er dom av 24. november 1986 i sak E mot Østerrike ( EMD-1980-9120) og dom av 20. 
november 1989 i sak H mot Nederland ( EMD-1985-11454). Ved begge dommer konstaterte 
Menneskerettighetsdomstolen at det forelå brudd på konvensjonens art. 6 ved at tidligere vitneforklaringer var 
blitt lest opp under hovedforhandlingen uten at forsvareren hadde hatt anledning til å stille vedkommende 
vitner spørsmål. For den foreliggende sak er dommen i H-saken av mindre interesse. H var dømt for bankran, 
og det var brukt anonyme vitner mot ham, som dels hadde forklart seg for politiet og dels for en 
forhørsdommer. Derimot er dommen i E-saken av stor interesse, da den gjelder et parallelt tilfelle. E var dømt 
for legemskrenkelse av sin hustru og stedatter. Under hovedforhandlingen nektet de å forklare seg, og deres 
politiforklaringer ble lest opp. Jeg refererer fra de relevante deler av dommen i norsk oversettelse: 

"30. Da de ble innkalt av regionsdomstolen i Innsbruck, nektet fru E og frøken F å avgi forklaring, noe de 
hadde rett til i medhold av artikkel 152 (1) (1) i den østerrikske straffeprosesslov (se punktene 16 og 19 
ovenfor). 

Dette forhindret følgelig dommeren fra å avhøre dem som vitner og forhindret forsvaret - og aktoratet - fra å 
avhøre dem under de muntlige forhandlingene. 
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Bestemmelsen er i seg selv helt åpenbart ikke uforenelig med artikkel 6 § 1 og § 3 (d) i Konvensjonen; den 
tar hensyn til de særlige problemer som kan oppstå ved en konfrontasjon mellom en som er "tiltalt for en 
forbrytelse" og et vitne fra dennes egen familie og er ment å beskytte et slikt vitne fra å havne i et moralsk 
dilemma; dessuten er det lignende bestemmelser i flere av Europarådets medlemslands interne rettssystemer. 
31. Mens domstolen i første instans, og deretter ankedomstolen, således ikke hadde anledning til å høre 
vitneforklaringene til fru E og frøken F - eller til å gjøre seg kjent med førstnevntes forklaringer til dommeren i 
Kufstein - hadde de på den annen side vært nødt til å lese opp de to kvinnenes forklaringer til politiet da 
aktoratet ba om dette (se punkt 19 ovenfor). 

Opplesning av disse forklaringene på denne måte er ikke i seg selv i strid med artikkel 6 § 1 og § 3 (d) i 
Konvensjonen, men bruken av dem som bevis må likevel være i samsvar med forsvarets rettigheter, som 
artikkel 6 har som formål å beskytte. Dette må særlig gjelde der vedkommende som er "tiltalt for en 
forbrytelse", og som etter artikkel 6 § 3 (d) har rett til "å avhøre eller få avhørt" vitner mot ham, ikke på noe 
tidspunkt tidligere i saksbehandlingen har hatt anledning til å avhøre de personer hvis forklaringer ble lest opp 
under rettsmøtet. 

32. I den foreliggende sak hadde politiet fått forklaringer fra fru E som "mistenkt" i forbindelse med episoden 
14. august 1979 og deretter som klager i forbindelse med hendelsene 9. september 1979; fra frøken F hadde de 
tatt en forklaring som "involvert person" i forbindelse med den første episoden (se punktene 10 og 12 ovenfor). 
Ved å nekte å avgi forklaring i retten, forhindret de saksøkeren fra å avhøre dem eller få dem avhørt angående 
deres forklaringer. Han hadde riktignok under rettsmøtet fri adgang til å fremføre sine bemerkninger, men 
ankedomstolen nektet å godta de bevis han ønsket å føre for å så tvil rundt troverdigheten til sin tidligere hustru 
og stedatter (se punkt 21 ovenfor). 

33. Ganske visst var forklaringene til fru E og frøken F ikke de eneste bevis fremlagt for domstolene. De 
hadde også bl.a. politirapportene, de vedlagte medisinske rapportene og papirene angående parets skilsmissesak 
(se punktene 
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 19 og 22 ovenfor); i tillegg hadde ankedomstolen avhørt en svigerinne av herr E som vitne. 

Det fremgår imidlertid klart av dommen av 4. juni 1980 at ankedomstolen hovedsakelig bygget domfellelsen 
av saksøkeren på forklaringene gitt av fru E og frøken F til politiet. 

Disse ble behandlet ikke bare som opplysninger, men som bevis for sannheten i de beskyldninger som 
kvinnene i sin tid fremsatte. Riktignok var det opp til ankedomstolen å vurdere det fremlagte materiale og 
relevansen av de bevis tiltalte ønsket å fremlegge; men herr E ble ikke desto mindre dømt på grunnlag av 
"vitneforklaringer" i forhold til hvilke forsvarets rettigheter var sterkt begrenset. 

I betraktning av disse forhold fikk saksøkeren ikke en rettferdig rettssak og det foreligger et brudd på paragraf 
1 i artikkel 6 i Konvensjonen sammenholdt med prinsippene i paragraf 3 (d)." 

Som man vil se, er det ikke uten videre i strid med Menneskerettighetskonvensjonens art. 6 nr 3 bokstav d å 
lese opp en politiforklaring som et vitne som nå ikke vil forklare seg, tidligere har gitt. Men det må skje en 
totalbedømmelse ut fra bestemmelsen i art. 6 nr 1 om at siktede har krav på en rettferdig rettergang, der han gis 
rimelige muligheter for å forsvare seg. For Menneskerettighetsdomstolen har det avgjørende vært at 
domfellelsen hovedsakelig bygget på de to fornærmedes politiforklaringer, der det ikke hadde vært adgang til å 
stille korrigerende spørsmål til fornærmede fra forsvaret. 

Når man skal avgjøre spørsmålet om avskjæring av bevis, må det foretas en totalvurdering på grunnlag av 
bestemmelsene i Menneskerettighetskonvensjonen art. 6 nr 3 bokstav d forstått i lys av hovedbestemmelsen i 
art. 6 nr 1. I vurderingen av om det bevis som kreves avskåret må antas å være av vesentlig betydning, står 
samspillet med de øvrige bevis i saken sentralt. I denne sak kan jeg ikke se av herredsrettens premisser om 
retten har bygget på en riktig forståelse av konvensjonen. Retten har bare nevnt art. 6 nr 3 bokstav d og synes 
således ikke å ha sett sammenhengen med art. 6 nr 1. Rettens premisser må oppfattes dithen at opplesning av 
fornærmedes forklaring uten videre måtte avskjæres når det ikke var mulig for forsvareren å stille spørsmål til 
henne. Dette er i så fall en uriktig rettsoppfatning. 

Selv om det ikke uttrykkelig er tatt opp av påtalemyndigheten, finner jeg også - på grunn av samspillet 
mellom forskjellige deler av den bevisavskjæring som herredsretten besluttet - å burde peke på at 
begrensningene i hva som kunne dokumenteres av legeerklæringen av 25. august 1989 og begrensningene i hva 
lensmannsbetjenten kunne forklare seg om, under enhver omstendighet synes vanskelig å forsvare. Det 
eksisterer ikke i norsk straffeprosess noe alminnelig forbud mot bevisføring som omfatter annenhånds 
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opplysninger, og jeg kan ikke se at Menneskerettighetskonvensjonens art. 6 inneholder noe slikt forbud. Selv 
om det måtte ansees betenkelig å eksaminere lensmannsbetjenten med sikte på å få frem den politiforklaring 
som man ikke ville tillate opplest, måtte han iallfall kunne stilles spørsmål om hva fornærmede sa om hvorfor 
hun i skadet tilstand kom til lensmannskontoret, og om hennes begrunnelse for senere å trekke anmeldelsen 
tilbake. Jeg behøver ikke endelig å ta standpunkt til hvor langt konvensjonsbestemmelsene her går, men nøyer 
meg med å peke på at herredsrettens begrunnelse er mangelfull. 
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Legeuttalelsen av 25. august 1989 ble påbudt sladdet for så vidt den inneholdt referat av fornærmedes 
uttalelser om skadens årsak. Etter rettsboken er også dette begrunnet i Menneskerettighetskonvensjonens 
bestemmelser. Retten har her misforstått bestemmelsene. Disse inneholder som nevnt ikke noe generelt forbud 
mot at retten mottar annenhånds opplysninger. Spørsmålet om å nekte opplesning etter straffeprosessloven § 
297 annet ledd var ikke reist i saken. 

Nærværende sak synes å adskille seg bevismessig fra E-saken, hvor domfellelsen hovedsakelig bygget på de 
fornærmedes politiforklaringer. Foruten til det jeg før har sagt om lensmannsbetjentens forklaring og 
legeerklæringen med legens bemerkning om skadens årsak, kan vises til at siktede for politiet avga en tilståelse 
som betegnet seg selv som uforbeholden, men som han senere trakk tilbake. Slik denne sak forelå for retten, var 
det derfor ikke riktig av herredsretten uten videre å avskjære opplesning av fornærmedes politiforklaring, idet 
dette ville bero på et skjønn over den bevisvekt forklaringen antas å måtte ha. 

Herredsretten må ved en eventuell ny behandling av saken vurdere om en fellende avgjørelse av 
skyldspørsmålet hovedsakelig vil måtte bygge på fornærmedes politiforklaring. Beslutning om hvorvidt 
adgangen til opplesning av politiforklaringen skal avskjæres, bør tas etter at de øvrige beviser har vært ført. 

Etter dette finner jeg at herredsrettens dom med hovedforhandling må oppheves i den utstrekning den er 
påanket, jfr. straffeprosessloven § 360 første ledd. 

Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Herredsrettens dom med hovedforhandling oppheves for så vidt A er frifunnet etter tiltalens post I, 
straffeloven § 229 første straffalternativ, jfr. § 232. 
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Norges Høyesterett - HR-2013-1359-A - Rt-2013-943 
Instans Norges Høyesterett - Dom. 
Dato 2013-06-26 
Publisert HR-2013-1359-A - Rt-2013-943 
Stikkord Strafferett. Saksbehandling. Seksuallovbrudd. Habilitet. 
Sammendrag En mann som var domfelt i tingretten for seksuallovbrudd, anket til lagmannsretten over 

bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Under ankeforhandlingen ble lagmannsretten 
oppmerksom på at tingrettens leder hadde gjennomført barneavhør av fornærmede, og at han 
derfor hadde vært inhabil, jf. domstolloven § 108. Ankeforhandlingen ble allikevel 
gjennomført og domfelte dømt på ny i lagmannsretten. Høyesterett uttalte at lagmannsretten 
ikke hadde plikt til å oppheve tingrettens dom, jf. strpl. § 342 andre ledd nr. 4, når det ikke var 
anket over saksbehandlingen. Det ble lagt avgjørende vekt på at lagmannsretten hadde 
gjennomført en ny, selvstendig og betryggende behandling av skyldspørsmålet. Domfeltes 
anke ble forkastet. 

Saksgang Indre Finnmark tingrett TINFI-2012-82370 - Hålogaland lagmannsrett LH-2012-188815 - 
Høyesterett HR-2013-1359-A, (sak nr. 2013/394), straffesak, anke over dom. 

Parter A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Thomas 
Frøberg). 

Forfatter Falkanger, Webster, Utgård, Endresen, Tjomsland. 
 

 

(1) Dommer Falkanger: Saken gjelder spørsmålet om lagmannsretten - utenom anken - skulle ha 
opphevet tingrettens dom fordi sorenskriveren var inhabil. 

 

(2) A ble 15. mai 2012 satt under tiltale for voldtekt til seksuell omgang av et barn under 14 år, jf. 
straffeloven § 192 og § 195. Barnet var mellom fire og syv år gammelt da handlingen skulle ha funnet 
sted. Ved Indre Finnmark tingretts dom 26. oktober 2012 ble han - med sorenskriveren som rettens 
leder - funnet skyldig i seksuell omgang med barn under 14 år, men frifunnet for voldtekt. Straffen ble 
satt til fengsel i ett år, hvorav seks måneder ble gjort betinget. Han ble videre dømt til å betale 
fornærmede oppreisning med 60 000 kroner. 

 

(3) A anket til Hålogaland lagmannsrett over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. På 
ankeforhandlingens første dag gjorde rettens leder tiltalte oppmerksom på at sorenskriveren kunne ha 
vært inhabil til å pådømme saken i tingretten, idet han hadde ledet det forutgående dommeravhøret av 
fornærmede. På denne bakgrunnen anførte forsvareren neste dag at tingrettens dom måtte oppheves. 
Lagmannsretten trakk seg da tilbake og avsa kjennelse om at kravet om opphevelse ikke skulle tas til 
følge. I premissene til kjennelsen heter det blant annet: 

«Det må legges til grunn at sorenskriveren var inhabil som følge av at han hadde 
gjennomført dommeravhør av fornærmede, jf. Rt-1997-1288. 
Etter lagmannsrettens oppfatning innebærer ikke dette at tingrettens dom må oppheves. 
Det vises til at straffeprosessloven § 342 må kunne anvendes på dette stadium av saken, 
jf. Rt-2010-456. Etter § 342 andre ledd nr. 4 kan retten etter omstendighetene oppheve 
dommen. Det må særlig legges vekt på om siktede vil få en reell to-instansbehandling. 
Det er ikke slik at siktede, når det ankes både over bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet og saksbehandlingsfeil i form av inhabilitet, uansett har krav på 
opphevelse av tingrettens dom jf. Rt-2004-477. 
Ved vurderingen legger lagmannsretten vekt på at fornærmede har møtt i lagmannsretten 
og gitt forklaring. I tillegg ble dommeravhøret avspilt, og hun ble stilt ytterligere 
spørsmål. 
I tillegg kommer at hun også møtte og ga forklaring i retten. 
Saken er svært gammel og det vil etter lagmannsrettens oppfatning være meget uheldig, 
særlig for fornærmede, men også for siktede om saken nå må starte på nytt i tingretten.» 

 

(4) Lagmannsretten avsa 6. februar 2013 dom [LH-2012-188815] i saken, som for straffekravet hadde slik 
domsslutning: 

«A, født 0.0.1946, dømmes for en overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første 
straffalternativ - slik den lød før 25. august 2000 - til en straff av fengsel i 1 - ett - år. 
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Fullbyrdelsen av 6 - seks - måneder av straffen gjøres betinget med en prøvetid på 2 - to - 
år i medhold av straffeloven §§ 52-54.» 

 

(5) A anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. For så vidt gjelder straffekravet, rettet anken seg mot 
lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling. Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. april 
2013 ble bare anken over saksbehandlingen tillatt fremmet. 

 

(6) Jeg er kommet til at anken ikke fører frem. 
 

(7) Det følger av Rt-1997-1288 at en dommer som har ledet et dommeravhør, er inhabil til å være 
dommer i hovedforhandlingen i samme sak, jf. domstolloven § 108. Sorenskriveren var derfor inhabil 
til å pådømme saken mot A. 

 

(8) Dersom As anke til lagmannsretten bare hadde rettet seg mot denne saksbehandlingsfeilen, ville 
tingrettens dom ha blitt opphevet, jf. straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3. A hadde imidlertid 
bare anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Lagmannsretten kunne likevel «etter 
omstendighetene» ha opphevet tingrettens dom, jf. straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 4. I Rt-
2010-456 avsnitt 19-20 er det lagt til grunn at denne bestemmelsen også gjelder der det er anket over 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. 

 

(9) Spørsmålet er om lagmannsretten hadde en plikt til å oppheve tingrettens dom etter at saken ble 
gjenstand for full ankeforhandling. 

 

(10) Tidligere rettspraksis fremhevet tiltaltes rett til å få sin sak behandlet i to instanser uten alvorlige 
saksbehandlingsfeil, jf. Rt-2001-304 og Rt-2003-757 avsnitt 21. Senere avgjørelser legger mer vekt på 
om det har skjedd en ny, selvstendig og betryggende behandling av saken ved ankebehandlingen. 

 

(11) I Rt-2004-477 hadde domfelte anket til lagmannsretten over tingrettens bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet og saksbehandlingen. Under den del av anken som gjaldt saksbehandlingen, ble det 
blant annet gjort gjeldende at sorenskriveren hadde vært inhabil som følge av hennes befatning med 
forutgående begjæringer om kommunikasjonskontroll. Lagmannsretten fant at hun ikke hadde vært 
inhabil, og behandlet deretter bevisanken på vanlig måte. I anken til Høyesterett ble det blant annet 
gjort gjeldende at sorenskriveren hadde vært inhabil, og at lagmannsretten derfor skulle ha opphevet 
tingrettens dom. Høyesterett var enig i at sorenskriveren hadde vært inhabil, men ikke i at 
lagmannsretten skulle ha opphevet tingrettens dom. Om dette heter det i dommens avsnitt 38-40: 

«Inhabilitet hos en dommer vil normalt være en alvorlig feil, og i praksis vil dette 
regelmessig føre til opphevelse av dommen, dersom feilen påberopes i anke til 
lagmannsretten. I tråd med synspunktene i NOUen [NOU 1992:28 side 148] holder jeg 
det for overveiende sannsynlig at lagmannsretten ville ha opphevet tingrettens dom 
dersom den hadde vært klar over avgjørelsene om kommunikasjonskontroll. Men den 
saksbehandling som ble gjennomført ved at deler av bevisanken ble henvist, var ikke i 
strid med loven. Det er derfor ikke gitt at inhabilitet i tingretten må medføre at en 
etterfølgende lagmannsrettsdom der skyldspørsmålet er vurdert på nytt, må oppheves. 
Dette må bero på en nærmere vurdering. 
Det viktige utgangspunkt i vår sak er at ankeforhandlingen innebar en ny og selvstendig 
behandling av skyldspørsmålet. Det er dette som er bakgrunnen for at utvalget i NOU 
1992:28 på side 148 fremhever at bevisanken bør anses som den prinsipale og avgjøres 
først. ... Jeg legger til grunn at saken fikk en inngående og grundig behandling. ... . 
Slik saksbehandlingen og dommen fremstår, er det ikke noe som tilsier at lagmannsrettens 
dom bør oppheves. Forsvareren har anført at A hadde krav på behandling av 
narkotikaforbrytelsene i to instanser med uhildete dommere, men jeg kan ikke se at vår 
prosessordning gir ham noe absolutt krav på dette. Lovens ordning er at 
saksbehandlingsfeil som utgangspunkt skal kunne repareres i ankeinstansen. Dette er også 
i samsvar med EMK.» 

 

(12) Jeg viser også til Rt-2010-600 avsnitt 19-21, Rt-2011-93 avsnitt 41 og Rt-2013-469 avsnitt 13. 
 

(13) I As sak gjennomførte lagmannsretten en ny, selvstendig og betryggende behandling av 
skyldspørsmålet. På bakgrunn av den rettspraksis som jeg har vist til, kan jeg da ikke se at det var en 
saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikke opphevet tingrettens dom. 

 

(14) Jeg stemmer for denne 

dom: 

Anken forkastes. 
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(15) Dommer Webster: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(16) Dommar Utgård: Det same. 
 

(17) Dommer Endresen: Likeså. 
 

(18) Dommer Tjomsland: Likeså. 
 

(19) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

 dom: 
 

Anken forkastes.  
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Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR-2013-712-U - Rt-2013-469 
Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. 
Dato 2013-04-03 
Publisert HR-2013-712-U - Rt-2013-469 
Stikkord Straffeprosess. Saksbehandling. Ankeprøving. Vitneplikt. 
Sammendrag Lagmannsretten hadde henvist en fullstendig anke til behandling som bevisanke etter strpl. § 

326, og samtidig stilt saksbehandlingsanken i bero. Ankeutvalget uttalte at dersom det 
foreligger saksbehandlingsfeil som medfører at domfelte har krav på å få saken behandlet i to 
instanser, skal saksbehandlingsfeilen i tingretten normalt føre til opphevelse, med mindre det 
er ubetenkelig å henvise saken som bevisanke. Lagmannsrettens manglende begrunnelse for å 
prioritere bevisanken ble ikke sett som noen saksbehandlingsfeil, slik saken lå an. Det ble vist 
til at adgangen til å stille saksbehandlingsanken i bero også gjelder i saker som omfattes av § 
321 tredje ledd, og at eventuelle saksbehandlingsfeil ville bli reparert ved lagmannsrettens 
behandling av bevisanken. At en fornærmet som var tidligere samboer med tiltalte, ikke var 
blitt informert av politiet og tingretten om at hun ikke hadde plikt til å forklare seg, jf. strpl. § 
127 jf. § 122, innebar ikke en krenkelse av tiltalte, da fritaksretten er gitt til vern av vitnet og 
ikke til vern av tiltalte. 

Saksgang Kongsberg tingrett TKONG-2012-109392 - Borgarting lagmannsrett - Høyesterett HR-2013-
712-U, (sak nr. 2013/468), straffesak, anke over beslutning. 

Parter A (advokat Robert Fonn) mot Den offentlige påtalemyndighet. 
Forfatter Matningsdal, Falkanger og Bull. 

(1) Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning etter § 326 om å henvise en bevisanke fremfor å 
oppheve tingrettens dom på grunn av saksbehandlingsfeil. 

(2) Kongsberg tingrett avsa 12. desember 2012 dom mot A, født 0.0.1991, med slik slutning: 
«1. A, født 0.0.1991, dømmes for overtredelse av straffeloven § 195første ledd annet 

straffalternativ, § 192 første ledd bokstav a jf. annet ledd bokstav a, § 196 første ledd og § 
227 første straffalternativ, det hele sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en 
straff av fengsel i 6 - seks - år. Til fradrag kommer 34 - trettifire - dager for utholdt 
varetekt. 

2. Adømmes til å betale oppreisning med kr 150 000,- - kroneretthundreogfemtitusen - til B
innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse.

3. Adømmes til å betale oppreisning med kr 175 000,- - kroneretthundreogsyttifemtusen - til
C innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse.

4. Adømmes til å betale oppreisning med kr 60 000,- - kronersekstitusen - til D innen 2 - to -
uker fra dommens forkynnelse.»

(3) I ankeerklæring datert 23. desember 2012 har A anket over dommen. I ankeerklæringen heter det: 
«Jeg, A, født 0.0.1991, erklærer med dette fullstendig anke over Kongsberg tingretts dom 
i sak 12-109392MED-KONG. 
Det kreves samtidig full behandling av de borgerlige rettskrav i saken.» 

(4) I støtteskriv datert 1. februar 2013, etter utløpet av ankefristen, har As forsvarer begrunnet anken 
nærmere. 

(5) Ved beslutning 19. februar 2013 henviste Borgarting lagmannsrett anken til ankebehandling. Under 
omtalen av anken uttales det at lagmannsretten «legger til grunn at anken gjelder bevisbedømmelsen 
under skyldspørsmålet og saksbehandlingen, subsidiært straffutmålingen. Siktede har også begjært ny 
behandling av sivile krav som er pådømt i den påankede dom». Beslutningen har slik slutning: 

«Anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet henvises til ankeforhandling. 
Anken over saksbehandlingen og straffutmålingen stilles i bero, jf. straffeprosessloven § 
326.» 

(6) A har anket over beslutningen, idet det anføres at lagmannsretten har begått en saksbehandlingsfeil. I 
korte trekk gjøres det gjeldende at fornærmede C var tidligere samboer med A slik at hun ikke hadde 
forklaringsplikt etter straffeprosessloven § 122. Hun ble imidlertid ikke gjort oppmerksom på dette, 
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verken for politiet eller av tingretten. Dette er en saksbehandlingsfeil som må lede til opphevelse. 
Lagmannsretten skulle derfor ha opphevet tingrettens dom for de deler som gjelder fornærmede C, 
inkludert oppreisningserstatningen. 

 

(7) Påtalemyndigheten fremholder at saksbehandlingsfeilen uansett ikke har hatt betydning for utfallet av 
saken. C ønsket å forklare seg, og hun ville ha forklart seg selv om hun hadde blitt gjort oppmerksom 
på sin rett til å nekte å forklare seg etter straffeprosessloven § 122. 

 

(8) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at anken til Høyesterett ikke gjelder beslutningen om å henvise 
bevisanken, som etter straffeprosessloven § 325 første ledd andre punktum ikke kan påankes, men 
beslutningen om å stille anken over saksbehandlingen i bero. En slik beslutning kan påankes etter 
reglene om anke over kjennelser og beslutninger, jf. Rt-2008-642 avsnitt 17. 

 

(9) Ankeutvalget bemerker innledningsvis at formuleringen «fullstendig anke» som A anvendte i sin 
ankeerklæring, normalt brukes synonymt med ankegrunnen «bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet» i straffeprosessloven § 314 første ledd nr. 2, jf. Bjerke, Keiserud og Sæther: 
Straffeprosessloven. Kommentarutgave, fjerde utgave side 1118. Dersom en slik anke henvises til 
ankebehandling i lagmannsretten, skal det dermed foretas en «fullstendig ny behandling av saken så 
langt den er henvist», jf. straffeprosessloven § 331 første ledd. Dette innebærer at når lagmannsretten 
nå har henvist bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet til behandling, må den foreta en ny 
vurdering av straffutmålingen selv om anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet ikke 
skulle føre fram, jf. Bjerke, Keiserud og Sæther side 1171. Begrensningen om at anken over 
straffutmålingen skal «stilles i bero» har dermed ingen praktisk betydning. 

 

(10) Saksbehandlingen var ikke nevnt i As ankeerklæring. Denne ankegrunnen ble først trukket fram i 
forsvarerens støtteskriv som er inngitt etter utløpet av ankefristen. Det følger av praksis at når det i et 
støtteskriv som inngis etter utløpet av ankefristen påberopes en ny ankegrunn, regnes dette i forhold til 
ankefristen som en ny anke, jf. Rt-2007-513 avsnitt 16. Støtteskrivet må dermed undertegnes av 
domfelte, og denne del av anken kan bare fremmes dersom vilkårene i straffeprosessloven § 318 er 
oppfylt. Når lagmannsretten ikke har fulgt denne fremgangsmåten, skyldes det tydeligvis at den enten 
har oversett dette eller at den har tolket As opprinnelige ankeerklæring på en annen måte enn det som 
ville være en naturlig tolking av ankeerklæringen. Ankeutvalget har imidlertid kommet til at det ikke 
vil forkaste anken på dette grunnlaget, men prøve den under den forutsetningen som lagmannsretten 
har bygget sin avgjørelse på - altså at også saksbehandlingen er ankegrunn. 

 

(11) Straffeprosessloven § 326 fastsetter at når det for samme forhold er anket både over 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og andre sider av dommen, skal retten først prøve 
spørsmålet om henvisning av bevisanken. Retten kan likevel unnlate å ta standpunkt til spørsmålet om 
å henvise bevisanken hvis det etter bestemmelsene i § 322 er grunnlag for opphevelse eller frifinnelse 
uten ankeforhandling. 

 

(12) Denne bestemmelsen gir lagmannsretten et skjønn med hensyn til om saksbehandlingsanken skal 
stilles i bero. Det fremgår likevel av Rt-2003-757 avsnitt 21 at når det foreligger en 
saksbehandlingsfeil som medfører at domfelte «har krav på å få saken behandlet i to instanser har 
utvalget i kjennelse i Rt-2001-304 på side 306 kommet til at en feil ved saksbehandlingen i tingretten 
som utgangspunkt må føre til opphevelse med mindre det er ubetenkelig å henvise saken». 
Lagmannsretten skal da normalt ta stilling til saksbehandlingsanken først og oppheve tingrettens dom 
med mindre det er ubetenkelig å henvise saken. Beslutter lagmannsretten likevel å henvise 
bevisanken, må dette i utgangspunktet begrunnes, jf. Rt-2005-378 avsnitt 14. Lagmannsretten har i 
denne saken ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor bevisanken ble gitt prioritet. Etter ankeutvalgets 
vurdering er det ikke noen saksbehandlingsfeil slik denne saken ligger an: 

 

(13) For det første er det i nyere høyesterettspraksis understreket at retten til to-instansbehandling ikke 
innebærer rett til to feilfrie behandlinger, jf. Rt-2010-456 avsnitt 34 og Rt-2010-600 avsnitt 19-21. 
Den siste avgjørelsen viser at dette også gjelder i saker hvor den øvre strafferammen er høyere enn 
fengsel i seks år. Dette må få som konsekvens at adgangen etter § 326 til å stille 
saksbehandlingsanken i bero også gjelder i saker som omfattes av § 321 tredje ledd. Og kommer 
anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet til behandling, vil etter dette eventuelle feil ved 
saksbehandlingen bli reparert ved lagmannsrettens behandling. 

 

(14) Den feilen som tingretten har begått ved at fornærmede ikke ble gjort oppmerksom på sin manglende 
forklaringsplikt, jf. straffeprosessloven § 127 jf. § 122, har dessuten ikke rammet tiltalte, A. 
Fritaksretten og retten til å bli gjort kjent med den er gitt til vern av vitnet og ikke til vern av tiltalte. 
Og når fornærmede, slik tilfellet er i denne saken, har forklart seg med full adgang for forsvaret til å 
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stille spørsmål, er retten til kontradiksjon fullt ut ivaretatt. Dermed er det bærende hensynet bak EMK 
artikkel 6 nr. 1 sammenholdt med nr. 3 bokstav d fullt ut oppfylt. Det er dermed ikke tale om noen feil 
som har rammet A. Se Matningsdal: Siktedes rett til å eksaminere vitner, Oslo 2007 side 25 følgende. 

 

(15) Anken må etter dette forkastes. 
 

(16) Kjennelsen er enstemmig. 
 

Slutning: 
 

Anken forkastes.  
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Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR-2012-1300-U - Rt-2012-
1021 

Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg - Beslutning. 
Dato 2012-06-25 
Publisert HR-2012-1300-U - Rt-2012-1021 
Stikkord Straffeprosess. Anke. Narkotikaovertredelse. 
Sammendrag Domfelte var dømt i lagmannsretten for overtredelse av strl. § 162 første ledd, jf. tredje ledd 1. 

punktum, jf. femte ledd, til fengsel i 13 år og 6 måneder. At lagmannsretten skjerpet 
subsumsjonen fra strl. § 162 annet ledd til § 162 tredje ledd, ga ikke krav på overprøving etter 
strpl. § 323 første ledd 3. punktum. Redegjørelsen i dommen for bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet tilfredsstilte kravet til begrunnelse ut over henvisningen til lagrettekjennelsen, 
jf. strpl. § 40 første ledd. Øvrige ankegrunner, inkludert anke over straffutmålingen, kunne 
klart ikke føre frem. Domfeltes anke ble ikke tillatt fremmet 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2011-145721 - Borgarting lagmannsrett LB-2011-209170 - Høyesterett 
HR-2012-1300-U, (sak nr. 2012/922), straffesak, anke over dom. 

Parter A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet. 
Forfatter Matningsdal, Stabel og Bergsjø. 

(1) Saken gjelder anke til Høyesterett over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og 
straffutmåling i sak om grov narkotikaforbrytelse med et meget betydelig kvantum. 

(2) A ble ved tiltalebeslutning 12. januar 2011 og tilleggstiltalebeslutning 2. februar 2011 satt under tiltale 
for tre overtredelser av straffeloven § 162 første ledd, jf. tredje ledd første punktum. 

(3) Oslo tingrett avsa 29. november 2011 dom med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1983, frifinnes for forholdet omhandlet i tilleggstiltalebeslutningen av 2. 

februar 2011. 
2. A, født 0.0.1983, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162tredje ledd første

punktum, jf. første ledd og straffeloven § 162 annet ledd, jf. første ledd, jf. femte ledd,
sammenholdt med straffeloven § 62, til en straff av fengsel i 10 - ti - år og 6 - seks -
måneder. Til fradrag i straffen kommer 218 - tohundreogatten - dager for utholdt varetekt.»

(4) A anket til lagmannsretten over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalebeslutningens 
post I a og b. Påtalemyndigheten anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for 
tilleggstiltalebeslutningen og post I b i tiltalebeslutningen. 

(5) Ankene ble henvist til ankeforhandling. Lagmannsretten ble ved ankeforhandlingen satt med lagrette. 
Borgarting lagmannsrett avsa 7. mars 2012 dom (LB-2011-209170) med slik domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1983, dømmes for overtredelse av straffeloven 162 tredje tredje ledd første 
punktum, jf. første ledd, jf. femte ledd, sammenholdt med straffeloven § 62første ledd til 
en straff av fengsel i 13 - tretten - år og 6 - seks - måneder. Til fradrag i straffen går 323 - 
trehundreogtjuetre - dager for utholdt varetekt. 

2. Saksomkostninger idømmes ikke.»
(6)  A har anket over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling. 
(7) Det er i korte trekk anført: 
(8) Lagmannsrettens begrunnelse er mangelfull. Fraværet av begrunnelse på enkelte sentrale punkter 

medfører at resultatet i lagmannsretten et stykke på vei blir stående uforklart. Det foreligger slike 
særegne forhold som tilsier at skyldavgjørelsen vedrørende tilleggstiltalen og tiltalens post I bokstav b 
skulle ha vært begrunnet. I lagmannsrettens begrunnelse er det ikke noe som tilsier at anførslene 
fremsatt av forsvarer i relasjon til tiltalens post I a er oppfattet og vurdert. Det avgjørende og fellende 
bevis ved domfellelsen i henhold til tilleggstiltalen, ble ført ved opplesning av bevisopptaket av F. 
Dette er i strid med grunnprinsippet om fair trial, jf. EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d. Lagmannsretten 
har anvendt uriktig bevisbyrderegel. Den utmålte straff er vesentlig for streng. 

(9) Påtalemyndigheten har i korte trekk anført at lagmannsrettens premisser - sammenholdt med 
tingrettens - utgjør et tilstrekkelig grunnlag for å etterprøve hvorfor domfelte er kjent skyldig. 
Hvorvidt herointransporten F forklarte seg om er en av de han selv er domfelt for i Østerrike, kan 
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synes uklart, men dette spørsmålet utgjør ikke et sentralt punkt i bevisvurderingen i nærværende sak. 
Fs forklaring støttes av de øvrige bevisene i saken. Rettergangen var ikke i strid med EMK artikkel 6 
og det er ikke holdepunkter for at lagmannsretten anvendte bevisbyrdereglene uriktig. Den idømte 
straffen er ikke for streng. 

 

(10) Høyesteretts ankeutvalg bemerker: 
 

(11) Anke til Høyesterett kan etter straffeprosessloven § 323 første ledd første punktum ikke fremmes uten 
samtykke av Høyesteretts ankeutvalg. Etter tredje punktum kan anke som gjelder «forhold siktede er 
frifunnet for av tingretten, men domfelt for i lagmannsretten, ... bare nektes fremmet dersom 
Høyesteretts ankeutvalg finner det klart at anken ikke vil føre frem». 

 

(12) I tingretten ble A domfelt for forholdet nevnt i tiltalen post I a. Han ble videre domfelt for 
medvirkning til salg av 550 gram heroin under tiltalen post I b, slik at forholdet ble nedsubsumert til å 
gjelde overtredelse av straffeloven § 162 andre ledd jf. femte ledd. Endelig ble han frifunnet under 
tilleggstiltalen. 

 

(13) Lagmannsretten domfelte A under samtlige tiltalepunkter, likevel slik at han under tilleggstiltalen ikke 
ble funnet skyldig i innførsel, bare i erverv eller medvirkning til erverv av narkotika. Det avgjørende 
for retten til overprøving er «om domfelte i lagmannsretten er blitt dømt for et annet straffbart forhold 
enn i tingretten», se Rt-2010-630 avsnitt 16. Høyesteretts ankeutvalg har i beslutning 19. februar 2010 
(HR-2010-314-U) lagt til grunn at den omstendighet at lagmannsretten skjerper subsumsjonen fra 
straffeloven § 162 andre ledd til § 162 tredje ledd, ikke gir krav på overprøving. På denne bakgrunn 
har lagmannsrettens skjerpelse fra straffeloven § 162 andre ledd til straffeloven § 162 tredje ledd 
under tiltalen post I b ingen betydning for retten til overprøving. 

 

(14) Så langt gjelder forholdet nevnt i tilleggstiltalebeslutningen, kan anken etter dette bare nektes fremmet 
dersom utvalget finner det klart at den ikke vil føre frem, jf. straffeprosessloven § 323 første ledd 
tredje punktum. For øvrig må anken vurderes etter regelen om samtykke i bestemmelsens første ledd 
første punktum. 

 

(15) I anken er det anført at lagmannsrettens domsgrunner er mangelfulle. Lagmannsretten har her lagt en 
lagrettekjennelse til grunn for dommen, og utgangspunktet er da etter straffeprosessloven § 40 første 
ledd at domsgrunnene bare skal bestå i en henvisning til kjennelsen. Høyesterett uttaler på denne 
bakgrunn i Rt-2011-172 avsnitt 28 at lagrettens kjennelse ikke skal begrunnes, og videre at «som 
hovedregel trenger heller ikke fagdommerne å begrunne sin beslutning om å godta lagrettens 
kjennelse». 

 

(16) Som nevnt i Rt-2010-865 avsnitt 22 kan det likevel unntaksvis være nødvendig å begrunne 
avgjørelsen av skyldspørsmålet. Høyesterett uttaler i dommen: 

«Samlet viser avgjørelsene fra høsten 2009 at vi står overfor et snevert unntak fra 
hovedregelen om at bevisvurderingen under skyldspørsmålet ikke skal begrunnes i saker 
med lagrette, jf. straffeprosessloven § 40 første ledd. Bare der det foreligger et konkret 
behov for begrunnelse - som trer klart frem - fordi sentrale punkter i bevisvurderingen blir 
stående uforklart, vil det være nødvendig å begrunne bevisresultatet.» 

 

(17) I foreliggende sak har fagdommerne bemerket at det i saken ikke forelå «slike særegne forhold som 
tilsier en begrunnelse for bevisresultatet». Spørsmålet er om lagmannsretten skulle gitt en mer 
utfyllende begrunnelse. Som nevnt i Rt-2011-172 avsnitt 30, avhenger dette av hvordan fagdommerne 
og lagretteutvalget har utformet den faktumbeskrivelsen som er lagt til grunn for straffutmålingen. 

 

(18) I anken hevder forsvarer at domsgrunnene er mangelfulle når det gjelder domfellelsen under 
tilleggstiltalen. Det er anført at domfellelsen nærmest utelukkende bygger på opplesningen av 
forklaringen - bevisopptaket i Østerrike - av kureren F. Videre påpekes at den østerrikske dommen 
mot F ikke omhandler noen konkret innførsel av heroin som er sammenfallende med tilleggstiltalen. 
Ifølge forsvarer roper det nærmest på en forklaring på hvilket grunnlag lagmannsretten har funnet 
tiltalte skyldig etter tilleggstiltalen. 

 

(19) Utvalget bemerker til dette at det i dommen fra tingretten er redegjort relativt inngående for 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for denne tiltaleposten. I lagmannsretten ble lagretten spurt 
om A 1. oktober 2009 mottok narkotika i Drammen, og om overtredelsen gjaldt et betydelig kvantum 
(spørsmål 7 og 8). Lagmannsretten har redegjort nærmere for bevisbedømmelsen vedrørende 
tilleggstiltalen i forbindelse med straffutmålingen. Redegjørelsen er slik utvalget ser det dekkende for 
både bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og bevisbedømmelsen under straffespørsmålet. A ble 
dømt på bakgrunn av det rettslige avhøret av kureren F, som ble styrket av andre bevis i saken, først 
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og fremst telefonutskrifter, oppdragsrapporten fra bilbergingsfirma og faktura fra verksted. 
 

(20) Utvalget kan ikke se at avgjørelsen av skyldspørsmålet «ropte på» en forklaring, og det forelå ikke 
«særlige omstendigheter» som tilsa ytterligere begrunnelse. Den omstendighet at den østerrikske 
dommen er relativt omtrentlig vedrørende den relevante innførselen av heroin til Norge, kan ikke ha 
særlig betydning eller vekt. Etter utvalgets syn fremstår ikke den østerrikske dommen som et sentralt 
punkt i bevisvurderingen. Bevisbildet for øvrig fremstår ellers som klart og entydig. Etter utvalgets 
syn kan anken over domsgrunnene under tilleggstiltalen klart ikke føre frem. 

 

(21) I anken er det gjort gjeldende mangler ved domsgrunnene også når det gjelder domfellelsen under 
hovedtiltalen post I a og b. Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at hverken avgjørelsens 
betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken på disse punktene blir 
fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 323. 

 

(22) A har i anken videre hevdet at lagmannsretten har brutt prinsippet om fair trial gjennom å legge 
avgjørende vekt på Fs forklaring i bevisopptak, jf. EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d. Også denne 
anførselen knytter seg til tilleggstiltalen. Til dette bemerker utvalget at As forsvarer var til stede under 
bevisopptaket. Som nevnt ovenfor, styrkes Fs forklaring videre av andre bevis i saken. Anken kan på 
dette punktet klart ikke føre frem. 

 

(23) Også lovanvendelsen er påanket, idet det anføres at lagmannsretten ikke har praktisert 
bevisbyrderegelen riktig. Ankeutvalget er ikke enig i dette. Lagmannsretten har tatt et korrekt 
utgangspunkt når den har tatt stilling til hva som er bevist «utover enhver rimelig tvil». Redegjørelsen 
for bevisene i saken viser at det har skjedd en reell og samvittighetsfull prøving opp mot dette kravet. 
Anken kan klart ikke føre frem. 

 

(24) Endelig er det anket over straffutmålingen. Etter utvalgets syn samsvarer lagmannsrettens utmåling av 
straff godt med nivået i rettspraksis. Utvalget finner det klart at anken heller ikke på dette punktet kan 
føre frem. 

 

(25) Anken tillates etter dette ikke fremmet. 
 

(26) Beslutningen er enstemmig. 
 

Slutning: 
 

Anken tillates ikke fremmet.  
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Noregs Høgsteretts ankeutval - HR-2011-1738-U 
Instans Noregs Høgsteretts ankeutval - Vedtak. 
Dato 2011-09-16 
Publisert HR-2011-1738-U 
Stikkord Strafferett. Straffeprosess. Begrunnet delvis ankenektelse. Seksuell omgang med mindreårige. 
Sammendrag Anke fra tre domfelte og påtalemyndigheten i en omfattende overgrepssak ble fremmet til 

behandling i Høyesterett vedrørende straffutmålingen. For en av de domfelte ble 
saksbehandlingsanke vedrørende manglende begrunnelse i lagmannsretten fremmet. For øvrig 
ble ankene nektet fremmet. Ett av barna var blitt avhørt flere ganger, delvis før to av de 
domfelte kom inn i saken. Deres forsvarere hadde vært til stede ved det tredje og siste 
dommeravhøret, og eventuell manglende kontradiksjon var da reparert. Det var ikke en 
saksbehandlingsfeil å benytte avhørene under ankesaken. Det var heller ikke en 
saksbehandlingsfeil av lagmannsretten ikke å oppnevne sakkyndig til å hjelpe retten med 
vurdering av avhør. (Sammendrag ved Lovdata) 

Saksgang Nord-Østerdal tingrett TNOST-2010-153052-2 - Eidsivating Lagmannsrett LE-2011-35643 - 
Høgsterett HR-2011-1738-U, (sak nr. 2011/1201), straffesak, anke over dom. 

Parter I: N01 (advokat Sverre Næss) mot Den offentlige påtalemyndighet. II: N04 (advokat Frode 
Wisth) mot Den offentlige påtalemyndighet. III: N03 (advokat Anniken Mellegaard) mot Den 
offentlige påtalemyndighet. IV: Den offentlige påtalemyndighet mot N04 (advokat Frode 
Wisth), N03 (advokat Anniken Mellegaard) og N02 (advokat Steffen Brandstad). 

Forfatter Utgård, Tønder og Webster. 
 

 

(1) Saka gjeld anke til Høgsterett over lagmannsrettens dom i straffesak. 
 

(2) Hedmark og Oppland statsadvokatembete tok 22. desember 2010 ut tiltale mot N01, fødd 0.0.1946, 
N02, fødd 0.0.1964, N03, fødd 0.0.1964, N04, fødd 0.0.1964 og N05, fødd 0.0.1947, for ei rekke 
strafflagde tilhøve. 

 

(3) Nord-Østerdal tingrett sa 18. februar 2011 dom med slik slutning: 
«1. N01, født 0.0.1946, dømmes for overtredelse av 

 

straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a jf tredje ledd bokstav b 
jf § 206, jf § 205, 
straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf tredje ledd bokstav b jf § 205, straffeloven § 
195 første ledd annet straffalternativ og annet ledd bokstav c) jf § 206, jf § 205, 
straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og annet ledd bokstav b og c, jf § 
205, 
straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ bokstav c 
straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ og annet ledd bokstav b jf § 206, jf 
§ 205, 
straffeloven § 193 annet ledd, 
straffeloven § 199 første ledd, 
straffeloven § 204a første ledd bokstav a og 
straffeloven § 201 første ledd bokstav c, 
alt sammenholdt med straffeloven § 61 og straffeloven § 62 første ledd, til en straff av 
forvaring i 12 - tolv - år med en minstetid på 8 - åtte - år. 
Til fradrag i tidsramme og minstetid går 437 - firehundreogtrettisyv - dager som anses 
utholdt i varetekt. 

2. N02, født 0.0.1964, dømmes for overtredelse av 
 

straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf tredje ledd bokstav b jf § 205, straffeloven § 
195 første ledd annet straffalternativ og annet ledd bokstav b og c jf § 206 jf § 205, 
straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og annet ledd bokstav b og c jf § 
205, 
straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og annet ledd bokstav b jf § 205, 
straffeloven § 193 annet ledd, 
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straffeloven § 197, 
straffeloven § 204a første ledd bokstav a og 
straffeloven § 201 første ledd bokstav c, 
alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av forvaring i 11 - 
elleve - år med en minstetid på 7 - sju - år og 6 - seks - måneder. 
Til fradrag i tidsramme og minstetid går 309 - trehundreogni - dager som anses utholdt 
i varetekt. 

3. N03, født 0.0.1964, dømmes for overtredelse av 
 

straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf tredje ledd bokstav b jf § 205, straffeloven § 
195 første ledd første straffealternativ og annet ledd bokstav b og c jf § 205, 
straffeloven § 204a første ledd bokstav a, 
alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av fengsel i 4 - fire - år. 
Hun frifinnes for tiltalebeslutningens poster I, II c, V og VI a. 

4. N04, født 0.0.1964, dømmes for overtredelse av 
 

straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf tredje ledd bokstav b jf § 205, straffeloven § 
195 første ledd første straffealternativ og annet ledd bokstav b og c jf § 205, 
straffeloven § 204a første ledd bokstav a, 
alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av fengsel i 4 - fire - år. 
Han frifinnes for tiltalebeslutningens poster I, II c, V og VI a. 
(...) 

6. N01 dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale 
oppreisningserstatning med 200.000 - tohundretusen - kroner til 

 

- N06 
 

- N07 
 

- N09 
 

- N08 
 

7. N02 dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale 
oppreisningerstatning med 200 000 - tohundretusen - kroner til 

 

- N06 
 

- N07 
 

- N09 
 

- N08 
 

8. N03 dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale 
oppreisningserstatning med 200 000- tohundretusen - kroner til N07 

 

9. N04 dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale 
oppreisningserstatning med 200 000 - tohundretusen - kroner til N07 

 

(...) 
11. N01 dømmes til å tåle inndragning av et Sony DVCamvideokamera, en Lexar minnepenn, 

en harddisk Asus A6R og diverse beslaglagte dvd plater, cd plater og dvcam kassetter, jf 
straffeloven § 35 flg. 

 

12. Saksomkostninger idømmes ikke.» 
 

 

(4) Både påtalemakta og dei tiltalte anka delar av tingrettsdommen til Eidsivating lagmannsrett, som 6. juni 
2011 sa dom (LE-2011-35643) med slik slutning: 

«1. N01, født 0.0.1946, dømmes for overtredelse av 
 

- straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a og tredje ledd bokstav b 
jf § 206 og § 205, 

 

- straffeloven § 195 første ledd første og annet straffalternativ og annet ledd bokstav b 
og c jf § 206 og § 205, 

 

- straffeloven § 199 første ledd, 
 

og de forhold som ble rettskraftig avgjort ved Nord-Østerdal tingretts dom 18. februar 
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2011, alt sammenholdt med straffeloven § 61 og straffeloven § 62 første ledd, til en 
straff av forvaring i 13 - tretten - år med en minstetid på 8 - åtte - år. 
Til fradrag i tidsramme og minstetid går (pr. 6. juni 2011) i alt 562 - 
femhundreogsekstito - dager som anses utholdt i varetekt. 

2. N02, født 0.0.1964, dømmes for overtredelse av 
 

- straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf tredje ledd bokstav b jf § 205, 
 

- straffeloven § 195 første ledd første og annet straffalternativ og annet ledd bokstav b 
og c jf § 206 og § 205, 

 

- straffeloven § 193 annet ledd, 
 

- straffeloven § 197, 
 

- straffeloven § 204a første ledd bokstav a, 
 

og de forhold som ble rettskraftig avgjort ved Nord-Østerdal tingretts dom 18. februar 
2011, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av fengsel i 12 - 
tolv - år. 
Til fradrag i straffen går (pr. 6. juni 2011) i alt 434 - firehundreogtrettifire - dager som 
anses utholdt i varetekt. 

3. N03, født 0.0.1964, dømmes for overtredelse av 
 

- straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf tredje ledd bokstav b jf § 205, 
 

- straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og annet ledd bokstav b og c jf § 
205, 

 

- straffeloven § 204a første ledd bokstav a, 
 

alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av fengsel i 3 - tre - år. 
Til fradrag i straffen går (pr. 6. juni 2011) i alt 111 - etthundreogelleve - dager som 
anses utholdt i varetekt. 

4. N04, født 0.0.1964, dømmes for overtredelse av 
 

- straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a og tredje ledd bokstav b 
jf § 206 og § 205, 

 

- straffeloven § 195 første ledd første og annet straffalternativ og annet ledd bokstav b 
og c jf § 205, 

 

- straffeloven § 204a første ledd bokstav a, 
 

alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av fengsel i 4 - fire - år. 
Til fradrag i straffen går (pr. 6. juni 2011) i alt 111 - etthundreogelleve - dager som 
anses utholdt i varetekt. 

5. N01 dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale 
oppreisningserstatning med 

 

a) 350 000 - trehundreogfemtitusen - kroner til N09, 
 

b) 350 000 - trehundreogfemtitusen - kroner N08, 
 

c) 250 000 - tohundreogfemtitusen - kroner til N06, og 
 

d) 200 000 - tohundretusen - kroner til N07. 
 

6. N02 dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale 
oppreisningserstatning med 

 

a) 350 000 - trehundreogfemtitusen - kroner til N09, 
 

b) 350 000 - trehundreogfemtitusen - kroner N08, 
 

c) 150 000 - etthundreogfemtitusen - kroner til N06, og 
 

d) 150 000 - etthundreogfemtitusen - kroner til N07. 
 

7. N03 dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale 
oppreisningserstatning med 100 000 - etthundretusen - kroner til N07. 

 

8. N04 dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale 
oppreisningserstatning med 

 

a) 200 000 - tohundretusen - kroner til N06, 
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b) 200 000 - tohundretusen - kroner til N07. 
 

9. Saksomkostninger er ikke påstått og ilegges ikke.» 
 

 

(5)  N01 har anka over saksbehandlinga og straffutmålinga. 
 

(6)  N04 har anka over saksbehandlinga, straffutmålinga og dei sivile krava. 
 

(7)  N03 har anka over saksbehandlinga og dei sivile krava. 
 

(8) Påtalemakta har anka over straffutmålinga i høve til N02, N04 og N03. N03 har gitt inn motanke over 
straffutmålinga, og utvalet legg etter omstenda til grunn at det same er tilfelle for N02. 

 

(9) Høgsteretts ankeutval viser til at N04 og N03 vart frifunne av tingretten for postane I, II c, V og VI a 
i tiltalevedtaket, men domfelt for desse i lagmannsretten. I den utstrekning ankane frå N04 og N03 
gjeld disse postane, har dei krav på ei reell overprøving av domfellingane innan dei rammene som er 
fastsette i avgjerda i Rt-2009-187 avsnitta 11 - 14. Utvalet ser først på ankane over saksbehandlinga. 

 

(10) N04 og N03, har gjort gjeldande at det ikkje har vore reell kontradiksjon ved dommaravhøyra av N07. 
Dei har vidare gjort gjeldande at det skulle ha vore oppnemnt sakkunnig for å vurdere kvaliteten på 
avhøyra. N03 har gjort gjeldande at det er ein saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikkje har gjort 
greie for hovudpunkta i bevisvurderinga ved domfellinga for postane I, II c, V og VI a i 
tiltalevedtaket. 

 

(11) Utvalet ser først på synsmåten om at det ikkje har vore reell kontradiksjon ved dommaravhøyra av 
N07. Dette er som nemnt gjort gjeldande av N04 og N03. Også N01 har gjort gjeldande det same. 
Utvalet kjem attende til hans situasjon etter å ha sett på ankane frå N04 og N03. 

 

(12) Ut frå anken frå N04 kan det synest som denne synsmåten også gjeld avhøyret av N06. Utvalet viser 
til at ho vart avhøyrd i retten, med høve til eksaminasjon frå aktor og forsvarar. Det var ikkje halde 
dommaravhøyr av henne. Spørsmålet om manglar ved dommaravhøyr er såleis ikkje aktuelt når det 
gjeld avhøyra av N06. 

 

(13) Kontradiksjon ved dommaravhøyr inneber at forsvarar er til stades, og mellom anna har høve til å 
påverke kva spørsmål som blir stilt til barnet. Det vart halde tre dommaravhøyr av N07. Det er litt 
ulikt for N04 og N03 i kva grad dei var representerte ved forsvarar. 

 

(14) Ved det første dommaravhøyret av N07 var N04 ikkje representert av forsvarar. På dette tidspunktet 
var han heller ikkje mistenkt i saka. Ved det andre avhøyret går det fram av protokollen at dåverande 
forsvarar for N04 opplyste at han hadde vore i kontakt med klienten før avhøyret. I ein seinare e-post 
til noverande forsvarar har den dåverande forsvararen sagt at han ikkje hadde vore i kontakt med 
klienten før avhøyret. Som utgangspunkt må den mest tidsnære opplysninga leggjast til grunn. Utvalet 
treng likevel ikkje ta standpunkt til dette. Det vart nemleg halde eit tredje dommaravhøyr av N07. N04 
var då representert av advokat Bjørnar Kristiansen. Advokat Kristiansen har opplyst at han før dette 
dommaravhøyret refererte for klienten det advokaten meinte var relevant i saksdokumenta. Advokaten 
har opplyst at han ikkje gjekk nærare inn i detaljane fordi klienten stilte seg heilt uforståande til det 
som kom fram. 

 

(15) Gjennom det tredje avhøyret fekk klienten under alle omstende oppfylt sin rett til kontradiksjon, jf. det 
som er sagt om krava her i Rt-2011-93. Det var dermed ingen saksbehandlingsfeil i høve til N04 å 
nytte dommaravhøyra av N07 under ankeforhandlinga. 

 

(16) N03 hadde ikkje forsvarar verken ved det første eller det andre dommaravhøyret av N07. I det første 
avhøyret går det fram at N07 forklarte at foreldra hans «var der». Av protokollen frå det tredje 
avhøyret går det fram at forsvararen hennar då var til stades. 

 

(17) Det går vidare fram av protokollen for det tredje avhøyret at det vart halde ein konferanse før 
avhøyret, der gjennomføringa vart drøfta og der forsvararane fekk høve til å kome med framlegg til 
spørsmål. Avhøyret varte i ein dryg time. Manglande kontradiksjon ved tidlegare avhøyr var då 
reparert ved det tredje avhøyret, jf. Rt-2010-600. 

 

(18) Utvalet finn det klart at ankane frå N03 og N04 på dette punktet ikkje kan føre fram. 
 

(19) Utvalet går så over til å sjå på synsmåten frå N04 og N03 om at det var ein saksbehandlingsfeil når det 
ikkje vart oppnemnt ein vitnepsykolog til å vurdere kvaliteten av avhøyra. Anken frå N04 synest å 
gjeld avhøyra både av N07 og av N06, medan anken frå N03 synest berre å gjelde avhøyra av N07. 

 

(20) Utgangspunktet er at det er retten si oppgåve å vurdere om vitna er truverdige og kor pålitelege 
forklaringar er. Det kan likevel vere enkeltsaker der det kan vere behov for å nemne opp sakkunnige 
for å hjelpe retten ved denne vurderinga, jf. Rt-2005-907 avsnitt 38 der det heiter: 
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«Spørsmålet om vitners troverdighet og påliteligheten av dommeravhør av barn hører 
under den dømmende retts bevisbedømmelse. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke i 
enkelte saker kan være behov for å oppnevne sakkyndige til å bistå retten ved dens 
vurdering, jf. uttalelse i Rt-2003-383. Dette avhenger av om det i den enkelte sak finnes 
særskilt behov for dette. ...» 

 

(21) N06 gav forklaring i retten. Det hadde vore gjennomført ordinære politiavhøyr, og i tillegg var det 
halde eit bevisopptak. Ho møtte i retten, og både aktor og forsvarar hadde høve til eksaminasjon. 

 

(22) I retten vart det spela av lyd- og bildeopptak av dommaravhøyra med N07. Frå forsvararane er det 
gjort gjeldande at det var manglar ved avhøyra som vart gjennomført. Retten hadde gjennom 
avspelinga eit grunnlag for å danne seg ei oppfatning av måten avhøyra var gjennomførte på. Dette 
vart også søkt nærare klarlagt gjennom vitneforklaringar. I tillegg hadde aktor og forsvarar høve til å 
kommentere verdien av avhøyra opp mot gjennomføringsmåten. 

 

(23) Utvalet kan etter dette ikkje sjå at det låg føre omstende som tilseier at det var ein saksbehandlingsfeil 
av lagmannsretten ikkje å oppnemne sakkunnig til å hjelpe retten med vurderinga av avhøyr, og finn 
det såleis klart at ankane frå N03 og N04 ikkje kan føre fram. 

 

(24) Også N01 har anka over saksbehandlinga og gjort gjeldande at det er ein saksbehandlingsfeil når det 
ikkje vart oppnemnt sakkunnig. Utvalet viser for N01 til det utvalet har lagt til grunn for N04 og N03 i 
dette spørsmålet. Anken frå N01 over saksbehandlinga blir etter dette ikkje tillaten fremja. 

 

(25) N03 har gjort gjeldande at det var ein saksbehandlingsfeil at domfellinga for tiltalepostane I, II c, V og 
VI a ikkje var grunngitt av lagmannsretten. Ho var frifunnen for desse postane i tingretten. Denne 
ankegrunnen blir vist til behandling i Høgsterett. 

 

(26) Det ligg føre ankar og motankar over straffutmålinga. Ankane og motankane blir viste til behandling i 
Høgsterett. 
 

Slutning: 
 

Ankane over straffekravet blir tillatne fremja så langt det gjeld anke frå N03 over framhalden 
saksbehandlingsfeil om manglande grunngiving for domfelling etter tiltalepostane I, II c, V og VI 
a, og så langt det gjeld ankar og motankar over straffutmålinga. Elles blir ankane over 
straffekravet ikkje tillatne fremja. 

Ankane over sivile krav blir ikkje tillatne fremja.  
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Norges Høyesterett - HR-2011-2105-A - Rt-2011-1455 
Instans Norges Høyesterett - Kjennelse og Dom. 
Dato 2011-11-14 
Publisert HR-2011-2105-A - Rt-2011-1455 
Stikkord Strafferett. Grooming. Barnepornografi. 
Sammendrag Ankene gjaldt domfellelse for forsøk på overtredelse av straffeloven § 201a, som rettet seg mot 

etter forutgående avtale å møte et barn under 16 år med forsett om å begå seksuelt overgrep 
(«grooming»), og § 204a, som blant annet retter seg mot produksjon, innførsel og besittelse av 
«barneporno». Høyesterett kom til at det ikke forelå fullbyrdet overtredelse av § 201a, men et 
utjenlig forsøk. Under dissens kom Høyesterett til at lagmannsrettens dom med 
ankeforhandling måtte oppheves angående overtredelse av straffeloven § 204a. Straffen for 
overtredelse av straffeloven § 201a, jf. § 49, ble satt til fengsel i 30 dager. Dissens 4-1. 

Saksgang Rana tingrett TRANA-2010-113688 - Hålogaland lagmannsrett LH-2010-166827 - Høyesterett 
HR-2011-2105-A, (sak nr. 2011/964), straffesak, anke over dom. 

Parter I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs) mot A (advokat John Christian 
Elden). II. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat 
Erik Thronæs). 

Forfatter Skoghøy, Indreberg, Tønder, Tjomsland. Delvis dissens: Noer. 
 

 

(1) Dommer Skoghøy: Ankene gjelder domfellelse for forsøk på overtredelse av straffeloven § 201 a, 
som retter seg mot etter forutgående avtale å møte et barn under 16 år med forsett om å begå seksuelt 
overgrep («grooming»), og § 204 a, som blant annet retter seg mot produksjon, innførsel og besittelse 
av «barneporno». De sentrale spørsmål i saken er hva som kreves for domfellelse for forbrytelse mot § 
201 a eller forsøk på det, hvorvidt den omstendighet at handlingen er fremkalt av noen som gir seg ut 
for å være fornærmede, skal lede til frifinnelse, og hvorvidt det var en saksbehandlingsfeil at tiltalen 
for overtredelse av § 204 a ble brakt inn for lagmannsretten som første instans. 

 

(2) A, født 0.0.1951, ble ved tiltalebeslutning 13. juli 2010 av Nordland statsadvokatembeter satt under 
tiltale ved Rana tingrett for overtredelse av straffeloven § 201 a. Grunnlaget var beskrevet slik: 

«Lørdag 27. februar 2010 om ettermiddagen i Y, kjørte han etter forutgående avtale til Y 
jernbanestasjon for å møte B, f. 0.0.1994, med forsett om å ha seksuell omgang med 
henne og/eller å foreta en seksuell handling med henne eller å forlede henne til å utvise 
seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd.» 

 

(3) Tingretten avsa 11. oktober 2010 dom med denne domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1951, dømmes for overtredelse av straffeloven § 201aførste ledd til fengsel i 60 

- seksti - dager. 
 

Varetekt kommer til fradrag med 2 - to - dager, jf. straffeloven § 60. 
2. A, født 0.0.1951, dømmes til å tåle inndragning av 1 bærbar HP Pavilion dv5-1145eo, jf. 

beslag nr. 2010/159 nr. 2, jf. straffeloven § 35. 
 

3. A, født 0.0.1951, dømmes til å betale sakskostnader med kr 12 000 - tolvtusen -.» 
 

 

(4) A anket til Hålogaland lagmannsrett over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under 
skyldspørsmålet. Lagmannsretten besluttet 27. oktober 2010 å henvise anken til ankeforhandling. 

 

(5) Den 11. november 2010 ble A av Nordland statsadvokatembeter satt under tiltale ved Rana tingrett for 
overtredelse av straffeloven § 204 a. I brev 27. januar 2011 til Nordland statsadvokatembeter 
samtykket tiltaltes forsvarer på vegne av tiltalte i at tiltalen for overtredelse av § 204 a ble brakt 
direkte inn for Hålogaland lagmannsrett og behandlet sammen med tiltalen for overtredelse av § 201 
a. Etter dette tok Nordland statsadvokatembeter 15. mars 2011 ut ny tiltale for Hålogaland 
lagmannsrett. Det forhold som tiltalen for tingretten omfattet, utgjorde i denne tiltalen post I, mens 
post II gjaldt overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a. Etter retting under 
ankeforhandlingen fikk grunnlaget for tiltalens post II dette innhold: 

«Lørdag 27. april 2010 ca. kl. 2100 og/eller forut for dette på bopel i --veien 00 i Y, hadde 
han til sammen 20 bilder i en bærbar HP Pavilion dv5-1145eo-pc, som viste barn i 
seksuell positur og barn i seksuell omgang med voksne.» 
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(6) Hålogaland lagmannsrett, som i medhold av straffeprosessloven § 332 første ledd var satt med tre 
fagdommere og fire meddommere, kom i dom 15. april 2011 (LH-2010-166827) til at tiltalte bare 
kunne dømmes for forsøk på overtredelse av straffeloven § 201 a. For øvrig ble tiltalte dømt i samsvar 
med tiltalen. Lagmannsrettens dom har denne domsslutning: 

«1. A, født 0.0.1951, dømmes for én overtredelse av straffeloven § 201ajf. § 49 og én 
overtredelse av straffeloven § 204a første ledd bokstav a, sammenholdt med straffeloven § 
62 første ledd, til fengsel i 75 - syttifem - dager. Til fradrag går 2 - to - dager for utholdt 
varetekt. 

 

2. I medhold av straffeloven § 35dømmes A til å tåle inndragning av 1 - en - bærbar HP 
Pavilion dv5 - 1145eo - PC, med unntak av innhold (data) som ikke knytter seg til 
tiltalen.» 

 

 

(7) Det var ved straffutmålingen dissens i lagmannsretten. Mindretallet, som bestod av tre meddommere, 
stemte for at straffen ble satt til fengsel i 120 dager. 

 

(8) Påtalemyndigheten har anket til Høyesterett over lovanvendelsen under skyldspørsmålet for så vidt 
gjelder domfellelsen etter tiltalens post I. Påtalemyndigheten har anført at tiltalte må dømmes for 
fullbyrdet forbrytelse mot straffeloven § 201 a. 

 

(9) Tiltalte har anket over domfellelsen for begge tiltalepostene. For domfellelsen etter tiltalens post I 
retter anken seg først og fremst mot lagmannsrettens lovanvendelse. Tiltalte har gjort gjeldende at 
handlingen er fremprovosert av fornærmedes mor og derfor ikke rettsstridig. For det tilfellet at 
lagmannsrettens domsgrunner ikke finnes tilstrekkelige til å prøve dette spørsmålet, er også 
lagmannsrettens saksbehandling angrepet. Da § 201 a ikke krever forsett med hensyn til fornærmedes 
alder, har tiltalte hevdet at han ikke kan dømmes for forsøk på overtredelse av bestemmelsen. For så 
vidt gjelder domfellelsen etter tiltalens post II, retter anken seg mot lagmannsrettens 
bevisbedømmelse, lovanvendelse og saksbehandling. Bevisbedømmelses- og saksbehandlingsanken er 
begrunnet med at tiltalte etter Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) 
artikkel 14 nr. 5 har krav på å få bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet overprøvd av overordnet 
domstol. Lovanvendelsesanken er begrunnet med at lagmannsrettens bevisresultat ikke tilfredsstiller 
besittelsesvilkåret i straffeloven § 204 a første ledd bokstav a. For begge tiltalepostene har tiltalte også 
anket over straffutmålingen. 

 

(10) Mitt syn på saken 
 

(11) Jeg er kommet til at påtalemyndighetens anke må forkastes, mens domfeltes anke delvis må tas til 
følge. 

 

(12) Jeg behandler først ankene over domfellelsen for overtredelse av straffeloven § 201 a, jf. § 49 - 
tiltalens post I. 

 

(13) Denne domfellelsen gjelder følgende forhold: 
 

(14) Tiltalte, A, opprettet i februar 2010 en profil på nettstedet Nettby. Han registrerte seg som A1 med « 
Aa 58» som «nickname». Fornærmede, B, født 0.0.1994, var da registrert på nettstedet. Hun hadde 
registrert seg som B1 med «Bb15» som «nickname». Tallene 58 og 15 skal angi vedkommendes alder. 

 

(15) Onsdag 24. februar 2010 kl. 18.29 tok tiltalte kontakt med fornærmede på Nettby. Fornærmede hadde 
i sin profil skrevet noe om at hun skulle til X, som er et hotell i sentrum av Y. Tiltalte gav i melding til 
fornærmede uttrykk for at han gjerne ville dra til X når hun skulle dit. Fornærmede spurte tiltalte 
hvem han var. Tiltalte svarte med å spørre hvem fornærmede var. Etter dette varslet fornærmede sin 
mor, C, om at en eldre mann ønsket å møte henne. Fra kl. 18.36 overtok moren utvekslingen av 
meldinger med tiltalte. Moren benyttet fornærmedes profil, og tiltalte trodde derfor at det var 
fornærmede han hadde kontakt med. 

 

(16) Straks fornærmedes mor hadde overtatt kontakten, bad hun om å få ringe tiltalte. Tiltalte torde 
imidlertid ikke oppgi sitt telefonnummer. I melding kl. 18.44 spurte tiltalte fornærmede hva hun hadde 
lyst til, og om hun hadde lyst til å møte ham. Til dette svarte fornærmedes mor kl. 18.45 «det samme 
som deg, er det ikke det du har lyst te å treffe meg». I melding kl. 18.48 skrev tiltalte «men du er jo litt 
forr ung da». Han fikk umiddelbart til svar «men l du ikke ha en ung jente». 

 

(17) I løpet av meldingsutvekslingen bad fornærmedes mor flere ganger om å få ringe tiltalte, men tiltalte 
ville fortsatt ikke oppgi sitt telefonnummer. Tiltalte spurte i melding kl. 18.53 hvor de kunne møtes, 
og fikk til svar «kanskje hjemme te deg du bestemmer». Det ble imidlertid ikke inngått noen nærmere 
avtale, og de ble enige om på nytt å ta kontakt med hverandre rundt kl. 23.00 samme kveld. 
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(18) Onsdag 24. februar 2010 kl. 22.49 gjenopptok fornærmedes mor kontakten med tiltalte. På spørsmål 
fra tiltalte om hun var 16, svarte fornærmedes mor «ja». Etter å ha utvekslet noen meldinger avtalte de 
å møtes foran inngangsdøren til jernbanestasjonen i Y lørdag 27. februar 2010 ca. kl. 17.00-17.15. 
Deretter skulle de dra hjem til tiltalte. I løpet av denne meldingssekvensen spurte tiltalte om 
fornærmede hadde «[ v] ært sammen med noen gutter før». Han fikk til svar «nei du blir den første er 
litt redd, men eg kommer». Tiltalte spurte også fornærmede om hun brukte piller. Fornærmedes mor 
svarte «nei, håper det går bra». 

 

(19) Fredag 26. februar 2010 hadde tiltalte og fornærmedes mor ny kontakt over Nettby fra kl. 17.17 til kl. 
19.03. I løpet av denne kontakten avtalte de nærmere detaljer om møtestedet og hvordan de skulle 
kjenne hverandre igjen. I tillegg kom samtalen inn på at de skulle ha seksuell omgang. Kl. 18.47 skrev 
tiltalte blant annet at han ikke hadde «erfaring med så ung jente som du fra før ... men har vørt en 
drøm da». Etter at fornærmedes mor hadde skrevet at hun var redd for å bli gravid, uttalte tiltalte «ok 
trenger ikke sprute inni deg da ...», «vil slikke deg og kose med deg på andre måter også». På 
spørsmål fra fornærmedes mor om det ikke er «vondt første gang», svarte tiltalte «kan være det, men 
vi skal være forsiktig da ... kose med hverandre ... ta på hverandre ... bruker hendene ... fingrene». 

 

(20) Mellom de to meldingssekvensene onsdag 24. februar 2010 ringte fornærmedes mor til politiet for å 
melde fra om at en eldre mann ønsket å møte hennes datter. Hun fikk beskjed om at hun ville bli 
kontaktet av politiet dagen etter. Torsdag 25. februar 2010 ble fornærmedes mor kontaktet av 
politioverbetjent Reidun Breirem. I møte på Y politistasjon gikk de sammen inn på fornærmedes 
profil på Nettby. Da de fikk problemer med å få tatt utskrift av loggen fra samtalene med tiltalte, 
kontaktet Breirem KRIPOS, som tok utskrift av loggen og oversendte den til Breirem. 

 

(21) Politiet klarte å spore opp hvem «Aa58» var. Gjennom samtalen med fornærmedes mor og 
loggutskriften ble politiet kjent med at tiltalte hadde avtalt å møte fornærmede utenfor 
jernbanestasjonen i Y lørdag 27. februar 2010 ca. kl. 17.00-17.15. Da tiltalte kjørte forbi 
jernbanestasjonen like før kl. 17.00, satt politibetjent Hege Alvestad i sivile klær på en benk ved 
inngangen til jernbanestasjonen. I tillegg var det satt ut tre observasjonsposter like ved. Noe etter kl. 
17.00 kom tiltalte kjørende tilbake og stanset ca. 10-15 meter fra inngangen til jernbanestasjonen. 
Politibetjent Alvestad gikk da bort til tiltalte og spurte om han var A. Etter at han hadde bekreftet at 
han «vel» var det, ble han pågrepet og avhørt. Han ble løslatt senere samme kveld. 

 

(22) Straffeloven § 201 a bestemmer: 
«Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som har avtalt et møte med et barn under 
16 år, og som med forsett om å begå en handling som nevnt i §§ 195, 196 eller § 200 
annet ledd har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas. 
Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger 
i så måte. 
Straff etter denne bestemmelsen kan falle bort dersom de som har avtalt å møtes, er 
omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.» 

 

(23) For at det skal foreligge en fullbyrdet overtredelse av bestemmelsen, må det for det første være inngått 
avtale med et barn om å møtes på et nærmere angitt sted. For det andre må gjerningspersonen ha 
kommet frem til det avtalte møtested eller et sted hvor møtestedet kan iakttas. For det tredje må 
gjerningspersonens oppmøte ha skjedd med forsett om å begå handling som nevnt i §§ 195, 196 eller 
§ 200 andre ledd. 

 

(24) Aktor har anført at det etter lovbestemmelsens ordlyd ikke er noe vilkår at avtalen er inngått med 
barnet; det er tilstrekkelig at det er «avtalt et møte med et barn under 16 år». Etter min oppfatning 
ligger det imidlertid i § 201 a en underforstått forutsetning om at avtalen må være inngått av eller på 
vegne av barnet. Dette synes også forutsatt i lovforarbeidene, se Ot.prp.nr.18 (2006-2007) om lov om 
endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt 
overgrep mv.), side 30, jf. side 18. Bestemmelsen må etter dette forstås slik at avtalen må være inngått 
med barnet eller av noen som opptrer på vegne av dette. 

 

(25) Som det fremgår av den beskrivelse jeg har gitt av den handling domfellelsen gjelder, gav tiltalte 
allerede før fornærmedes mor overtok korrespondansen, uttrykk for at han gjerne ville møte 
fornærmede. Det ble imidlertid på dette tidspunkt ikke inngått noen møteavtale. Avtalen om at tiltalte 
skulle møte fornærmede, ble inngått mellom tiltalte og fornærmedes mor. Ved avtaleinngåelsen gav 
hun seg ut for å være fornærmede, men opptrådte ikke på vegne av henne. På dette grunnlag finner jeg 
det klart at det ikke foreligger noen fullbyrdet overtredelse av straffeloven § 201 a. Spørsmålet blir 
derfor om tiltalte kan dømmes for forsøk på overtredelse av bestemmelsen. 
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(26) Hva som kreves for at det skal foreligge straffbart forsøk, fremgår av straffeloven § 49 første ledd: 
«Strafbart Forsøg foreligger, naar en Forbrydelse ei er fuldbyrdet, men der er foretaget 
Handling, hvorved dens Udførelse tilsigtedes paabegyndt.» 

 

(27) Det følger av denne bestemmelse at det er to vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge 
straffbart forsøk. For det første må tiltalte ha hatt som forsett å fullbyrde en forbrytelse. Denne må 
inneholde de kjennemerker som er angitt i vedkommende straffebud. For det andre må tiltalte ha 
foretatt noe som viser at han er i ferd med å skulle påbegynne realiseringen av forsettet, se Rt-2008-
867 avsnitt 19 med videre henvisninger. Eller som det heter i straffeloven av 2005 § 16 første ledd: 
Det tiltalte har foretatt, må være ment å lede «direkte til utføringen». Straffeloven av 2005 er ikke satt 
i kraft ennå, men bestemmelsen tar sikte på å videreføre gjeldende rettstilstand, se Ot.prp.nr.90 (2003-
2004) om lov om straff (straffeloven), side 413 ff. 

 

(28) Hvilke krav som skal stilles til den handling tiltalte må ha foretatt, er nærmere behandlet i Rt-2008-
867 avsnitt 20. Høyesterett uttaler her: 

«Hvorvidt den handling som tiltalte har foretatt, viser at han er i ferd med å skulle 
påbegynne realiseringen av forsettet, beror på en sammensatt vurdering. Ved denne 
vurderingen må det blant annet legges vekt på den tidsmessige nærhet mellom det som er 
gjort, og det som gjenstår, handlingenes karakter og den psykologiske forskjell mellom 
dem, se nærmere Andenæs, Alminnelig strafferett, 5. utgave 2004, side 346 ff. og 
Husabø, Straffansvarets periferi, 1999, side 285 ff. med videre henvisninger til 
rettspraksis.» 

 

(29) Forsvareren har anført at siden straffeloven § 49 krever fullbyrdelsesforsett, er det et vilkår for at noen 
skal kunne straffes for forsøk, at straffebudet krever forsett. § 201 a krever som utgangspunkt forsett, 
men når det gjelder fornærmedes alder, er det tilstrekkelig med uaktsomhet. Etter forsvarerens 
oppfatning kan man da ikke straffes for forsøk på overtredelse av bestemmelsen. 

 

(30) Denne anførsel kan åpenbart ikke føre frem. Det er riktig at § 49 blir forstått slik at bestemmelsen ikke 
rammer forsøk på uaktsom forbrytelse, jf. Rt-1999-874. Dette har vært begrunnet med at det er et 
vilkår for forsøksstraff at det foreligger fullbyrdelsesforsett. Det finnes imidlertid flere straffebud som 
i utgangspunktet krever forsett, men som for enkelte momenter nøyer seg med en lavere skyldgrad. 
Den omstendighet at et straffebud inneholder straffbarhetsmomenter som ikke krever forsett, kan klart 
ikke være til hinder for forsøksstraff, se for eksempel Rt-1939-890, Rt-1985-67 og Rt-2008-867. Det 
er tilstrekkelig for at forsøk skal kunne straffes, at straffebudet som utgangspunkt krever forsett. 

 

(31) For overtredelse av § 201 a kreves ikke forsett med hensyn til fornærmedes alder, se § 201 a andre 
ledd. For øvrig er det imidlertid et vilkår for straffbarhet at handlingen er forsettlig, se § 40. Forsøk på 
overtredelse av bestemmelsen kan da straffes. Dette er også lagt til grunn i forarbeidene til § 201 a. I 
Ot.prp.nr.18 (2006-2007), blir det således uttalt: 

«Departementet legger til grunn at det alminnelige forsøksansvaret etter straffeloven § 49 
vil gjelde også for det nye straffebudet i straffeloven § 201 a. Det betyr at straffansvar kan 
inntre også før gjerningspersonen har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor 
møtestedet kan iakttas, såfremt vilkårene i straffeloven § 49 er oppfylt. Etter 
omstendighetene kan forsøksansvar inntre allerede på tidspunktet for kontaktetablering, 
slik riksadvokaten og KRIPOS tar til ordet for. Et grunnvilkår for forsøksstraff er at man 
finner bevist at tiltalte ønsket å gjennomføre handlingen som straffebudet retter seg mot. I 
dette tilfellet må tiltalte på forsøksstadiet ha forsett om å møte opp til avtalt tid og sted for 
å treffe barnet og forsett om å begå en handling som nevnt i straffeloven §§ 195, 196 og § 
200 annet ledd. Så lenge tiltalte ikke er kommet frem til møtestedet, eller et sted der 
møtestedet kan iakttas, kan straffansvaret bortfalle dersom vedkommende av egen fri vilje 
bestemmer seg for å la være å møte opp, jf. straffeloven § 50.» 

 

(32) Som tidligere nevnt, gav tiltalte allerede før fornærmedes mor overtok kontakten med tiltalte, uttrykk 
for ønske om å møte fornærmede. Det ble imidlertid ikke avtalt noe møte, og det finnes heller ingen 
holdepunkter i lagmannsrettens dom for at tiltalte på dette tidspunkt hadde forsett om å ha seksuell 
omgang eller foreta seksuell handling med fornærmede. På denne bakgrunn finner jeg det klart at 
tiltalte på det tidspunkt fornærmedes mor overtok kontakten, ikke hadde overskredet den nedre grense 
for straffbart forsøk. 

 

(33) Etter at fornærmedes mor overtok korrespondansen med tiltalte, inngikk tiltalte avtale med henne om 
å møte fornærmede utenfor jernbanestasjonen i Y lørdag 27. februar 2010 ca. kl. 17.00-17.15. Han 
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møtte også frem til det avtalte møtested med forsett om å ha seksuell omgang med fornærmede. Etter 
det lagmannsretten har lagt til grunn, opptrådte tiltalte «ikke bare uaktsomt, men grovt uaktsomt på 
grensen til forsett med hensyn til Bs alder». Under forutsetning av at det ikke foreligger noen 
straffrihetsgrunn, må dette anses som utjenlig forsøk på overtredelse av straffeloven § 201 a. 

 

(34) Forsvareren har som straffrihetsgrunner påberopt at politiet har overtrådt grensene for etterforskning 
med provokasjonstilsnitt, og at fornærmedes mor aktivt har tilskyndet til handlingen. Jeg behandler 
først hvorvidt politiet har overskredet grensene for etterforskning med provokasjonstilsnitt. 

 

(35) Grensene for etterforskning med provokasjonstilsnitt er utviklet i rettspraksis. Det er et grunnvilkår 
for å tillate slik etterforskning at politiet ikke aktivt fremkaller en straffbar handling som ellers ikke 
ville ha blitt begått. I tillegg kreves at de metoder som blir benyttet, på bakgrunn av forholdets alvor 
og grad av mistanke fremstår som proporsjonale, og at etterforskningsskrittene blir besluttet og 
gjennomført på en forsvarlig og dokumenterbar måte, se Rt-1984-1076, Rt-1992-1088, Rt-1994-319, 
Rt-1998-407, Rt-2000-1223, Rt-2000-1482 og Rt-2008-1659. 

 

(36) Begrensninger i adgangen til etterforskning med provokasjonstilsnitt er også innfortolket i kravet om 
rettferdig rettergang i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1, se Jon Fridrik 
Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - for praktikere, 3. utgave, København 
2010, side 466-467 med videre henvisninger til praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol 
(EMD). De vilkår som er oppstilt i norsk rettspraksis, tilfredsstiller de krav som følger av EMK, og 
det er da ikke nødvendig for meg å gå nærmere inn på EMD-praksis. 

 

(37) Dersom politiet aktivt har fremkalt handlingen, er det begått feil ved rettergangen, men dette er en 
rettergangsfeil som griper inn i skyldspørsmålet, og som etter rettspraksis skal lede til frifinnelse. 
Også i tilfeller hvor det er begått andre feil ved bruk av etterforskning med provokasjonstilsnitt, kan 
resultatet bli frifinnelse fordi de beviser som er fremskaffet på denne måte, ikke kan benyttes som 
grunnlag for domfellelse, men dette avhenger av hvilke andre beviser som foreligger. 

 

(38) Etter sikker rettspraksis skal spørsmålet om grensene for bruk av etterforskning med 
provokasjonstilsnitt er overskredet, ved anke til Høyesterett behandles som anke over feil ved 
saksbehandlingen. Dette innebærer at Høyesterett ikke bare kan prøve lovanvendelsen, men også 
bevisvurderingen, se Rt-2008-1659 avsnitt 16. 

 

(39) Ved avgjørelsen av om politiet har fremkalt handlingen, må rimelig tvil komme tiltalte til gode, jf. Rt-
2008-1659. Hvorvidt etterforskningsskrittene er proporsjonale og er besluttet og gjennomført på en 
forsvarlig og dokumenterbar måte, må derimot avgjøres på grunnlag av alminnelig 
sannsynlighetsovervekt. 

 

(40) Som jeg tidligere har redegjort for, tok fornærmedes mor allerede onsdag 24. februar 2010 kontakt 
med politiet. Etter bevisførselen for Høyesterett finner jeg det imidlertid bevist utover rimelig tvil at 
fornærmedes mor i sin kontakt med tiltalte handlet på egen hånd uten instrukser fra politiet. Det er på 
det rene at politiet ikke gav noen instrukser i telefonsamtalen onsdag 24. februar 2010, og da 
fornærmedes mor torsdag 25. februar 2010 hadde møte med politioverbetjent Reidun Breirem, hadde 
hun inngått møteavtalen med tiltalte. Også i fortsettelsen opptrådte fornærmedes mor på egen hånd. 
Politiet har således ikke aktivt bidratt til å forlede tiltalte til å begå en handling han ellers ikke ville ha 
begått. Det eneste politiet påtok seg, var å være til stede på det møtested som tiltalte hadde avtalt med 
fornærmedes mor. 

 

(41) Lagmannsretten har kritisert politiet for ikke å ha sørget for at politiets rolle er blitt bedre 
dokumentert. Denne kritikken er jeg enig i. Jeg kan likevel ikke se at de beviser som er fremskaffet, 
av den grunn kan nektes brukt som grunnlag for domfellelse. De sentrale bevisene er meldingene 
mellom tiltalte og fornærmedes mor, og denne meldingsutvekslingen har politiet ikke vært involvert i. 

 

(42) Dette bringer meg over til om tiltalte må frifinnes fordi handlingen er blitt fremprovosert av 
fornærmedes mor. 

 

(43) I motsetning til det som gjelder for etterforskning med provokasjonstilsnitt, kan privat provokasjon 
vanskelig behandles som feil ved saksbehandlingen. Spørsmålet må derfor ikke bare ved behandlingen 
for lagmannsretten, men også ved anke til Høyesterett høre under skyldspørsmålet. Dette innebærer at 
Høyesterett som utgangspunkt ikke kan overprøve lagmannsrettens bevisbedømmelse, se 
straffeprosessloven § 306 andre ledd. Fra dette utgangspunktet må det gjøres unntak for tilfeller hvor 
bevisbedømmelsen strider mot vitterlige kjensgjerninger eller klare og uomtvistelige faktiske forhold, 
eller at retten har misforstått bevis. Etter rettspraksis blir slike tilfeller behandlet som 
saksbehandlingsfeil, se Rt-2009-801 avsnitt 17, Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18. oktober 2011 
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(HR-2011-1948-U) avsnitt 19 og Høyesteretts dom 31. oktober 2011 (HR-2011-2011-A) avsnitt 20. 
 

(44) Det følger av EMDs avvisningsavgjørelse 6. april 2004 (EMD-2001-67537) i saken Shannon mot 
Storbritannia at domfellelse på grunn av handlingsprovokasjon fra private etter omstendighetene kan 
være i strid med retten til rettferdig rettergang, jf. Kjølbro, op.cit. side 467-468. Terskelen for 
frifinnelse på dette grunnlag må imidlertid være høy. Det normale er at den som tilskynder til en 
straffbar handling, kan bli dømt som medvirker, men at tilskyndelsen ikke fritar gjerningspersonen for 
straffansvar. For at tiltalte skal kunne frifinnes på grunn av tilskyndelse fra private, må tiltalte ikke 
bare være blitt forledet til en handling som han ellers ikke ville ha begått, men det må også kreves at 
det etter en totalvurdering vil virke støtende og i strid med den alminnelige rettsfølelse å 
straffedømme den som er blitt lurt. Dette vil for eksempel kunne være tilfellet dersom den som har 
tilskyndet til handlingen, er fornærmede selv eller en person som har gitt seg ut for å være 
fornærmede, eller som har utført handlingen for å ivareta fornærmedes interesser. Ved vurderingen må 
det blant annet legges vekt på hvilket rettsgode som er beskyttet, tiltaltes handlemåte og hvor sterk 
grad av tilskyndelse som foreligger. Dersom det ved avgjørelsen av om vilkårene for frifinnelse på 
grunn av privat provokasjon er oppfylt, er rimelig tvil om faktum, må tvilen - som ellers ved 
avgjørelsen av skyldspørsmålet - komme tiltalte til gode, jf. EMK artikkel 6 nr. 2. 

 

(45) Kontakten mellom tiltalte og fornærmedes mor er fullt dokumentert ved at logg over meldingene er 
fremlagt for domstolene. Lagmannsretten har på grunnlag av denne loggen funnet det bevist at det var 
tiltalte som var «den pågående» for å få til et møte, mens fornærmedes mor var «mer passiv og 
avventende». Fornærmedes mor har etter min oppfatning opptrådt noe mer aktivt enn det 
lagmannsretten her har gitt uttrykk for. Etter at hun først gjentatte ganger hadde gitt uttrykk for ønske 
om å ringe, og tiltalte hadde spurt om hun var interessert i å treffes, foreslo hun at de skulle møtes 
hjemme hos tiltalte. Kontakten mellom de to pågikk over lang tid, og ved sine meldinger bidro hun til 
å styrke tiltaltes forsett. Jeg kan likevel ikke se at det i dette tilfellet vil være støtende å dømme tiltalte. 
Det var han som opprinnelig tok kontakt med fornærmede, og det var også han som først gav uttrykk 
for ønske om å møte henne. Dette skjedde før fornærmedes mor overtok kontakten. Når fornærmedes 
mor fulgte opp henvendelsen fra tiltalte og ønsket å komme i kontakt med ham, var det for å få ham 
identifisert. Tiltalte kunne i løpet av den perioden kontakten varte, når som helst ha trukket seg fra 
avtalen og avbrutt kontakten. Straffeloven § 201 a tar sikte på å beskytte barn under 16 år uavhengig 
av hva barnet selv måtte ønske. Selv om fornærmedes mor har opptrådt noe mer aktivt enn det 
lagmannsretten har gitt uttrykk for, er jeg derfor enig med lagmannsretten i at det ikke er grunnlag for 
å frifinne på grunnlag av privat provokasjon. 

 

(46) Jeg er på dette grunnlag kommet til at ikke bare påtalemyndighetens lovanvendelsesanke, men også 
domfeltes anke over lovanvendelsen og saksbehandlingen for så vidt gjelder domfellelsen for 
overtredelse av straffeloven § 201 a, må forkastes. 

 

(47) Jeg går så over til å behandle tiltaltes anke over domfellelsen for overtredelse av straffeloven § 204 a - 
tiltalens post II. 

 

(48) Denne domfellelse gjelder følgende forhold: 
 

(49) Etter at tiltalte var blitt pågrepet lørdag 27. februar 2010, ble hans bærbare PC beslaglagt. Ved 
undersøkelse av PC-en ble det funnet miniatyrbilder av barnepornografisk materiale lagret i 
«tumbcache»-filer. Dette er filer som ikke er tilgjengelige for brukere uten spesialfiler. «Tumbcache»-
filene viser at bildene en gang har vært lagret på datamaskinen. 

 

(50) Etter retting under ankeforhandlingen for lagmannsretten gikk tiltalen ut på at tiltalte var i besittelse 
av til sammen 20 bilder med barnepornografisk materiale. Lagmannsretten fant det «utvilsomt at 
tiltalte i tiden forut for 27. februar 2010 forsettlig hadde lagret barnepornografiske bilder på en slik 
måte at han hadde disse i sin besittelse». Tre av bildene ble ikke funnet å være av pornografisk 
karakter, og på denne bakgrunn ble tiltalte dømt for besittelse av 17 barnepornografiske bilder. 

 

(51) Tiltalen for overtredelse av straffeloven § 204 a ble i medhold av straffeprosessloven § 331 andre ledd 
med samtykke fra tiltalte brakt inn direkte for lagmannsretten. Under henvisning til retten etter SP 
artikkel 14 nr. 5 til å få skyldspørsmålet overprøvd ved høyere rettsinstans, og at Norge ikke har tatt 
forbehold for tilfeller hvor et straffbart forhold blir pådømt av lagmannsretten som første instans, har 
domfelte prinsipalt anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Subsidiært har han anket 
over lovanvendelsen og saksbehandlingen. 

 

(52) SP artikkel 14 nr. 5 bestemmer: 
«Enhver som er domfelt for en forbrytelse skal ha rett til å få domfellelsen og 
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straffutmålingen overprøvet av en høyere instans i overensstemmelse med lov.» 
 

(53) Siden 2. juni 1995 har Norge i forhold til denne bestemmelse for domfellelse i en ankeinstans hatt 
følgende forbehold: 

«In cases where the defendant has been acquitted in the first instance, but convicted by an 
appellate court, the conviction may not be appealed on grounds of error in the asessment 
of evidence in relation to the issue of guilt. If the appellate court convicting the defendant 
is the Supreme Court, the conviction may not be appealed whatsoever.» 

 

(54) Det følger av straffeprosessloven § 306 andre ledd at anke til Høyesterett ikke kan grunnes på feil ved 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Saksbehandlingen for Høyesterett er heller ikke organisert 
med sikte på dette. Jeg finner det på denne bakgrunn klart at anken over bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet må avvises. 

 

(55) Det neste spørsmål blir om det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten tillot tiltalens post II 
fremmet direkte for lagmannsretten. 

 

(56) Det forbehold Norge har tatt i forhold til SP artikkel 14 nr. 5, dekker ikke tilfeller hvor tiltale for et 
straffbart forhold blir brakt inn for lagmannsretten som første instans. Dette innebærer at i den 
utstrekning tiltalte ikke gyldig har gitt avkall på retten til toinstansbehandling av skyldspørsmålet, kan 
tiltale ikke fremmes for lagmannsretten som første instans. 

 

(57) Ved tolkingen av EMK har EMD lagt til grunn at siktede i et visst omfang kan gi avkall på de 
rettergangsgarantier som følger av EMK artikkel 6. Det må imidlertid i så fall kreves et klart og 
informert samtykke, se Kjølbro, op.cit. side 384, 416, 440, 443, 446, 450, 459, 524, 526, 529 og 540. 
På samme måte må rettergangsgarantiene i SP artikkel 14 forstås. 

 

(58) Overtredelse av straffeloven § 204 a har en strafferamme på fengsel i tre år. Ved vurderingen av om 
tiltalte gyldig skal kunne gi avkall på å få bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet overprøvd ved 
høyere rettsinstans, må det imidlertid også legges vekt på hvilken straff som kan være aktuell i det 
konkrete tilfellet. 

 

(59) Lagmannsretten har lagt til grunn at overtredelsen av § 204 a isolert tilsier «en kortere fengselsstraff, 
men likevel i grenselandet mellom betinget og ubetinget». Selv om strafferammen for overtredelse av 
§ 204 a er fengsel i tre år, taler dette for at tiltalte i dette tilfellet gyldig kunne gi avkall på å få 
bevisbedømmelsen overprøvd ved høyere rettsinstans. Jeg finner imidlertid ikke grunn til å ta endelig 
stilling til dette, da tiltalte i den foreliggende sak under enhver omstendighet ikke kan ses å ha gitt et 
gyldig avkall på retten til å få skyldspørsmålet overprøvd for høyere rettsinstans. 

 

(60) I motsetning til det som gjelder etter EMK, kan tiltalte etter norsk rett som hovedregel ikke 
identifiseres med sin forsvarer, jf. Rt-2011-93 avsnitt 28. 

 

(61) Retten til å få skyldspørsmålet i straffesaker overprøvd ved høyere rettsinstans er en viktig 
menneskerett, og med de forbehold som er nevnt i Norges deklarasjon 2. juni 1995, følger denne 
retten også av norsk lovgivning. Jeg finner det på denne bakgrunn ikke tvilsomt at siktede ved 
avgjørelsen av om det foreligger gyldig avkall på retten til overprøving, ikke kan identifiseres med sin 
forsvarer. 

 

(62) Det fremgår av brev 27. januar 2011 fra advokat John Christian Elden til Nordland 
statsadvokatembeter at det var han som i egenskap av tiltaltes forsvarer som tok initiativ til at tiltalen 
for overtredelse av § 204 a ble brakt direkte inn for lagmannsretten, og i brevet gav advokat Elden på 
vegne av tiltalte et uttrykkelig samtykke til dette. Etter det som er opplyst, ble imidlertid tiltalte ikke 
informert av sin forsvarer om at dette innebar at han gav avkall på retten til å få bevisbedømmelsen 
under skyldspørsmålet overprøvd ved høyere rettsinstans. Dette ble tiltalte heller ikke foreholdt av 
lagmannsretten. På denne bakgrunn finner jeg at det samtykke som tiltalte har gitt til at tiltalens post II 
ble brakt inn direkte for lagmannsretten, ikke er tilstrekkelig informert til at det kan anses som et 
gyldig avkall på retten til å få bevisbedømmelsen overprøvd ved høyere rettsinstans. 

 

(63) Lagmannsrettens dom må etter dette oppheves for så vidt gjelder domfellelsen for overtredelse av 
straffeloven § 204 a. Opphevelsen må også omfatte ankeforhandlingen for dette forholdet, jf. 
straffeprosessloven § 347 første ledd. 

 

(64) Dersom påtalemyndigheten tar ut ny tiltale for overtredelse av straffeloven § 204 a, må dette skje for 
tingretten, da retten til overprøving etter SP artikkel 14 nr. 5 gjelder for «høyere instans». Ny 
behandling for lagmannsretten vil derfor ikke tilfredsstille konvensjonens krav, jf. Ot.prp.nr.78 (1992-
1993) om lov om endringer i straffeprosessloven m v (to-instansbehandling, anke og juryordning), 
side 67. 
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(65) Da lagmannsrettens domfellelse for forsøk på overtredelse av straffeloven § 201 a blir stående, må det 
utmåles straff for dette forholdet, jf. straffeprosessloven § 348 andre ledd. 

 

(66) Strafferammen for overtredelse av straffeloven § 201 a er fengsel i ett år. Bestemmelsen rammer både 
avtale om seksuell omgang og avtale om seksuell handling. Den foreliggende sak gjelder forsøk på å 
overtre bestemmelsen ved avtale om seksuell omgang. 

 

(67) Etter straffeloven § 51 skal forsøk straffes mildere enn fullbyrdet forbrytelse. Som fremholdt av 
lagmannsretten, må det ved straffutmålingen tillegges vekt at fornærmede ikke var i fare, og at det var 
fornærmedes mor som inngikk avtalen med tiltalte. Selv om den aktivitet fornærmedes mor har utvist, 
ikke kan lede til at tiltalte må frifinnes, må hennes aktive medvirkning tillegges vesentlig vekt i 
formildende retning. På denne bakgrunn er jeg kommet til at straffen passende kan settes til fengsel i 
30 dager. Til fradrag går to dager for frihetsberøvelse i anledning saken, jf. straffeloven § 60. 

 

(68) Jeg stemmer for denne kjennelse og dom: 
1. Domfeltes anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for så vidt gjelder 

domfellelsen for overtredelse av straffeloven § 204 a, avvises. 
 

2. Lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves for så vidt gjelder domfellelsen for 
overtredelse av straffeloven § 204 a. 

 

3. Ankene over lovanvendelsen og saksbehandlingen for så vidt gjelder domfellelsen for 
overtredelse av straffeloven § 201 a, jf. § 49, forkastes. 

 

4. Straffen for overtredelsen av straffeloven § 201 a, jf. § 49settes til fengsel i 30 - tretti - 
dager. Til fradrag går 2 - to - dager for frihetsberøvelse i anledning saken. 

 

 

(69) Dommer Noer: Jeg har kommet til et annet resultat enn førstvoterende i spørsmålet om det er grunn til 
å oppheve domfellelsen for besittelse av barnepornografi. Når det gjelder «grooming»-delen av saken, 
kan jeg slutte meg til førstvoterende. 

 

(70) Som førstvoterende tar jeg utgangspunkt i at SP artikkel 14 nr. 5 gir rett til to-instansbehandling av 
skyldspørsmålet, og at det forbehold Norge har tatt ikke dekker situasjonen i vår sak. Men jeg mener 
at siktede her kunne samtykke til at skyldspørsmålet bare behandles i en instans, og at tiltalte har gitt 
et tilstrekkelig klart samtykke til dette. 

 

(71) Etter straffeprosessloven § 331 andre ledd første punktum er det anledning til å pådømme nye forhold 
i lagmannsretten når siktede samtykker eller har gitt en uforbeholden tilståelse: 

«Utvidelse av tiltalen kan skje dersom siktede samtykker eller gir en uforbeholden 
tilståelse som styrkes ved de øvrige opplysninger.» 

 

(72) Bestemmelsen kom inn i loven ved vedtagelsen av to-instansordningen i 1993. Utvalget som foreslo 
regelen, gjorde i utredningen greie for de krav som følger av SP artikkel 14 nr. 5, jf. NOU 1992:28 to-
instansbehandling, anke og juryordning i straffesaker side 183 flg. Utvalget kom til at siktede burde ha 
rett til å få behandlet nye tiltaleposter for lagmannsretten, selv om dette betydde unntak fra 
hovedregelen om to-instansbehandling av skyldspørsmålet, jf. utredningen side 63: 

«Straffeprosesslovkomitéen drøftet om en utvidelse av tiltalen ved fornyet behandling 
måtte anses betenkelig ut fra hensynet til to-instansbehandling av skyldspørsmålet, men 
viste til at lovutkastet bygget på prinsippet om bevisbedømmelse i èn instans når det 
gjaldt skyldspørsmålet (SKI s 320). Under en mer konsekvent to-instansordning må 
imidlertid utgangspunktet være at lagmannsretten ikke kan ta straffbare forhold opp til 
behandling som første instans. På den annen side kan det både av prosessøkonomiske og 
kriminalpolitiske grunner være sterkt ønskelig at siktede, når han skal møte for 
lagmannsretten, får pådømt under ett samtlige forhold som er ferdig etterforsket og hvor 
tiltale er utferdiget. 
Utvalget anses det klart at det bør være adgang til å få pådømt nye forhold for 
lagmannsretten når siktede samtykker.» 

 

(73) Ingen av høringsinstansene gikk imot forslaget, og departementet var enig i at siktede skulle gis 
anledning til å få behandlet en ny tiltalepost i lagmannsretten når han ønsket det, jf. Ot.prp.nr.78 
(1992-1993) side 35. Lovgiver har med andre ord lagt til grunn at det ikke er konvensjonsstridig å gi 
siktede rett til å få behandlet nye forhold i lagmannsretten, selv om dette innebærer at 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet ikke kan overprøves. 

 

(74) Det følger av praksis fra EMD at en siktet på visse vilkår kan gi avkall på konvensjonsrettigheter som 
følger av EMK artikkel 6 om retten til en rettferdig rettergang, jf. blant annet EMDs dom av 28. 
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september 2010 (EMD-2007-40156), omtalt i Rt-2011-93 avsnitt 29. 
 

(75) Også Kjølbro, som er sitert tidligere, legger til grunn at siktede kan frafalle konvensjonsbestemte 
rettigheter på nærmere vilkår, jf. side 384-385: 

«Det er - i et vist omfang - mulig at give afkald på retten til domstolsprøvelse. I civile 
sager kan parterne f.eks. give afkald på retten til en domstolsprøvelse ved i en kontrakt at 
aftale voldgift i tilfælde af tvist, og i straffesager kan et sådant afkald f.eks. gives derved, 
at den tiltalte vedtager et udenretligt bødeforlæg. Sådanne afkald vil som utgangspunkt 
blive respekteret med den virkning, at manglende adgang til domstolsprøvelse ikke er i 
strid med artikel 6. På grund af den særlige betydning, som retten til en domstolsprøvelse 
spiller i et demokratisk samfund, stilles der imidlertid forholdsvis store krav for at anse 
det for godtgjort, at der er givet afkald, og det er en betingelse, at klager ikke har været 
udsat for nogen form for tvang i forbindelse med et sådant direkte eller indirekte afkald på 
retten til en domstolsprøvelse.» 

 

(76) Selv om Kjølbros uttalelser gjelder retten til domstolsprøvning og ikke retten til overprøving av en 
avgjørelse, og knytter seg til EMK, er det grunn til å anta at dette vil være relevante synspunkter også 
ved vurderingen etter Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. 

 

(77) Etter mitt syn må det legges til grunn at bestemmelsen i straffeprosessloven § 331 andre ledd som gir 
siktede rett til å samtykke til førsteinstansbehandling i lagmannsretten, ikke er i strid med SP artikkel 
14 nr. 5. Det kan ofte være gunstig for siktede å få behandlet alle tiltaleposter under ett, slik § 331 
åpner for. Jeg kan ikke se at tungtveiende hensyn taler mot å gi siktede muligheten for å velge dette, i 
alle fall for mindre alvorlige tiltaleposter. 

 

(78) Jeg tilføyer at tiltalen her gjaldt besittelse av 20 bilder med barnepornografisk materiale som var 
funnet på siktedes PC, og som ifølge lagmannsretten tilsa en kortere ubetinget fengselsstraff, men 
«likevel i grenselandet mellom betinget og ubetinget». Samtykket til at denne posten ble behandlet av 
lagmannsretten som førsteinstans, innebar at bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet ikke kunne 
overprøves. Men saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling har Høyesterett kompetanse til å 
overprøve. 

 

(79) Det neste spørsmålet er om tiltalte har gitt et tilstrekkelig klart og informert samtykke i denne saken. 
Retten til overprøving av bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet er en viktig rettighet, og tiltaltes 
syn må ha fremkommet på en betryggende måte og med tilstrekkelig notoritet, jf. Jørgen Aall, Waiver 
of Human Rights, Nordic Journal of Human Rights no. 3-4:2010 side 300 flg. 

 

(80) Samtykket ble gitt ved at tiltaltes forsvarer i brev til Nordland statsadvokatembeter av 27. januar 2011 
ba om at begge tiltaleposter ble behandlet samlet for lagmannsretten, og at saken således kunne 
trekkes fra Rana tingrett: 

«Jeg noterer meg at du har tatt ut tilleggstiltalebeslutning for Rana tingrett etter strl § 
204a på bakgrunn av dokumenter som allerede lå i straffesaken da den ble behandlet der i 
fjor etter strl § 201 a, og som ble brukt som bevis i den saken. (...) 
I medhold av strpl § 331 annet ledd meddeles at det samtykkes i at begge tiltaler 
behandles samlet for Hålogaland lagmannsrett 14. april 2011. Saken kan således trekkes 
fra Rana tingrett, der jeg har forstått at 15. april er avsatt til mulig hovedforhandling.» 

 

(81) Lagmannsretten ga tillatelse til utvidelsen av saken i brev av 1. mars 2011, som ble sendt alle parter. 
 

(82) Det kan ikke være tvil om at forsvarer var klar over at samtykket innebar at tiltalte ville miste retten til 
overprøving av bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for det nye forholdet. At lagmannsretten er 
siste instans for vurderingen av bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, er grunnleggende i norsk 
straffeprosess, jf. straffeprosessloven § 306 andre ledd. 

 

(83) I utgangspunktet må anmodninger fra forsvarers side også være bindende for hans klient. Det er 
riktignok i norsk straffeprosess lagt til grunn at den tiltalte som hovedregel ikke identifiseres med sin 
forsvarer, jf. Rt-2011-93 avsnitt 28. Men kjernen i dette er at feil og forsømmelser fra forsvarer som 
hovedregel ikke skal gå ut over klienten. Saken i Rt-2011-93 er et eksempel på det. Der hadde 
forsvareren unnlatt å kreve nye dommeravhør av de fornærmede, selv om det var mangler ved de 
første avhørene. I vår sak har ikke forsvareren handlet feil eller utvist klanderverdig passivitet. Han 
har tvert imot tatt et initiativ som i forhold til klientens interesser må anses helt rasjonelt, og som 
trolig har vært motivert av et ønske om å bli ferdig med samtlige tiltaleposter ved behandlingen i 
lagmannsretten. 

 

(84) Når forsvareren skriftlig ber om en spesiell behandlingsmåte, og tiltalte møter i retten og forklarer seg 
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i tråd med dette, må det i utgangspunktet kunne legges til grunn at tiltalte har samtykket til denne 
behandlingsmåten og blitt informert om hva den innebærer. Nettopp det at tiltalte var representert ved 
forsvarer, som var vel kjent med konsekvensene av det valget som ble tatt, skulle være en garanti for 
at samtykket ble gitt på forsvarlig grunnlag. 

 

(85) For at det skal være aktuelt med opphevelse i slike situasjoner må det etter mitt syn i det minste 
foreligge konkrete holdepunkter for at tiltalte ikke var informert om forsvarers initiativ og hva det 
betydde. Det kan jeg ikke se at det er i denne saken. På denne bakgrunn må tiltalte her anses for å ha 
avgitt et tilstrekkelig betryggende og informert samtykke til en-instansbehandling av tiltaleposten for 
besittelse av barneporno, og det er ikke grunnlag for opphevelse av dommen. 

 

(86) Da jeg er i mindretall, finner jeg ikke grunn til å gå nærmere inn på de øvrige spørsmål i saken som er 
reist fra forsvarers side. 

 

(87) Dommer Indreberg: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Skoghøy. 
 

(88) Dommer Tønder: Likeså. 
 

(89) Dommer Tjomsland: Likeså. 
 

(90) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

kjennelse og dom: 
 

1. Domfeltes anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for så vidt gjelder domfellelsen 
for overtredelse av straffeloven § 204 a, avvises. 

 

2. Lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves for så vidt gjelder domfellelsen for 
overtredelse av straffeloven § 204 a. 

 

3. Ankene over lovanvendelsen og saksbehandlingen for så vidt gjelder domfellelsen for 
overtredelse av straffeloven § 201 a, jf. § 49, forkastes. 

 

4. Straffen for overtredelsen av straffeloven § 201 a, jf. § 49settes til fengsel i 30 - tretti - dager. 
Til fradrag går 2 - to - dager for frihetsberøvelse i anledning saken. 
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Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR-2011-1129-U - Rt-2011-815 
Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. 
Dato 2011-06-03 
Publisert HR-2011-1129-U - Rt-2011-815 
Stikkord Straffeprosess. Utsettelse av ankeforhandling. 
Sammendrag Saken gjaldt lagmannsrettens beslutning om ikke å utsette ankeforhandling i straffesak for 

lagmannsretten, jf. straffeprosessloven § 281. Høyesteretts ankeutvalg la vekt på at retten til å 
være tilstede under forhandlingene er en grunnleggende rettighet for tiltalte. At en utenlandsk 
statsborger misforstod norske innreiseregler kunne ikke sidestilles med normaltilfellene der en 
tiltalt med oppholdstillatelse i Norge befinner seg i utlandet og ankeforhandlingene burde 
derfor vært utsatt. 

Saksgang Hålogaland lagmannsrett - Høyesterett HR-2011-1129-U, (sak nr. 2011/936), straffesak, anke 
over beslutning. 

Parter A, JSC Fishing Company Sogra (advokat Hallvard Ødegård) mot Den offentlige 
påtalemyndighet. 

Forfatter Schei, Bårdsen og Bull 
 

 

(1) Saken gjelder anke over beslutning om ikke å utsette ankeforhandling i straffesak for lagmannsretten. 
 

(2) A er russisk statsborger og kaptein på en tråler som eies av det russiske rederiet JSC Fishing Company 
Sogra. 

 

(3) Ved Nord-Troms tingretts dom 3. november 2010 ble A dømt til å betale 20 000 kroner i bot for 
overtredelse av lov om Norges økonomiske sone § 8. Rederiet ble samtidig dømt til å tåle inndragning 
av 100 000 kroner. 

 

(4) A og rederiet anket dommen til Hålogaland lagmannsrett, som traff beslutning 20. januar 2011 om å 
tillate anken fremmet. Ankeforhandling ble berammet til 7. og 8. juni 2011, og meddelelse om dette 
ble sendt tiltaltes forsvarer 9. februar 2011. 

 

(5) Forsvareren anmodet den 23. mai 2011 om at ankeforhandlingen utsettes. Grunnen var at A, som er i 
Russland, trodde han kunne komme til Norge på sjømannspass, men det viser seg at dette ikke er 
mulig med mindre han ankommer Norge om bord i fartøyet. Han må derfor søke om ordinært russisk 
pass og deretter visum, noe som vil ta 4-6 uker. Det samme gjelder et sentralt vitne i saken. 

 

(6) Forberedende dommer i lagmannsretten traff 24. mai 2011 beslutning om ikke å ta anmodningen til 
følge. 

 

(7)  A og JSC Fishing Company Sogra har anket beslutningen til Høyesterett, og gjør sammenfatningsvis 
gjeldende: 

 

(8) Lagmannsrettens beslutning er i strid med loven og må oppheves. Vilkårene for fremme av saken i 
tiltaltes fravær er ikke oppfylt, jf. straffeprosessloven § 281. Hans tilstedeværelse er nødvendig for 
sakens opplysning, og han har uansett gyldig fravær. Saken blir heller ikke fullstendig opplyst hvis 
ikke det sentrale vitnet er til stede, jf. straffeprosessloven § 294. Lagmannsrettens beslutning er også i 
strid med EMK artikkel 6. 

 

(9) Påtalemyndigheten er kjent med anken. 
 

(10) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at anken gjelder en beslutning om tid og sted for 
ankeforhandlingen. En slik beslutning beror i utgangspunktet på en skjønnsmessig vurdering som etter 
sin art er uangripelig. Tilsvarende gjelder som utgangspunkt også nektelse av å omberamme, jf. Rt-
1999-118. Det kan likevel prøves om beslutningen er i strid med loven, jf. Rt-2004-1175. 

 

(11) Etter straffeprosessloven § 281 kan forhandling fremmes selv om tiltalte ikke er til stede når det ikke 
vil bli påstått fengsel i mer enn ett år, dersom tiltaltes nærvær ikke finnes nødvendig av hensyn til 
sakens opplysning og ett av tre ytterligere vilkår er oppfylt. Det aktuelle vilkåret i dette tilfellet er at 
tiltalte ikke har sannsynliggjort at han har lovlig fravær. 

 

(12) Forberedende dommer i lagmannsretten har lagt til grunn at «partene» ble underrettet i brev 9. februar 
2011 om at ankeforhandlingen var berammet til 7. juni 2011, og at dette burde være tilstrekkelig tid 
for de siktede til å organisere de nødvendige reisedokumenter. Lagmannsretten har videre, under 
henvisning til Bjerke og Keiserud: Straffeprosessloven, kommentarutgave, 3. utgave side 993, lagt til 
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grunn at utenlandsopphold «ikke uten videre» er gyldig forfall. På dette grunnlag har så 
lagmannsretten nektet å utsette ankeforhandlingen. 

 

(13) Ankeutvalget bemerker først at retten til å være til stede under forhandlingen er en grunnleggende 
rettighet for tiltalte. Videre er hovedprinsippet i norsk rett at en tiltalt ikke skal identifiseres med sin 
forsvarer, se blant annet Rt-2011-93 avsnitt 28. 

 

(14) Forsvareren opplyser i ankeerklæringen at tiltalte ikke har fått forkynt stevning. Underretningen 9. 
februar 2011, som lagmannsretten viser til, er sendt tiltaltes forsvarer. Det kan ikke ses at det er 
klarlagt om tiltalte faktisk ble underrettet på grunnlag av dette brevet. 

 

(15) Videre synes det under enhver omstendighet å være slik at tiltalte selv ønsker å være til stede under 
ankeforhandlingen 7. juni, men at han for sent er blitt klar over at han ikke kan få innreise i Norge på 
grunnlag av sitt russiske sjømannspass når han, som i dette tilfellet, ikke ankommer Norge om bord i 
sitt fartøy. En slik misforståelse av norske innreiseregler fra en utenlandsk statsborgers side kan ikke 
sidestilles med de normaltilfeller av utenlandsopphold som kommentaren i Bjerke/ Keiserud synes å ta 
sikte på, nemlig de tilfelle der en nordmann eller annen med oppholdstillatelse i Norge har dradd til 
utlandet. 

 

(16) På bakgrunn av opplysningene i ankeerklæringen synes det etter dette rimelig klart at 
ankeforhandlingen skulle ha vært utsatt. Lagmannsrettens beslutning 24. mai 2011 blir etter dette å 
oppheve. 
 

Slutning: 
 

Hålogalands lagmannsrettens beslutning 24. mai 2011 om ikke å utsette ankeforhandlingen i 
sak nr. 11-006629 AST-HALO oppheves.  
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Norges Høyesterett - HR-2010-612-A - Rt-2010-456 
Instans Norges Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2010-04-14 
Publisert HR-2010-612-A - Rt-2010-456 
Stikkord Straffeprosess. Vitneplikt. Saksbehandling. Opplesing av politiforklaring. 
Sammendrag Saken gjaldt anke over lagmannsrettens avgjørelse om ikke å oppheve tingrettens dom på 

grunn av saksbehandlingsfeil, blant annet fordi siktede ikke var gjort kjent med fritak for 
vitneplikt mot nærstående, jf. straffeprosessloven § 122. Høyesterett kom til at hensynet bak 
reglene om fritak fra vitneplikt om nærstående er tilstrekkelig ivaretatt gjennom den generelle 
orienteringen om at siktede ikke har plikt til å forklare seg, og at det dermed ikke forelå noen 
saksbehandlingsfeil. 

Saksgang Asker og Bærum tingrett - Borgarting lagmannsrett LB-2009-48300-1 - Høyesterett HR-2010-
612-A, (sak nr. 2010/250), straffesak, anke over kjennelse. 

Parter A, B, C, D (advokat Frode Sulland), E og F (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige 
påtalemyndighet (statsadvokat Lars Erik Alfheim). 

Forfatter Indreberg, Matheson, Møse, Støle, Skoghøy. 

(1) Dommer Indreberg: Saken gjelder anke over lagmannsrettens avgjørelse om å ikke ta til følge en 
begjæring fremsatt under ankeforhandlingen om opphevelse av tingrettens dom på grunn av en 
saksbehandlingsfeil. Den reiser blant annet spørsmål om det er en feil at siktede ikke er gjort kjent 
med straffeprosessloven § 122 om fritak for vitneplikt i saker mot nærstående siktede, men bare om 
sin generelle rett til ikke å forklare seg, jf. straffeprosessloven § 232 og § 90. 

(2) Ved Asker og Bærum tingretts dom 16. januar 2009 ble brødrene A, C og D, samt Cs sønn B, F, E og 
ytterligere to personer dømt for blant annet grov korrupsjon, jf. straffeloven § 276b. De tre brødrene 
ble ansett å ha utøvet den straffbare handlingen som ledd i virksomheten til en organisert kriminell 
gruppe, jf. straffeloven § 60a. A ble dømt til fengsel i fem år og seks måneder, til å tåle inndragning 
med 422 000 kroner og til å betale erstatning til Bærum kommune med 15 897 000 kroner. De andre 
ble dømt til fengselsstraffer med varighet fra ett år og seks måneder til fire år, til å tåle inndragning, 
og til å hefte solidarisk med A for deler av Bærum kommunes erstatningskrav. 

(3) De tre brødrene ACD, B, F og E anket til Borgarting lagmannsrett. Alle unntatt F anket over 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for en del av tiltalepostene. Alle unntatt D anket også over 
straffutmålingen. Brødrene C og D anket dessuten over inndragningen, og alle anket over 
erstatningen. Påtalemyndigheten motanket overfor B og anførte at straffeloven § 60a skulle vært 
anvendt også overfor ham, og straffen satt høyere. Ved beslutning 17. april 2009 henviste 
lagmannsretten ankene til ankeforhandling. 

(4) Lagmannsretten begynte ankeforhandling med lagrette 5. januar 2010. A forklarte seg fra 6. til og med 
14. januar 2010, etter å ha blitt gjort kjent med at han ikke hadde plikt til å avgi forklaring. Han var
også gjort kjent med fritaket fra forklaringsplikt om nærstående i straffeprosessloven § 122 og § 123. 
Ved begynnelsen av ankeforhandlingen 15. januar 2010 opplyste forsvarerne at de hadde oppdaget at 
de tiltalte verken av politiet eller tingretten hadde vært foreholdt sin fritaksrett etter 
straffeprosessloven § 122. De gjorde gjeldende at dette var en saksbehandlingsfeil som måtte føre til 
heving av saken for lagmannsretten, siden A der var blitt konfrontert med sine politiforklaringer. 
Videre ble det gjort gjeldende at feilen måtte lede til opphevelse av tingrettens dom, jf. 
straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 3. Aktor motsatte seg dette. 

(5) Borgarting lagmannsrett avsa 21. januar 2010 kjennelse med slik (LB-2009-48300) slutning: 
«1. Saken utsettes til behandling av nye dommere og ny lagrette. 

2. Begjæringen om opphevelse av tingrettens dom tas ikke til følge.»
(6) Lagmannsretten var enig med forsvarerne i at det var skjedd en saksbehandlingsfeil. Virkningen av 

denne feilen måtte bli utsettelse av saken til behandling med nye dommere og ny lagrette. Retten tok 
ikke begjæringen om opphevelse av tingrettens dom til følge, først og fremst under henvisning til at 
når ankeforhandlingen omfatter bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, foretas en fullstendig ny 
behandling av saken så langt den er henvist, jf. straffeprosessloven § 331. Eventuelle feil begått av 
tingretten blir uten betydning for lagmannsrettens behandling. Begrunnelsen inneholder også uttalelser 
om lagmannsrettens forståelse av sin kompetanse. 
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(7) Påtalemyndigheten anket til Høyesteretts ankeutvalg over punkt 1 i lagmannsrettens kjennelse. Ved 
ankeutvalgets kjennelse 28. januar 2010 (HR-2010-169-U) ble anken forkastet. Også ankeutvalget 
mente det var begått en saksbehandlingsfeil da A var blitt konfrontert med sine politiforklaringer i 
lagmannsretten, og at det da var riktig å beslutte utsettelse av saken til behandling med nye dommere 
og ny lagrette. 

 

(8) De domfelte anket deretter innenfor ankefristen over punkt 2 i lagmannsrettens kjennelse, idet de 
mente den konstaterte saksbehandlingsfeilen også måtte lede til opphevelse av tingrettens dom. 
Påtalemyndigheten påsto prinsipalt at ankene skulle avvises, idet avgjørelsen falt utenfor det som etter 
straffeprosessloven § 377 og § 378 kan påankes, subsidiært at ankene skulle forkastes. 

 

(9) Høyesteretts ankeutvalg traff 19. februar 2010 (HR-2010-323-U) slik beslutning: 

«Under arbeidet med saken i ankeutvalget har det oppstått spørsmål om rettsmidlene skal 
behandles etter reglene for anke over kjennelser og beslutninger eller reglene for anke over 
dom. Utvalget finner at dette spørsmålet må avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem 
dommere, jf. domstolloven § 5 første ledd annet punktum. Utvalget beslutter samtidig at også 
realiteten i ankene uansett skal behandles i avdeling med fem dommere, jf. 
straffeprosessloven § 7 annet punktum jf. domstolloven § 5 første ledd annet punktum, eller 
straffeprosessloven § 323.» 

 

(10) I brev fra Høyesterett til påtalemyndigheten og forsvarerne 22. februar 2010 ble det redegjort nærmere 
for de spørsmål ankene reiste. Redegjørelsen ble avsluttet slik: 

«Partene må etter dette forberede saken med sikte på full overprøving i Høyesterett om 
tingrettens dom skal oppheves som følge av en eventuell saksbehandlingsfeil.» 

 

(11) Under et saksforberedende møte 23. mars 2010 ble det avklart at spørsmålet om lagmannsrettens 
kompetanse til å prøve tingrettens saksbehandling og hva som var riktig rettsmiddel, måtte belyses. 
Aktor meddelte at påtalemyndigheten ville fastholde at det ikke var en saksbehandlingsfeil at 
politiforklaringene ble lest opp til konfrontasjon i tingretten, og partene ble bedt om å forberede saken 
med sikte på en fullstendig behandling av dette spørsmålet, samt spørsmålet om virkningen av en 
eventuell saksbehandlingsfeil. 

 

(12) Jeg er kommet til at ankene ikke fører fram. 
 

(13) Jeg behandler først spørsmålet om lagmannsretten ville hatt kompetanse til å oppheve tingrettens dom 
på grunn av saksbehandlingsfeil. Uten en slik kompetanse må Høyesterett uten videre forkaste anken. 

 

(14) Som det fremgår, var det først etter at ankeforhandlingen var begynt, at det ble reist krav om at retten 
skulle oppheve tingrettens dom på grunn av saksbehandlingsfeil. Kravet kunne vært behandlet som en 
for sent fremsatt saksbehandlingsanke og dispensasjon vært vurdert, jf. straffeprosessloven § 318. Det 
skjedde ikke, og et spørsmål er da om lagmannsretten, etter at anken var henvist til ankeforhandling, 
fortsatt hadde adgang etter straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1 til å oppheve tingrettens dom 
uten ankeforhandling. 

 

(15) Ordlyden i § 322 første ledd nr. 1 er ikke til hinder for at bestemmelsen anvendes på dette stadiet i 
ankebehandlingen. Plasseringen blant bestemmelser om ankesiling og anketillatelser kan heller ikke i 
seg selv hindre at den brukes etter at anken er henvist til ankeforhandling. Spørsmålet må være om 
straffeprosessloven § 53 annet ledd, som fastsetter at beslutninger kan omgjøres «når ingen ervervet 
rett er til hinder», innebærer en slik begrensning. I Rt-2009-328 ble § 53 annet ledd ansett å hindre at 
retten avsa dom i medhold av § 322 første ledd nr. 3 etter at anken var henvist. Det ble pekt på at 
domfelte ved henvisningen iallfall hadde oppnådd en mulighet for å få endret dommen til sin gunst. 
Jeg legger til grunn at spørsmålet stiller seg annerledes i vår sak, der det er tale om opphevelse av 
tingrettens dom etter § 322 første ledd nr. 1. I motsetning til etter § 322 første ledd nr. 3 treffes det ved 
opphevelse etter nr. 1 ikke ny realitetsavgjørelse. 

 

(16) Prosessøkonomisk er det en klar ulempe om henvisningen av anken skal stenge for opphevelse av 
tingrettens dom etter § 322 første ledd nr. 1 der vilkårene for øvrig er oppfylt. I rettspraksis finnes det 
flere eksempler på slik opphevelse, se for eksempel Rt-2000-500 og Rt-2001-304. 

 

(17) Konklusjonen må bli at henvisningen av ankene i seg selv ikke var til hinder for at lagmannsretten 
eventuelt kunne opphevet tingrettens dom etter straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1. 

 

(18) Et annet spørsmål er om straffeprosesslovens regler om adgangen til å ta opp spørsmål utenom de 
domfeltes anke, jf. § 342, som også gjelder under prøvingen etter § 322 første ledd nr. 1, utgjorde 
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noen begrensning i lagmannsrettens adgang til eventuelt å oppheve tingrettens dom. 
 

(19) Straffeprosessloven § 342 første ledd fastsetter at når ankedomstolen ikke skal prøve 
bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, er den bundet av de ankegrunner som er angitt i anken. En 
nærliggende motsetningsslutning er at der ankedomstolen skal prøve bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet - som vil være tilfelle for alle de domfelte unntatt F - er den ubundet av 
ankegrunnene og dermed fri til å ta opp enhver innsigelse som måtte bli reist mot tingrettens 
saksbehandling. Det er imidlertid neppe det lovgiverne har ment. Bakgrunnen for formuleringen har 
trolig vært at det ved bevisankene skal foretas en fullstendig ny prøving, jf. straffeprosessloven 331. 
Utgangspunktet er da at lagmannsretten ikke prøver tingrettens saksbehandling, fordi eventuelle feil 
normalt blir reparert av lagmannsrettens behandling. 

 

(20) Dette kan likevel ikke tilsi at bestemmelsene i § 342 annet ledd om kompetanse lagmannsretten har 
uansett ankegrunn, ikke også skal gjelde der anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. 
Etter § 342 annet ledd nr. 3 kan retten oppheve dommen på grunn av rettergangsfeil som antas å 
kunne ha innvirket på dens innhold til skade for siktede. Etter nr. 4 kan retten etter omstendighetene 
oppheve dommen på grunn av feil som nevnt i § 343 annet ledd, altså der det foreligger en absolutt 
ugyldighetsgrunn. Dersom disse bestemmelsene ikke skulle gjelde, ville lagmannsretten være avskåret 
fra å oppheve tingrettens dom om den oppdaget en grov saksbehandlingsfeil, noe som etter 
omstendighetene kan være nødvendig for å oppnå reell toinstansbehandling. Av prosessøkonomiske 
grunner, og ut fra hensynet til de involverte, ville det være svært uheldig om det først måtte foretas en 
full ankeforhandling før opphevelse kunne skje. 

 

(21) Konklusjonen så langt er følgelig at verken tidspunktet for avgjørelsen eller manglende 
saksbehandlingsanke var til hinder for at lagmannsretten kunne ha opphevet tingrettens dom. 
Lagmannsretten har derfor ikke gått ut over sin kompetanse når den har foretatt en realitetsbehandling 
av de domfeltes krav. 

 

(22) Spørsmålet blir dernest hvilket regelsett Høyesterett skal behandle anken etter. Dette beror på hva 
slags avgjørelse lagmannsretten i realiteten har truffet. Avgjørelsen om ikke å oppheve tingrettens 
dom ble inntatt som punkt 2 i lagmannsrettens kjennelse 21. januar 2010. I realiteten er det imidlertid 
tale om en beslutning - ettersom avgjørelsen verken faller inn under definisjonen av dommer eller av 
kjennelser i straffeprosessloven § 30. Jeg nevner at dersom lagmannsretten hadde opphevet tingrettens 
dom, ville avgjørelsen vært en dom, fordi den da ville avgjort anken over dommen, jf. § 30 første ledd 
annet punktum. 

 

(23) Beslutninger kan påankes etter reglene i straffeprosessloven kapittel 26. Da det er tale om anker over 
lagmannsrettens beslutning, er Høyesteretts prøvelsesadgang ikke begrenset etter straffeprosessloven 
§ 388. 

 

(24) Aktor har påstått at ankene må avvises fordi det er tale om en prosessledende avgjørelse, jf. 
straffeprosessloven § 377, som ikke tillater anke over kjennelser og beslutninger som kan brukes som 
ankegrunn mot en dom, og § 378, som bare tillater anke over kjennelser og beslutninger under 
hovedforhandlingen i uttrykkelig angitte tilfeller. Forsvarerne har sagt seg uenig i dette. 

 

(25) Hovedregelen er at beslutninger og kjennelser kan påankes, jf. straffeprosessloven § 377. Unntak 
gjelder etter § 377 for avgjørelser som kan påankes etter reglene for anke over dommer eller som kan 
brukes som ankegrunn. Unntaket er myntet på de tilfellene hvor det foreligger en dom som kan 
angripes. Da er det dommen som eventuelt må påankes, ikke beslutningen eller kjennelsen. Der det 
ennå ikke foreligger noen dom, er det eventuelt § 378 om at man som hovedregel ikke kan påanke 
beslutninger og kjennelser truffet under hovedforhandlingen, som begrenser ankeadgangen. Etter mitt 
syn er imidlertid ikke denne bestemmelsen til hinder for å påanke beslutningen i vår sak. All den tid 
hovedforhandlingen er utsatt og skal begynne på nytt, kan avgjørelsen ikke anses som truffet under 
hovedforhandlingen. Påstanden om avvisning av anken tas derfor ikke til følge. 

 

(26) Spørsmålet blir så om det var riktig av lagmannsretten ikke å oppheve tingrettens dom. Forutsetningen 
for at opphevelse skal være aktuelt, er at det er skjedd en saksbehandlingsfeil. Jeg vurderer derfor 
først om det var en saksbehandlingsfeil å tillate opplesning fra politiforklaringene og å la de tiltalte 
forklare seg i retten om sine medsiktede nære slektninger, når de ikke på forhånd var orientert om at 
man ikke plikter å vitne mot sine nærmeste, jf. straffeprosessloven § 122 og § 123. 

 

(27) Det foreligger to høyesterettsdommer om spørsmålet. I Rt-1988-314 - en narkotikasak som involverte 
flere brødre - hevdet den ene broren, A, at det var en saksbehandlingsfeil at lagmannen hadde unnlatt 
å gjøre hans bror, B, oppmerksom på Bs rett etter § 122 til å være fritatt for vitneplikt, og at dette 
innebar en krenkelse av As prosessuelle rett. Høyesterett avviste anførselen på side 323: 

HR-2010-612-A - Rt-2010-456 
Side 30 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 14:04 

«Den savner etter min mening grunnlag. B forklarte seg i retten som tiltalt, ikke som vitne, 
han hadde forsvarer, og han var så vel i lagmannsretten som i tidligere rettsmøter gjort 
oppmerksom på sin rett som tiltalt til å nekte å forklare seg. Hvorvidt lagmannen også har 
foreholdt ham og hans brødre bestemmelsen i § 122 første ledd, fremgår ikke av rettsboken, 
og etter min mening var det heller ikke grunn til å gjøre dette i forhold til en medtiltalt som 
var kjent med sin rett til å nekte forklaring.» 

 

(28) Spørsmålet kom opp igjen i Rt-2008-657. Her hadde en kvinne vært innkalt som vitne for 
lagmannsretten i en sak mot samboeren. Da hun benyttet seg av retten til å nekte å forklare seg, jf. 
straffeprosessloven § 122, ble det lest opp fra en politiforklaring hun tidligere hadde gitt som siktet i 
saken. Før hun hadde avgitt politiforklaringen, var hun blitt gjort kjent med sin rett til ikke å forklare 
seg, jf. straffeprosessloven § 232, men ikke med fritaket for vitneplikt etter § 122. Høyesterett kom 
under dissens 3-2, og under tvil, til at opplesning av politiforklaringen var en saksbehandlingsfeil. Om 
forholdet til dommen i Rt-1988-314 uttalte annenvoterende, som representant for flertallet: 

«Som det fremgår av førstvoterendes redegjørelse, gjelder Es forklaring i det vesentlige Cs 
forhold, ikke hennes egne. Hun var heller ikke lenger siktet da forklaringen ble lest opp. 
Saken skiller seg også fra Rt-1988-314. ... Sammenhengen mellom de relevante faktorer var 
her etter mitt syn vesentlig mer umiddelbar enn i vår sak. Jeg lar det for min del stå åpent hvor 
langt avgjørelsen fra 1988, der den medtiltalte broren ikke på noe tidspunkt synes å ha vært 
gjort kjent med fritaksretten etter § 122, kan opprettholdes.» 

 

(29) Det er dommen i Rt-2008-657 som har vært ansett avgjørende når lagmannsretten og Høyesteretts 
ankeutvalg i sin kjennelse 28. januar 2010 (HR-2010-169-U) har kommet til at opplesning av 
politiforklaringene i vår sak var en saksbehandlingsfeil. Ankeutvalget uttalte at Rt-2008-657 innebar 
en viss endring av rettstilstanden, og at utvalget, hensett til denne avgjørelsen, ikke kunne se at 
opplesning av As politiforklaringer i lagmannsretten i utgangspunktet ikke er en saksbehandlingsfeil. 

 

(30) Jeg er enig i at Rt-2008-657 innebærer en endring i rettstilstanden. Etter mitt skjønn bør imidlertid 
dommen i Rt-2008-657 fravikes. 

 

(31) En siktet person har ikke plikt til å forklare seg for politiet eller for retten, jf. blant annet 
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 3 g. Dette skal den siktede etter 
straffeprosessloven § 232 og § 90 og påtaleinstruksen § 8-1 gjøres oppmerksom på. Begrunnelsen for 
at siktede ikke har forklaringsplikt, er at han eller hun skal spares for samvittighetskonflikten ved å 
velge mellom å lyve og å bidra til egen domfellelse. Fritaket fra vitneplikten i straffeprosessloven § 
122 skal på samme måte spare vitnet for samvittighetskonflikten mellom å lyve, som for vitnets del 
også er straffbart, og å bidra til domfellelse eller tap av borgelig aktelse for en av sine nærmeste. Skeie 
påpeker riktignok at det ikke bare er samvittighetskonflikten man vil beskytte mot. Han fremhever at 
det vil kunne bli en varig lidelse for en person at han ved sin forklaring har ødelagt en slektnings liv, 
se Skeie: Den norske straffeprosess, bind I, 1939 side 196. I dommen i Rt-2008-657 utledes det av 
dette at hensynet bak de to settene med fritaksregler er forskjellige, se avsnitt 36 jf. avsnitt 20. Jeg kan 
imidlertid vanskelig se at det er tale om noen vesensforskjell. Skeies kommentar knytter seg dessuten 
til spørsmålet om opplesning av vitneforklaringen bør kunne skje der vitnet har avgitt forklaring 
uvitende om sin vegringsrett. En siktet som er gjort kjent med sin generelle rett til å nekte å forklare 
seg, vil ikke være omfattet av denne situasjonen. 

 

(32) Det vektlegges i Rt-2008-657 avsnitt 38 at den omstendighet at siktede nekter å forklare seg, kan 
etterlate et annet inntrykk når siktede uttrykkelig er gjort oppmerksom på retten etter § 122, ikke bare 
etter § 232. Dette henspiller antakelig på at det kan tale mot en siktet at han eller hun forklarer seg 
forbeholdent eller nekter å svare på spørsmål - noe rettens leder kan gjøre siktede oppmerksom på, jf. 
straffeprosessloven § 93 annet ledd. Derimot skal det ikke tale mot en siktet at han eller hun benytter 
seg av fritaket for vitneplikt etter straffeprosessloven § 122. Jeg kan likevel ikke se at dette er et 
vektig argument. Dersom den siktede unnlater å svare på spørsmål eller forklarer seg forbeholdent om 
nærståendes handlinger, vil rettens juridiske dommere være kjent med at dette er spørsmål den siktede 
kunne nektet å forklare seg om som vitne. Dette kan eventuelt videreformidles til lekdommerne, 
uavhengig av om siktede er gjort kjent med § 122 eller ikke. 

 

(33) Mitt syn er altså at hensynene bak reglene om fritak fra vitneplikt om nærstående, jf. § 122 og 123, er 
tilstrekkelig ivaretatt gjennom den generelle orienteringen siktede får om at han eller hun ikke har 
plikt til å forklare seg. Dersom forklaringen fra en siktet om familiemedlemmers forhold skal nektes 
opplest fordi det ikke også er opplyst om straffeprosessloven § 122 og § 123, vil det skape et unødig 
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hinder for opplysningen av straffesaker. 
 

(34) Dette innebærer at tingrettens dom i vår sak ikke er beheftet med en saksbehandlingsfeil. Jeg tilføyer 
at jeg vanskelig kan se at det ville være nødvendig å oppheve tingrettens dom, også om det påberopte 
forholdet var å anse som en saksbehandlingsfeil. Retten til to-instansbehandling innebærer ikke rett til 
to feilfrie behandlinger - det er ved alvorlige saksbehandlingsfeil at tingrettens dom bør oppheves. 
Siden jeg er kommet til at tingrettens dom ikke er beheftet med saksbehandlingsfeil, går jeg ikke 
nærmere inn på dette. 

 

(35) Jeg stemmer for slik kjennelse: 

Ankene forkastes. 
 

(36) Dommer Matheson: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(37) Dommer Møse: Likeså. 
 

(38) Dommer Støle: Likeså. 
 

(39) Dommer Skoghøy: Likeså. 
 

(40) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

Kjennelse: 
 

Ankene forkastes. 
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Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR-2010-169-U - Rt-2010-67 
Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. 
Dato 2010-01-28 
Publisert HR-2010-169-U - Rt-2010-67 
Stikkord Straffeprosess. Politiavhør. Fritakelse for vitneplikt. 
Sammendrag En tiltalt ble i politiavhør ikke gjort kjent med at han var fritatt for forklaringsplikt både i 

medhold av å være siktet, jf. straffeprosessloven § 232 første ledd, og i egenskap av å være 
bror av to andre siktede i saken, jf, straffeprosessloven § 122. Når denne informasjonen ikke 
var gitt, kunne hans politiforklaring ikke leses opp i retten, jf. straffeprosessloven § 290. 
Høyesteretts ankeutvalg fant det riktig av lagmannsretten å beslutte utsettelse av saken og at 
retten skulle settes med nye dommere og forkastet derfor anken. 

Saksgang Borgarting lagmannsrett LB-2009-48300-1 - Høyesterett HR-2010-169-U, (sak nr. 2010/146), 
straffesak, anke over kjennelse. 

Parter Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Terje Grønn), B (advokat Ole Petter 
Drevland), C (advokat Peder Morset), D (advokat Frode Sulland), E (advokat Knut Thomas 
Berge), F (advokat Bjørn Fredborg Nilsen). 

Forfatter Coward, Bruzelius og Webster. 

(1) Saken gjelder spørsmål om saksbehandlingsfeil ved opplesing av politiforklaring. 
(2) A og hans brødre C og D samt nevøen B ble pågrepet 12. og 13. desember 2006 og siktet for blant 

annet grov korrupsjon som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. A ble første gang 
avhørt 13. desember 2006. Han ble foreholdt sin rett til ikke å avgi forklaring til politiet, jf. 
straffeprosessloven § 232 og påtaleinstruksen § 8-1. Han ble imidlertid ikke foreholdt retten for 
nærstående til ikke å avgi forklaring, jf. straffeprosessloven §§ 122 og 123. 

(3) Ved Asker og Bærum tingretts dom 16. januar 2009 ble flere personer, deriblant A, C, D og B dømt til 
lange fengselsstraffer for blant annet grov korrupsjon. 

(4) A, brødrene og nevøen avga forklaring under hovedforhandlingen i tingretten etter å ha blitt foreholdt 
sin rett til ikke å avgi forklaring. Tingrettens dom er i stor grad bygget på politiforklaringene, som de 
tiltalte ble konfrontert med ved opplesning i medhold av straffeprosessloven § 290. 

(5) A, C, D og B har anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for flere av tiltalepostene i 
saken. Ankene ble ved Borgarting lagmannsretts beslutning 17. april 2009 henvist til ankeforhandling. 

(6) Under ankeforhandlingen i lagmannsretten har A avgitt forklaring fra 6. til og med 14. januar 2010, 
etter å ha blitt foreholdt sin rett til ikke å avgi forklaring, og - på anmodning fra aktor - også retten for 
siktedes nærstående til ikke å avgi forklaring, jf. straffeprosessloven §§ 122 og 123. Under aktors 
eksaminasjon ble D konfrontert med deler av sine politiforklaringer, jf. straffeprosessloven § 290. 
Under forsvarernes eksaminasjon ble det også foretatt konfrontasjon. 

(7) Ved begynnelsen av ankeforhandlingen 15. januar 2010 anførte forsvarerne at de tiltalte skulle vært 
foreholdt sin fritaksrett etter straffeprosessloven § 122 av både politiet og tingretten, og at dette er en 
saksbehandlingsfeil som må føre til heving av saken for lagmannsretten samt opphevelse av 
tingrettens dom, jf. straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 3. Aktor motsatte seg dette. 

(8) Borgarting lagmannsrett avsa 21. januar 2010 kjennelse med slik slutning: 
«1. Saken utsettes til behandling av nye dommere og ny lagrette. 

2. Begjæringen om opphevelse av tingrettens dom tas ikke til følge.»
(9) Lagmannsretten mente det var en saksbehandlingsfeil at A i forbindelse med sin forklaring under 

ankeforhandlingen var blitt konfrontert med sine politiforklaringer, som gjelder så vel egne forhold 
som brødrenes, når han under politiavhørene ikke var blitt foreholdt sin fritaksrett etter 
straffeprosessloven § 122. Virkningen av denne feilen måtte bli at saken utsettes til behandling med 
nye dommere og ny lagrette. Retten tok imidlertid ikke begjæringen om opphevelse av tingrettens 
dom til følge, under henvisning til at når ankeforhandlingen omfatter bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet, foretas en fullstendig ny behandling av saken så langt den er henvist, jf. 
straffeprosessloven § 331. 

(10) Påtalemyndigheten har anket over punkt 1 i lagmannsrettens kjennelse, og sammenfatningsvis anført: 

HR-2010-169-U - Rt-2010-67 
Side 33 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 14:04 

(11) Punkt 1 i kjennelsen er uriktig. Det er ingen saksbehandlingsfeil at A under sin forklaring for 
lagmannsretten ble konfrontert med sine politiforklaringer, selv om han under politiavhørene ikke ble 
gjort kjent med sin rett til å nekte å forklare seg etter straffeprosessloven §§ 122 og 123. 

 

(12) Prinsipalt gjøres gjeldende at politiets manglende foreholdelse av straffeprosessloven §§ 122 og 123 i 
forbindelse med politiavhørene, ikke kan være en saksbehandlingsfeil i denne saken. 

 

(13) D ble gjort kjent med retten til ikke å forklare seg, jf. straffeprosessloven § 232 første ledd og 
påtaleinstruksen § 8-1. Dette må være tilstrekkelig i den foreliggende sak. I Rt-2008-657 uttalte en 
samlet Høyesterett riktignok at en mistenkt også bør gjøres kjent med retten til å nekte å forklare seg i 
medhold av straffeprosessloven §§ 122 og 123, og et flertall på tre dommere mente at det var en 
saksbehandlingsfeil at politiforklaringen til en som møtte som vitne i retten, men som var blitt avhørt 
av politiet som siktet, ble lest opp, da vitnet ikke var blitt foreholdt retten etter straffeprosessloven §§ 
122 og 123 i forbindelse med avhøret. 

 

(14) Dette kan imidlertid ikke være avgjørende i vår sak, ettersom det her gjelder opplesning av en tiltalts 
forklaring, hvor hans brødre er medtiltalt. Saken er dermed mer parallell med avgjørelsen i Rt-1988-
314, hvor Høyesterett kom til at det ikke var et krav om at tiltalte i retten også ble gjort kjent med sin 
rett til å nekte å forklare seg etter straffeprosessloven § 122, i tillegg til hans rett til å nekte å forklare 
seg overhodet. 

 

(15) Lagmannsretten har uriktig lagt til grunn at rettstilstanden i Rt-1988-314 ble endret ved Rt-2008-657. 
Dett er snarere slik at faktum i de to sakene skiller seg fra hverandre. Rettstilstanden for den situasjon 
det er tale om i vår sak, kan ikke sees å være endret ved 2008-dommen. 

 

(16) Det avgjørende må være at A forut for avhørene hadde tilstrekkelig kunnskap om saken, dens omfang 
og de involverte, til å forstå at hans forklaring til politiet kunne være ugunstig for hans brødre. Denne 
kunnskapen hadde han blant annet som følge av grunnlagsbeskrivelsen i siktelsen, 
pågripelsesbeslutningen og felles begjæring om varetektsfengsling. 

 

(17) Subsidiært anføres det at selv om Høyesterett skulle komme til at det foreligger en 
saksbehandlingsfeil i forbindelse med politiavhørene, kan denne feilen ikke avskjære at tiltalte 
konfronteres med politiforklaringen i rettsmøte, dersom tiltalte - etter å ha blitt gjort kjent med 
straffeprosessloven §§ 122 og 123 - avgir forklaring også om sine medtiltalte brødre. 

 

(18) Påtalemyndigheten har lagt ned slik påstand: 

«Lagmannsrettens kjennelse av 21. januar 2010 om utsettelse av saken til behandling av nye 
dommere og ny lagrette, oppheves.» 

 

(19) Tre av forsvarerne har på vegne av de tiltalte i saken sammenfatningsvis anført: 
 

(20) Lagmannsretten kjennelse, slutningens punkt 1, er riktig. Politiforklaringer kan ikke leses opp, 
hverken i sin helhet eller til konfrontasjon, dersom forklaringene er gitt uten innsikt i retten til å nekte 
forklaring av hensyn til nærstående, der dette er påkrevet etter straffeprosessloven § 235, jf. Rt-2008-
657. Hvorvidt den som har avgitt en politiforklaring uten slik innsikt, senere blir tiltalt, eller 
utelukkende skal forklare seg som vitne, kan ikke ha betydning for rekkevidden av avgjørelsen i Rt-
2008-657. 

 

(21) Avgjørende må være hva den som er fritatt for vitneplikt - i dette tilfellet A - hadde av kunnskap om 
sin rett til å nekte forklaring av hensyn til nærstående i medhold av straffeprosessloven § 122. 
Hvorvidt en siktet kjenner til om hans/hennes nærstående er siktet i samme sak, er uten betydning. Det 
synes derfor å være av liten relevans hva som fremgår av gjerningsbeskrivelsen i siktelse, 
pågripelsesbeslutning og begjæring om varetektsfengsling, når det er på det rene at siktede ikke ble 
gjort kjent med sin rett til å nekte å avgi forklaring i medhold av straffeprosessloven § 122. 

 

(22) Uansett var A under det første avhøret i saken ikke kjent med at hans brødre var siktet og pågrepet, og 
hans forklaringer om brødrene skulle da under ingen omstendighet blitt lest opp for lagmannsretten. 
Det må i alle fall være slik i den foreliggende sak, hvor de tiltaltes politiforklaringer danner det helt 
sentrale grunnlag for påtalemyndighetens bevisførsel og tingrettens dom. 

 

(23) Det at A ved starten av sin forklaring for lagmannsretten ble foreholdt sin rett etter straffeprosessloven 
§ 122, og at han da valgte å forklare seg, kan ikke medføre en reparasjon i relasjon til de tidligere 
avhørene. Politiavhørene vil fortsatt være beheftet med saksbehandlingsfeil, og anses som ulovlige. 

 

(24) De tiltalte har nedlagt slik påstand: 

«Anken forkastes.» 
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(25) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at lagmannsretten har utsatt saken i slutningens punkt 1 i den 
påankede kjennelsen, og at denne avgjørelsen kan ankes, jf. straffeprosessloven § 378 nr. 1. Ved 
prøvingen av anken har utvalget full kompetanse. 

 

(26) Lagmannsretten har lagt til grunn at A først ble gjort kjent med retten til ikke å avgi forklaring i 
medhold av straffeprosessloven § 122 da han avga forklaring under ankeforhandlingen. Det er da etter 
rettens mening en saksbehandlingsfeil at han var blitt konfrontert med deler av sine politiforklaringer 
som gjelder både egne og brødrenes forhold under aktor og forsvarernes eksaminasjon. Avgjørelsen 
bygger på at Rt-2008-657 endret den rettstilstand som fulgte av Rt-1988-314. 

 

(27) Påtalemyndigheten har gjort gjeldende at den manglende foreholdelsen av straffeprosessloven §§ 122 
og 123 i forbindelse med politiavhørene, ikke er en saksbehandlingsfeil, og at saken har større likheter 
med avgjørelsen i Rt-1988-314 enn Rt-2008-657, og at denne avgjørelsen ikke medfører endring av 
rettstilstanden. 

 

(28) Dersom det hefter prosessuelle feil ved et politiavhør som kan antas å virke inn på rettens avgjørelse, 
kan forklaringen ikke leses opp etter straffeprosessloven § 290, se Bjerke/ Keiserud 
Straffeprosessloven med kommentarer, 3. utgave, Bind II, side 1014. 

 

(29) Etter straffeprosessloven § 235 og påtaleinstruksens § 8-5 tredje ledd skal et vitne som er fritatt for 
vitneplikt etter straffeprosessloven § 122 første eller annet ledd, gjøres oppmerksom på sin rett før 
avhør. 

 

(30) Saken reiser spørsmål om en tiltalt som er fritatt for vitneplikt både i medhold av straffeprosessloven 
§ 232 første ledd og § 122 i egenskap av nærstående til andre siktede i saken, må ha blitt gjort kjent 
med begge nektelsesgrunnlagene ved politiavhøret, for at hans forklaring skal kunne leses opp i 
medhold av straffeprosessloven § 290. 

 

(31) Påtalemyndigheten har som nevnt anført at saken har størst likhet med Rt-1988-314. Der ble det 
anført som saksbehandlingsfeil at den ene tiltalte før sin forklaring i lagmannsretten i strid med 
straffeprosessloven § 127 første ledd ikke var blitt foreholdt at han etter straffeprosessloven § 122 
ville være fritatt for forklaringsplikt som bror av tiltalte, men bare foreholdt sin rett til ikke å forklare 
seg som tiltalt. Høyesterett kom til at dette ikke utgjorde en saksbehandlingsfeil, så lenge han var gjort 
kjent med sin rett til å nekte forklaring etter straffeprosessloven § 232, se side 323. 

 

(32) Rt-2008-657, som lagmannsretten har bygd på, gjaldt en kvinne som var avhørt av politiet som vitne i 
sak hvor samboeren var siktet. Hun ble da gjort kjent med fritaksretten etter straffeprosessloven § 122 
og ønsket ikke å forklare seg. Vedkommende ble senere selv siktet i saken og avhørt to ganger. I det 
første avhøret ble hun gjort kjent med «sin rett til å nekte å avgi forklaring til politiet». Begge 
politiforklaringene, som ikke bare gjaldt hennes eget forhold, men også i stor grad samboerens 
forhold, ble lest opp i lagmannsretten. Høyesterett kom under dissens til at dette var en 
saksbehandlingsfeil og opphevet dommen med ankeforhandling. Mindretallet - to dommere - mente at 
det ikke var en saksbehandlingsfeil fordi hun som vitne var blitt gjort kjent med fritaksretten, se 
avsnitt 25. 

 

(33) Lagmannsretten gjengir i kjennelsen avsnitt 38 - fra flertallets votum - i Rt-2008-657.* Der heter det 
innledningsvis at det er «viktig at siktede uttrykkelig gjøres kjent med retten til å nekte forklaring av 
hensyn til nærstående», og noe senere at «hensynene bak § 122 tilsier at man må sikre at dette 
elementet [hensynet til nærstående] i vurderingen er klar for siktede i en situasjon hvor det ellers lett 
kan komme i bakgrunnen - ubevisst eller som følge av sviktende innsikt i prosessreglene». Dette 
tilsier, slik utvalget ser det, at det i utgangspunktet hefter en prosessuell feil ved forklaringene av 
betydning for adgangen til å lese dem opp. 

 

(34) Forholdet til Rt-1988-314, som påtalemyndigheten mener er avgjørende for vår sak, er behandlet i 
avsnitt 35 i 2008-dommen. Det heter der at sammenhengen mellom de relevante faktorer i 1988-
dommen var vesentlig mer umiddelbar enn i saken fra 2008, hvoretter annenvoterende, som 
representerte flertallet, tilføyer: «Jeg lar det for min del stå åpent hvor langt avgjørelsen fra 1988, der 
den medtiltalte broren ikke på noe tidspunkt synes å ha vært gjort kjent med fritaksretten etter § 122, 
kan opprettholdes». 

 

(35) Selv om flertallet i Rt-2008-657 således ikke tok stilling til om avgjørelsen fra 1988 kan 
opprettholdes, er utvalget enig med lagmannsretten i at 2008-avgjørelsen medfører en viss endring i 
rettstilstanden. Sammenlignet med avgjørelsen fra 1988 har flertallet i dommen fra 2008 kommet til at 
det må ses bort fra betydningen av den medsiktedes kunnskap om siktelsen mot den nærstående på 
tidspunktet for avhøret. Slik ankeutvalget ser det, tilsier dette at det ikke lenger er grunnlag for å legge 
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avgjørende vekt på om den medsiktede kjente til at den nærstående var siktet, da avhøret fant sted. 
 

(36) Hensett til avgjørelsen i Rt-2008-657 kan ankeutvalget ikke se at opplesning av As politiforklaringer i 
utgangspunktet ikke er en saksbehandlingsfeil. Tingretten synes å ha lagt avgjørende vekt på 
forklaringene. At A etter påtalemyndighetens syn må ha vært kjent med at brødrene var siktet da han 
avga forklaring til politiet, kan etter utvalgets syn etter avgjørelsen i Rt-2008-657 ikke tillegges 
avgjørende vekt. 

 

(37) Påtalemyndigheten har subsidiært anført at det at A forklarte seg for lagmannsretten etter å ha blitt 
gjort kjent med retten til å nekte å avgi forklaring i medhold av § 122, reparerer eventuelle feil i 
forbindelse med politiavhøret av ham. 

 

(38) Utvalget kan ikke se at anførselen kan føre frem, og viser til Rt-2008-657 avsnitt 38, hvor det heter at 
«[d]en forklaring retten bygger på - direkte eller i form av opplesning - må være gitt med tilstrekkelig 
innsikt» i retten til å nekte forklaring av hensyn til nærstående. 

 

(39) Lagmannsretten har lagt til grunn at As politiforklaring omhandler både hans egne og brødrenes 
forhold, og utvalget er da enig i at forklaringene ikke kan leses opp for så vidt gjelder brødrenes 
forhold. Når dette ble gjort under ankeforhandlingen, var det riktig av lagmannsretten å beslutte 
utsettelse av saken og at rett skal settes med nye dommere. Anken må da forkastes. 

 

(40) Avgjørelsen er enstemmig. 
 

Slutning: 
 

Anken forkastes. 
 

* Rettet 4. februar 2010, jf. straffeprosessloven § 44 og § 52. 
Kirsti Coward 
(sign.) 
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Norges Høyesterett - HR-2010-818-A - Rt-2010-600 
Instans Norges Høyesterett - Dom. 
Dato 2010-05-12 
Publisert HR-2010-818-A - Rt-2010-600 
Stikkord Straffeprosess. Dommeravhør. EMK. 
Sammendrag Saken gjaldt om et dommeravhør av fornærmede kunne brukes som bevis under 

ankeforhandlingen for lagmannsretten, jf. EMK art 6 nr 3 bokstav d. Høyesterett fant at fordi 
dommeravhøret var foretatt før forsvarer hadde fått anledning til å ha kontakt med tiltalte, var 
bruken av det i strid med kravet til kontradiksjon, men denne feilen var reparert gjennom et 
tilleggsavhør hvor tiltalte var gitt anledning til å fremme spørsmål. 

Saksgang Vest-Telemark tingrett TVTEL-2009-111155 - Agder lagmannsrett LA-2009-134260 - 
Høyesterett HR-2010-818-A, (sak nr. 2010/284), straffesak, anke over dom. 

Parter A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Erik 
Erland Holmen). 

Forfatter Tønder, Falkanger, Møse, Utgård, Justitiarius Schei. 
 

 

(1) Dommer Tønder: Saken gjelder anke over lagmannsrettens saksbehandling - spørsmål om det var feil 
å benytte et dommeravhør av fornærmede som bevis under ankeforhandlingen for lagmannsretten, jf. 
Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 3 bokstav d. 

 

(2) A ble ved beslutning 27. mars 2009 av Agder statsadvokatembeter satt under tiltale for overtredelse av 
straffeloven § 195 første ledd første punktum og andre ledd bokstav c. Grunnlaget lød: 

«Ved flere anledninger i tidsrommet fra mars til sommeren 2008 på bopel i --36 i X 
kommune, gned han en eller flere fingre mellom kjønnsleppene til C, født 0.0.1999. » 

 

(3) Han ble dessuten tiltalt for overtredelse av straffeloven § 197, idet fornærmede var hans barnebarn. 
 

(4) Forut for tiltalebeslutningen, den 1. august 2008, hadde det vært foretatt dommeravhør av 
fornærmede, jf. straffeprosessloven § 239. Av rettsboken fra dommeravhøret framgår at Cs daværende 
forsvarer, advokat Lars Thomas Rodvelt, hadde vært til stede under dommeravhøret, men uten på 
forhånd å ha vært i kontakt med siktede. 

 

(5) Ved Aust-Agder tingretts dom av 3. juli 2009 ble C dømt i samsvar med tiltalen til en straff av fengsel 
i ett år og ni måneder. Han ble dessuten dømt til å betale oppreisning til fornærmede med 100 000 
kroner og sakskostnader med 8 000 kroner. Dommeravhøret av fornærmede var det sentrale beviset i 
saken. 

 

(6) C anket tingrettens dom til Agder lagmannsrett. Etter ankeforhandlingens andre dag, da bevisføringen 
var ansett avsluttet, ble Cs forsvarer for lagmannsretten, advokat Ove Andersen, oppmerksom på at 
forsvarer ikke hadde vært i kontakt med C forut for dommeravhøret den 1. august 2008. Protokollen 
fra dommeravhøret hadde da vært framlagt og dokumentert for lagretten. Advokat Andersen ba på 
denne bakgrunn prinsipalt om at lagmannsretten opphevet tingrettens dom, subsidiært om utsettelse 
med videre ankeforhandling for avholdelse av nytt dommeravhør. Lagmannsretten avsa imidlertid 
kjennelse om at ankeforhandlingene skulle fortsette med nytt dommeravhør, som ble gjennomført av 
Aust-Agder tingrett samme dag, den 3. desember 2009. Det nye dommeravhøret ble holdt som 
tilleggsavhør til avhøret 1. august 2008. Det ble dokumentert ved avspilling for lagretten. 

 

(7) Agder lagmannsrett avsa 7. desember 2009 dom (LA-2009-134260) med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1935, dømmes for overtredelse av straffeloven § 195første ledd første punktum 

og annet ledd bokstav c og straffeloven § 197, til en straff av fengsel i 1 - ett - år og 6 - 
seks - måneder. 

 

2. Abetaler oppreisning til C med kr 75.000 - syttifemtusen - innen to uker fra dommens 
forkynnelse med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

3. Saksomkostninger til det offentlige idømmes ikke.» 
 

 

(8) C har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder saksbehandlingen. Det er nedlagt 
påstand om at lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves, idet kravet til kontradiksjon 
ikke har vært oppfylt. 

 

(9) Jeg er kommet til at anken ikke fører fram. 
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(10) Jeg finner det klart at dommeravhøret 1. august 2008, der Cs forsvarer ikke på forhånd hadde fått 
anledning til å ha kontakt med ham, var i strid med kravet til kontradiksjon i EMK artikkel 6 nr. 3. 
bokstav d. Bestemmelsen gir siktede rett til «å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham ...». 
En slik rett kan enten oppfylles ved at siktede selv stiller spørsmål til vitnet, eller ved at dette skjer 
gjennom dennes forsvarer. Forutsetningen for det siste er imidlertid at forsvarer på forhånd har hatt 
anledning til å samtale med siktede. I Rt-1999-586 la Høyesterett til grunn at et dommeravhør som 
hadde vært gjennomført uten at forsvarer på forhånd hadde vært i kontakt med siktede, ikke kunne 
brukes som bevis under hovedforhandlingen. Det samme må gjelde her hvor dommeravhøret, på 
samme måte som i Rt-1999-586, utgjør det sentrale beviset i saken. 

 

(11) Spørsmålet er imidlertid om avhøret som fant sted 3. desember 2009, var tilstrekkelig til å reparere 
feilen som heftet ved avhøret 1. august 2008. 

 

(12) I Rt-2003-1146, som har likhetstrekk med vår sak, er det gjort rede for hva som skal til for å bøte på 
feilen. Det heter om dette i avsnitt 32: 

«Ifølge forskrift om dommeravhør og observasjon av 2. oktober 1998 § 13 skal gjentatt 
avhør som hovedregel være supplerende. Forutsetningen for denne bestemmelsen er en 
normal situasjon der siktede har hatt mulighet til å påvirke spørsmålene ved henvendelse til 
dommeren på forhånd og hatt anledning til å stille supplerende spørsmål ved sin advokat som 
har overvært avhøret. I den foreliggende sak, der siktede ikke var varslet og forsvarer ikke 
oppnevnt forut for det første avhøret, ville det i utgangspunktet vært større grunn til å 
gjennomføre det gjentatte avhør som et nytt fullstendig avhør. Dette måtte likevel avveies i 
forhold til belastningen for barnet ved å bli utsatt for et fullstendig nytt avhør så vidt kort tid 
etter det første avhøret.» 

 

(13) I rettsboken fra avhøret 3. desember 2009 er det protokollert at avhøret var «et supplement til forrige 
avhør av 1.8.2008, dvs et tilleggsavhør, etter begjæring fra lagmannsretten for å ivareta kontradiksjon 
i forhold til tiltalte». Fra forsvarer er det anført at det i dette tilfellet ikke var tilstrekkelig med et 
tilleggsavhør. Det skulle ha vært avholdt et fullstendig nytt avhør, der spørsmålene legger opp til å få 
fornærmedes samlede framstilling av saken, og slik at denne bygges opp fra bunnen av. 

 

(14) Avhøret 3. desember 2009 varte i en time og ti minutter og må karakteriseres som relativt omfattende 
- også sammenlignet med det opprinnelige, som varte i 55 minutter. Spørsmålene tar for seg alle 
sentrale sider ved handlingen. På enkelte punkter skjer en utdyping av fornærmedes tidligere 
framstilling, uten at nye momenter av vesentlig betydning for saken kommer til. Hovedinntrykket er at 
det nye avhøret bekrefter det som kom fram gjennom det første avhøret. Jeg kan på denne bakgrunn 
vanskelig se at et fullstendig nytt avhør - slik forsvarer hevder burde ha skjedd - ville ha fått fram 
andre sider ved saken som kunne ha stilt avhørets betydning som bevis under skyldspørsmålet i en 
annen stilling. 

 

(15) Jeg kan heller ikke se at det kan reises innvendinger av vekt mot måten avhøret ble gjennomført på. 
Avhøret ble foretatt i et spesialinnredet rom i henhold til § 2 i forskrift om dommeravhør og 
observasjon med mer. Forut for avhøret ble det holdt et formøte der forsvarer og de øvrige aktørene 
fikk anledning til å redegjøre for de sider ved saken som man særlig ønsket belyst. Avhøret ble fulgt 
av forsvarer fra et siderom sammen med dommer, aktor og bistandsadvokat. Det er for Høyesterett 
reist kritikk mot at tiltalte ikke fikk være til stede i observasjonsrommet sammen med forsvareren. Det 
ble imidlertid tatt pause i avhøret med ca. ett kvarter der forsvarer fikk anledning til å konsultere 
tiltalte i enerom og deretter presentere ytterligere spørsmål til avhører. At dommeren avskar adgang til 
å stille et mer generelt spørsmål om fornærmedes far var full når hun var på besøk hos ham, kan jeg 
heller ikke se kan få betydning for forsvarligheten ved gjennomføringen. 

 

(16) Forsvarer har videre påpekt som en mangel at det for lagretten ikke forelå utskrift av opptaket, noe 
som var tilfelle for det første avhøret. Lagretten fikk således kun formidlet det siste avhøret gjennom 
avspilling av videoopptak. Dette skjedde imidlertid umiddelbart før lagretten trakk seg tilbake, og 
siden dette avhøret ikke på noen måte ga et annet inntrykk enn det første avhøret, kan jeg vanskelig se 
at dette kan ha hatt betydning for lagrettens avgjørelse. 

 

(17) Jeg kan ikke se at det foreligger relevant praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol om 
konvensjonsstrid i et tilfelle som dette. 

 

(18) Jeg må på denne bakgrunn konkludere med at kravet til kontradiksjon i henhold til EMK artikkel 6 nr. 
3 bokstav d har vært tilfredsstillende ivaretatt i og med avhøret som fant sted 3. desember 2009. 

 

(19) Spørsmålet er om lagmannsretten - sett i lys av at kravet om kontradiksjon er en grunnleggende 
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rettssikkerhetsgaranti i vår prosessordning - likevel skulle ha opphevd tingrettens dom slik at saken 
kunne få en fullverdig behandling i to instanser. I så fall må begge instansers avgjørelser oppheves. 

 

(20) I forbindelse med en tilsvarende problemstilling der feilen besto i inhabilitet hos fagdommeren i 
tingretten, uttalte førstvoterende i Rt-2004-477 avsnitt 40: 

«Forsvareren har anført at A hadde krav på behandling av narkotikaforbrytelsene i to 
instanser med uhildete dommere, men jeg kan ikke se at vår prosessordning gir ham noe 
absolutt krav på dette. Lovens ordning er at saksbehandlingsfeil som utgangspunkt skal kunne 
repareres i ankeinstansen. Dette er også i samsvar med EMK. Jeg vil her vise til Jørgen Aall: 
Rettergang og menneskerettigheter, 1995.» 

 

(21) Det som her uttales, må også gjelde for vår sak. Når feilen ved tingrettens dom er rettet opp ved 
dommeravhøret som fant sted 3. desember 2009, og det for øvrig ikke hefter mangler av betydning 
ved gjennomføringen av avhøret og den måten dette ble presentert for lagretten på, er det ikke noe 
som tilsier at lagmannsrettens dom bør oppheves. 

 

(22) Jeg stemmer for denne dom: 

Anken forkastes. 
 

(23) Dommer Falkanger: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(24) Dommer Møse: Likeså. 
 

(25) Dommar Utgård: Det same. 
 

(26) Justitiarius Schei: Likeså. 
 

(27) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

dom: 
 

Anken forkastes. 
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Høyesteretts kjæremålsutvalg - HR-2003-1034-1 - Rt-2003-1146 
Instans Høyesteretts kjæremålsutvalg - Kjennelse. 
Dato 2003-09-10 
Publisert HR-2003-1034-1 - Rt-2003-1146 
Stikkord Straffeprosess. Etterforskning. Avskjæring av bevis. Dommeravhør av mindreårig. 
Sammendrag Saken gjaldt bevisavskjæring. Spørsmålet var om et dommeravhør av et mindreårig barn skulle 

avskjæres siden siktede ikke hadde vært varslet om avhøret. Det var dissens i 
kjæremålsutvalget vedrørende siktedes rett til å bli varslet, jf straffeprosessloven § 239. 
Bruken av dommeravhøret var i denne saken ikke i strid med kontradiksjonsprinsippet, jf 
EMK art 6 nr 3 d. 

Saksgang Sunnfjord tingrett - Gulating lagmannsrett LG-2003-507-1 M - Høyesterett HR-2003-1034, 
straffesak, kjæremål. 

Parter A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet. 
Forfatter Lund, Matningsdal og Skoghøy. 

 
 

(1) Saken gjelder spørsmål om å avskjære som bevis et dommeravhør av mindreårig barn. 
 

(2) I forbindelse med mistanke om overtredelser av straffeloven kapitel 19 om seksualforbrytelser, ble det 
i avhørsrommet på X lensmannskontor 2. november 2000 foretatt et dommeravhør utenfor rettsmøte 
av den antatt fornærmede som var 8 år gammel. Under avhøret var fornærmede, fornærmedes mor, 
bistandsadvokat, en politioverkonstabel, en avhørsperson og en dommerfullmektig til stede. 

 

(3) Det ble oppnevnt forsvarer for siktede 6. november 2000. Etter begjæring fra forsvarer ble det 
berammet et nytt dommeravhør 20. november 2000. På grunn av forsvarerskifte ble møtet senere 
omberammet til 4. desember 2000. Siktedes nye forsvarer, advokat Christian Wiig, var til stede i 
møtet 4. desember 2000. På møtet diskuterte påtalemyndighet og forsvarer om avhøret av fornærmede 
skulle være et fullstendig nytt avhør eller et supplerende avhør. Forhørsretten avsa i forlengelsen av 
dette slik beslutning: 

«Retten beslutter at avhøret skal være supplerende i forhold til tidligere avhør den 2. 
november 2000. 

Forsvarer avsto fra å stille spørsmål.» 
 

(4) Etter anmodning fra forsvarer begjærte påtalemyndigheten nytt fullstendig dommeravhør av 
fornærmede. Dette ble avholdt 2. januar 2002. 

 

(5) Statsadvokaten tok 5. april 2002 ut tiltale mot A for overtredelse av straffeloven § 195, 1. ledd, 1. 
straffalternativ, § 195 1. ledd, 2. straffalternativ, jf. § 49 og § 197. 

 

(6) Sunnfjord tingrett avsa 10. desember 2002 dom med slik slutning: 
«1. A, fødd 0.0.1947, vert frifunnen for straffeskuld. 

 

2. A betalar B v/verje oppreisningserstatning på 50.000 - femtitusen - kroner innan fjorten 
dagar frå forkynning av dommen. 

 

3. Sakskostnader vert ikkje idømt» 
 

 

(7) Påtalemyndigheten innga anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ved Gulating 
lagmannsretts beslutning av 21. februar 2003 ble anken fremmet. 

 

(8) På bakgrunn av at forsvarers begjæring om at dommeravhøret av 2. november 2000 ikke skulle 
fremlegges som bevis under ankeforhandlingen, ble det avholdt saksforberedende møte i 
lagmannsretten 16. mai 2003. 

 

(9) Lagmannsretten avsa kjennelse med slik slutning den 26. mai 2003 (LG-2003-507-1): 

«Begjæring om å avvise dommeravhør av 2. november 2000 tas ikke til følge.» 
 

(10) A har påkjært kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg på grunnlag av feil lovanvendelse. Det er i 
korte trekk anført: 

 

(11) Avhøret av 2. november 2000 må avskjæres som bevis fordi det var en feil at avhøret ble gjennomført 
uten at siktede hadde forsvarer til stede. I rettspraksis og forarbeider til straffeprosessloven § 239 er 
det forutsatt at det ved enkelte dommeravhør ikke vil være mulig at forsvarer er til stede. I vår sak var 
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bakgrunnen for at forsvarer ikke ble oppnevnt at den kjærende part ikke skulle gis mulighet for å ta til 
motmæle og forberede sitt forsvar. Dette er ikke et hensyn som er relevant som begrunnelse for å 
gjennomføre dommeravhør uten å ha forsvarer til stede, og det fremstår som et bevisst overgrep i 
forhold til EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d. 

 

(12) Avhøret av 2. november 2000 er beheftet med betydelige mangler, og er det sentrale bevis i saken. 
 

(13) Det vises til Høyesteretts strenge praksis i tilknytning til opplesning av politiforklaringer i retten, og 
det anføres at mye av de samme vurderinger må gjøres ved fremleggelse av dommeravhør. 

 

(14) Det er nedlagt slik påstand: 

«Tilbud om dommeravhør av 2. november 2000 som bevis i straffesak nr. 03-507 M ved 
Gulating lagmannsrett, avvises.» 

 

(15) Påtalemyndigheten har i tilsvaret i korte trekk anført: 
 

(16) Dommeravhøret 2. november 2000 ble avholdt uten varsel til siktede og uten forsvarer til stede. En 
del av bakgrunnen for dette var hensynet til den siktede og behovet for å finne ut om politiet hadde 
noe å gå videre med eller om mistanken var ubegrunnet. 

 

(17) Siktedes krav på kontradiksjon i tilknytning til bevisføringen i hovedforhandlingen må ses i 
sammenheng med dommeravhørene 4. desember 2000 og 2. januar 2002 der forsvareren var tilstede. 

 

(18) Ut fra Høyesteretts praksis og teori kan et dommeravhør føres som bevis selv om forsvarer ikke var til 
stede, dersom forsvareren senere eller ved et nytt supplerende avhør får stille spørsmål til siktede. 

 

(19) De sammenligninger som er gjort til praksis om opplesning av politiforklaringer er ikke relevant, fordi 
det i disse tilfellene ikke foreligger mulighet for tiltalte til kontradiksjon. 

 

(20) Det er nedlagt slik påstand: 

«Kjæremålet forkastes.» 
 

(21) Høyesteretts kjæremålsutvalg, som har full kompetanse i saken, bemerker: 
 

(22) Dommeravhøret 2. november 2000 ble gjennomført uten at siktede var varslet og hadde fått oppnevnt 
forsvarer. Begrunnelsen for dette var ifølge begjæringen at man ville unngå at siktede ble «kjent med 
saken og således kan søke å tilpasse egen forklaring til dokumentene, fjerne bevis eller påvirke vitner 
og/eller fornærmede». 

 

(23) Kjæremålutvalgets medlemmer har noe forskjellig syn på hvorvidt den fremgangsmåte som ble 
benyttet, er i strid med straffeprosesslovens regler om partsrettigheter. 

 

(24) Dommer Lund er kommet til at fremgangsmåten var i strid med straffeprosessens regler om siktedes 
partsrettigheter. 

 

(25) Ved begjæringen om dommeravhør var etterforskningen i saken rettet mot A som eneste aktuelle 
overgriper, og han fikk i og med begjæringen status som siktet, jf. Rt-1993-1118. Dette medførte at 
han fikk partsrettigheter som siktet; han måtte varsles om avhøret og - som normalt i slike saker - få 
oppnevnt forsvarer. Bestemmelsen i straffeprosessloven § 243 om at siktede skal varsles til rettsmøter, 
kan ikke forstås motsetningsvis slik at varsel kan unnlates når avhøret gjennomføres som 
dommeravhør. Det vises ellers til straffeprosessloven § 94 første ledd som gir en siktet rett til å la seg 
bistå av forsvarer etter eget valg «på ethvert trinn av saken» og fastslår at siktede skal gjøres kjent 
med denne retten. For at siktede skal kunne benytte sin rett etter § 94 til å anta privat forsvarer eller til 
å begjære oppnevnt offentlig forsvarer etter § 100 annet ledd, må det gis underretning om det 
forestående barneavhør, jf. Andenæs, Straffeprosessen 3. utg, side 206. 

 

(26) Etter straffeprosessloven § 239 første ledd fjerde punktum, jf. tredje punktum skal forsvareren, «når 
det er mulig og ikke hensynet til vitnet eller formålet med forklaringen taler mot det», som hovedregel 
gis adgang til å overvære avhøret. Det fremgår ikke av § 239 at varsel til siktede eller oppnevning av 
forsvarer kan unnlates, kun at forsvareren på de angitte vilkår kan nektes å overvære avhøret. 
Bestemmelsen kan heller ikke tolkes slik at varsel og oppnevning av forsvarer kan unnlates. 
Spørsmålet synes ikke å ha vært overveiet i forbindelse med endringen av § 239 i 1994, jf. 
Ot.prp.nr.33 (1993-1994) punkt 3.4. At forsvareren i visse tilfeller kan nektes å overvære avhøret, har 
ingen synderlig vekt som argument for at varsel kan unnlates. Får siktede varsel, vil han i hvert fall 
kunne påvirke avhøret ved å be om at visse spørsmål blir stilt til barnet. Det er i og for seg klart at 
hensynet til etterforskningen kan tilsi at varsel og oppnevning av forsvarer unnlates. Reglene om 
siktedes partsrettigheter er imidlertid av utpreget positivrettslig karakter og inneholder sentrale 
rettssikkerhetsgarantier. Rettighetene kan ikke innskrenkes ut fra frirettslige overveielser forankret i 
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hensynet til etterforskningen. 
 

(27) Dommer Skoghøy mener at det ikke kan oppstilles noe absolutt krav om at siktede må varsles til 
dommeravhør av barn.  Bestemmelsen om varsel til siktede i straffeprosessloven § 243 gjelder bare 
rettsmøter. Spørsmålet om siktede skal varsles til dommeravhør, må avgjøres på grunnlag av en 
tolking av straffeprosessloven §239 og de forskrifter som er gitt med hjemmel i denne bestemmelsen. 
Slik dommer Skoghøy ser det, kan det finnes situasjoner hvor det av hensyn til etterforskingen kan 
være nødvendig å gjennomføre dommeravhør uten at siktede er varslet. Straffeprosessloven §239 og 
de forskrifter som er gitt med hjemmel i denne bestemmelse, stiller ikke noe krav om varsel til 
siktede, og etter dommer Skoghøys oppfatning må disse reglene forstås slik at siktede ikke har noe 
ubetinget krav på varsel. Dersom siktede ikke har vært representert med forsvarer som har hatt 
kontakt med siktede, og som har fått anledning til å stille spørsmål kan imidertid avhøret ikke brukes 
som bevis under hovedforhandlingen, med mindre det blir foretatt et nytt avhør hvor siktede gjennom 
en forsvarer han har valgt, har fått anledning til å stille spørmål, jf. Rt-1999-586. 

 

(28) Dommer Matningsdal ser det som uklart om siktede har et unntaksfritt krav på å bli varslet om et 
dommeravhør etter straffeprosessloven § 239. I denne saken fikk A, som påpekt av dommer Lund, 
status som siktet ved begjæringen om dommeravhør. Straffeprosessloven § 94, som dommer Lund 
viser til, kan da isolert sett synes å tale for at han måtte varsles om det forestående avhøret. 

 

(29) Straffeprosessloven § 243 gir derimot siktede bare krav på varsel til « rettsmøter« under 
etterforskningen, mens et dommeravhør etter § 239 skjer «utenfor rettsmøte». § 243 taler derfor for at 
siktede ikke har noe generelt krav på å bli varslet til møter under etterforskningen som ikke har status 
som rettsmøte. Og da § 243, i likhet med § 94, regulerer siktedes rettigheter, og er plassert i samme 
kapittel som bestemmelsen om dommeravhør, taler det for at bestemmelsen går foran den generelle 
bestemmelsen i § 94. Det er også en del som kan tale for at lovgiver har forutsatt at siktede ikke har et 
unntaksfritt krav om å bli varslet. Det vises bl.a. til bestemmelsen i § 239 første ledd siste punktum 
som åpner for at siktedes forsvarer ikke alltid skal gis anledning til å være til stede under avhøret. 
Forskriftene til § 239 trekker også, som påpekt av dommer Skoghøy, i samme retning. Slik denne 
saken ligger an ved at det er foretatt et nytt dommeravhør hvor siktedes forsvarer var til stede, kan 
avhøret av 2. november 2000 uansett legges fram som bevis i saken. Jeg finner det derfor ikke 
nødvendig å ta stilling til om det var en feil at A ikke ble varslet om avhøret 2. november 2000. 

 

(30) Kjæremålsutvalgets medlemmer er enige om at selv om det legges til grunn at siktedes rettigheter ble 
tilsidesatt ved at han ikke ble varslet om avhøret 2. november 2002, innebærer ikke det uten videre at 
avhøret må avskjæres som bevis under hovedforhandlingen. Spørsmålet er om det å føre beviset vil 
stride mot kontradiksjonsprinsippet i straffeprosessen ved å krenke siktedes rett til å eksaminere 
vitnet, i dette tilfellet den antatt fornærmede, jf. EMK artikkel 6 nr. 3 d. Ifølge lagmannsrettens 
kjennelse - der avhøret anses som et meget sentralt bevis - må saken, hvis avhøret skal kunne benyttes 
som bevis, være tilrettelagt slik for den dømmende rett at «bilde[t] av bevissituasjonen, hvor også 
siktedes rett til eksaminasjon og krysseksaminasjon er ivaretatt», fremstår som balansert. Utvalget er 
enig i dette, jf. blant annet Rt-1999-586, som lagmannsretten henviser til. Utvalget viser også til 
EMDs avgjørelse no. EMD-1996-34209 av 2. oktober 2002 i saken S.N. mot Sverige. 

 

(31) I dette tilfellet ble det avholdt et nytt dommeravhør 4. desember 2000, etter at siktede og hans 
forsvarer var gjort kjent med innholdet i det første avhøret, der forsvareren avsto fra å stille spørsmål 
da han ikke fikk medhold i at avhøret skulle finne sted som nytt fullstendig avhør og ikke som 
supplerende avhør. I tillegg ble det etter anmodning fra forsvareren foretatt et nytt fullstendig avhør av 
fornærmede 2. januar 2002 med forsvarer til stede. Gjennom dette er siktedes rett til å eksaminere 
fornærmede tilfredsstillende ivaretatt. 

 

(32) Ifølge forskrift om dommeravhør og observasjon av 2. oktober 1998 § 13 skal gjentatt avhør som 
hovedregel være supplerende. Forutsetningen for denne bestemmelsen er en normal situasjon der 
siktede har hatt mulighet til å påvirke spørsmålene ved henvendelse til dommeren på forhånd og hatt 
anledning til å stille supplerende spørsmål ved sin advokat som har overvært avhøret. I den 
foreliggende sak, der siktede ikke var varslet og forsvarer ikke oppnevnt forut for det første avhøret, 
ville det i utgangspunktet vært større grunn til å gjennomføre det gjentatte avhør som et nytt 
fullstendig avhør. Dette måtte likevel avveies i forhold til belastningen for barnet ved å bli utsatt for et 
fullstendig nytt avhør så vidt kort tid etter det første avhøret. Bortsett fra påtalemyndighetens 
begrunnelse for anmodningen om ikke å varsle siktede og oppnevne forsvarer, er det i kjæremålet ikke 
anført konkrete forhold vedrørende det første avhøret som grunnlag for at forsvareren valgte å avstå 
fra å stille spørsmål under det supplerende avhøret. Utvalget kan ikke se at forsvareren hadde rimelig 
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grunn til dette. 
 

(33) Under enhver omstendighet må den adgang forsvareren hadde til å stille spørsmål til fornærmede ved 
avhøret 4. desember 2002 ses i sammenheng med det nye fullstendige avhøret som ble foretatt 2. 
januar 2002 etter anmodning fra forsvareren. Siktede er således to ganger gitt adgang til å stille de 
spørsmål som det første avhøret måtte foranledige, siste gang benyttet han seg både av denne 
adgangen og adgangen til å stille spørsmål i tilknytning til avhøret 4. desember 2000. Ut fra dette 
finner utvalget i likhet med lagmannsretten det ikke vil innebære noen krenkelse av siktedes rett til 
kontradiksjon at avhøret 2. november 2000 brukes som bevis under hovedforhandlingen. 

 

(34) Kjæremålet må etter dette forkastes. 
 

(35) Kjennelsen er enstemmig bortsett fra i synet på om siktede har krav på varsel til dommeravhør. 
 

Slutning: 
 

Kjæremålet forkastes. 
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Høyesteretts kjæremålsutvalg - HR-2001-259 - Rt-2001-304 
Instans Høyesteretts kjæremålsutvalg - Kjennelse. 
Dato 2001-03-05 
Publisert HR-2001-259 - Rt-2001-304 
Stikkord Straffeprosess. Anke. 
Sammendrag Kjæremålet gjelder spørsmålet om en straffesak skal fremmes for lagmannsretten eller 

herredsretten når saken skal opp på nytt etter at Høyesterett har opphevet lagmannsrettens dom 
med hovedforhandling. Kjæremålsutvalget påpeker at den feil som ledet til Høyesteretts 
opphevelse av lagmannsrettens dom også hefter ved herredsrettens dom, og kommer til at 
beslutningen om å fremme saken til ny behandling for lagmannsretten, oppheves. Den rettslige 
norm lagmannsretten skal legge til grunn, diskuteres, samt forholdet til straffeprosessloven § 
321, § 326 og § 322 med henvisning til litteratur som behandler temaet. 

Saksgang Orkdal herredsrett nr 98-20 - Frostating lagmannsrett LF-2000-169 M - Høyesterett HR-2001-
259, straffesak, kjæremål. 

Parter A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet. 
Forfatter Lund, Aarbakke og Oftedal Broch. 

 
 

Kjæremålet gjelder spørsmålet om en straffesak skal fremmes for lagmannsretten eller herredsretten når 
saken skal opp på nytt etter at Høyesterett har opphevet lagmannsrettens dom med hovedforhandling. 

A ble ved Orkdal herredsretts dom 2. april 1998 dømt til to års fengsel for overtredelse av straffeloven § 195 
første ledd jf. § 213, for å ha hatt utuktig omgang med samleie med et barn under 14 år, og for overtredelse av § 
207 første ledd. Han ble videre dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning til fornærmede. Han anket til 
Frostating lagmannsrett over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og idømmelsen av 
oppreisningserstatning. Lagmannsretten avsa dom 14. september 1998, der subsumsjonen var endret slik at 
domfellelsen også omfattet utuktig omgang med barn under 10 år, jf. straffeloven § 195 annet ledd. Straffen ble 
satt til fengsel i to år og seks måneder. Oppreisningserstatning på 
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 75.000 kroner ble også idømt. A anket til Høyesterett, blant annet over saksbehandlingen. Ved kjennelse 9. 
april 1999, inntatt i Rt-1999-586, opphevet Høyesterett lagmannsrettens dom med hovedforhandling, fordi 
dommeravhør av fornærmede, som var sentralt bevis i saken, var gjennomført uten at forsvarer var gitt 
anledning til å stille spørsmål. 

Etter at nytt dommeravhør var avholdt, fremmet statsadvokatene i Trondheim saken på ny ved Frostating 
lagmannsrett. Tiltalen etter straffeloven § 195 var nå endret slik at annet straffalternativ i første ledd om 
samleie og annet ledd om utuktig omgang med barn under 10 år, ikke lenger var omfattet. 

Ved ankeforhandlingens begynnelse fremsatte forsvareren innsigelse mot at rettens formann, lagdommer 
Oftedahl, gjorde tjeneste, fordi han hadde administrert lagmannsretten da saken ble behandlet første gang. 
Lagmannsretten avsa kjennelse om at lagdommer Oftedahl ikke skulle vike sete. 

Under saksforberedelsen hadde forsvareren fremsatt begjæring om at saken skulle avvises fra lagmannsretten 
og at herredsrettens dom med hovedforhandling skulle oppheves, slik at skyldspørsmålet kunne prøves i to 
instanser på grunnlag av korrekte bevis. Grunnlaget for begjæringen var at den feil som ledet til opphevelsen av 
lagmannsrettens dom av 14. september 1998 også heftet ved herredsrettens dom. Under innledningen av 
ankeforhandlingen besluttet lagmannsretten at begjæringen ikke skulle tas til følge. Dom ble avsagt 22. juni 
2000 der A ble dømt etter den nye tiltalen til fengsel i ett år og to måneder. Han ble dømt til å betale 40.000 
kroner i oppreisning til fornærmede. 

Domfelte anket til Høyesterett over lagmannsrettens saksbehandling, subsidiært straffutmålingen. Anken over 
saksbehandlingen gjaldt blant annet at lagdommer Oftedahl var inhabil og at saken ikke var avvist og 
herredsrettens dom opphevet. Høyesteretts kjæremålsutvalg besluttet å tillate anken fremmet for så vidt gjaldt 
spørsmålet om lagdommer Oftedahls habilitet. For øvrig ble anken ikke tillatt fremmet. I kjennelse 22. 
november 2000 (Rt-2000-1860) kom Høyesterett til at lagdommer Oftedahl måtte anses inhabil etter 
domstolloven § 108, og opphevet lagmannsrettens dom med hovedforhandling. 
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Statsadvokaten har 22. januar 2001 besluttet å fremme saken på ny, og har oversendt den til Frostating 
lagmannsrett med anmodning om ny ankeforhandling ved lagmannsretten. Lagmannsretten har ved brev 24. 
januar 2001 fra førstelagmannen besluttet å fremme saken og berammet den til 18. april 2001. 

A har påkjært lagmannsrettens beslutning til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Det anføres at saken, som følge 
av Høyesteretts kjennelse 9. april 1999, må få ny behandling i herredsretten. Feilen som førte til opphevelse av 
lagmannsrettens dom hefter også ved herredsrettens behandling. A må få anledning til vanlig 
toinstansbehandling basert på lovlige bevis. Avgjørelsen i Rt-2000-500 hevdes å gi støtte for en slik 
fremgangsmåte. Lagmannsrettens beslutning om å fremme saken må oppheves, og opphevelsen må skje med 
slik begrunnelse at det vil være klart at Orkdal herredsretts dom av 2. april 1998 skal oppheves. 

Det er ikke lagt ned formell påstand. 

Påtalemyndigheten har kort bemerket at spørsmålet om saken etter opphevelse skal bringes inn for 
herredsretten eller lagmannsretten til ny 
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 prøvelse, indirekte er prøvd av Høyesteretts kjæremålsutvalg, da utvalget besluttet å ikke tillate anken fremmet 
på dette punkt. 

I oversendelsesbrev av 14. februar 2001 til Høyesteretts kjæremålsutvalg fra førstelagmannen er uttalt at 
lagmannsretten ikke har funnet grunn til å omgjøre sin beslutning. 

 

Høyesteretts kjæremålsutvalg, som er kommet til at lagmannsrettens beslutning må oppheves, skal bemerke: 

Det er på det rene at den feil som ledet til Høyesteretts opphevelse av lagmannsrettens dom av 14. september 
1998 også hefter ved herredsrettens dom. Høyesterett har likevel to ganger opphevet lagmannsrettens dom med 
hovedforhandling uten at herredsrettens dom er blitt opphevet og uten å ta stilling til hvilke konsekvenser 
opphevelsen skal få for denne dommen, om den bør oppheves av lagmannsretten under saksforberedelsen, jf. 
straffeprosessloven § 322 nr. 1, eller om anken kan fremmes til pådømmelse av straffekravet i lagmannsretten, 
eventuelt slik at det under ankeforhandlingen tas stilling til opphevelsesspørsmålet. 

Høyesteretts kjennelser, og Høyesteretts kjæremålsutvalgs avgjørelser med hensyn til fremme av anke i 
saken, kan ikke tillegges noen bindende virkning i forhold til lagmannsretten, som på selvstendig grunnlag må 
ta stilling til spørsmålet. Dette er en del av et mer omfattende spørsmål: Hvorledes skal lagmannsretten 
forholde seg ved anke over en dom som uomtvistelig lider av saksbehandlingsfeil som i utgangspunktet må føre 
til opphevelse etter straffeprosessloven § 343 første eller annet ledd. 

Straffeprosessloven forutsetter at lagmannsretten, det vil si tre dommere, må ta stilling til om opphevelse skal 
skje etter straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1 eller om anken skal fremmes. I dette tilfelle synes ikke 
beslutningen om at anken skal fremmes å være truffet av lagmannsretten, jf. førstelagmannens brev til partene 
av 24. januar 2001, jf. også hans brev av 14. februar 2001 til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Dette er en 
saksbehandlingsfeil som må føre til at beslutningen oppheves slik at spørsmålet blir vurdert slik loven 
forutsetter. 

Når det gjelder den rettslige norm lagmannsretten skal legge til grunn ved vurderingen, skal utvalget 
bemerke: 

Det dreier seg her om domfeltes anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet i en sak der han i 
utgangspunktet har krav på å få saken behandlet i to instanser, jf. straffeprosessloven § 321 tredje ledd. Det er 
da et naturlig utgangspunkt at den saksbehandlingsfeilen som hefter ved herredsrettens dom må føre til 
opphevelse med mindre det er ubetenkelig å fremme saken i lagmannsretten ut fra hensynet til en rimelig og 
rettferdig rettergang - det hensyn som har begrunnet retten til behandling i to instanser. Gjelder feilen 
bevisførselen, må det ses hen til at det ikke er unormalt at bevissituasjonen endrer seg i lagmannsretten. 
Hensynet til andre impliserte, først og fremst fornærmede, vil kunne påvirke bedømmelsen. Også tidsforløpet 
og prosessøkonomiske hensyn kan komme inn. Men utgangspunktet må innebære at såfremt det dreier seg om 
alvorlige feil ved herredsrettens saksbehandling, bør resultatet normalt bli opphevelse, jf. Magnus Matningsdal, 
To-instansreformen, side 75, kommentar til straffeprosessloven § 326. Foranlediget av nærværende sak 
bemerkes at dersom en domfelt har vært avskåret fra å stille spørsmål til fornærmede, hvis forklaring er sentral 
i saken, vil dette 
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 oftest måtte ses som en alvorlig saksbehandlingsfeil. Ved vurderingen av den vekt som bør tillegges hensynet 
til den fornærmede, vil det være av betydning om vedkommende har forklart seg ved bevisopptak og om 
fornærmede har plikt til å møte og avgi forklaring under ankeforhandlingen. 

For ordens skyld bemerker utvalget at lagmannsrettens opphevelse av underrettens dom etter 
straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1 klarligvis ikke kan angripes med rettsmiddel på det grunnlag at retten 
i stedet burde ha fremmet anken til pådømmelse av straffekravet. Så lenge lagmannsretten har vurdert 
spørsmålet om opphevelse, er det grunner som taler for at heller ikke en beslutning om å fremme saken, bør 
kunne angripes ved kjæremål, jf. straffeprosessloven § 377. Utvalget viser i denne forbindelse til den frihet 
lagmannsretten forutsettes å ha etter bestemmelsene i straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1 - ordene «bør 
oppheves» - og § 326 første ledd til å velge mellom opphevelse og fremme av bevisanken, jf. Magnus 
Matningsdal, To-instansreformen side 75 og Johs. Andenæs, Norsk straffeprosess 3. utg., bind II, side 26 og 27. 
Beslutningen vil under enhver omstendighet kunne gjøres til ankegrunn. 

Kjennelsen er enstemmig. 
 

Slutning: 
 

Beslutningen om å fremme saken til ny behandling for lagmannsretten oppheves.
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Høyesterett - HR-2000-1002 - Rt-2000-1860 (452-2000) 
Instans Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 2000-11-22 
Publisert HR-2000-1002 - Rt-2000-1860 (452-2000) 
Stikkord Straffeprosess. Inhabilitet. 
Sammendrag I sedelighetssak varslet rettens formann i lagmannsretten at lagmannsretten overveide å endre 

subsumsjonen slik at også straffeloven § 195 annet ledd ble omfattet. Tiltalte ble dømt 
overensstemmende med dette. Lagmannsrettens dom ble opphevet av andre grunner. Saken 
kom til behandling for lagmannsretten med samme rettsformann som første gang. Formannen 
ble ansett for å være inhabil i dette tilfelle, jfr. domstolloven § 108. Uttalt at de vanlige 
inhabilitetshensyn i straffesaker også måtte være avgjørende for rettens formann i straffesaker 
med lagrette selv om fagdommeren ikke deltar ved avgjørelse av skyldspørsmålet. Det ble 
også vist til straffeprosessloven § 368 fjerde ledd. 

Saksgang Frostating lagmannsrett LF-2000-169 M - Høyesterett HR-2000-1002, straffesak, anke. 
Parter A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. 

Kaasbøll). 
Forfatter Stang Lund, Flock, Frisak, Bruzelius, Dolva. 

 
 

Dommer Stang Lund: Saken gjelder spørsmålet om inhabilitet etter domstolloven § 108 for rettens formann 
ved ny behandling av en straffesak med lagrette etter opphevelse. 

Statsadvokatene i Trondheim satte 15. januar 1998 A under tiltale ved Orkdal herredsrett for overtredelse av 
straffeloven § 195 første ledd, jf. § 213 for å ha hatt utuktig omgang med samleie med et barn under 14 år. 
Grunnlaget var at han i perioden sommeren 1996 - juli 1997 ved en eller flere anledninger førte sin penis 
og/eller en finger («mot og/eller» ble her tilføyd under hovedforhandlingen) inn i kjønnsorganet og/eller 
analåpningen til sin datter, født 0.0.1986. Tiltalen gjaldt også 
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 overtredelse av straffeloven § 207 første ledd. Til grunn for tiltalen lå blant annet to dommeravhør 14. august 
og 22. september 1997 av fornærmede. 

Orkdal herredsrett avsa 2. april 1998 dom med slik domsslutning: 
 

«1. A, født 0.0.1947, dømmes for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd jf. § 213 og § 207 første ledd, 
jf. § 62 til fengsel i 2 - to - år. 

 

2. A betaler kr 50.000 - kronerfemtitusen - i oppreisningserstatning til B. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker 
fra forkynnelsen.» 
 

 

Retten fant at A hadde forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. 

A anket over herredsrettens bevisbedømmelse under skyldspørsmålet og idømmelse av oppreisningen til 
fornærmede. Ved innledningen til ankeforhandlingen ble aktor, forsvarer og bistandsadvokat varslet av rettens 
formann, lagdommer Oftedahl, om at lagmannsretten overveide å endre subsumsjonen under tiltaleposten 
vedrørende § 195 slik at også annet ledd ble omfattet, og at det ville bli rettet spørsmål til lagretten om A var 
skyldig i utuktig omgang med barn under ti år. Lagretten ble deretter blant annet stilt et tilleggsspørsmål om 
den utuktige omgang ble begått overfor barn under ti år og om det hadde skjedd gjentatte ganger. Lagretten 
svarte ja på dette tilleggsspørsmål. Frostating lagmannsrett avsa 14. september 1998 dom med slik 
domsslutning: 

 

«1. A, født 0.0.1947, dømmes for forbrytelser mot straffeloven § 195 første ledd første og annet 
straffalternativ, jf annet ledd, jf § 213, og § 207 første ledd første og annet straffalternativ, jf § 62 første 
ledd til en straff av fengsel i 2 - to - år og 6 - seks - måneder. 

 

2. A betaler 75.000 - syttifemtusen - kroner i oppreisningserstatning til B innen 2 - to - uker fra forkynnelsen 
av dommen. 

 

3. Sakomkostninger idømmes ikke.» 
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To meddommere ville sette straffen til fengsel i tre år. 
 

A anket til Høyesterett. Anken gjaldt saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen. Høyesteretts 
kjæremålsutvalg besluttet å fremme anken over saksbehandlingen for så vidt angikk gjennomføring av 
dommeravhør uten at forsvareren hadde kontakt med siktede, og at forberedende dommer alene hadde avgjort 
spørsmålet om fornærmede skulle forklare seg direkte for den dømmende rett. 

Høyesterett avsa 9. april 1999 kjennelse inntatt i Rt-1999-586, hvoretter lagmannsretten dom med 
hovedforhandling ble opphevd. Retten la til grunn at forsvareren før dommeravhørene ikke hadde hatt kontakt 
med A. Han var ikke kjent med at A allerede var siktet i saken, og at det forelå en politiforklaring fra ham. 
Forsvareren var derved avskåret fra å få stilt fornærmede spørsmål ut fra de faktiske forhold siktede hevdet var 
riktige. Når avhøret skulle brukes som bevis under hovedforhandlingen, og avhøret var et sentralt bevis, måtte 
siktede gjennom sin forsvarer ha hatt mulighet til å avhøre vitnet. Høyesterett fant at det forelå en klar 
saksbehandlingsfeil da dommeravhørene under hovedforhandling var brukt som et sentralt bevis. 

Påtalemyndigheten begjærte nytt dommeravhør av fornærmede. A 
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 påsto begjæringen avvist. Brønnøy forhørsrett besluttet 7. mai 1999 å fremme dommeravhøret. As kjæremål til 
Hålogaland lagmannsrett ble 31. mai 1999 forkastet. Et videre kjæremål til Høyesteretts kjæremålsutvalg ble 
også forkastet, jf. Rt-1999-1579. Nytt dommeravhør ble holdt 17. desember 1999. 

Statsadvokatene i Trondheim fremmet saken på ny til ankeforhandling ved Frostating lagmannsrett. 
Ankeforhandling ble holdt 20.-22. juni 2000. Tiltalen var nå endret til å gjelde straffeloven § 195 første ledd 
første straffalternativ om utuktig omgang med barn under 14 år. Bestemmelsens annet straffalternativ om 
samleie og annet ledd om utuktig omgang med barn under ti år, var ikke lenger omfattet av tiltalen. Grunnlaget 
var begrenset til forhold begått sommeren 1997. Tiltalen gjaldt fortsatt overtredelse av straffeloven § 207 første 
ledd. 

Ved ankeforhandlingens begynnelse framsatte forsvareren innsigelse mot at rettens formann, lagdommer Ivar 
Oftedahl, gjorde tjeneste. Dette var begrunnet med at Oftedahl administrerte lagmannsretten da ankesaken mot 
A ble behandlet første gang. Lagmannsretten avsa 20. juni 2000 kjennelse om at Oftedahl ikke skulle vike sete 
og viste til Rt-1988-1120. 

Under saksforberedelsen hadde forsvareren framsatt begjæring om at saken skulle avvises fra lagmannsretten, 
og at herredsrettens dom med hovedforhandling skulle oppheves. Han anførte også at ingen av 
dommeravhørene kunne benyttes som bevis for lagmannsretten, og krevde at fornærmede som var 13 ½ år, ble 
ført som vitne. Under innledningen av ankeforhandlingen besluttet lagmannsretten at kravet om avvisning ikke 
skulle tas til følge, og at det siste dommeravhør 17. desember 1999 av fornærmede kunne føres som bevis i 
saken. 

Frostating lagmannsrett avsa 22. juni 2000 dom med slik slutning: 
 

«1. A, født 0.0.1947, dømmes for forbrytelser mot straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og § 207 
første ledd første straffalternativ, jf § 62 første ledd til en straff av fengsel i 1 - ett - år og 2 - to - måneder. 

 

2. A betaler 40.000 - førtitusen - kroner i oppreisningserstatning til B innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av 
dommen. 

 

3. Saksomkostninger idømmes ikke.» 
 

 

A har anket dommen til Høyesterett. Anken gjelder prinsipalt saksbehandlingen ved lagmannsretten og 
subsidiært straffutmålingen. Anken over saksbehandlingen var begrunnet i at lagdommer Oftedahl var inhabil, 
at saken ikke var avvist og herredsrettens dom opphevd slik at skyldspørsmålet kunne prøves i to instanser på 
grunnlag av korrekte bevis, og at dommeravhøret var tillatt ført som bevis. 

Høyesteretts kjæremålsutvalg besluttet at anken over saksbehandlingen ble tillatt fremmet for så vidt angår 
spørsmålet om lagdommer Oftedahls habilitet. For øvrig ble anken ikke tillatt fremmet. 

 

Domfelte har for Høyesterett anført at lagdommer Oftedahl ikke skulle ha administrert saken på ny etter at 
lagmannsrettens dom med hovedforhandling ble opphevd. Lagmannsretten har mange dommere. Det ville ikke 
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ha medført noe problem om en annen dommer hadde fungert som lagmann, jf. Rt-1988-1120 på side 1122 . 
Rettens formann har en sentral funksjon ved tilrettelegging og gjennomføring av 
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 saken, og særlig for så vidt angår rettsbelæringen, hvor han til veiledning for lagretten også gjennomgår 
bevisene i saken. Det avgjørende er at Oftedahl i realiteten har tatt stilling til skyldspørsmålet ved første gangs 
behandling av saken. Til underbygging av dette er blant annet vist til den endring av subsumsjonen i skjerpende 
retning som ble foretatt første gang lagmannsretten behandlet saken, og den skjerpelse av straffen 
lagmannsretten da foretok. Ved annen gangs behandling av saken er det særlig vist til lagmannsrettens uheldige 
omtale av grunnlaget for nedsubsumeringen i tiltalen og at den bare gjaldt sommeren 1997, og at premissene 
for utmåling av straff på vesentlige punkter tilsvarer lagmannsrettens premisser forrige gang saken ble 
behandlet. Høyesterett har ved bedømmelse av dommeres habilitet lagt avgjørende vekt på klarhet med hensyn 
til rettens sammensetning. Slike hensyn blir best ivaretatt ved å følge en streng linje ved praktisering av 
domstolloven § 108, jf. Rt-1996-261. 
 

Påtalemyndigheten har opplyst at Frostating lagmannsrett kort tid før ankeforhandlingen endret rettens 
sammensetning, slik at partene ikke fikk tilstrekkelig tid til å få avklart om Oftedahl var inhabil. Det pekes på at 
Oftedahls habilitet burde vært avklart på forhånd. Dette betyr imidlertid ikke at påtalemyndigheten mener at 
Oftedahl var inhabil etter domstolloven § 108 ved annen gangs behandling av saken. Utgangspunktet er at en 
fagdommer ikke er inhabil selv om dommeren tidligere har hatt med saken å gjøre i samme instans, jf. 
straffeprosessloven § 350 første ledd første punktum og Rt-1999-670. Ved bedømmelsen av habilitet ved ny 
behandling av en straffesak etter opphevelse, vil behandlingen av saken første gang for samme domstol være 
avgjørende, jf. Rt-1996-261. Det må foreligge spesielle forhold slik som konstatering av mistanke eller at 
dommeren har stemt for domfellelse ved første gangs behandling. I straffesaker med lagrette vil det regelmessig 
ikke være slik fordi lagretten avgjør skyldspørsmålet. Dette er en vesentlig forskjell fra den nevnte avgjørelse 
som gjaldt en dommer som tidligere hadde deltatt ved varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172, og 
kommet til at det forelå kvalifisert mistanke. Oftedahl hadde i begge saker vært rettens formann med ansvaret 
for å legge saken til rette. Han tok ikke stilling til om det var grunnlag for mistanke eller til skyldspørsmålet. De 
forhold som spesielt er påberopt av domfelte, gir intet grunnlag for å anta at Oftedahl har vært forutinntatt. Han 
har utelukkende utført sine dommerplikter, og det foreligger ingen opplysninger om at rettsbelæringen har gitt 
uttrykk for noe bestemt syn på skyldspørsmålet. 

 

Jeg er kommet til at domfeltes anke må tas til følge, og at lagmannsrettens dom med hovedforhandling må 
oppheves. 

Innledningsvis nevnes at det etter mitt syn ikke er framkommet opplysninger under forhandlingen for 
Høyesterett om lagdommer Oftedahls subjektive forhold av betydning for habiliteten, slik som at han på 
forhånd hadde tatt standpunkt til skyldspørsmålet eller på annen måte var forutinntatt i forhold til tiltalte. Saken 
gjelder spørsmålet om rettens formann objektivt sett kan delta ved ny pådømmelse etter opphevelsen av en 
straffesak med lagrette, når grunnlaget for opphevelsen var at bevisføringen vedrørende to dommeravhør av 
fornærmede hadde foregått på en måte som klart tilsidesatte siktedes rettigheter. Ved den nye pådømmelse 
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 forelå nytt lovlig dommeravhør, og partene og lagmannsretten var enige om at de tidligere avhør ikke kunne 
benyttes som bevis i saken. 

Jeg nevner først at en dommer normalt ikke er inhabil ved pådømmelse av en straffesak selv om dommeren 
tidligere har hatt med saken å gjøre i samme instans, jf. domstolloven § 106 nr. 8. Dette gjelder for fagdommere 
også i de tilfeller dommen er opphevd og påtalemyndigheten fremmer saken på ny, jf. Rt-1999-670. Ved ny 
behandling skal nye meddommere delta, jf. straffeprosessloven § 350 første ledd første punktum. Særegne 
omstendigheter kan imidlertid medføre inhabilitet for fagdommeren etter domstolloven § 108. 

Høyesterett har i kjennelse inntatt i Rt-1996-261 trukket opp generelle retningslinjer for praktiseringen av 
domstolloven § 108. Rettens formann hadde i denne sak tidligere deltatt ved lagmannsrettens forlengelse av 
varetektsfengsling etter § 172 som krever kvalifisert mistanke. Høyesterett fant at rettens formann var inhabil 
etter § 108, og opphevde lagmannsrettens dom med hovedforhandling. Etter å ha drøftet forholdet til Den 
europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1 og saken Hauschildt mot Danmark (Serie A 
nr. 154 for 1989) uttalte førstvoterende: 
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«Jeg finner å måtte legge avgjørende vekt på betydningen av klarhet med hensyn til sammensetningen av 
retten, og at det av hensyn til tilliten til domstolene bør unngås at det kan reises tvil om habiliteten til de 
dommere som deltar ved pådømmelsen av straffesaker. Disse hensyn finner jeg best ivaretatt ved å følge en 
streng linje ved praktiseringen av domstolloven § 108 i saker på dette område. 

Etter mitt syn bør selve det forhold at en dommer tidligere har foretatt den kvalifiserte 
mistankekonstatering etter § 172, være avgjørende og føre til at vedkommende ikke kan delta i 
pådømmelsen av straffesaken. Hvorvidt § 172 er anvendt én eller flere ganger bør her ikke være 
avgjørende. Dette må gjelde pådømmelse som enedommer eller som medlem av en meddomsrett. 

Det kan reises spørsmål om dette også bør gjelde i lagmannsrettssaker som behandles med lagrette, og 
hvor de juridiske dommerne ikke deltar ved avgjørelsen av skyldspørsmålet. Jeg finner at rettsformannen i 
en jurysak bør stå i samme stilling, og viser til hans sentrale funksjon og særlig til rettsbelæringen, hvor han 
også gjennomgår bevisene i saken - selv om det regelmessig presiseres at gjennomgåelsen ikke er bindende 
for lagretten.» 

 

Denne dom er senere fulgt opp, jf. eksempelvis Rt-1996-925 (flertallet) og Rt-1997-947 og Rt-1997-1288. 

Ved anvendelse av disse generelle retningslinjer tar jeg utgangspunkt i at rettens formann også i saker med 
lagrette har sentrale funksjoner ved tilretteleggelsen og gjennomføringen, jf. blant annet straffeprosessloven § 
363 . Det er særlig grunn til å framheve rettsbelæringen, hvor rettens formann gjennomgår bevisene i saken og 
forklarer spørsmålene og de rettssetninger som skal legges til grunn, jf. § 368 annet ledd. Selv om 
rettsbelæringen bare er veiledende for så vidt angår bevisene, vil den kunne ha betydelig vekt når lagretten 
avgjør skyldspørsmålet. 

Etter min mening er det grunn til å legge stor vekt på betydningen av klarhet med hensyn til 
sammensetningen av retten, og at det av hensyn til tilliten til domstolene bør unngås at det kan reises tvil om 
habiliteten 
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 til de dommere som deltar ved pådømmelse av straffesaker. Dette gjelder også for rettens formann i 
straffesaker med lagrette selv om fagdommerne ikke deltar ved avgjørelse av skyldspørsmålet, jf. uttalelsene i 
Rt-1996-261 på side 266 som jeg har gjengitt tidligere. 

Jeg minner om at opphevelsen av lagmannsrettens første dom skyldtes bevisførselen. I saken forelå to 
tidligere dokumenterte dommeravhør av fornærmede hvor siktede og hans forsvarer hadde vært avskåret fra å 
få stilt spørsmål til fornærmede ut fra de faktiske forhold siktede hevdet var riktige. Det er objektivt sett uheldig 
at rettens formann kan sitte med kunnskap om innholdet i disse avhør ved den nye behandling av saken, jf. Rt-
1997-1288. Hensynet til tilliten til domstolene tilsier at rettens formann ikke bør gjennomgå bevisene i saken 
for lagretten med slik særskilt kunnskap når siktede motsetter seg dette. Jeg tilføyer at denne gjennomgåelse av 
bevisene ikke kan kreves ført inn i rettsboken, jf. § 368 fjerde ledd. Domfelte ville være avskåret fra å bruke en 
protokollasjon vedrørende rettens formanns gjennomgåelse av bevisene som grunnlag for anke over 
saksbehandlingen i tilfelle redegjørelsen skulle inneholde opplysninger med tilknytning til de tidligere 
dommeravhør. 

Jeg er etter dette kommet til at lagdommer Oftedahl må anses inhabil ved pådømmelse av saken etter 
domstolloven § 108. Dette må tillegges ubetinget virkning og føre til at lagmannsrettens dom med 
hovedforhandling oppheves, jf. straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3 jf. § 347 første ledd. 

Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves. 
 

Dommer Flock: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommer Frisak: Likeså. 

Dommer Bruzelius: Likeså. 

Dommer Dolva: Likeså. 
 

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
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kjennelse: 
 

Lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves.
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Høyesterett - HR-1999-30-A - Rt-1999-586 
Instans Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 1999-04-09 
Publisert HR-1999-30-A - Rt-1999-586 
Stikkord Straffeprosess. Dommeravhør. Sedelighetssak. 
Sammendrag I en sak om utuktig handling med datter ble dommeravhør av fornærmede, jfr. 

straffeprosessloven § 239, gjennomført uten at forsvareren hadde kontakt med siktede hverken 
forut for det første eller det siste barneavhøret. Fornærmede ble ikke tillatt ført som vitne for 
lagmannsretten. Det var en klar saksbehandlingsfeil at det aktuelle avhør av fornærmede var 
brukt som et sentralt bevis når siktede ikke hadde hatt reell mulighet til å få stilt spørsmål til 
fornærmede, jfr. EMK art. 6 nr. 3 bokstav d. - Spørsmålet om å tillate fornærmede ført som 
vitne var blitt avgjort av forberedende dommer, men skulle ha vært avgjort av tre dommere, se 
straffeprosessloven § 274 sammenholdt med § 272 annet ledd. Denne feil ble ikke ansett å ha 
hatt betydning, jfr. straffeprosessloven § 343. 

Saksgang Frostating lagmannsrett LF-1998-422 - Høyesterett HR-1999-30-A, snr 9/1999. 
Parter Påtalemyndigheten (Aktor: Statsadvokat Helge J Kaasbøll) mot A (Forsvarer: Advokat Ole 

Jakob Bae). 
Forfatter Bruzelius, Schei, Coward, Skoghøy og Bugge. 

 
 

Dommer Bruzelius: Frostating lagmannsrett avsa 14 september 1998 dom med slik domsslutning: 
"1. A, født 0.0.1947, dømmes for forbrytelser mot straffeloven § 195 første ledd 1. og 2. straffalternativ, jf 

annet ledd, jf § 213, og § 207 første ledd 1. og 2. straffalternativ, jf § 62 første ledd til en straff av fengsel i 
2 - to - år og 6 - seks - måneder. 

 

2. A betaler 75.000 - syttifemtusen - kroner i oppreisningserstatning til B innen 2 - to - uker fra forkynnelsen 
av dommen. 

 

3. Saksomkostninger idømmes ikke." 
 

A anket til Høyesterett over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling, samt anmodet 
om at lagmannsrettens erstatningsfastsettelse ble overprøvet så langt som straffesaksbehandlingen tilsa dette. 
Høyesteretts kjæremålsutvalg traff slik beslutning: 

"Anken over saksbehandlingen tillates fremmet for det forhold at dommeravhørene ble gjennomført uten at 
forsvareren hadde kontakt med siktede og for at forberedende dommer alene avgjorde spørsmålet om 
fornærmede skulle forklare seg direkte for den dømmende rett. 

For øvrig tillates ikke anken fremmet". 

Bakgrunnen for domfeltes angrep på lagmannsrettens saksbehandling er følgende: 

A ble i 1997 mistenkt for i to perioder - sommeren 1996 og 1997 - å 
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 ha hatt utuktig omgang med sin datter B, født 0.0.1986. A ble 30 juli 1997 avhørt som siktet ved --- 
lensmannskontor. Samme dag ble det foretatt ransaking og beslag hjemme hos ham. Uttrøndelag politikammer 
anmodet 31 juli 1997 sorenskriveren i X om å foreta avhør av fornærmede etter straffeprosessloven § 239. 

X herrredsrett oppnevnte 5 august 1997 advokat Albert Holand, X, som forsvarer for A. Det første avhøret av 
fornærmede med hjemmel i § 239 fant sted 14 august 1997. I protokollen er blant annet inntatt: "Forsvareren 
opplyste på forespørsel at han ikke hadde kontaktet siktede forut for avhøret." Dette er nærmere utdypet i et 
brev advokat Holand sendte sorenskriveren i X 3 september 1997: 

"Når det i dommeravhøret uttales at forsvarer på spørsmål opplyste at han ikke hadde hatt kontakt med 
siktede, må jeg bemerke fra min side at dette var et resultat at dommerens anmodning allerede den 11.8.97. Jeg 
må fremheve dette av hensyn til den ellers vanlige plikt forsvareren har til nettopp er å ta kontakt med sin klient 
snarest, se Andenæs: Norsk Straffeprosess I (1994) s 78. ... " 

Det ble foretatt et nytt dommeravhør 22 september 1997, hvor det ble protokollert: 
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"Forsvareren fikk uttale seg. Han opplyste at han i hht dommerens anmodning fremdeles ikke hadde hatt 
kontakt med siktede i saken, men at han etter gjennomføringen av dagens avhør med rettens tillatelse ville gjøre 
dette, samt ta nødvendig kontakt med politiet for å få avklart sin evt fremtidige forsvarerrolle i saken. Han ba 
dessuten om å få overlevert kopi av politiforklaring avgitt av vitnets verge 11.08.1997. Det ble fra dommerens 
side beklaget at slik overlevering ikke tidligere var blitt gjennomført slik som angitt i protokollen for det 
aktuelle avhør." 

Først i brev 23 september 1997 ble A av advokat Holand gjort kjent med at han hadde vært oppnevnt som 
forsvarer for A under avhørene av fornærmede. 

I samsvar med tiltalen ble A domfelt ved Orkdal herredsrett 2 april 1998 etter straffeloven § 195 første ledd jf 
§ 213 og § 207 første ledd, til fengsel i to år og til å betale fornærmede erstatning med 50.000 kroner. 
Påtalemyndigheten hadde påberopt fornærmede som vitne, men frafalt henne etter at det var blitt fremlagt en 
uttalelse fra en psykolog hvor det ble frarådet å la fornærmede vitne i saken. Det fremgår av herredsrettens 
domsgrunner at videoopptakene fra avhørene av fornærmede og utskrifter fra disse, var sentrale bevis i 
straffesaken mot A. 

Domfelte anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, og anken ble av lagmannsretten henvist til 
ankeforhandling. 

I brev 2 september 1998 til lagmannsretten anmodet forsvareren om at fornærmede skulle bli avhørt direkte 
for retten. Det vises i anmodningen til "at de påberopte bevismidler i form av dommeravhør savner 
objektivitet... .Etter domfeltes syn "presses" barnet hele tiden til å avgi en "forventet" forklaring". 
Anmodningen ble avslått av forberedende dommer i brev av 3 september 1998 under henvisning til 
straffeprosessloven § 234 og § 239 og til at fornærmede var 11 1/2 år. Avgjørelsen, som ble truffet få dager før 
hovedforhandlingen, ble ikke påkjært. 
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Også for lagmannsretten var fremvisningen av videoopptakene fra de to dommeravhørene av fornærmede 
sammen med utskrifter fra disse, sentrale bevis for domfellelse. As forsvarer protesterte ikke under 
hovedforhandlingen mot fremvisningen av videoopptakene eller fremleggelsen av utskriftene. Han reiste heller 
ikke på ny krav om å få ført fornærmede som vitne. 

Aktor har erkjent at det var en saksbehandlingsfeil at forberedende dommer alene avslo anmodningen om å 
føre fornærmede som vitne under hovedforhandlingen. Jeg er enig i at dette spørsmål skulle ha vært avgjort av 
tre dommere, se straffeprosessloven § 274 sammenholdt med § 272 annet ledd. Forsvareren har anført at denne 
saksbehandlingsfeilen må tillegges ubetinget virkning etter straffeprosessloven § 343 annet ledd nr 3. Dette er 
jeg ikke enig i. Bestemmelsen må oppfattes slik at den gjelder sammensetningen av den rett som har avsagt den 
avgjørelsen som er gjenstand for anken, se Straffeprosesslovkomiteens Innstilling side 326 spalte 1. Feilen blir 
derfor å vurdere etter § 343 første ledd, hvoretter en saksbehandlingsfeil kommer i betraktning "når det antas at 
feilen kan ha innvirket på dommens innhold". Når det gjelder dette spørsmål viser jeg til at det i 
saksdokumentene forelå en uttalelse fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, avd. X som sterkt frarådet 
at B ble innkalt som vitne. Det er derfor lite sannsynlig at lagmannsretten ville ha truffet en annen beslutning 
om den hadde vært truffet av tre dommere. Slik jeg for øvrig ser på anken finner jeg imidlertid ikke grunn til å 
ta et bestemt standpunkt til spørsmålet. 

Som det vil ha fremgått av gjengivelsene fra protokollasjonene fra dommeravhørene, deltok advokat Holand 
her som forsvarer for siktede uten å ha hatt kontakt med ham. Det er uimotsagt av aktor at advokat Holand 
heller ikke var blitt gjort kjent med at A allerede var siktet i saken og at det forelå en politiforklaring fra ham. 

Etter straffeprosessloven § 239 første ledd siste punktum skal siktedes forsvarer, om det er mulig og ikke 
hensynet til fornærmede eller formålet med forklaringen taler mot det, som hovedregel gis anledning til å 
overvære et barneavhør. I dette tilfellet fant retten grunn til å oppnevne advokat Holand som forsvarer for 
siktede for å overvære avhørene av fornærmede. Forsvareren hadde imidlertid som nevnt ikke på noe tidspunkt 
kontakt med mistenkte/siktede før han tilskrev ham etter det siste avhøret som ble holdt 22 september 1997. 

Etter en forsvareroppnevning plikter en forsvarer normalt å sette seg i forbindelse med siktede. Dette er 
uttrykkelig fastslått i straffeprosessloven § 265 med sikte på den situasjon at tiltale er utferdiget, men anses 
også å gjelde når forsvarer blir oppnevnt under etterforskningen, se Andenæs, Norsk Straffeprosess Bind 1, 2 
utgave, side 78. 
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Det er en grunnleggende regel i straffeprosessen at siktede, gjennom sin forsvarer, skal ha hatt mulighet for å 
avhøre de vitner som føres mot ham, jf EMK artikkel 6 nr 3 bokstav d. En slik mulighet hadde siktede reelt sett 
ikke ved de aktuelle avhørene av fornærmede. Som påpekt hadde advokat Holand ikke hatt kontakt med 
siktede, og han var ikke kjent med den forklaring siktede hadde avgitt til politiet. Advokat Holand var derfor 
avskåret fra å få stilt fornærmede spørsmål ut fra de faktiske forhold siktede hevdet var riktige. Jeg ser ikke bort 
fra at det i enkelte situasjoner kan være nødvendig å gjennomføre barneavhør uten 
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 at forsvareren har hatt kontakt med siktede eller mistenkte. Men dersom avhøret skal kunne brukes som bevis 
under hovedforhandlingen - og når avhøret er et sentralt bevis i saken - må regelen være at siktede gjennom sin 
forsvarer, eventuelt gjennom et nytt avhør, skal ha hatt mulighet til å avhøre vitnet. 

I nærværende tilfelle foreligger det en klar saksbehandlingsfeil ved at de aktuelle avhør av fornærmede - hvor 
siktede altså ikke hadde reell mulighet til å få stilt spørsmål til fornærmede - er brukt som et sentralt bevis. 
Dette må føre til at lagmannsrettens dom med hovedforhandling må oppheves. 

Jeg stemmer for denne kjennelse: 

Lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves. 

Dommer Schei: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommer Coward: Likeså. 

Dommer Skoghøy: Likeså. 

Dommer Bugge: Likeså. 

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne kjennelse: 

Lagmannsrettens dom med hovedforhandling oppheves.
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Høyesteretts kjæremålsutvalg - HR-1999-618-S - Rt-1999-1823 
Instans Høyesteretts kjæremålsutvalg - Kjennelse. 
Dato 1999-11-22 
Publisert HR-1999-618-S - Rt-1999-1823 
Stikkord Straffeprosess. Inhabilitet. Dommeravhør. 
Sammendrag En saksbehandlingsfeil begått ved dommeravhør av barn i en straffesak, jfr. 

straffeprosessloven § 239, medfører ikke i seg selv at dommeren blir inhabil til å pådømme 
straffesaken. Saksbehandlingsfeilen kan inngå i en mer sammensatt vurdering av inhabilitet 
etter domstolloven § 108. Derimot blir dommeren inhabil hvis han gjennom dommeravhøret 
har skaffet seg en oppfatning av barnets troverdighet og modenhet. - Dommerfullmektigens 
inhabilitet på grunn av sorenskriverens inhabilitet, jfr. domstolloven § 109, opphører ikke ved 
at hun får en annen stilling i domstolen - i dette tilfelle som konstituert sorenskriver. 

Saksgang Agder lagmannsrett - Høyesterett HR-1999-618-S, jnr 607/1999. 
Parter  
Forfatter Smith, Aasland og Gjølstad. 

 
 

Saken gjelder inhabilitet. 
Side 1824 

 

Holmestrand herredsrett ved konstituert sorenskriver Ellen Dehn Arvesen skrev 20. oktober 1999 til Agder 
lagmannsrett og stilte spørsmål om Holmestrand herredsretts habilitet i straffesak mot A, hvor 
hovedforhandling var berammet til 27. og 28. oktober 1999. Det ble vist til fremgangsmåten for avgjørelse av 
habilitetsspørsmål i domstolloven § 117 annet ledd siste punktum. 

A er tiltalt for overtredelse av straffeloven § 212 annet ledd 1. straffalternativ, å ha foretatt utuktig handling 
med noen under 16 år. 

I brevet forklarte herredsretten at As forsvarer hadde reist inhabilitetsinnsigelse på det grunnlag at 
sorenskriver Tor Gjone skulle ha begått en saksbehandlingsfeil i forbindelse med et dommeravhør av barnet 10. 
mars 1998. Ellen Dehn Arvesen ble 29. juni 1998 ansatt som dommerfullmektig, og hun overtok 1. oktober 
1999 som konstituert sorenskriver mens Tor Gjone har permisjon frem til 1. april 2000. 

Det fremgikk av den medfølgende korrespondanse at dommeravhøret ble gjennomført med politiet og 
bistandsadvokat for fornærmede til stede, men uten at A hadde fått oppnevnt forsvarer eller selv var til stede. 
Politiet i påtegning 11. oktober 1999 og herredsretten i brev 20. oktober 1999 sa seg enig med forsvareren i at 
dette var en saksbehandlingsfeil, men mente at mangelen på kontradiktorisk behandling kunne repareres 
gjennom tilleggsavhør dersom det var behov for å stille ytterligere spørsmål til barnet. 

Agder lagmannsrett avsa 25. oktober 1999 kjennelse med slik slutning: 
 

«Konstituert sorenskriver Ellen Dehn Arvesen viker ikke sete.» 
 

A har påkjært kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Han ba om at kjæremålet ble gitt oppsettende 
virkning. Det ble avslått ved Agder lagmannsretts beslutning 26. oktober 1999. Herredsretten besluttet 
imidlertid senere samme dag å utsette hovedforhandlingen, etter anmodning av aktor som ønsket å gi As 
forsvarer et formelt tilbud om nytt dommeravhør. 

A har anført at lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil og tolket domstolloven § 108 for snevert. 
Lagmannsretten har i slutten av kjennelsen uttalt at tiltaltes innsigelse «retter seg mot sorenskriveren i 
Holmestrand som rettens formann i straffesaken mot A.» Dette er feilaktig oppfattet. Innsigelsen om inhabilitet 
er ment å rette seg mot sorenskriver Tor Gjone, som følge av saksbehandlingsfeilen ved dommeravhøret, og det 
anføres at også dommerfullmektigene ved embetet er inhabile, jf. domstolloven § 109. 

Det var en klar saksbehandlingsfeil å avholde dommeravhøret uten å oppnevne forsvarer og sørge for at det 
var noen til stede som kunne ivareta siktedes interesser. Det vises til straffeprosessloven § 239, Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 nr. 3 bokstav d og til Rt-1999-586. Ellen Dehn Arvesen var 
underordnet sorenskriver Tor Gjone i 15 måneder. I denne perioden ble en rekke dommerhandlinger foretatt, 
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som blant annet oppnevnelse av forsvarer og sakkyndig. I denne perioden var sorenskriveren og hans 
dommerfullmektig inhabile. Inhabiliteten bortfaller ikke ved at sorenskriveren går 
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 ut i permisjon og at tilsettingsforholdet for dommerfullmektigen endrer seg. Det foreligger slike særegne 
omstendigheter som er skikket til å svekke tilliten til dommerens uhildethet, jf. domstolloven § 108. 

A har nedlagt slik påstand: 
 

«Konstituert sorenskriver Ellen Dehn Arvesen og dommerfullmektiger ved embetet viker sete i straffesak 
mot A.» 

 

Påtalemyndigheten er kjent med kjæremålet. 

Høyesteretts kjæremålsutvalg bemerker at kjæremålet gjelder lagmannsrettens avgjørelse etter domstolloven 
§ 117 annet ledd siste punktum, og utvalget har full komptanse. 

Kjæremålet reiser spørsmål om en dommer som har begått saksbehandlingsfeil ved dommeravhør av barn i 
en straffesak, blir inhabil til å pådømme straffesaken. 

Utvalget bemerker at saksbehandlingsfeilen i seg selv ikke har denne virkning. Saksbehandlingsfeilen kan 
inngå i en mer sammensatt vurdering av inhabilitet etter regelen i domstolloven § 108. 

Derimot er det i avgjørelsen inntatt i Rt-1997-1288 lagt til grunn at den oppfatning av barnets modenhet og 
troverdighet som dommeren skaffer seg gjennom avhøret, gjør ham inhabil. Utvalget viser til denne 
avgjørelsen. Den innebærer at sorenskriver Tor Gjone, etter at han foretok dommeravhøret 10. mars 1998, må 
anses inhabil i straffesaken mot A. 

Domstolloven § 109 bestemmer at når domstolens formann er ugild, er også dommerfullmektigen utelukket 
med mindre partene samtykker i at dommerfullmektigen ikke viker sete. Ellen Dehn Arvesen har virket som 
dommerfullmektig med sorenskriver Tor Gjone som overordnet etter at han ble inhabil. Hun ble konstituert 
som sorenskriver fra 1. oktober 1999, da sorenskriver Tor Gjone gikk ut i en permisjon på et halvt år. 
Lagmannsretten har lagt til grunn at hun ikke er inhabil når situasjonen er at hun er konstituert som 
sorenskriver. 

Kjæremålsutvalget har en annen oppfatning. Ellen Dehn Arvesen var inhabil etter regelen i domstolloven § 
109 så lenge hun var dommerfullmektig. Inhabiliteten opphører ikke ved at hun får en annen stilling i 
domstolen. Utvalget finner at konstituert sorenskriver Ellen Dehn Arvesen må vike sete i straffesaken. 

Utvalget tilføyer at siden hun er domstolens formann, må også hennes dommerfullmektiger anses inhabile 
etter domstolloven § 109. 

Kjennelsen er enstemmig. 
 

Slutning: 
 

Konstituert sorenskriver Ellen Dehn Arvesen viker sete i straffesaken mot A.
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Høyesteretts kjæremålsutvalg - HR-1999-547-S - Rt-1999-1579 
Instans Høyesteretts kjæremålsutvalg - Kjennelse. 
Dato 1999-10-12 
Publisert HR-1999-547-S - Rt-1999-1579 
Stikkord Straffeprosess. Dommeravhør. Inhabilitet. 
Sammendrag Ordningen med dommeravhør utenfor rettsmøte, jfr. straffeprosessloven § 239, er ikke i strid 

med EMK. - Gjentatt avhør i nærværende sak var ikke i strid med straffeprosessloven § 234 
annet ledd 3. punktum, jfr. forskrift om dommeravhør § 13. - Det var i dette tilfelle ikke noe 
brudd på straffeprosessloven § 239, første ledd 2. punktum, jfr. nevnte forskrift § 5 og § 6, at 
en kvinnelig lensmannsbetjent som «skikket person» var tilkalt til å bistå ved avhøret. - 
Lensmannsbetjenten ble ikke ansett for å være inhabil. 

Saksgang Frostating lagmannsrett - Høyesterett HR-1999-547-S, jnr. 461/1999. 
Parter  
Forfatter Gussgard, Tjomsland og Skoghøy. 

 
 

Saken gjelder spørsmål om en begjæring fra påtalemyndigheten om å avholde dommeravhør etter 
straffeprosessloven § 239 skal fremmes, og hvem som i tilfelle kan benyttes som avhørsperson. 

A, født 0.0.1947, ble ved Frostating lagmannsretts dom av 14. september 1998 dømt for overtredelse av 
straffeloven § 195, jf. § 213 og § 207, jf. § 62 til en straff av fengsel i to år og seks måneder. Han ble også dømt 
til å betale fornærmede oppreisning med 75.000 kroner. 

A anket dommen til Høyesterett, som ved kjennelse av 9. april 1999 (inntatt i Rt-1999-586) opphevet 
lagmannsrettens dom med hovedforhandling. Bakgrunnen for opphevelsen var at det var foretatt to 
dommeravhør av fornærmede på et tidspunkt hvor siktedes forsvarer ikke hadde vært i kontakt med siktede. 
Høyesterett la til grunn at siden siktede ikke hadde hadde hatt reell mulighet til å få stilt fornærmede spørsmål, 
kunne avhørene ikke benyttes som sentrale bevis under hovedforhandlingen for lagmannsretten, jf. Den 
europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 3 bokstav d. 

Statsadvokatene i Trondheim har etter dette bedt Politimesteren i X om å sørge for gjennomføring av nytt 
dommeravhør av fornærmede. Begjæringen om nytt dommeravhør ble fremmet for Brønnøy forhørsrett. 

Ved forhørsrettens kjennelse av 29. april 1999 vek sorenskriveren og dommerfullmektigen i Brønnøy sete 
som inhabile. Fylkesmannen i Nordland har oppnevnt dommerfullmektig Anders Blix Gundersen ved 
Alstahaug sorenskriverembete som settedommer. 

A har påstått begjæringen om gjentatt dommeravhør avvist. Han har også protestert mot at lensmannsbetjent 
B ved Z lensmannskontor skal foreta avhøret. 

Brønnøy forhørsrett ved settedommeren besluttet 5. mai 1999 å ikke ta til følge innsigelsen mot B som 
avhører. Ved beslutning av 7. mai 1999 besluttet forhørsretten å fremme dommeravhøret. 

A påkjærte begge beslutningene til Hålogaland lagmannsrett, som forkastet kjæremålet ved kjennelse av 31. 
mai 1999. 

A har i rett tid påkjært lagmannsrettens kjennelse til Høyesteretts kjæremålsutvalg. 

Den kjærende part har i korte trekk anført: 

Begjæringen om nye dommeravhør må avvises. Fornærmedes forklaring vil være det sentrale bevis i saken, 
og dette skjerper kravene som må stilles ved gjennomføring og/eller bruk av dommeravhør, herunder forholdet 
til EMK. Ut fra hovedprinsippet om bevisumiddelbarhet vil 
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 det generelt sett være ønskelig at samtlige fornærmede forklarer seg som vitner direkte for den dømmende rett. 
Etter bestemmelsen i straffeprossloven § 239 kan det på bestemte vilkår gjøres unntak fra dette prinsippet for 
barn under 14 år. Fornærmede er i dag er 12 1/2 år, og for en fornærmet i denne aldersgruppen bør det foreligge 
tungtveiende grunner for å benytte dommeravhør i stedet for umiddelbar bevisførsel. Lagmannsretten gir derfor 
uttrykk for feil lovanvendelse når den konkluderer med at det bør gjennomføres nytt dommeravhør av 
fornærmede. Det vises også til den særlige historikk i saken som tilsier at dommeravhør generelt er betenkelig. 
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Nytt avhør vil også stride mot bestemmelsene i straffeprosessloven § 234 annet ledd 3. punktum og forskrift av 
2. oktober 1998 om dommeravhør og observasjon § 13 om at gjentatt avhør så vidt mulig skal unngås. Selv om 
disse bestemmelsene dels er gitt av hensyn til fornærmede, er hensynet til tiltalte og «fair trial» av vesentlig 
betydning. Et nytt avhør vil være en unødvendig belastning for fornærmede og kan «sementere» hennes 
oppfatning hvis hun senere skal forklare seg som vitne for den dømmende rett. 

Den kjærende part har videre gjort gjeldende at lovens og forskriftens hovedregel om at dommeren skal la en 
annen person foreta avhøret, gjør at slikt avhør ikke kan anses som et «dommeravhør». Ordningen med at en 
«særlig skikket person» gjennomfører avhøret, er i strid med de grunnleggende rettssikkerhetsgarantier vårt 
system skal ha, og EMKs regler om fair trial. Et slikt avhør vil derfor ikke kunne oppleses/dokumenteres under 
en senere hovedforhandling. Dette må i alle fall gjelde hvor avhørspersonen er politietterforsker i saken. Det 
anføres også at personer som foretar avhør på dommerens vegne etter straffeprosessloven § 239 første ledd 2. 
punktum, må undergis minst like strenge habilitetsregler som dommeren selv. Lensmannsbetjent B har opptrådt 
som politietterforsker i saken og må anses inhabil. 

For det tilfelle at Høyesteretts kjæremålsutvalg skulle finne at lagmannsrettens begrunnelse ikke er 
tilstrekkelig for å prøve riktigheten av kjennelsen, har den kjærende part påstått lagmannsrettens kjennelse 
opphevet. 

Den kjærende part har bedt om at kjæremålet blir overført til behandling i Høyesterett og undergitt muntlig 
behandling, se straffeprosessloven § 387 tredje ledd, jf. plenumsloven § 6 annet ledd. 

A har lagt ned slik påstand: 
 

«Prinsipalt: Påtalemyndighetens begjæring om avholdelse av nytt dommeravhør av C til bruk i straffesak 
mot A avvises. 

Subsidiært: Hålogaland lagmannsretts kjennelse av 31.05.99 oppheves. 

Atter subsidiært: Lensmannsbetjent B kan ikke gjøre tjeneste som «særskilt skikket person» under mulig 
dommeravhør av C.» 

 

Påtalemyndigheten er kjent med kjæremålet og har vist til det som er anført i forbindelse med begjæringen 
om nytt dommeravhør og i kjæremålstilsvaret til lagmannsretten. 

Høyesteretts kjæremålsutvalg bemerker: 

Kjæremålet er et videre kjæremål hvor kjæremålsutvalgets kompetanse 
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 er begrenset til å prøve lagmannsrettens saksbehandling og lovtolking, jf. straffeprosessloven § 388. 

Kjæremålsutvalget har ikke funnet grunn til å overføre saken til behandling i Høyesterett. 

Etter kjæremålsutvalgets oppfatning foreligger det verken feil ved lagmannsrettens lovtolking eller 
saksbehandling. 

Etter straffeprosessloven § 239 første ledd skal retten ved avhør av vitner under 14 år i en sak om forbrytelse 
eller forseelse mot sedeligheten «ta imot forklaringen utenfor rettsmøte, når han finner det ønskelig av hensyn 
til vitnet eller av andre grunner». Det er ikke grunnlag for å hevde at denne ordningen med avhør utenfor 
rettsmøte («dommeravhør») er i strid med EMK. Dette gjelder selv om vitnets forklaring er av sentral 
betydning som bevis i saken. Det konkrete skjønn over hvorvidt et vitne skal avhøres ved dommeravhør, kan 
utvalget ikke prøve. 

Den kjærende part har vist til at det både i straffeprosessloven § 234 annet ledd 3. punktum og i forskriften 
om dommeravhør og observasjon § 13 er fastsatt at gjentatt avhør «så vidt mulig [skal] unngås». Men som det 
fremgår av disse bestemmelsene, inneholder de ikke noe forbud mot gjentatt dommeravhør. I forskriftens § 13 
er det fastsatt at nytt avhør kan foretas «når det er påkrevet av hensyn til sakens opplysning og ikke hensynet til 
vitnet eller andre tungtveiende grunner taler mot det». I det foreliggende tilfellet ble det begjært nytt avhør fordi 
Høyesterett ved kjennelsen av 9. april 1999 kom til at de avhør som var foretatt, ikke kunne benyttes som bevis 
under hovedforhandlingen. Av hensyn til sakens opplysning fant påtalemyndigheten det nødvendig å få avholdt 
nytt avhør. Lagmannsretten har funnet at vilkårene for å avholde nytt avhør er til stede. Utvalget kan ikke se at 
lagmannsrettens avgjørelse er beheftet med noen feil ved lovtolkingen. Det konkrete skjønn over hvorvidt nytt 
avhør skal foretas, kan utvalget ikke prøve. 
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Den kjærende part har også angrepet beslutningen om at lensmannsbetjent B blir tilkalt som særlig skikket 
person til å bistå ved avhøret eller foreta avhøret under dommerens kontroll, og gjort gjeldende at det til 
avhørspersonen må stilles minst like strenge habilitetskrav som til den som skal være dommer. Heller ikke 
denne anførselen kan føre frem. 

Etter straffeprosessloven § 239 første ledd 2. punktum, jf. forskriften om dommeravhør og observasjon § 5 
første ledd skal dommeren som hovedregel tilkalle en særlig skikket person til å bistå ved avhøret eller foreta 
avhøret under dommerens kontroll. I forskriftens § 6 annet ledd er det fastsatt at det som særlig skikket person 
som hovedregel bør tilkalles «en tjenestemann innen politiet med særlig erfaring i etterforskning av saker som 
gjelder barn». 

Verken loven eller forskriften stiller nærmere habilitetskrav til avhørspersonen. Lagmannsretten har lagt til 
grunn at siden lensmannsbetjent B er polititjenestemann, må hennes habilitet bedømmes etter 
straffeprosessloven § 60. Denne lovtolking er kjæremålsutvalget enig i. 

Ved anvendelsen av straffeprosessloven § 60 har lagmannsretten lagt til grunn at spørsmålet om 
lensmannsbetjent B er inhabil, må 
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 vurderes ut fra om det foreligger «andre særegne forhold ... som er egnet til å svekke tilliten til» hennes 
upartiskhet, og lagmannsretten har kommet til at det ikke foreligger noen slike forhold. Etter 
kjæremålsutvalgets oppfatning har lagmannsretten oppstilt et riktig vurderingstema. Det konkrete skjønn kan 
utvalget ikke prøve. 

For det tilfellet at kjæremålsutvalget skulle finne at lagmannsrettens begrunnelse ikke er tilstrekkelig til å 
prøve riktigheten av kjennelsen, har den kjærende part påstått lagmannsrettens kjennelse opphevd på grunn av 
saksbehandlingsfeil. 

Kjæremålsutvalget kan ikke se at lagmannsrettens kjennelsesgrunner er beheftet med noen mangler. 

Etter dette må kjæremålet forkastes. 

Kjennelsen er enstemmig. 
 

Slutning: 
 

Kjæremålet forkastes.
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Høyesterett - HR-1994-50-B - Rt-1994-610 
Instans Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 1994-05-13 
Publisert HR-1994-50-B - Rt-1994-610 
Stikkord (Bølgepappkjennelsen) Straffeprosess. Fremleggelse av dokumenter. 

Menneskerettighetskonvensjonen. Konkurranserett. 
Sammendrag Ved kontrollundersøkelse avholdt av Prisdirektoratet angående angivelig ulovlig prissamarbeid 

ble opptatt forklaringer av flere bedrifters direktører og andre ansatte, jfr. prisloven av 26. juni 
1953 nr. 4, § 15, og oppehaldingsloven av 9. juli 1948 nr. 3 § 7, jfr. § 18. I etterfølgende 
straffesak gjorde påtalemyndigheten forgjeves gjeldende at de nedtegnede forklaringer kunne 
fremlegges som dokumentbevis. Forklaringene kunne bare benyttes som bevis (foreholdes 
vedkommende som hadde avgitt forklaring) innenfor de rammer som følger av 
straffeprosessloven § 290, § 296 og § 297.- Uttalelser om regler som skal beskytte tiltalte og 
vitner mot å måtte "inkriminere" seg selv, se straffeprosessloven § 90 og § 123. Det kan ikke 
av straffeloven § 167 utledes noen alminnelig setning om at ingen skal være forpliktet til å 
"bidra til sin egen domfellelse." - Drøftelser av traktatrettslige spørsmål, jfr. Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon art. 6 (2) og 6 (3) (d), jfr. også FN-konvensjonen om politiske 
og sosiale rettigheter art. 14 (3) (g). - Kjæremålssak behandlet av Høyesterett i medhold av § 6 
i høyesterettsloven av 25. juni 1926 nr. 2. 

Saksgang Høyesterett HR-1994-50-B, snr 88/1994. 
Parter Påtalemyndigheten (Aktor: førstestatsadvokat Morten Eriksen - til prøve) mot 1. Rieber & Søn 

A.S (tidligere Norpapp Industri AS) 2. Øyvind Palme Kårbø 3. Peterson Sarpsborg AS 
(tidligere Sarpsborg Papp AS) 4. Bjørn Iversen 5. Ranheim Papirfabrikk AS 6. Bjørn Børud 7. 
Glomma Papp AS 8. Jan-Arthur Iversen (Forsvarer: advokat Anders C Stray Ryssdal). 

Forfatter Bugge, Dolva, Kst dommer Lødrup, Gussgard, Aasland. 

Saken gjelder videre kjæremål mot Eidsivating lagmannsretts avgjørelse vedrørende fremleggelse og bruk av 
bevis i straffesak. Sakens bakgrunn er følgende: 

Foranlediget av tips om ulovlig prissamarbeid foretok Prisdirektoratet og Statens pristilsyn i perioden mai-
desember 1990 kontrollundersøkelser hos fire norske produsenter av bølgepapp - Norpapp Industri A/S, 
Sarpsborg Papp A/S, Ranheim Papirfabrikk A/S og Glomma Papp A/S. I medhold av § 15 i prisloven av 26 
juni 1953 nr 4 og § 7 i lov av 9 juli 1948 nr 3 om oppehalding av pris- og rasjoneringsføresegnene o a - jeg 
kaller den oppehaldsloven eller ophl - ble det bl a foretatt avhør av bedriftenes administrerende direktører og 
andre ansatte. Prismyndighetenes kontrollører utarbeidet sammendrag av de forklaringer som ble gitt, i alt 34 
enkeltforklaringer, hvorav 7 avgitt av direktørene. Lagmannsretten har lagt til grunn at sammendragene ble 
utformet direkte i tilknytning til det møte hvor avhøret fant sted og i samarbeide med den avhørte. De avhørte 
ble gitt anledning til å fremkomme med endringer. Det endelige sammendrag ble medundertegnet av den 
avhørte etter at det var gitt tilføyelse om å være gjennomlest og funnet korrekt. 

Undersøkelsene ledet til at Prisdirektoratet den 4 oktober 1991 anmeldte de fire bedriftene til Oslo 
politikammer, som foretok etterforskning i saken. Statsadvokatene ved Økokrim uttok 16 juni 1993 tiltale etter 
prisloven § 52 jf § 24 og § 42 og forskrift av 1 juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser § 1 jf 
§ 3, mot de fire bedriftenes administrerende direktører, for i perioden 1983-1990, under særdeles skjerpende
omstendigheter, å ha overtrådt forbudet mot konkurransereguleringer ved ulike former for prissamarbeide. Den 
12 august 1993 ble det under henvisning til prisloven § 53, jf nå straffeloven § 48 a, uttatt tiltale også mot de 
fire selskapene som jeg har nevnt. Hovedforhandling i straffesaken ble påbegynt ved Oslo byrett 18 april 1994. 
Det er avsatt to måneder til saken. 
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I bevisoppgaven til byretten varslet Økokrim fremleggelse av de nevnte forklaringssammendrag. De tiltalte 
krevde sammendragene avskåret som bevis. I medhold av straffeprosessloven § 272 annet ledd holdt byretten 
rettsmøte til behandling av avskjæringsspørsmålet og avsa 22 desember 1993 kjennelse med slik slutning: 
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"Forklaringer opptatt av Prisdirektoratet med hjemmel i opphaldsloven § 7 og prisloven § 15 avskjæres 
fra bevisføring i straffesaken. Avskjæringen gjelder alle former for bevisføring - direkte opplesning eller på 
mer indirekte måte." 

Byretten antok at forklaringene måtte ansees som avgitt "i anledning saken", jf siste punktum i 
straffeprosessloven § 290, § 296 og § 297. Retten fant videre - under henvisning til bl a at de var avgitt 
pliktmessig og under straffansvar - at forklaringene heller ikke kunne brukes til konfrontasjon med de tiltaltes 
og vedkommende vitners muntlige forklaringer under hovedforhandlingen. 

Byrettens kjennelse ble av Økokrim påkjært til Eidsivating lagmannsrett som, også etter muntlig forhandling, 
avsa kjennelse 28 februar 1994 med slik slutning: 

"Fremlagte forklaringer opptatt av Prisdirektoratet og Statens Pristilsyn med hjemmel i lov om 
oppehalding av pris- og rasjoneringsføresegnene o.a. av 9. juli 1948 § 7 og prisloven § 15 avskjæres som 
dokumentbevis i straffesaken. Forklaringene kan benyttes som bevis innenfor de rammer som følger av 
straffeprosessloven § 290, § 296 og § 297." 

Lagmannsretten var enig med byretten i at forklaringene til prismyndighetene måtte ansees som avgitt i 
anledning av saken, men fant ikke grunnlag for å nekte dem brukt under hovedforhandlingen på den måte som 
straffeprosessloven § 290, § 296 og § 297 tillater. 

Partenes anførsler for byretten og lagmannsretten fremgår av kjennelsene. 

Når jeg i det følgende bare bruker betegnelsen "forklaringene" sikter jeg til prismyndighetenes sammendrag 
av de nevnte avhør. 

Lagmannsrettens kjennelse er både av Økokrim og de tiltalte personer og bedrifter - heretter bruker jeg de 
tiltalte som fellesbetegnelse - påkjært videre til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Begge kjæremål gjelder 
lovtolkningen, jf straffeprosessloven § 388 nr 3. 

De tiltalte, som for Høyesterett er representert ved samme forsvarer, gjør gjeldende at det følger både av 
norsk intern rett og konvensjonsforpliktelser som Norge har påtatt seg på menneskerettighetenes område, at 
forklaringene må avskjæres som bevis, og at de heller ikke kan benyttes innenfor de rammer som 
straffeprosessloven § 290 og § 296 setter. En subsidiær anførsel for lagmannsretten om at forklaringene er 
beheftet med slike mangler at de må ansees tilveiebragt på ulovlig måte, er ikke opprettholdt for Høyesterett. 
Økokrims standpunkt er at forklaringene ikke kan ansees avgitt i anledning av straffesaken, og at det hverken er 
grunnlag i lov eller andre rettskilder for at de ikke kan benyttes som vanlige dokumentbevis under 
hovedforhandlingen. 

Høyesteretts kjæremålsutvalg besluttet 25 mars 1994 i medhold av 
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 straffeprosessloven § 387 tredje ledd og høyesterettsloven § 6 annet ledd at kjæremålene i sin helhet skal 
avgjøres av Høyesterett. Justitiarius har deretter bestemt at partsforhandlingene skal finne sted etter reglene for 
ankesaker. 

Økokrim har for Høyesterett nedlagt denne påstand: 

"Forklaringene opptatt av Prisdirektoratet med hjemmel i oppehaldsloven § 7 og prisloven § 15, før 
forvaltningssaken ble straffesak gjennom politianmeldelsen 4. oktober 91, kan fremlegges som 
dokumentbevis under hovedforhandlingen." 

De tiltalte har i fellesskap nedlagt slik påstand: 
"1. Prinsipalt: 

Oslo byretts kjennelse om bevisavskjæring 22. desember 1993 stadfestes. 
2. Subsidiært:

Påtalemyndighetens kjæremål forkastes."

Jeg bemerker at Norpapp Industri A/S etter fusjon er inngått i Rieber & Søn A.S. 

Det foreligger altså to hovedspørsmål. Det ene er om forklaringene skal avskjæres som bevis i straffesaken, 
enten i kraft av norske prosessregler eller bestemmelser i menneskerettighetskonvensjoner som Norge er 
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tilsluttet. Besvares dette spørsmål med nei, må det tas standpunkt til om forklaringene må regnes som skriftlige 
erklæringer avgitt i anledning av straffesaken og bare kan brukes slik som straffeprosesslovens bestemmer for 
slike erklæringer. Jeg behandler spørsmålene i denne rekkefølge. 

Høyesterett vil ved avgjørelsen være bundet av kompetansebegrensningen i straffeprosessloven § 388 nr 3; 
bare lovtolkningen kan prøves. Til dette hører ikke bare tolkningen av en enkelt lovforskrift, men også den 
alminnelige regelforståelse som kan utledes av flere lovparagrafer i kombinasjon eller av de prinsipper 
prosesslovgivningen bygger på. 

1. Avskjæringsspørsmålet

a) Etter norsk intern rett.

De tiltaltes hovedanførsler her er følgende:

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk straffeprosess at den siktede ikke har plikt til å forklare seg, hverken
under etterforskningen eller i retten, jf straffeprosessloven § 90 og § 230 første ledd, og at han ikke kan straffes 
om han forklarer seg uriktig, jf straffeloven § 167. Vitner plikter ikke å forklare seg om noe som kan utsette 
dem for straff eller tap av borgerlig aktelse, straffeprosessloven § 123. Det er videre sentralt at skyldspørsmålet 
skal avgjøres på grunnlag av de forklaringer som avgis i retten. Straffeprosessloven setter klare grenser for 
bruken av politiforklaringer og andre utenrettslige erklæringer som bevis, jf § 290, § 296 og § 297. Det er et 
misvisende utgangspunkt når det sies at det gjelder en alminnelig rett til fri bevisførsel i straffesaker. Noen slik 
regel kan ikke utledes av straffeprosessloven § 292 annet ledd, som Økokrim har vist til. 

Bruk av de tiltaltes forklaringer til prismyndighetene som bevis vil være i klar strid med disse prinsipper. 
Forklaringene er avgitt under forklaringsplikt sanksjonert med straffetrussel etter prisloven og oppehaldsloven 
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 særlige regler. De er videre blitt opptatt helt uten hensyn til de krav loven stiller til avhør av parter og vitner i 
en straffesak. Det finnes ikke skrevne regler for hvorledes avhøret skal foregå, avhøret ledes ikke av en dommer 
eller nøytral person, den avhørte får ikke vite at han kan la seg bistå av en advokat, og han blir ikke gjort kjent 
med at opplysningene kan bli brukt i en senere straffesak. Nedtegningen foretas av Prisdirektoratets 
tjenestemenn etter deres skjønn, den avhørte må ta stilling til referatet på stedet, og han får ikke selv noen kopi 
av den nedtegnede forklaring. 

Når en slik utvidet, lite formalisert forklaringsplikt er blitt akseptert, må bruken være begrenset til 
forvaltningsmyndighetenes egne gjøremål på kontrollstadiet. Det kan ikke ha vært lovgiverens mening at disse 
vidtgående kontrollfullmakter skal kunne benyttes til bevisproduksjon for fremleggelse i straffesak. Dette vil 
helt forrykke de rettssikkerhetsgarantier straffeprosessloven ellers omgir avhøret av tiltalte og vitner med. 
Forklaringene vil kunne bli et dominerende bevis i straffesaken, som Økokrim vil ha herredømme over. De 
muntlige forklaringer som gis av de tiltalte og vitnene i retten kan få en subsidiær karakter. 

Det gjøres gjeldende - og det er den prinsipale anførsel - at et forbud mot å bruke forklaringene som bevis 
følger av legalitetsprinsippet: Fullmaktene til å innhente forklaringer etter prisloven og oppehaldsloven er 
uttrykkelig begrenset til at forvaltningen skal kunne utføre sine gjøremål etter loven. Det må bety selve 
kontrollfunksjonene, ikke den strafferettslige forfølgning av mulige lovbrudd. Den tidligere bestemmelse i ophl 
§ 18 gav i og for seg lovhjemmel for bruk av forklaringene i en straffesak under visse forutsetninger, men
opplesningsadgangen falt bort i og med at ophl § 18 ble opphevet ved straffeprosessloven av 1981. 
Bestemmelsen ville for øvrig ikke ha gitt hjemmel for bruk av forklaringene i den foreliggende sak. 

Jeg kommer nærmere tilbake til innholdet i disse sistnevnte anførsler. 

De tiltalte bestrider at reelle hensyn taler for Økokrims standpunkt. Tvert om vil en fremleggelsesadgang 
kunne motvirke kontrollmyndighetenes anstrengelser for å få klarlagt de faktiske forhold i pris- og 
konkurransesaker. Det bestrides også at det innenfor annen reguleringslovgivning er noen etablert praksis at 
opplysninger som er innhentet på kontrollstadiet kan brukes som bevis i straffesak. 

Påtalemyndighetens - Økokrims - hovedanførsler er følgende: 

Hovedregelen i norsk prosessrett, også i straffesaker, er at lovlig erhvervede bevis fritt kan fremlegges, og at 
de fra domstolens side er undergitt en fri bevisbedømmmelse. Straffeprosessloven gjør enkelte positive unntak 
fra dette, som ikke er aktuelle i denne saken, og setter ellers regler for hvorledes bevis skal innhentes og føres, 
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dels for å beskytte den siktede, dels for å sikre bevisumiddelbarheten. Men disse regler har bare anvendelse når 
straffesak er innledet ved at noen er siktet eller må ansees som mistenkt, kfr Rt-1982-173. 

Det gjelder ikke utenfor straffeprosessloven virkeområde noe forbud mot såkalt "selvinkriminering" i norsk 
rett, hverken i den form at en borger ikke kan pålegges å forklare seg, eventuelt under straffansvar, om forhold 
som kan medføre strafforfølgning mot ham, eller slik at forklaringer som pliktmessig er avgitt om slike forhold, 
ikke kan benyttes som bevis i en senere straffesak. Tvert om følger det av kontroll- 
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 og reguleringslovgivningen at borgerne har en ubetinget plikt til å forklare seg og gi opplysninger til 
kontrollmyndighetene, ofte under straffansvar, om sine egne og andres forhold. Som eksempler nevnes bl a 
ligningsloven, kredittilsynsloven, arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, og nå den nye konkurranseloven av 
11 juni 1993 som har avløst prisloven. Det må etter Økokrims oppfatning ansees som en etablert praksis at 
forklaringer opptatt på kontrollstadiet i henhold til lovgivning av denne art, kan fremlegges i straffesak på linje 
med vanlige dokumentbevis. 

De forklaringer, eller forklaringssammendrag, som denne saken gjelder, er innhentet og istandbragt på fullt 
lovlig måte i samsvar med de fullmakter prismyndighetene har, og dette er skjedd ett år og mer før straffbare 
forhold ble anmeldt og etterforskning innledet. Det er ikke påtalemyndighetens mening at de skal erstatte vanlig 
umiddelbar bevisførsel i byretten; tvert om vil de som ble avhørt under kontrollundersøkelsene forklare seg 
muntlig under hovedforhandlingen på vanlig måte. Sammendragene vil bare bli benyttet til å supplere de 
muntlige avhør. 

Under enhver omstendighet må det være klart at en eventuell bevisavskjæring bare vil kunne omfatte 
forklaringer avgitt av de personlig tiltalte, ikke av personer som skal føres som vitner i retten. 

Økokrim fremhever at også reelle hensyn og konsekvensvurderinger må tale for å tillate fremleggelse. 
Reguleringslovgivningen hviler i stor utstrekning på tillit mellom stat og borger. Bevisavskjæring vil ha en 
uheldig signalvirkning og vanskeliggjøre avdekkingen av straffbare forhold på et område hvor 
bevissikringsproblemene er store. Kontrollmyndighetene kan bli tvunget til å velge andre og mer vidtgående 
sanksjoner for å sikre bevis. Usikkerhet og strid om omfanget av bevisføringen vil forsinke fremdriften av 
sakene. 

Jeg ser på dette spørsmål i det vesentlige på samme måte som lagmannsretten. 

Utgangspunktet må være, mener jeg, at rettergangsreglene på strafferettens område gjelder under 
straffesaken, herunder politietterforskningen, og bare da. Det er riktig som de tiltalte fremholder, at 
straffeprosessloven gir regler som skal beskytte tiltalte og vitner mot å måtte "inkriminere" seg selv, § 90 og § 
123. Men disse bestemmelser gjelder ikke utenfor eller forut for selve straffesaken; det kan ikke av det 
straffeprosessuelle regelverk, og heller ikke av straffeloven § 167, utledes noen alminnelig setning om at ingen 
skal være forpliktet til å "bidra til sin egen domfellelse". 

Hovedregelen er videre at partene i en straffesak har adgang til å føre de bevis de vil påberope seg, med 
mindre loven uttrykkelig bestemmer noe annet eller beviset er fremskaffet på ulovlig måte, jf Rt-1990-1008, 
særlig side 1010. Noe annet er at straffeprosessloven, for å sikre bevisumiddelbarheten, ofte foreskriver at 
beviset bare kan føres på en bestemt måte, f eks når det gjelder utenrettslige forklaringer og erklæringer. Det 
kommer jeg tilbake til. 

De tiltalte har pekt på de kvalitetsmessige svakheter som kan hefte ved forklaringene som bevis. Dette kan 
jeg vanskelig bedømme, men som aktor har påpekt, er det her en sammenheng mellom den fri adgang til 
bevisførsel og prinsippet om fri bevisbedømmelse: Det er domstolen selv som skal bedømme verdien av de 
bevis som fremkommer i saken. De skal ikke siles på forhånd. 
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I denne saken dreier deg seg om forklaringer avgitt til prismyndighetenes tjenestemenn på et tidspunkt da 
saken ennå var på kontroll- og undersøkelsesstadiet, lenge før strafferettslig etterforskning ble innledet. Et slikt 
stadium vil man ofte ha på reguleringslovgivningens område. De kontrollmyndigheter som har ansvaret for 
håndhevingen, må gå inn i virksomhetene for å klarlegge de faktiske forhold før det blir tale om etterforskning 
av eventuelle lovbrudd. I noen reguleringslover har man, som i pris- og konkurranselovgivningen, uttrykkelig 
hjemmel for opplysnings-og forklaringsplikt under straffansvar, uten at jeg her finner grunn til å gå inn i de 
enkelte lovregler. Man kan nok, som Andenæs gjør i Norsk Straffeprosess I, side 204-205, tale om en viss 
"spenning" mellom reglene om opplysningsplikt i og utenfor rettergang. Men jeg finner det klart at man ikke av 
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de straffeprosessuelle regler kan utlede noe alminnelig forbud mot at opplysninger som er gitt pliktmessig på 
denne måten, benyttes som bevis i en etterfølgende straffesak. 

De tiltalte har gjort gjeldende at et slikt forbud i dette tilfelle må følge av prislovgivningens egne 
kontrollfullmakter. Det vises til at opplysningsplikten etter prisloven § 15 er knyttet til slike opplysninger som 
Prisdirektoratet krever "for å kunne utføre sine gjøremål etter denne lov", jf den tilsvarende formulering i ophl 
§ 7. Dette finner jeg uholdbart. Prisdirektoratets oppgave er ifølge lovens § 5 bl a å "medvirke til 
gjennomføringen av loven". Det må være klart at direktoratet har anledning til - og plikt til - å anmelde 
eventuelle straffbare forhold og til i tilfelle å overlate til politiet det opplysningsmateriale som er fremkommet 
under kontrollundersøkelsene. Jeg finner intet grunnlag for å tolke prisloven og oppehaldsloven dithen at 
påtalemyndigheten skulle være avskåret fra å gjøre bruk av dette materiale som bevis i straffesaken. 
Forsvareren har vist til uttalelser i avgjørelsene i Rt-1976-1219 og side 1446, hvor det er en omtale av 
ulikhetene mellom opplysningsplikten på kontrollstadiet og i straffesaken. Heller ikke her finner jeg noen støtte 
for de tiltaltes anførsel. Jeg kommer for øvrig tilbake til disse to avgjørelsene. 

Derimot er forhistorien til de nevnte kontrollfullmakter etter min mening egnet til å kaste lys over hva som 
har vært lovgiverens mening. Også byretten i vår sak er i sin kjennelse inne på forhistorien, og siterer den 
tidligere § 18 i oppehaldsloven, som lød slik: 

"Reglane i § 332, jfr. § 366 og § 404 i straffesøksmålslova skal ikkje vera til hinder for at rettsleg eller 
utanrettsleg utgreiing eller utsegn vert lesen opp i hovudførehaving for herads- eller byretten og for 
lagmannsretten så framt retten meiner det er tilrådelig og den som har gjevi utgreiinga eller utsegna, er 
avliden eller komen bort, eller det vert for dyrt eller tungvint å kalla honom inn så han kan gjeva utgreiing 
munnleg." 

 

Under prosedyren har forsvareren fremholdt at bestemmelsen hadde sammenheng med at det opprinnelige 
lovforslag forutsatte at prispolitiet, som vi den gang hadde, skulle stå for både kontroll og etterforskning i 
prissaker, se nærmere Innstilling fra utvalget til å komme med forslag til lov om håndhevelsen av pris- og 
rasjonaliseringsbestemmelsene (1947), side 5 og side 16, og Ot.prp.nr.83 (1947) side 5. Det bestrides ikke at § 
18 gav en viss, om enn begrenset, adgang til å bruke 
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 forklaringer avgitt til kontrollmyndighetene som bevis i en etterfølgende straffesak. Men når § 18 nå er 
opphevet, må den adgang bestemmelsen hjemlet til å lese opp forklaringer under hovedforhandlingen, også 
ansees bortfalt. 

Jeg er ikke enig i dette. Situasjonen var, mener jeg, at så lenge ophl § 18 var gjeldende, så var adgangen til 
opplesning i en straffesak av forklaringer avgitt til Statens pristilsyn i medhold av lovens § 7, regulert nettopp 
av § 18. Den ble først opphevet ved straffeprosessloven av 1981. Straffeprosesslovkommisjonen drøftet i sin 
innstilling side 138-139 forholdet til særlige rettergangslover, herunder oppehaldsloven av 1948, og uttalte i 
denne forbindelse bl a følgende (også gjengitt i byrettens kjennelse): 

"Ordningen med politiforelegg også i forbrytelsessaker (jfr. utk. § 67 tredje ledd) og adgang til omgjøring 
av vedtatt forelegg også til skade for siktede (§ 15), er rudimenter av forordninger under krigen og 
begrunnet i den store mengden pris- og rasjoneringssaker. På tilsvarende måte forholder det seg med 
særreglene om frister (§ 16 og § 19). Under normale forhold må slike særregler anses overflødige, og etter 
utkastet til ny straffeprosesslov antar man likeledes at det er unødvendig med særlige regler om 
lagmannsrettens sammensetning (§ 17) og om anvendelsen av bevisumiddelbarhetsprinsippet (§ 18)." 

 

Jeg mener at man må forstå denne uttalelsen, som ikke ble nærmere kommentert under den videre 
lovforberedelse, slik at meningen med å oppheve § 18 ikke var at adgangen til opplesning av forklaringer avgitt 
til priskontrollmyndighetene under rettergang skulle bortfalle, men tvert om at den skulle avløses av 
straffeprosesslovens regler om adgang til opplesning av utenrettslige erklæringer. Dette ville medføre en 
utvidelse av opplesningsadgangen, fordi § 18 satte snevrere vilkår for opplesning enn straffeprosessloven § 290 
og § 296 gjør. Etter mitt syn bekreftes det ved dette at lovgiveren må ha ment at det for slike forklaringer 
nettopp ikke skulle gjelde andre begrensninger enn dem som følger av straffeprosessloven. 

Begge parter har også fremhevet betydningen av reelle hensyn for lovforståelsen. Etter mitt syn er løsningen 
så klar at det ikke er grunn til å gå nærmere inn på dette. 

 

b) Forholdet til menneskerettskonvensjonene. 
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Denne siden av saken er blitt prosedert i større bredde for Høyesterett enn for de tidligere instanser. 

De tiltalte gjør gjeldende at det - uansett hva intern rett fører til - følger av rettssetninger som kan utledes av 
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og FN-konvensjonen om politiske og sosiale rettigheter, 
begge tiltrådt av Norge, at forklaringene må avskjæres som bevis i straffesaken. Iallfall må dette gjelde de 
forklaringer som de tiltalte har avgitt. 

Til dette bemerker jeg først at jeg er enig i at norske domstoler må anvende prosessreglene på strafferettens 
område slik at rettergangen blir forenlig med våre traktatforpliktelser, og at det kan bli tale om å sette de norske 
regler til side om det skulle foreligge motstrid, jf straffeprosessloven § 4. For at en norsk domstol skal ha 
grunnlag for å fravike det som følger av nasjonale prosessregler, må den avvikende regel som kan bygges på 
folkerettslige kilder, fremtre som tilstrekkelig klar og entydig til at den 
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 bør tillegges en slik virkning. Særlig må dette gjelde, antar jeg, dersom det blir tale om å endre en rettstilstand 
som bygger på klar og innarbeidet norsk lovgivning eller praksis. Ved bedømmelsen av hvorvidt en avgjørelse 
truffet av en internasjonal domstol skal gis en slik virkning i nasjonal rett, er det også av betydning om den 
bygger på et saksforhold i faktisk og rettslig henseende, som er jevnførbart med det som foreligger til 
avgjørelse for den norske domstol. 

De tiltalte har påberopt tre grunnlag for at bruken av forklaringene som bevis i straffesaken vil være 
konvensjonsstridig. 

Det første er kravet i EMK art. 6 (2) om at en siktet skal ansees uskyldig inntil hans skyld "er bevist etter 
loven". Det anføres at en domfellelse som bevismessig bygger på forklaringer som de tiltalte har avgitt til 
prismyndighetene, ikke vil oppfylle de grunnkrav som må stilles til bevisføringen i en straffesak. 

Det annet grunnlag er prinsippet om "equality of arms" (jevnbyrdighet i rettergangen), som regnes som en del 
av kravet til "fair trial" (rettferdig rettergang), nedfelt i EMK art. 6, særlig (3) (d). Det hevdes at når 
bevisførselen i saken for en vesentlig del vil komme til å bygge på avhør av vitner foretatt uten at de tiltalte har 
vært representert, så vil ikke kravet om at tiltalte og påtalemyndigheten skal ha hatt de samme muligheter til å 
vareta sine interesser, være oppfylt. 

Det tredje grunnlag er forbudet mot at en siktet eller tiltalt skal tvinges til å vitne mot seg selv eller til å 
erkjenne seg skyldig - "selvinkriminering" - uttalt i FN-konvensjonens art. 14 (3) (g). Forbudet må ansees 
gjeldende også innenfor EMK's område. Det hevdes at forklaringene, om de blir brukt som bevis, reelt sett 
innebærer at de tiltalte er blitt tvunget til å "inkriminere" seg selv. Det hjelper ikke at straffeprosesslovens 
formelle regler om siktedes forklaringsplikt ellers oppfyller konvensjonskravet. De tiltalte påberoper seg særlig 
Den europeiske menneskerettighetsdomstols dom 25 februar 1993 i saken Funke v. Frankrike ( EMD-1984-
10828), som hevdes å ha satt bom for at opplysninger gitt under straffesanksjonert forklaringsplikt til en 
offentlig kontrollmyndighet kan brukes som bevis i straffesak. De tiltalte har også vist til 
Menneskerettskommisjonens avgjørelse 13 oktober 1992 i saken K v. Østerrike ( EMD-1990-16002-R), og til 
avgjørelser av EF-domstolen 18 oktober 1989 i sak Orkem v. Kommisjonen ( 687J0374) og 10 november 1993 
i sak Otto BV v. Postbank NV ( 692J0060). 

Økokrim har for Høyesterett bestridt at man av noen av de nevnte traktattekster eller domstolsavgjørelser kan 
utlede noe forbud mot at forklaringene fremlegges som bevis. Det gjelder også dommen i Funke-saken, som 
etter aktors mening på flere måter adskiller seg fra problemstillingen i den foreliggende sak. 

Jeg kan for min del ikke se at de to første grunnlag har noe for seg. Om de tiltalte etter vanlig rettergang 
skulle bli dømt i byretten i samsvar med tiltalen, kan det umulig sies at deres skyld ikke er blitt "bevist etter 
loven" - eller som det heter i den engelske tekst: "proved guilty according to law" - ved at forklaringene til 
prismyndighetene har foreligget som dokumentbevis i saken. Forklaringene er som nevnt istandbragt på fullt 
lovlig måte. Heller ikke kan det være grunnlag for å si at prinsippet om "equality of arms" er blitt krenket, all 
den stund de tiltalte og deres forsvarere på vanlig måte vil ha hatt anledning til i retten å avhøre ethvert vitne 
som påberopes mot dem og selv føre de forsvarsvitner 
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 de ønsker. Dermed må etter min mening de minimumskrav EMK art. 6 (3) (d) stiller, være oppfylt. 
 

Det tredje grunnlaget, forbudet mot selvinkriminering, har krav på en noe nærmere vurdering. 
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Etter FN-konvensjonens art. 14 (3) (g) har enhver "ved behandlingen av en siktelse mot ham for en straffbar 
handling" - i den engelske tekst "in the determination of any criminal charge against him" - rett til ikke "å bli 
tvunget til å vitne mot seg selv eller til å erkjenne seg skyldig". Noen slik uttrykkelig bestemmelse finnes ikke i 
EMK. Men det er lagt til grunn av Menneskerettighetsdomstolen at en tilsvarende rettssikkerhetsgaranti gjelder 
også innenfor EMK's område, knyttet til begrepet "fair trial". Tilsvarende er for øvrig lagt til grunn av EF-
domstolen. 

Forbudet mot at noen skal tvinges til å innrømme egen skyld gjelder altså ved behandlingen av "a criminal 
charge" mot vedkommende, og det må bety når straffesak er innledet. Dette krav oppfylles som jeg før har 
påpekt, av vår norske straffeprosesslov. Det anføres imidlertid av de tiltalte at Menneskerettighetsdomstolen i 
Funke-saken har gitt forbudet en videre rekkevidde, slik at også bruken av "selvinkriminerende" opplysninger 
som en siktet er blitt pålagt å fremskaffe på et tidligere stadium av saken - på "kontrollstadiet" - må ansees 
konvensjonsstridig. 

Jean-Gustave Funke, som var en tysk borger bosatt i Frankrike, var mistenkt for å ha overtrådt fransk 
valutaeller tollovgivning - "regulations governing financial dealings with foreign countries". Etter en 
husundersøkelse hvor det ble tatt beslag i visse dokumenter, ble Funke av franske tollmyndigheter pålagt å 
fremlegge ytterligere dokumenter som ble antatt å gi bevis for overtredelsen. Funke nektet, og ble av 
politiretten i Strasbourg og, etter anke, av appellretten i Colmar under henvisning til bestemmelser i fransk 
tollovgivning pålagt å fremskaffe dokumentene, under en løpende mulkt av FRF 50 for hver dag han 
opprettholdt nektelsen. Videre appell til Cour de Cassation førte ikke frem. Funke gjorde for 
Menneskerettighetsdomstolen gjeldende at avgjørelsene krenket prinsippet om at ingen skal tvinges til å bidra 
til sin egen domfellelse. 

Domstolen fant at det forelå brudd på EMK art. 6 og gav følgende begrunnelse (domsgrunnenes pkt. 44): 

"The Court notes that the customs secured Mr Funke's conviction in order to obtain certain documents 
which they believed must exist, although they were not certain of the fact. Being unable or unwilling to 
procure them by some other means, they attempted to compel the applicant himself to provide the evidence 
of offences he had allegedly committed. The special features of customs law (see paragraphs 30-31 above) 
cannot justify such an infringement of the right of anyone "charged with a criminal offence", within the 
autonomous meaning of this expression in Article 6, to remain silent and not to contribute to incriminating 
himself." 

 

Funke-saken gjaldt dokumentfremleggelse, ikke spørsmål om plikt til å gi forklaring. Jeg forstår avgjørelsen 
slik at det domstolen direkte tok standpunkt til, var selve bøteleggelsen av Funke for å tvinge ham til å 
etterkomme fremleggelsespåbudet; spørsmålet om bruk av dokumentene som bevis i en etterfølgende straffesak 
mot Funke ville ha vært 
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 ansett konvensjonsstridig, sies det ikke noe om. Mer vesentlig er det at man etter min oppfatning må forstå 
begrunnelsen slik at domstolen må ha betraktet Funke som siktet, eller iallfall mistenkt, i en straffesak, konferer 
henvisningen til "offences he had allegedly committed" og uttalelsen om at det var hans rettigheter som 
"charged with a criminal offence" som var blitt krenket. - Funke-dommen rører da ikke ved det som er 
problemstillingen i vår sak, siden forklaringene ble opptatt på et tidspunkt da de tiltalte ikke var siktet eller 
mistenkt for straffbare forhold. Som nevnt sikrer norsk straffeprosesslovgivning de personlig tiltalte retten til å 
"remain silent and not to contribute to incriminating himself". 

Under enhver omstendighet finner jeg ikke grunnlag i domstolens knappe begrunnelse i Funke-saken for, slik 
de tiltalte vil gjøre, å trekke den slutning at det skulle være i strid med påbudet om "fair trial" å bruke de 
forklaringssammendrag vår sak gjelder, som bevis i straffesaken. Enn mindre kan det utledes at selve 
forklaringsplikten etter pris- og konkurranselovgivningens regler skulle være konvensjonsstridig. Det ville være 
å tillegge avgjørelsen vidtgående - og etter min mening uoversiktlige - virkninger i norsk intern rett. 
Forsvareren har for øvrig på spørsmål under ankeforhandlingen gitt uttrykk for at de tiltalte ikke bestrider 
forklaringsplikten for prismyndighetene i og for seg. 

De øvrige europeiske domstolsavgjørelser som har vært fremme under prosedyren, og som hver for seg byr 
på spesielle trekk, finner jeg ikke grunn til å gå inn på. Ingen av dem gir etter mitt skjønn grunnlag for å fastslå 
at det vil være i strid med norske traktatforpliktelser om det blir gjort bruk av forklaringene som bevis i 
straffesaken. 

Jeg kommer da til at de tiltaltes kjæremål heller ikke kan føre frem på dette grunnlag. 
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2. Bruken av forklaringene i straffesaken. 

Spørsmålet er så om forklaringene må regnes som avgitt i anledning av saken, slik at de ikke kan fremlegges 
som ordinære dokumentbevis, men bare brukes til "konfrontasjon" overensstemmende med straffeprosessloven 
§ 290, § 296 og § 297. Den sistnevnte bestemmelsen er for øvrig ikke hevdet å være aktuell i saken. 

De tiltaltes prinsipale standpunkt er at forklaringene heller ikke kan tillates brukt på denne måten, de må helt 
avskjæres. Dette får de altså ikke medhold i. De tiltalte har i denne forbindelse også anført at § 290 annet 
punktum og § 296 annet ledds annet punktum bare gir hjemmel for  konfrontasjon med skriftlige erklæringer 
som den tiltalte har gitt frivillig, ikke pliktmessig. Det vises til at lovteksten likestiller skriftlige erklæringer 
med politiforklaringer, som jo vil være avgitt frivillig. - Denne lovforståelse er jeg ikke enig i. 

Subsidiært godtar de tiltalte som nevnt lagmannsrettens avgjørelse på dette punkt. 

Det er da Økokrims kjæremål som her gjenstår å ta stilling til. Hovedanførslene er følgende: 

Lagmannsrettens avgjørelse er uriktig og uheldig. 

Når straffeprosessloven begrenser bruken av skriftlige erklæringer avgitt "i anledning saken" som bevis, må 
det sikte til erklæringer avgitt etter at straffesak er innledet, ved siktelse eller forfølgning mot en mistenkt. 
Ordlyden i § 290 og § 296, som sidestiller slike erklæringer med 
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 forklaringer gitt til politiet eller i rettsbok - som jo forutsetter at straffesak er innledet - taler for en slik 
forståelse. Også lovens forarbeider tyder på det; der drøftes så godt som bare hvorvidt politiforklaringer bør 
tillates opplest. 

Økonomiske straffesaker som fremmes i medhold av reguleringslovgivningen vil som regel ha en 
forutgående kontroll- og undersøkelsesfase. Forvaltningens innhenting av bevis og forklaringer på dette 
tidspunkt skjer uten at det er noe mål, iallfall ikke noe hovedformål, å fremme straffesak mot noen. 
Forklaringene i denne saken ble innhentet og nedtegnet på helt regulær måte i medhold av prislovgivningens 
kontrollfullmakter. Det var helt uvisst om det ville bli fremmet noen straffesak. 

Etter Økokrims syn innebar ikke den tidligere bestemmelsen i ophl § 18 at det skulle gjelde andre og 
strengere grenser for opplesning av forklaringer i prissaker enn ellers. Den gir heller ikke grunnlag for å slutte 
at lovgiveren har betraktet forklaringer innhentet på kontrollstadiet som avgitt i anledning av straffesaken. 

Reelle og rettstekniske hensyn taler etter Økokrims oppfatning sterkt mot lagmannsrettens lovforståelse. 
Forklaringene som er avgitt av de impliserte i denne saken vil åpenbart ha stor bevisverdi. Bestemmelsene i 
straffeprosessloven § 290 og § 296 tilsikter å vareta bevisumiddelbarheten, ikke å nekte domstolen tilgang til 
det beste bevis. Når forklaringene ikke kan fremlegges, men bare brukes til konfrontasjon, vil det skade sakens 
opplysning. De tiltalte og vitnene vil få all mulig anledning til å forklare seg muntlig i retten. Når 
lagmannsretten er kommet til at forklaringene er avgitt "i anledning saken", synes den å ha lagt avgjørende vekt 
på at det i Prisdirektoratet forelå informasjon "som ga mistanke om ulovlig prissamarbeid". Dette - at 
kontrollorganenes mistanke skal være utslagsgivende - er et rettsteknisk uheldig kriterium, som vil være egnet 
til å skape tvil og strid om fremleggelsesadgangen. 

Jeg er også her enig i lagmannsrettens lovforståelse. 

Som det fremgår av kjæremålsutvalgets gjennomgåelse av forhistorien til kontrollfullmaktene i 
prislovgivningen i kjennelsen i Rt-1976-1446 flg, har det lenge vært anerkjent at opplysningsplikten på 
kontrollstadiet gjelder uten de begrensninger som straffeprosessloven oppstiller når straffesak er reist. Jeg viser 
også til uttalelsen om dette i Rt-1976-1219, på side 1221. Det har ikke vært ansett til hinder for dette om 
forvaltningen, for sin del, har hatt en mer eller mindre begrunnet mistanke om straffbare forhold. Spørsmålet 
om straffeprosessloven setter grenser for hvorledes opplysningene kan benyttes i en etterfølgende straffesak, er 
imidlertid ikke drøftet i noen av disse avgjørelsene, og noen rettspraksis ellers som tar stilling til spørsmålet, 
synes ikke å foreligge. 

Jeg er som lagmannsretten kommet til at forklaringene i vår sak må ansees som erklæringer avgitt "i 
anledning saken" i straffeprosesslovens forstand, og at de derfor bare kan brukes under hovedforhandlingen 
innenfor de rammer som § 290 og § 296 setter, det vil si til "konfrontasjon" med de tiltaltes og vitnenes 
muntlige forklaringer. 
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Jeg ser det slik at det også her må legges betydelig vekt på den nå opphevede § 18 i oppehaldsloven og den 
lovhistorie som knytter seg til den. Jeg viser til det jeg har sagt om dette i tilknytning til hovedspørsmål 1. 
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 Man kommer ikke forbi, mener jeg, at de lovgivende myndigheter med å opprettholde § 18 i loven må ha ment 
at opplesning av forklaringer innhentet av Statens pristilsyn i medhold av lovens § 7, skulle være undergitt de 
begrensninger som fulgte av den gamle straffeprosesslov om opplesning av utenrettslige erklæringer, med de 
tilleggsvilkår som § 18 selv satte. Når så lovgiveren opphevet bestemmelsen ved straffeprosessloven av 1981, 
må det ha vært forutsatt at opplesning av slike forklaringer fra nå av ville reguleres av den nye lovens 
bestemmelser om skriftlige erklæringer avgitt "i anledning saken". 

Jeg kan heller ikke se at det er unaturlig å gi disse bestemmelsene anvendelse på forklaringer som er avgitt til 
prismyndighetene under deres kontrollvirksomhet. Riktignok tar ikke utøvelsen av kontroll primært sikte på 
tilretteleggelse av en straffesak. Men når kontrollen leder frem til at straffesak blir fremmet, taler gode grunner 
for å anvende bestemmelsene om utenrettslige forklaringer også på forklaringer avgitt på kontrollstadiet. 

Jeg kommer således til at hverken de tiltaltes eller Økokrims kjæremål kan føre frem og stemmer for denne 
 

kjennelse: 
 

Kjæremålene forkastes.
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Norges Høyesterett - HR-2007-1043-A - Rt-2007-932 
Instans Norges Høyesterett - Dom. 
Dato 2007-06-12 
Publisert HR-2007-1043-A - Rt-2007-932 
Stikkord Strafferett. Forbrytelse i gjeldsforhold. Konkurs. Bounndragelse. Kreditorbegunstigelse. EMK. 

Straffutmåling. Lovanvendelse. 
Sammendrag En mann var dømt for bounndragelse, jf straffeloven § 281 tredje ledd, jf første ledd og for 

kreditorbegunstigelse, jf straffeloven § 284, til fengsel i 90 dager. Høyesterett fant ut fra en 
samlet vurdering at vernet mot selvinkriminering etter EMK artikkel 6 nr. 1 ikke var krenket 
ved at forklaringer avgitt til kontroll- og undersøkelsesorganer under forklaringsplikt brukt i en 
etterfølgende straffesak. Kravet på inndragning og straffen på fengsel i 90 dager ble 
opprettholdt. Frihetsberøvelse i medhold av konkursloven § 105 ble det gitt varetektsfradrag 
for etter straffeloven § 60. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2006-7104 - Borgarting lagmannsrett LB-2006-71432 - Høyesterett HR-
2007-1043-A, (sak nr. 2007/259), straffesak, anke. 

Parter A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein 
Vale). 

Forfatter Øie, Coward, Bruzelius, Indreberg, Gjølstad. 

(1) Dommer Øie: Saken gjelder domfellelse etter de tidligere bestemmelser i straffeloven § 281 tredje 
ledd, jf. første ledd om bounndragelse og § 284 om kreditorbegunstigelse, og reiser spørsmål om 
vernet mot selvinkriminering er krenket, og om inndragning, straffutmåling og varetektsfradrag. 

(2) Ved kjennelse av Oslo skifterett 22. oktober 2003 ble boet til A tatt under rettens behandling som 
konkursbo. 

(3) A oppfylte ikke sin forklaringsplikt etter konkursloven § 101. Skifteretten besluttet derfor ved 
kjennelse 30. mars 2004 at han skulle «pågripes og holdes i fengslig forvaring frem til fremstilling for 
bobestyrer kan skje, eller retten eller bobestyrer annerledes bestemmer», jf. konkursloven § 105 andre 
ledd, jf. første ledd nr. 2 og 3. A ble pågrepet 26. mai 2004 og plassert på glattcelle. Han ble løslatt 
neste dag etter å ha blitt fremstilt for bevisopptak i skifteretten. Under avhøret ble A foreholdt plikten 
til å forklare seg etter konkursloven § 101. 

(4) Den 20. oktober 2004 ble As mor, B, avhørt ved bevisopptak for Oslo skifterett. 
(5) Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Oslo 14. desember 2005 ble A satt under tiltale 

ved Oslo tingrett for overtredelse av straffeloven § 281 tredje ledd, jf. første og andre ledd og § 284, 
slik straffebudene lød før lovendring 25. juni 2004 nr. 50. 

(6) Etter at aktor under hovedforhandlingen endret enkelte datoer og beløp, var grunnlaget for 
bounndragelsen slik: 

«22. oktober 2003 ble han slått personlig konkurs ved kjennelse av Oslo skifterett. Under 
konkursbehandlingen fortiet han overfor bostyrer, advokat Siv Sandvik i.f.m. 
registreringsforretning 4. november 2003 og senere frem til bevisopptak av 27. mai 2004 i 
Oslo skifterertt at han 5. november 2003 hadde mottatt kr 469.000,- fra sin mor B. Beløpet var 
restbeløpet av salgssummen for salg den 2. september s.å. til moren av sin utleieeiendom i ---
gatan 8 i X kommune i Sverige. Restkjøpesummen forføyet han i sin helhet over i ovennevnte 
tidsrom til egne formål og unndro derved kr 469.000,- fra å tjene til dekning for sine 
konkurskreditorer.» 

(7) Grunnlaget for kreditorbegunstigelsen var slik: 

«I perioden 8. - ca. 10. oktober 2003 tilbakebetalte han 3 lån han hadde tatt opp tidligere på 
h.h.v. kr 83.400 og kr 85.000, til sammen kr 168.400,- som var den første del av 
kjøpesummen for salget av den i post I nevnte eiendom til tross for at han var personlig 
insolvent og at utsikten til dekning for hans øvrige kreditorer derved ble betydelig forringet. 
Under hans senere personlige konkurs 22. oktober 2003 hadde kreditorer med 
fortrinnsberettigede fordringer av 2. klasse på kr 203.164,- høyeste prioritet og hvor det 
forfordelte beløp var eneste aktiva og ville gitt disse kreditorer ca 90 % dividende.» 
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(8) Oslo tingrett avsa 10. mars 2006 dom med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1960, dømmes for overtredelse av straffeloven § 281tredje ledd jf første ledd 

og § 284 - alt sammenholdt med straffeloven § 62 - til fengsel i 90 - nitti - dager. 
 

2. Adømmes til å tåle inndragning av 469 000 - firehundreogsekstinitusen - kroner til fordel 
for statskassen. 

 

3. Adømmes til å betale saksomkostninger med 7000 - sjutusen - kroner.» 
 

 

(9) A anket til Borgarting lagmannsrett over straffutmålingen og inndragningsavgjørelsen. Under 
behandlingen for lagmannsretten ble det dessuten reist spørsmålet om A hadde krav på 
varetektsfradrag, jf. straffeloven § 60, siden han hadde vært frihetsberøvet i medhold av konkursloven 
§ 105. 

 

(10) Borgarting lagmannsrett avsa 18. desember 2006 kjennelse (LB-2006-71432) med slik slutning: 

«Anken forkastes.» 
 

(11) Lagmannsretten fant ikke grunnlag for å gjøre fradrag i straffen for frihetsberøvelsen. 
 

(12) A har anket avgjørelsen til Høyesterett. Anken gjelder de tre spørsmålene som var tema for 
lagmannsretten. Utenom anken har advokat Elden anført at domfellelsen for overtredelse av 
straffeloven § 281 og § 284 må oppheves fordi vernet mot selvinkriminering etter Den europeiske 
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1 er krenket. 

 

(13) Jeg er kommet til at A har krav på varetektsfradrag, men at anken for øvrig ikke fører frem. 
 

(14) Må domfellelsen oppheves fordi vernet mot selvinkriminering er krenket?  
 

(15) Jeg nevner først at Høyesterett - uansett ankegrunn - har kompetanse til å prøve om vernet mot 
selvinkriminering er krenket selv om ankesaken for lagmannsretten ikke omfattet domfellelsen i 
tingretten og saksbehandlingen der, jf. straffeprosessloven § 342 andre ledd nr. 3 og Rt-2004-1291 
avsnitt 12 med videre henvisninger. 

 

(16) Forsvarerens anførsel om brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 baserer seg først og fremst på at 
bevisopptakene 27. mai 2004 og 20. oktober 2004 ble lagt frem som bevis i straffesaken til tross for at 
bevisopptaket av A var avgitt under forklaringsplikt etter konkursloven § 101, og at B ikke var gjort 
oppmerksom på at hun ikke hadde forklaringsplikt, jf. konkursloven § 149 første ledd, jf. 
tvistemålsloven § 207 og straffeprosessloven § 122. Forsvareren har også hatt innvendinger mot 
bruken av enkelte dokumenter som A har vært pålagt å fremlegge, særlig kjøpekontrakt 2. september 
2003 mellom A og B og udatert kvittering for utbetaling av 469 000 kroner fra mor til sønn. 

 

(17) Som fremhevet blant annet i Rt-1999-1269, er det et grunnleggende rettsstatsprinsipp at den som er 
mistenkt for en straffbar handling, ikke har plikt til å forklare seg eller på annen måte bidra til sin egen 
straffellelse. Prinsippet kommer eksplisitt til uttrykk i FN-konvensjonen 16. desember 1966 om sivile 
og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 3 bokstav g. Den europeiske menneskerettskonvensjon har ikke 
noen tilsvarende uttrykkelig bestemmelse som verner mot selvinkriminering, men etter sikker praksis 
må et slikt vern anses innebygd i kravet til en rettferdig rettergang i artikkel 6 nr. 1, jf. blant annet 
dommer av Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) 25. februar 1993 i saken Funke mot 
Frankrike (EMD-1984-10828) og 17. desember 1996 i saken Saunders mot Storbritannia (EMD-1991-
19187). 

 

(18) Også lenge før menneskerettskonvensjonene ble en del av norsk rett, har det vært et grunnfestet 
prinsipp i norsk straffeprosess at den som er mistenkt for en straffbar handling, ikke har 
forklaringsplikt, se blant annet straffeprosessloven § 90. 

 

(19) Spørsmålet om hvorvidt forklaringer som er avgitt til kontroll- og undersøkelsesorganer under 
forklaringsplikt, kan brukes i en etterfølgende straffesak, sto sentralt i bølgepapp-kjennelsen i Rt-
1994-610. Her hadde blant annet personer som senere ble tiltalt for ulovlig prissamarbeid, avgitt 
forklaringer til Prisdirektoratet under forklaringsplikt. Høyesterett fant at forklaringene kunne benyttes 
som bevis i den etterfølgende straffesaken innenfor rammene av straffeprosessloven § 290, § 296 og § 
297. 

 

(20) Den sentrale avgjørelse om vernet mot selvinkriminering er EMDs dom i saken Saunders mot 
Storbritannia (EMD-1991-19187), som altså er fra 1996 og dermed er yngre enn bølgepapp-
kjennelsen. Saunders hadde vært avhørt av inspektører fra det britiske handels- og 
industridepartementet under lovpålagt forklaringsplikt. Brudd på forklaringsplikten kunne medføre 
bøtestraff eller fengsel inntil to år. Under en etterfølgende straffesak mot Saunders la 
påtalemyndigheten frem utskrifter av avhørene og leste i tre dager opp Saunders' forklaringer, noe 
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Saunders hadde protestert mot. Et sentralt formål var å reise tvil om Saunders' ærlighet. 
 

(21) Om den nærmere vurderingen uttalte EMD blant annet i avsnitt 69: 

«The right not to incriminate oneself is primarily concerned, however, with respecting the 
will of an accused person to remain silent. As commonly understood in the legal systems of 
the Contracting Parties to the Convention and elsewhere, it does not extend to the use in 
criminal proceedings of material which may be obtained from the accused through the use of 
compulsory powers but which has an existence independent of the will of the suspect such as, 
inter alia, documents acquired persuant to a warrant, breath, blood and urine samples and 
bodily tissue for the purpose of DNA testing. In the present case the Court is only called upon 
to decide whether the use made by the prosecution of the statements obtained from the 
applicant by the inspectors amounted to an unjustifiable infringement of the right. This 
question must be examined by the Court in the light of all the circumstances of the case.» 

 

(22) Etter EMDs syn berodde spørsmålet om hvorvidt vernet mot selvinkriminering var krenket, på den 
måten forklaringene var brukt. Domstolen fant at forklaringene i Saunders' tilfelle var brukt «in a 
manner which sought to incriminate the applicant» (avsnitt 72). Den fremhevet i avsnitt 74 at det 
dreide seg om «such a marked departure. . from one of the basic principles of a fair procedure». 
Kravet til rettferdig rettergang var derfor krenket. 

 

(23) EMD fant ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om hvor omfattende vernet mot 
selvinkriminering er. Domstolen uttalte i avsnitt 74: 

«Nor does the Court find it necessary, having regard to the above assessment as to the use 
of the interviews during the trial, to decide whether the right not to incriminate oneself is 
absolute or whether infringements of it may be justified in particular circumstances.» 

 

(24) På denne bakgrunn kan det i dag ikke trekkes noe skarpt skille mellom forklaringer avgitt på kontroll- 
og undersøkelsesstadiet og forklaringer avgitt under straffesak. Også bruk i straffesak av forklaringer 
avgitt under forklaringsplikt før straffesaken kan krenke vernet mot selvinkriminering. Sentralt ved 
avgjørelsen av om vernet er krenket, er måten forklaringene er brukt på vurdert i et helhetlig lys. For 
øvrig er det vanskelig på bakgrunn av Saunders-avgjørelsen å si noe nærmere om hvor grensene går 
for bruk av forklaringer avgitt under forklaringsplikt. 

 

(25) Av betydning for den foreliggende sak er også uttalelsen i avsnitt 69 om at dokumenter og bevis som 
eksisterer uavhengig av den tiltaltes vilje, kan legges frem i saken uten å krenke vernet mot 
selvinkriminering. 

 

(26) Spørsmålet om dokumentfremleggelse var også tema i Funke-saken (EMD-1984-10828). Som 
fremhevet i bølgepapp-kjennelsen på side 618, tok imidlertid domstolen i denne saken bare direkte 
stilling til bøteleggelse av Funke for ikke å ha etterkommet et pålegg om fremleggelse av dokumenter. 
Hvorvidt bruken av dokumentene i en etterfølgende straffesak mot Funke ville stride mot artikkel 6 
nr. 1, sies det ikke noe om. 

 

(27) Jeg ser nå nærmere på bruken av de aktuelle forklaringer og dokumenter i den foreliggende sak. 
 

(28) Domfellelsen for bounndragelse bygger på at A i forbindelse med registreringsforretning i 
konkursboet 4. november 2003 og senere i bobehandlingen unnlot å oppgi at han hadde krav på å få 
utbetalt 469 000 kroner av sin mor som sluttoppgjør for salg av en eiendom i Sverige. Den totale 
kjøpesum var på 650 000 kroner. 

 

(29) Bobestyreren hadde fått kunnskap om eiendomstransaksjonen før bevisopptakene av A og hans mor 
ble gjennomført. A forklarte seg både i politiavhør og for den dømmende rett, og forklaringen for 
tingretten må ha vært omfattende. Han ble i begge tilfeller foreholdt sin rett til å nekte å forklare seg. 
Det han forklarte i bevisopptaket i skifteretten, avvek ikke på noe avgjørende punkt fra det han senere 
forklarte for politiet og tingretten, og han ga mer detaljerte opplysninger om de forhold domfellelsen 
omfatter i de to sistnevnte avhørene enn i skifteretten. A erkjente seg ikke straffskyldig da 
forhandlingene i straffesaken startet i tingretten, men hans forsvarer la bare ned påstand om frifinnelse 
for post II om kreditorbegunstigelse, ikke for post I om bounndragelse. Tingretten uttaler om den 
nærmere bevisvurderingen: 

«Etter forklaringen fra tiltalte, bobestyrer og på grunnlag av framlagte dokumenter, legger 
retten følgende saksforhold til grunn for avgjørelsen: 
... 
Kjøpekontrakten mellom tiltalte og hans mor er datert 2. september 2003. Hjemmelen til 
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eiendommen ble overført fra C til tiltaltes mor ved kjøpebrev datert og underskrevet 1. 
oktober samme år. I samsvar med tiltaltes forklaring legger retten imidlertid til grunn at 
tiltalte var den reelle eier av eiendommen fram til den ble solgt til hans mor. 
... 
Tiltalte har erkjent at han mottok kr 469.000 fra sin mor som sluttoppgjør for salg av 
eiendommen. Det er lagt fram en kvittering fra tiltalte på beløpet. Denne er ikke datert, men 
retten legger etter bevisførselen til grunn at beløpet ble overlevert tiltalte kontant etter 
konkursåpningstidspunktet. 
Den 4. november 2003 ble det holdt registreringsforretning i boet. ... Det framgår 
avslutningsvis av registreringsforretningen at tiltalte erklærte at han ikke var innehaver av 
andre eiendeler enn det registrerte. Det er videre framlagt en erklæring fra tiltalte datert 6. 
november der han på ære og samvittighet bekrefter at opplysningene om hans økonomiske 
forhold er riktige og uttømmende. Det kan være noe uklart om kontantbeløpet kr 469.000 ble 
overført ham før eller etter dette tidspunkt, men dette har ikke betydning for rettens 
avgjørelse.» 

 

(30) Selv om det var uklart når beløpet på 469 000 kroner ble utbetalt, forstår jeg det slik at det var på det 
rene at A mottok pengene mens boet var under behandling. 

 

(31) Om domfellelsen for kreditorbegunstigelse uttaler tingretten: 

«Tiltalte har erkjent at han betalte kr 83.400 til banken ved motregning mot sitt krav på 
kjøpesummen. Han har også erkjent at han i det minste samtykket til at kr 70.000 og kr 
15.000 ble utbetalt hans bror og mor av sitt krav på kjøpesummen. Alle pengebeløp ble betalt 
i oktober 2003, og forut for konkursåpningstidspunktet.» 

 

(32) Når tingretten i premissene henviser til det den tiltalte har forklart, forstår jeg det slik at det siktes til 
forklaring under hovedforhandlingen i straffesaken. Tingretten viser ikke på noe punkt av betydning 
for domfellelsen til forklaringen som ble avgitt av A ved bevisopptak. 

 

(33) Tingretten viser heller ikke til forklaringen som B avga i bevisopptak - verken innledningsvis hvor 
bevisene i saken oppsummeres, eller i den følgende drøftelse. 

 

(34) Derimot bygger tingretten på kjøpekontrakten 2. september 2003 og den udaterte kvitteringen. Dette 
er dokumenter som eksisterer uavhengig av den tiltaltes vilje. På bakgrunn av det jeg har sitert fra 
avsnitt 69 i Saunders-avgjørelsen, er bruken av dokumentene etter mitt syn ikke i strid med vernet mot 
selvinkriminering i EMK artikkel 6 nr. 1. 

 

(35) Bruken av forklaringer avgitt under forklaringsplikt før straffesaken kan i den foreliggende sak etter 
dette ikke på noen måte sammenlignes med den svært omfattende bruken i saken mot Saunders. Det er 
usikkert om det i det hele tatt ble lest fra de aktuelle bevisopptak under straffesaken. Under enhver 
omstendighet må det være klart at forklaringene har spilt en beskjeden rolle ved domfellelsen. De 
øvrige dokumenter forsvareren har vist til, omfattes ikke av selvinkrimineringsvernet. 

 

(36) Selv om det ikke er avgjørende, nevner jeg at det ikke ble protestert mot bruken av de aktuelle 
forklaringer og dokumenter verken for tingrett eller lagmannsrett. Spørsmålet kom først opp etter at A 
fikk ny forsvarer i anledning av ankesaken for Høyesterett. 

 

(37) I den grad forklaringer avgitt til kontroll- og undersøkelsesorganer kan brukes i en etterfølgende 
straffesak, følger det av bølgepapp-kjennelsen at bruken må skje innenfor rammene av 
straffeprosessloven § 290, § 296 og § 297. Forklaringene skal dermed ikke legges frem som 
dokumentbevis, og kan bare leses opp på nærmere vilkår. Denne fremgangsmåten ble ikke fulgt i den 
foreliggende sak. De to bevisopptakene ble lagt frem som dokumentbevis. Om det ble lest fra dem, er 
derimot usikkert. Uansett er det begått en saksbehandlingsfeil. Jeg har imidlertid vanskelig for å se at 
denne feilen er avgjørende for om kravet til rettferdig rettergang er oppfylt. 

 

(38) Etter en samlet vurdering finner jeg at det ikke har skjedd noen krenkelse av vernet mot 
selvinkriminering i den foreliggende sak, og at domfellelsen også ellers har skjedd etter en rettferdig 
rettergang. 

 

(39) Inndragningsspørsmålet 
 

(40) Inndragningen av 469 000 kroner knytter seg til bounndragelsen. Advokat Elden har anført at 
inndragning ikke kan idømmes fordi A ikke har hatt noe utbytte av den straffbare handling. 

 

(41) Gjenstand for inndragning er «utbytte». Lovens utbyttebegrep er vidt: Med utbytte skal forstås enhver 
fordel som er oppnådd ved den straffbare handlingen, jf. Ot.prp.nr.8 (1998-1999) side 65. 
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(42) Advokat Elden har for det første vist til at det dreier seg om en handling - brudd på en 
informasjonsplikt - som etter sin art ikke kan gi utbytte. Dette er jeg ikke enig i. Det er et vilkår etter 
det aktuelle straffalternativet at konkursdebitor har søkt «å unndra noen av sine eiendeler fra å tjene til 
dekning for fordringshaverne». En slik handling medfører, dersom konkursdebitor oppnår det han 
søker å oppnå, normalt at konkursdebitor får en økonomisk fordel, altså utbytte i lovens forstand, jf. 
forarbeidenes definisjon av utbyttebegrepet. 

 

(43) Advokat Elden har for det andre anført at A ikke har hatt noe utbytte siden han ble slått personlig 
konkurs, og dermed fortsatt hefter for gjelden. Resonnementet er at selv om beløpet ikke gikk til 
kreditorene, sitter A i realiteten ikke igjen med noe utbytte fordi han fortsatt vil være ansvarlig for den 
gjelden som ellers ville ha blitt redusert dersom beløpet gikk inn i boet. Nettoen blir den samme. 

 

(44) A fikk en økonomisk fordel da pengene ble overfør fra moren slik at han kunne disponere dem til 
egne formål. Slik fikk han hånd om penger han ellers ikke ville ha fått hånd om, og han fikk i det 
minste en uberettiget kreditt. Hva pengene ble brukt til, er ikke avgjørende. Inndragning kan skje selv 
om utbyttet ikke er i behold fordi det senere er forbrukt, jf. Ot.prp.nr.8 (1998-1999) side 65. Kravet til 
utbytte er etter dette oppfylt. 

 

(45) Jeg forstår forsvareren slik at han bare har bestridt at lovens utbyttebegrep er oppfylt, han har ikke 
anført at inndragningsansvaret bør reduseres eller falle bort. På bakgrunn av prosedyren tilføyer jeg 
likevel at vilkårene for slik reduksjon etter mitt syn ikke er oppfylt. Etter straffeloven § 34 første ledd 
første punktum skal utbytte av en straffbar handling som hovedregel inndras; inndragning er 
obligatorisk. Ansvaret kan bare reduseres eller falle helt bort i den grad retten mener at inndragning 
vil være klart urimelig, jf. andre punktum. Unntak fra hovedregelen om obligatorisk inndragning bør 
bare gjøres når utbyttet er forbrukt og den siktede har en svak økonomi, jf. Ot.prp.nr.8 (1998-1999) 
side 17. 

 

(46) Etter mitt syn er det ikke treffende å sammenligne med situasjonen hvor utbyttet er forbrukt. A brukte 
pengene til å betale gjeld som neppe ville ha blitt meldt i boet, blant annet spillegjeld. Kreditorene for 
denne gjelden ville trolig krevd A for gjelden selv om bobehandlingen ble innstilt. A er nå kvitt denne 
gjelden, og dette er en økonomisk fordel som er en realitet også i dag. Etter det opplyste har A heller 
ikke svak økonomi. Jeg tilføyer at straffeloven § 37 d andre ledd åpner for at det inndratte kan brukes 
til å dekke erstatningskrav fra de skadelidte, det vil si kreditorer som ellers ville ha fått dekning i boet. 
Skulle dette skje, vil A få redusert sin gjeld tilsvarende. 

 

(47) Det er etter dette ikke grunnlag for å redusere inndragningsansvaret, og kravet på inndragning av 469 
000 kroner opprettholdes. 

 

(48) Straffutmålingen 
 

(49) Det er lite praksis om nivået for bounndragelse under særdeles skjerpende omstendigheter, hvor 
lengstestraffen var fengsel i fem år, og kreditorbegunstigelse, hvor lengstestraffen var fengsel i to år. 

 

(50) Forsvareren har vist til avgjørelsen i Rt-1994-1677, som gjaldt overtredelse av straffelovens 
daværende § 284, jf. § 288 og § 283, jf. § 281 andre ledd, jf. § 288 og hvor straffen ble satt til fengsel 
i 24 dager. Forfordelingen gjaldt til sammen 1 157 174 kroner, altså et vesentlig høyere beløp enn i 
den foreliggende sak, mens unndragelsen gjaldt et mindre beløp - 159 000 kroner. En vesentlig 
forskjell fra den foreliggende sak er at bounndragelsen var begått ved grov uaktsomhet og 
forfordelingen ved simpel uaktsomhet, mens A er dømt for forsettlige overtredelser. Videre går det 
frem av avgjørelsen fra 1994 at Høyesterett i formildende retning la vekt på at 843 000 kroner av det 
totalbeløp som ble forfordelt, gikk til det offentlige, og at det blant annet var det offentlige ved 
Lønnsgarantifondet som ble forfordelt. Den tiltalte hadde dessuten tilbakebetalt beløpet på 159 000 
kroner som den grovt uaktsomme bounndragelsen gjaldt. Avgjørelsen fra 1994 gir på denne bakgrunn 
få holdepunkter for straffutmålingen i den foreliggende sak. 

 

(51) Jeg legger liten vekt på at A tidligere er straffet for overtredelse av merverdiavgiftsloven og 
straffeloven § 271 - forholdet ligger over ti år tilbake i tid. Den tid som er gått siden de straffbare 
forhold ble begått - tre og et halvt år - kan ikke ha betydning i formildende retning. Mye av 
tidsforbruket skyldes at bobehandlingen tok tid fordi A var lite villig til å samarbeide med 
bobestyreren. Lagmannsretten opprettholdt straffen på fengsel i 90 dager, som tingretten hadde 
fastsatt. Ut fra beløpenes størrelser og omstendighetene for øvrig er dette etter mitt syn en passe straff. 

 

(52) Varetektsfradraget 
 

(53) Etter straffeloven § 60 skal det gjøres fradrag i straffen for den tiden den dømte har vært «undergitt 
frihetsberøvelse i anledning av saken». A var, som jeg tidligere har redegjort for, undergitt 
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frihetsberøvelse i medhold av konkursloven § 105. Spørsmålet er om dette kan sies å ha vært i 
anledning av saken i § 60's forstand. 

 

(54) Det foreligger en relativt omfattende rettspraksis om forståelsen av § 60, men sakene har gjeldt 
forståelsen av begrepet frihetsberøvelse og ikke av vilkåret «i anledning av saken». Rettspraksis gir 
derfor ingen konkrete holdepunkter av betydning for den foreliggende sak, men jeg legger en viss vekt 
på at praksis har vært forholdsvis liberal. 

 

(55) Når politiet bistår ved pågripelse og arrest for å gjennomføre frihetsinnskrenkninger etter 
konkursloven § 105, er det i kraft av å være bistandsorgan. Frihetberøvelsen er initiert av 
bobestyreren, ikke politi eller påtalemyndighet. Og formålet med konkursbehandlingen og dermed 
også med frihetsinnskrenkningen er primært å ivareta kreditorfellesskapets interesser, ikke 
strafforfølgning. 

 

(56) Bobestyreren har imidlertid også klare offentligrettslige oppgaver knyttet til kriminalitetsbekjempelse. 
I konkursloven § 85 første ledd nr. 7 er det uttrykkelig angitt som en oppgave for bobestyreren å gi 
opplysninger til påtalemyndigheten om hvorvidt det i forbindelse med skyldnerens økonomiske 
virksomhet antas å foreligge forhold som kan gi grunn til strafforfølgning mot skyldneren, jf. § 122a, 
og opplysninger om slike forhold skal også gå frem av bobestyrerens innberetning, se § 120 første 
ledd nr. 5. 

 

(57) Frihetsberøvelsen av A skjedde for å skaffe opplysninger om den eiendomstransaksjon som også var 
grunnlag for domfellelsen. Da bobestyreren sendte rapport til Oslo politidistrikt 7. mars 2005 om 
mulige straffbare forhold i forbindelse med transaksjonen, var bevisopptaket som ble gjennomført 
mens A var undergitt frihetsinnskrenkninger, vedlagt som dokumentasjon. Etter mitt syn er det 
naturlig å se på strafforfølgningen som en direkte oppfølgning av bobestyrerens innrapportering etter 
konkursloven § 85 første ledd nr. 7, jf. § 120 første ledd nr. 5 og § 122a. Selv om bevisopptaket hadde 
som hovedformål å ivareta kreditorenes interesse, er det slik saken lå an etter mitt syn naturlig å si at 
det også skjedde i anledning av en mulig senere strafforfølgning. 

 

(58) Jeg tilføyer at en tilsvarende tenkemåte er lagt til grunn i bølgepapp-kjennelsen, hvor forklaringer til 
Prisdirektoratet ble ansett for å være avgitt i anledning av saken i straffeprosesslovens forstand, slik at 
de bare kunne brukes under hovedforhandlingen innenfor de rammer som § 290 og § 296 setter. 

 

(59) Når bevisopptaket var en del av det grunnlag som bidro til at etterforskning ble satt i gang, kan det 
etter mitt syn ikke være avgjørende at det gjelder klare begrensninger i adgangen til å bruke 
bevisopptak avgitt under forklaringsplikt som bevis i straffesaken. 

 

(60) Min konklusjon er etter dette at A har krav på varetektsfradrag etter straffeloven § 60. Aktor og 
forsvarer er enig i at fradraget er på tre dager, jf. § 60 første ledd annet punktum om frihetsberøvelse i 
fullstendig isolasjon. 

 

(61) Utover dette må anken forkastes. 
 

(62) Jeg stemmer for denne dom: 
1. I lagmannsrettens dom gjøres følgende endring: 

 

Til fradrag i straffen går 3 - tre - dager for utholdt frihetsberøvelse, jf. straffeloven § 60. 
2. For øvrig forkastes anken. 

 

 

(63) Dommer Coward: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(64) Dommer Bruzelius: Likeså. 
 

(65) Dommer Indreberg: Likeså. 
 

(66) Dommer Gjølstad: Likeså. 
 

(67) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

dom: 
 

1. I lagmannsrettens dom gjøres følgende endring: 
 

Til fradrag i straffen går 3 - tre - dager for utholdt frihetsberøvelse, jf. straffeloven § 60. 
2. For øvrig forkastes anken.  
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Høyesterett - HR-1997-39-B - Rt-1997-869 
Instans Høyesterett - Kjennelse. 
Dato 1997-05-27 
Publisert HR-1997-39-B - Rt-1997-869 
Stikkord Straffeprosess. Vitner (anonyme vitner). 
Sammendrag I forbindelse med etterforskningen av tyveriet av Munchs bilde «Skrik» ble britiske 

polititjenestemenn avhørt ved bevisopptak i London. Personalia ble ikke oppgitt for to av 
tjenestemennene. Bevisopptaket ble ikke tillatt dokumentert. Straffeprosessloven § 130 gir 
ikke adgang til i rettsmøte å motta forklaring fra vitner uten at personalia oppgis i rettsmøtet og 
nedtegnes i rettsboka. Straffeprosessloven § 123 gir ikke grunnlag for noe annet resultat. - 
Kjæremålssak behandlet av Høyesterett i medhold av høyesterettsloven av 25. juni 1926 nr. 2, 
§ 6 annet ledd. 

Saksgang Høyesterett HR-1997-39-B, kjæremålssak snr 16/1997. 
Parter Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Morten Bjone) mot 1) A (Forsvarer: advokat Morten 

Kjensli), 2) B (Forsvarer: advokat Tor Erling Staff). 
Forfatter Stang Lund, Schei, Gussgard, kst dommer Lødrup og Skåre. 
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Dommer Stang Lund: Saken er en kjæremålssak som gjelder adgangen til å føre politivitner om 
skyldspørsmålet uten å oppgi personalia i rettsmøtet, og slik at spørsmål om yrkeserfaring og andre spørsmål 
som kan avdekke deres identitet ikke besvares. 

Ved Oslo byretts dom 17 januar 1996 ble C og D blant annet domfelt for grovt tyveri av Edvard Munchs 
maleri «Skrik» fra Nasjonalgalleriet 12 februar 1994. De kjærende parter, A og B, ble dømt for grovt heleri i 
forbindelse med transport og oppbevaring, og bistand i forbindelse med forsøk på å avhende maleriet. 

C, D, A og B har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten besluttet 3 juli 1996 å fremme 
enkelte av bevisankene - herunder ankene fra de domfelte for så vidt angår grovt tyveri og grovt heleri 
vedrørende maleriet «Skrik» av Edvard Munch. 

Tre britiske polititjenestemenn hadde bistått Oslo politikammer i arbeidet med å få maleriet «Skrik» 
tilbakeført til rette eier. To av tjenestemennene var etter det påtalemyndigheten har opplyst, på den tid 
tilbakeføringen av «Skrik» fant sted ansatt i kunst- og antikvitetsavsnittet i New Scotland Yard. 
Tjenestemennene ble avhørt ved bevisopptak for Bow Street Magistrates' Court i London 13-15 november 
1995. Aktorene og for svarerne i saken for Oslo byrett, og A og B, var til stede. Personalia ble ikke oppgitt for 
tjenestemennene fra kunst- og antikvitetsavsnittet. Det oppsto uenighet mellom partene om bevisopptaket 
kunne dokumenteres for byretten fordi identiteten til to av vitnene ikke var kjent. Oslo byrett avsa 20 november 
1995 kjennelse om at bevisopptaket kunne framlegges og dokumenteres, og bevisopptaket ble deretter opplest 
under hovedforhandlingen. 

I bevisoppgave 10 september 1996 til lagmannsretten meddelte Oslo statsadvokatembeter blant annet at 
forklaringene til de to britiske polititjenestemenn fra kunst- og antikvitetsavsnittet ville bli dokumentert under 
pseudonymene «Sidney» (Walker) og (Chris) «Roberts». Forsvarerne for lagmannsretten framsatte innsigelser 
mot at forklaringene ble dokumentert, og krevde at politivitnene enten ble innstevnet til ankeforhandlingen og 
at personalia ble oppgitt i samsvar med straffeprosessloven § 130, eller at de ble avhørt under deres rette navn i 
nytt bevisopptak i England. Forberedende dommer besluttet 12 februar 1997 å avholde rettsmøte under 
saksforberedelsen for å behandle spørsmålet om vitnene skulle tillates ført uten å oppgi sin identitet, og om 
bevisopptaket skulle tillates som bevis om vitneførselen ikke fant sted. Rettsmøtet ble holdt 14 mars 1997, og 
Borgarting lagmannsrett avsa 20 mars 1997 kjennelse med slik slutning: 
«1. Vitnene «Chris Roberts» og «Sidney Walker» avgir forklaring under ankeforhandlingen i lagmannsretten 

uten å oppgi identitet. 
 

2. Vitnene «Chris Roberts» og «Sidney Walker» avhøres for lukkede dører.» 
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Da det var opplyst at vitnene ville møte om de ikke ble pålagt å oppgi identitet under ankeforhandlingen, fant 
lagmannsretten det ikke nødvendig å gå inn på om bevisopptaket skulle tillates dokumentert. 

C, D, A og B har påkjært lagmannsrettens kjennelse til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Kjæremålene retter seg 
mot lagmannsrettens bevisbedømmelse og lovanvendelse. 

Høyesteretts kjæremålsutvalg traff 12 mai 1997 beslutning om at kjæremålene i sin helhet skulle avgjøres av 
Høyesterett i medhold av lov 25 juni 1926 nr 2 § 6 annet ledd, jf straffeprosessloven § 387 tredje ledd. 
Justitiarius besluttet 16 mai 1997 at partsforhandling skulle finne sted etter de regler som gjelder for ankesaker. 

Forsvarerne har i brev 14 mai 1997 meddelt at det ikke er nødvendig å opprettholde C og D som 
kjæremålsparter. Kjæremålssaken er etter dette begrenset til A og B. 

Jeg bemerker at Høyesterett har full kompetanse. 

De kjærende parter, A og B, har for Høyesterett i hovedsak anført: 

Tiltalte og hans forsvarer har en ubetinget rett til å få opplyst et vitnes personalia, og om nødvendig å spørre 
vitnet om omstendigheter som kan ha innflytelse på bedømmelsen av forklaringen, jf straffeprosessloven § 130. 
Dette er vesentlige rettssikkerhetsgarantier av særlig betydning for tiltalte. Forbudet mot anonyme vitner kan 
ikke omgås ved å innhente og dokumentere bevisopptak fra andre land som på visse vilkår godtar anonyme 
vitner. 

Lagmannsretten har forstått og anvendt straffeprosessloven på feil måte når den legger til grunn at loven ikke 
inneholder direkte hjemmel for løsningen av spørsmålet om anonym vitneførsel er tillatt. Straffeprosessloven § 
130 må forstås slik at rettens formann i rettsmøtet skal spørre et vitne om navn, fødselsår og -dag, stilling, 
bopel/arbeidssted og forholdet til siktede og fornærmede. Det følger av bestemmelsens ordlyd, formål og 
sammenhengen med bestemmelsene om vitneplikt i straffeprosessloven, at vitner ikke kan opptre under 
dekknavn. Forbudet i § 130 underbygges av at et vitne kan spørres om andre omstendigheter som kan ha 
innflytelse på bedømmelsen av forklaringen når særlig grunn foreligger, jf bestemmelsens siste punktum. 
Lagmannsretten tar feil når retten har funnet at formålet med bestemmelsen er varetatt ved at retten kan være 
sikker på at rette vedkommende avgir forklaring, og at denne forutsetning er oppfylt ved at «Roberts» og 
«Walker» oppgir sin rette identitet til retten. 

Lagmannsretten har feilaktig lagt til grunn at § 130 siste punktum sett i sammenheng med § 123 første ledd, 
gir støtte for ikke pålegge vitnene å besvare spørsmål som kan avsløre deres identitet. Straffeprosessloven § 
123 første ledd 2. punktum bestemmer at retten kan frita et vitne fra å svare på spørsmål når det ved fare for 
vesentlig velferdstap, og etter en vurdering av sakens art, forklaringens betydning for sakens opplysning og 
forholdene ellers, ville være urimelig å pålegge vitnet å forklare seg. Denne bestemmelse får imidlertid først 
anvendelse etter at et vitne har oppgitt personalia, og gir ingen støtte for at et vitne i rettsmøte kan opptre under 
dekknavn. 

Langvarig praksis, uttalelser inntatt i forarbeidene i forbindelse med endring av § 130 ved lov 7 april 1995 nr 
15, Metodeutvalgets innstilling 
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 og den juridiske teori viser at norsk straffeprosess inneholder et forbud mot anonym vitneførsel, jf Ot.prp.nr.4 
(1994-95 ) sidene 34-36, NOU 1997:15 sidene 20, 86 og 118-119 og Bjerke og Keiserud: Straffeprosessloven 
med kommentarer (2 utgave) bind I sidene 387-388. Det kreves lovendring for å gjennomføre anonym 
vitneførsel i Norge. 

Så langt norsk rett inneholder et forbud mot anonym vitneførsel får den Europeiske 
Menneskerettighetskonvensjon (EMK) og avgjørelser av den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) 
ikke selvstendig betydning. Hvis imidlertid straffeprosesslovens bestemmelser må forstås slik at anonyme 
vitner kan avgi forklaring for retten, anføres dette å være i strid med EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3 og flere 
avgjørelser av EMD. Avgjørelsene fra EMD gjelder fare for represalier fra de tiltalte. I vår sak er det ikke 
anført at polititjenestemennene frykter represalier fra de tiltalte. Det er faren for å bli kjent i det kriminelle miljø 
i London og faren for represalier på grunn av aksjoner i andre saker som påberopes, og dette faller i alle tilfelle 
utenfor. Forsvarerne har særlig vist til EMD sak nr 10/1988/154/208 Kostovski mot Nederland (EMD-1985-
11454), EMD sak nr 25/1989/185/245 Windisch mot Østerrike (EMD-1986-12489), EMD sak nr 
54/1994/501/583 Doorson mot Nederland (EMD-1992-20524) og EMD sak nr 55/1996/674/861-864 Van 
Mechelen m fl mot Nederland (EMD-1993-21363). 
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De kjærende parter har sterkt understreket at troverdigheten til de britiske politivitner, og om de har gått for 
langt i forhold til norske regler om etterforskning med provokasjonstilsnitt, er av avgjørende betydning for om 
de kjærende parter har gjort seg skyldig i grovt heleri. Kjennskap til vitnenes identitet, deres tidligere 
erfaringer, eventuelle feilgrep i tidligere saker og kunnskap om hva som i Norge er tillatt under 
etterforskningen, er nødvendig for å bedømme om de i dette tilfellet har gått for langt og om forklaringene er 
troverdige. Det er verken tilstrekkelig eller betryggende at lagmannsretten henviser til at rettens samlete 
bevisbedømmelse vil danne grunnlag for den vekt forklaringene fra de anonyme vitner kan tillegges. Ved at 
forsvarerne ikke får vite vitnenes identitet, og avskjæres fra å stille spørsmål som kan avdekke identiteten, vil 
lagmannsretten ikke ha grunnlag for å etterprøve vitnenes troverdighet og om provokasjonstilsnittet går for 
langt. 

De kjærende parter, A og B, har nedlagt slik påstand: 

«Vitnene benevnt ved dekknavn «Chris Roberts» og «Sidney Walker» kan kun avgi forklaring ved 
ankeforhandlingen i lagmannsrett under oppgivelse av full identitet og også slik at vitnene for øvrig 
avhøres ut fra norske prosessregler vedrørende vitnepliktens omfang.» 

Påtalemyndigheten har for Høyesterett i hovedsak anført: 

Utgangspunktet er at bruk av anonyme vitner i straffesaker ikke er tillatt i Norge, og at slik vitneførsel også 
vil være i strid med EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3. Begrepene «anonyme vitner» og «anonym vitneførsel» 
omfatter imidlertid mange og til dels svært forskjelligartete situasjoner. Det er i vår sak ikke spørsmål om avhør 
av vitner ved bevisopptak, hvor de tiltalte og forsvarerne ikke kan observere de anonyme vitners atferd. Tvert 
om skal vitnene framstå åpent under ankeforhandlingen. De eneste begrensninger ligger i at vitnenes identitet 
ikke er 
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 kjent for andre enn rettens formann, og at spørsmål som kan avsløre identiteten ikke kan stilles. 

Bestemmelsene i EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3 skal tilsikre de tiltalte en «fair» rettergang. Flere avgjørelser av 
EMD uttaler at om anonym vitneførsel skal tillates, beror på en interesseavveining. 
Menneskerettighetsdomstolen har lagt vekt på om de tiltalte har behov for å få opplyst vitnets rette identitet, om 
de spørsmål som avskjæres har betydning for tiltaltes forsvar og om forklaringene til de anonyme vitner har 
vært et avgjørende bevis i straffesaken. Disse hensyn avveies mot det anonyme vitnets behov for beskyttelse og 
faren ved å gi identiteten tilkjenne. Behovet for beskyttelse kan ikke som anført av forsvarerne, begrenses til 
faren for represalier fra de tiltalte. Det må også legges vekt på den generelle fare for represalier fra andre, som 
eksempelvis fra impliserte i tidligere saker og sikkerheten til informantene, jf EMK artikkel 8 som kommer inn 
ved avveiningen. Påtalemyndigheten har vist til de samme avgjørelser av Menneskerettighetsdomstolen som 
forsvarerne, og i tillegg har påtalemyndigheten særskilt påberopt EMDs avgjørelse i sak nr 17/1991/269/340 
Lüdi mot Sveits (EMD-1986-12433). Det framheves at man ikke kan trekke slutninger til vår sak fra EMDs 
avgjørelse i Mechelensaken (EMD-1993-21363), som gjaldt bruk av bevisopptak av anonyme vitner i et tilfelle 
hvor spørsmålene ble stilt via en lydforbindelse, og hvor forsvarerne og de tiltalte aldri fikk se vitnene. 

Påtalemyndigheten erkjenner at det etter straffeprosessloven § 130 skal mye til for å tillate anonym 
vitneførsel. Formålet med bestemmelsen er imidlertid å sikre at retten kan være sikker på at rette vedkommende 
avgir forklaring, jf Ot.prp.nr.4 (1994-95 ) side 34 spalte 1. Dette er i vår sak tilsikret ved at de britiske 
polititjenestemenn oppgir personalia til rettens formann og bekrefter sin identitet. De anonyme vitnene er for 
øvrig kjent for de kjærende parter etter møtene i Oslo, og forsvarerne har under bevisopptaket i London fått 
bekreftet at det var disse tjenestemenn som var i Norge 5-7 mai 1994. 

Det anføres at straffeprosessloven § 123 gir støtte for at vitner i visse spesielle tilfelle kan unnlate å oppgi 
identitet. Når retten kan frita et vitne fra å svare på spørsmål når det er fare for vesentlig velferdstap, må vitne 
også kunne gjøre det mindre, nemlig å unnlate å oppgi personalia når dette vil medføre fare for represalier. 
Straffeprosessloven § 123 må tolkes i lys av EMK artiklene 6 nr 1 og nr 3 og avgjørelsene fra 
Menneskerettighetsdomstolen. Den samme interesseavveining må være av betydning ved fortolkningen av § 
123. 

Påtalemyndigheten tilbakeviser at de tiltalte og forsvarerne i denne saken har behov for å få opplyst vitnenes 
identitet. Under ankeforhandlingen for lagmannsretten kan forsvarerne stille spørsmål om alle sider ved 
tilbakeføringen av maleriet «Skrik», og herunder foreholde de anonyme vitner deres tidligere rapporter og 
andre bevis for å belyse nærmere kontakten med de tiltalte, om vitnenes framgangsmåte har hatt et for sterkt 
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provokasjonstilsnitt og om forklaringene for så vidt angår saken er troverdige. Spørsmål om vitners alminnelige 
troverdighet kan bare stilles i begrenset utstrekning, jf straffeprosessloven § 124. 

Dersom Høyesterett skulle komme til at de britiske polititjenestemenn under ankeforhandlingen må oppgi 
personalia, vil vitnene ikke 
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 møte for lagmannsretten. Påtalemyndigheten er av den oppfatning at bevisopptaket av vitnene holdt i London 
13-15 november 1995 i så fall kan framlegges for lagmannsretten og dokumenteres. Bevisopptaket er i samsvar 
med engelske prosessregler og er holdt i lovlige former. Det er da «feilfritt», og må kunne anvendes på samme 
måte som et bevisopptak for norske domstoler, jf domstolloven § 48 femte ledd. Det tilføyes at de engelske 
regler om anonym vitneførsel antas ikke å være i strid med EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3. De tiltaltes 
minimumsrettigheter etter EMK er ivaretatt, og også av denne grunn bør bevisopptaket kunne benyttes. 

Påtalemyndigheten har nedlagt slik påstand: 

«Kjæremålet forkastes.» 
 

Jeg finner at kjæremålene må tas til følge. 

Innledningsvis bemerker jeg at anonym vitneførsel kan finne sted på forskjellige måter. Under 
ankeforhandlingen i den foreliggende sak skal vitnene fremstå slik at de kan iakttas. De skal svare på spørsmål 
etter de vanlige regler i norsk straffeprosess, men personalia skal bare oppgis til rettens formann. Konsekvensen 
av dette vil være at partene ikke får adgang til å stille spørsmål til vitnene som kan føre til at vitnenes virkelige 
identitet kan etterspores. 

Straffeprosessloven § 130 1. punktum bestemmer at rettens formann skal spørre vitnet om navn, fødselsår og 
-dag, stilling, bopel/arbeidssted og forhold til siktede og fornærmede. Bestemmelsen svarer i det vesentlige til 
den tidligere § 182 annet ledd i straffeprosessloven av 1887, jf innstilling om rettergangsmåten i straffesaker 
side 210. Det ble imidlertid foreslått lovfestet at et vitne alltid skal spørres om sitt forhold til siktede og 
fornærmede, noe som tidligere ble gjort i praksis. Forslaget fra Straffeprosesslovkomitéen ble vedtatt uten 
endringer, jf Ot.prp.nr.35 (1978-79 ) side 149. 

Et vitnes plikt til å gi personlia i rettsmøte har til formål å identifisere vitnet slik at retten kan være sikker på 
at rette vedkommende forklarer seg, jf Bjerke og Keiserud side 400. Opplysninger om personalia har imidlertid 
betydning ut over rettens kontroll av vitnets identitet. Vitnet skal alltid spørres om sitt forhold til siktede og 
fornærmede. Vitnet skal også spørres om andre omstendigheter som kan ha innflytelse på bedømmelse av 
forklaringen om særlige grunner foreligger, jf § 130 4. punktum. Vitners identitet vil være av betydning for 
tiltaltes forsvar - blant annet for å kunne få fram deres bakgrunn og erfaringer for å kunne etterprøve 
forklaringens troverdighet i forhold til de spørsmål saken gjelder. 

Opplysningene om personalia skal gis i rettsmøtet og før vitnet gir sin forklaring. Dette følger av fast praksis 
og kan også utledes av bestemmelsen om nedtegning av personalia i rettsbøker, jf straffeprosessloven § 18 
annet ledd nr 2. Vitnenes personalia skal være til gjengelig for partene, jf § 26 første ledd. Sammenhengen med 
bestemmelsene om for maning i § 131 og vitnenes adgang til å nekte og gi forklaring i visse tilfelle i § 123- § 
125, underbygger at personalia skal oppgis før retten tar stilling til om et vitne kan nekte å svare på spørsmål. 
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Straffeprosessloven § 130 fikk ved lov 7 april 1995 nr 15 tilføyd nye annet og tredje punktum. Disse 
bestemmelser medfører at vitnet i stedet for bopel kan oppgi arbeidssted. Dersom det er nødvendig kan rettens 
formann pålegge vitnet å oppgi sin bopel til retten. Under høringen ved forberedelse av lovendringen uttalte 
Riksadvokaten (Ot.prp.nr.4 (1994-95)) side 35: 

«Den foreslåtte endring berører et område av mer generell karakter, nemlig muligheten for i større eller 
mindre grad å anonymisere vitnene. Både fra Norge og fra de nordiske naboland har en erfaringer for at 
vitner nekter å forklare seg av frykt for represalier. I mange tilfelle gir en slik (reell) frykt rett til å nekte, 
jfr. straffeprosessloven § 123. Er vitnets forklaring avgjørende for bevisførselen, kan dette lede til at 
straffesaken må henlegges eller ender med frifinnelse. I de tilfelle hvor vitnet er ukjent for tiltalte, kan 
fritak fra plikten til å oppgi bopelsadresse i kombinasjon med anvendelse av bestemmelsene i 
straffeprosessloven § 248 første ledd og domstolsloven § 126 første ledd og § 130 gi en viss grad av 
anonymisering. 
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Som nevnt er dette en del av et større og prinsippielt vanskelig spørsmål, og riksadvokaten finner derfor 
ikke ved denne anledning grunn til å foreslå andre endringer i straffeprosessloven § 130 enn de som er 
omhandlet i høringsnotatet.» 

Departementet uttalte seg ikke om anonyme vitner, jf proposisjonen side 35-36. 

Spørsmålet om anonyme vitner er behandlet i NOU 1997:15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av 
kriminalitet, Delinnstilling II, avgitt av Metodeutvalget 4 mars 1997. Utvalget antar at det etter gjeldende rett 
ikke er adgang til å anvende anonyme vitner i norsk rett. Med anonyme vitner mener utvalget de tilfelle hvor 
tiltalte ikke får vite vitnenes identitet. Jeg viser til innstillingen side 20 og side 118. Utvalgets syn på gjeldende 
rett har støtte i teorien, jf Bjerke og Keiserud sidene 387-388. 

Jeg finner at straffeprosessloven § 130 ikke gir adgang til i rettsmøte å motta forklaring fra vitner uten at 
vitnenes personalia oppgis i rettsmøtet og nedtegnes i rettsboka. Verken forarbeider eller juridisk teori gir 
holdepunkter for å fortolke bestemmelsen innskrenkende. Det kan heller ikke ut fra bestemmelsens formål 
innfortolkes en begrensning fordi formålet går ut over en ren identifikasjon av vitnet. 

Paragraf 123 første ledd om et vitnes adgang til å nekte å svare på spørsmål når det fore ligger fare for 
vesentlig velferdstap, omhandler ikke vitnets plikt til å oppgi personalia. Dette reguleres uttømmende i § 130. 
Fritakelse for å svare på spørsmål etter § 123 blir først aktuelt etter at vitnet har oppgitt personalia. 

Metodeutvalget peker på vanskelige avveininger i tilfelle et vitne skal opptre anonymt i straffesaker, jf NOU 
1997:15 sidene 118-119. Dette framgår også av flere avgjørelser av Menneskerettighetsdomstolen om 
forståelse og anvendelse av EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3. Det er særlig artikkel 6 nr 3 bokstav d om tiltaltes rett 
til å avhøre eller la avhøre vitner som ble ført mot ham sett i sammenheng med de generelle prinsipper om «fair 
trial» i samme bestemmelses nr 1, domstolen har lagt vekt på i tilfeller hvor anonyme vitner har gitt forklaring i 
saker om straff. De foreliggende avgjørelser må forstås slik at EMK ikke forbyr 
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 enhver bruk av anonyme vitner, jf EMD sak 17/1991/269/340 Lüdi mot Sveits (EMD-1986-12433) sidene 20-
21 paragraf 49, EMD sak 54/1994/501/583 (EMD-1992-20524) Doorson mot Nederland sidene 23-24 paragraf 
69 og EMD sak 55/1996/674/861-864 (EMD-1993-21363) Van Mechelen m fl mot Nederland side 20 paragraf 
52. Hvorvidt tiltaltes rettigheter etter EMK artikkel 6 nr 1 og nr 3 krenkes beror på en helhetsvurdering, hvor 
hensynet til vitnets sikkerhet må avveies mot tiltaltes praktiske muligheter til å føre et effektivt forsvar, og ved 
denne avveining er det viktig at rettergangen gjennomføres på en måte som mest mulig avhjelper de ulemper en 
anonymisert vitneførsel medfører, jf Doorsonsaken side 24 paragraf 72 og Mechelensaken side 21 paragraf 54. 
Dersom polititjenestemenn skal avgi forklaring vil anonym vitneførsel bare kunne finne sted i ekstraordinære 
tilfelle på grunn av tjenestemennenes tilknytning til påtalemyndigheten, og fordi hensynet til tiltalte medfører at 
bare helt nødvendige begrensninger i tiltaltes rettigheter kan godtas, jf Mechelen-saken side 21 paragrafene 56 
og 57. 

De vanskelige avveiningsspørsmål som Metodeutvalget peker på, og som framgår av flere av 
Menneskerettighetsdomstolens avgjørelser, taler også mot at domstolene gjennom en innskrenkende 
fortolkning av straffeprosesslovens bestemmelser skal åpne adgang til å føre anonyme vitner. I hvilken 
utstrekning anonym vitneførsel bør tillates etter norsk rett hører det etter min mening under lovgiveren å ta 
stilling til. 

Aktor har for Høyesterett opplyst at dersom kjæremålet fører fram, vil han framsette en begjæring til 
lagmannsretten om at bevisopptaket i London 13-15 november 1995 skal dokumenteres under 
ankeforhandlingen. Forsvarerne motsatte seg dette. Foranlediget av dette vil jeg bemerke: 

Domstolloven § 48 femte ledd fastslår at bevisopptak i utlandet skal anses som «feilfrie» dersom enten den 
fremmede retts eller den norske retts former er iakttatt. Bestemmelsen var før endringslov 17 juni 1966 nr 8 tatt 
inn i samme lovs § 51. Ved behandlingen av rettergangslovgivningen uttalte Stortingets forsterkede 
justiskomité om bestemmelsen (Innst.O.XV (1912) side 13): 

«At bevisoptagelsen efter § 51 (P. § 52) skal betragtes som «feilfri», har selvfølgelig kun formel 
betydning, f.eks. ved avgjørelsen av, om den skal ansees for retslig, men medfører ingen indskrænkning i 
rettens frie bedømmelse av bevisets vegt.» 

Jeg finner det etter dette klart at domstolloven § 48 femte ledd bare gjelder spørsmålet om et bevisopptak i 
utlandet formelt sett kan likestilles med et bevisopptak holdt for norske domstoler. Dersom prosessreglene i det 
land bevisopptaket er holdt gir adgang til å beskytte vitnets identitet på en måte som ikke følger av norsk 
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straffeprosesslov, hører det under de norske domstoler å ta stilling til om bevisopptaket likevel kan tillates 
framlagt og dokumentert. 

Ut fra min forståelse av straffeprosessloven § 130 må et vitne som avhøres i bevisopptak for norske 
domstoler oppgi personalia som inntas i rettsboken for bevisopptaket. Jeg ser det slik at når det etter 
straffeprosessloven ikke kan føres anonyme vitner direkte eller ved bevisopptak 
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 for den dømmende rett, kan det ikke være adgang til å dokumentere et utenlandsk bevisopptak med 
forklaringer av vitner som ikke oppgir personalia. Støtte for dette syn finner jeg i Rt-1996-666 på sidene 668-
670 og i Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse i Rt-1995-582. Bevisopptak av de britiske polititjenstemenn 
under pseudonymene «Chris Roberts» og «Sidney Walker» kan etter min mening ikke legges fram og 
dokumenteres under ankeforhandlingen for Borgarting lagmannsrett. 

Jeg stemmer for denne 
 

kjennelse: 

Vitnene «Chris Roberts» og «Sidney Walker» tillates ikke å avgi forklaring for Borgarting lagmannsrett med 
mindre de oppgir riktig navn, fødselsår og -dag, stilling og bopel eller arbeidssted. 

Dommer Schei: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommer Gussgard og kst. dommer Lødrup og dommer Skåre: Likeså.
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Norges Høyesterett - HR-2011-182-A - Rt-2011-93 
Instans Norges Høyesterett - Dom. 
Dato 2011-01-26 
Publisert HR-2011-182-A - Rt-2011-93 
Stikkord Straffeprosess. Kontradiksjon. Dommeravhør. EMK. 
Sammendrag Saken gjaldt betydningen av at dommeravhør av tre barn i en sak om familievold var avholdt 

uten at forsvarer hadde hatt mulighet for å konferere med den siktede på forhånd. Høyesterett 
viste til at forsvarer ikke begjærte nye avhør og at dette ikke kunne legges tiltalte til last. 
Retten til kontradiksjon kunne heller ikke anses frafalt gjennom forsvarerens passivitet. På 
grunn av manglende kontradiksjon, jf. EMK artikkel 6 nr 1, var det en saksbehandlingsfeil at 
dommeravhøret ble brukt som det avgjørende bevis i saken. Fordi feilen kunne ha virket inn på 
resultatet, måtte dommen med ankeforhandling oppheves, jf. stprl § 343 første ledd. 

Saksgang Gjøvik tingrett TGJOV-2009-149009 - Eidsivating lagmannsrett LE-2010-104857 - 
Høyesterett HR-2011-182-A, (sak nr. 2010/1792), straffesak, anke over dom. 

Parter A (advokat Håvard Fremstad - til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat 
Thorbjørn Klundseter). 

Forfatter Øie, Matheson, Bull, Normann, Matningsdal. 
 

 

(1) Dommer Øie: Saken gjelder betydningen av at dommeravhør av tre barn i sak om familievold var 
avholdt uten at forsvareren hadde hatt mulighet for å konferere med den siktede forut for avhørene, og 
reiser særlig spørsmål om retten til kontradiksjon er frafalt. 

 

(2) Barneverntjenesten i Y anmeldte 17. oktober 2008 A til Z politidistrikt for å ha utøvet vold mot hans 
tre barn født i 1999, 2001 og 2002. 

 

(3) Ved begjæring 23. oktober 2008 til daværende Toten tingrett - senere Gjøvik tingrett - ba 
politidistriktet om at det ble foretatt dommeravhør av de tre barna for å belyse arten og omfanget av 
en eventuell vold. Samtidig ble det anmodet om at advokat Gjølme ble oppnevnt som forsvarer for A. 
Toten tingrett oppnevnte samme dag advokat Gjølme som forsvarer på det offentliges bekostning, jf. 
straffeprosessloven § 100 andre ledd. 

 

(4) Dommeravhør ble gjennomført 24. oktober 2008 i lokalene til Barnehuset i Hamar. Avhørene av de 
tre barna var omfattende og varte fra klokken 09.00 til klokken 14.30. En spesialmedarbeider ved 
Gjøvik politistasjon foresto avhørene under dommerens kontroll. Til stede i observasjonsrommet var 
foruten dommeren blant annet advokat Gjølme, en bistandsadvokat og en politiadvokat, som alle fikk 
anledning til å foreslå spørsmål til barna. Det fremgår av rettsboken at advokat Gjølme gjorde 
oppmerksom på at han ikke hadde vært i kontakt med den siktede før dommeravhøret, men at han 
hadde innkalt ham til et møte 27. oktober. 

 

(5) Samme dag som dommeravhørene fant sted, fattet barneverntjenesten hastevedtak om 
omsorgsovertakelse av de tre barna. Under samtalen med A 27. oktober ble advokat Gjølme dessuten 
oppmerksom på at det verserte barnefordelingssak, hvor A var representert ved advokat Løset. 
Advokat Gjølme kontaktet derfor straks advokat Løset og anmodet henne om å overta straffesaken 
slik at alle tre saker kunne bli behandlet av samme advokat. Advokat Gjølme opplyste samtidig at han 
i «forbindelse med dommeravhøret ble ... pålagt taushetsplikt om de opplysninger som fremkom, 
inntil A kunne bli avhørt av politiet». Advokat Løset fikk en kortform av de notater advokat Gjølme 
hadde gjort under avhørene med hovedtrekk av barnas forklaringer og hans egne synspunkter på den 
bevismessige betydningen av forklaringene. 

 

(6) Den 30. oktober 2008 ble det foretatt politiavhør av A med advokat Løset til stede. Advokat Løset 
hadde på dette tidspunktet ikke mottatt dokumentene i saken. 

 

(7) Advokat Løset anmodet 31. oktober 2008 om å bli oppnevnt som offentlig forsvarer for A. Toten 
tingrett avslo begjæringen 25. november 2008. 

 

(8) Ved brev 17. november 2008 til Z politidistrikt ba advokat Løset om å få opplyst om taushetsplikten 
overfor A var opphevet. Under henvisning til straffeprosessloven § 242 opplyste politiet 19. november 
at den fortsatt gjaldt. 

 

(9) Statsadvokatene i Hedmark og Oppland satte 8. juli 2009 A under tiltale ved Gjøvik tingrett for 
overtredelse av straffeloven § 219 om mishandling i familieforhold. Grunnlaget var at han i perioden 
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februar 2006 til oktober 2008 hadde slått og/eller dratt i ørene på sine tre barn, og/eller kastet/dyttet 
dem mot en vegg og/eller en seng. 

 

(10) Den 22. september 2009 anmodet Z politidistrikt Gjøvik tingrett om å beramme hovedforhandling og 
oversendte bevisoppgave hvor det blant annet gikk frem at påtalemyndigheten under 
hovedforhandlingen ville avspille opptakene av dommeravhørene. 

 

(11) Tingretten berammet 24. september 2009 hovedforhandling til 6. januar 2010 og oppnevnte advokat 
Løset som offentlig forsvarer. Hovedforhandlingen ble senere omberammet til 12. april 2010. 

 

(12) Kopi av sakens dokumenter ble sendt advokat Løset 23. oktober 2009, mens kopi av videoopptakene 
ble oversendt 15. desember. 

 

(13) Den 17. november 2009 sendte advokat Løset inn vitneoppgave. Nye avhør av barna ble ikke begjært. 
 

(14) Gjøvik tingrett avsa 20. april 2010 dom med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1975, dømmes for overtredelse av straffeloven § 219første ledd til fengsel i 120 

- etthundreogtjue - dager. 
 

2. A, født 0.0.1975, idømmes saksomkostninger med 2 000 - totusen - kroner.» 
 

 

(15) Ved bevisvurderingen la tingretten «avgjørende vekt på de fornærmedes forklaringer i 
dommeravhør». Men det fremgår at tingretten fant at barnas forklaringer ble styrket av de øvrige 
vitneforklaringer. 

 

(16) A anket til Eidsivating lagmannsrett over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen og 
straffutmålingen. I anken ble det blant annet anført at det var en risiko for at barnas mor hadde 
påvirket barnas forklaringer for å styrke sin egen stilling i den verserende barnefordelingssaken. Det 
ble også pekt på andre bevismessige svakheter ved dommeravhørene, som at forklaringene på flere 
punkter var uklare og inkonsekvente. Dette ble ytterligere utdypet i prosesskriv 5. oktober 2010. Men 
heller ikke i forsvarerens bevisoppgave for lagmannsretten ble det begjært nye dommeravhør. 

 

(17) Under ankeforhandlingen utvidet aktor det faktiske grunnlaget i tiltalen med følgende tillegg: 
«og/eller sparket dem og/eller stengte dem nede i en kjeller og/eller dusjet dem med kaldt 
vann og/eller stengte ute i kulden på vinterstid og/eller drapstruet deres mor mens de hørte 
på.» 

 

(18) Eidsivating lagmannsrett avsa 15. oktober 2010 dom (LE-2010-104857) med slik domsslutning: 
«1. A, født 0.0.1975, dømmes for overtredelse av straffeloven § 219første ledd til fengsel i 120 

- etthundreogtjue - dager. 
 

2. Adømmes til å betale sakskostnader for tingretten med 2.000 - totusen - kroner og for 
lagmannsretten med 2.000 - totusen - kroner.» 

 

 

(19) Lagmannsretten uttaler at «[h]ovedbeviset» for domfellelsen var «barnas egne forklaringer i 
barneavhørene». 

 

(20) A har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder saksbehandlingen - krenkelse av 
retten til kontradiksjon - og straffutmålingen. A har prinsipalt lagt ned påstand om at både 
lagmannsrettens dom med ankeforhandling og tingrettens dom med hovedforhandling skal oppheves. 

 

(21) Aktor har bestridt at kravet til kontradiksjon er krenket og har særlig vist til at A - gjennom passivitet 
fra hans daværende forsvarers side - må anses for å ha frafalt retten til kontradiksjon. 

 

(22) Mitt syn på saken 
 

(23) Dommeravhørene ble foretatt i medhold av straffeprosessloven § 234 andre ledd, jf. § 239, og 
dokumentert under hoved- og ankeforhandlingene i medhold av § 298. 

 

(24) Den siktede har en grunnleggende rett til - gjennom sin forsvarer - å avhøre vitner mot seg. Det følger 
av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) at det som hovedregel krenker denne 
retten dersom en fellende dom «bare eller i avgjørende grad» baseres på vitneforklaringer fra personer 
som den siktede ikke har hatt anledning til å avhøre eller la avhøre, se blant annet Rt-2004-1789. Om 
gjennomføringen av denne retten ved dommeravhør av barn, heter det i Rt-1999-586 på side 588 til 
589: 

«Det er en grunnleggende regel i straffeprosessen at siktede, gjennom sin forsvarer, skal 
ha hatt mulighet for å avhøre de vitner som føres mot ham, jf EMK artikkel 6 nr 3 bokstav 
d. En slik mulighet hadde siktede reelt sett ikke ved de aktuelle avhørene av fornærmede. 
Som påpekt hadde advokat Holand ikke hatt kontakt med siktede, og han var ikke kjent 
med den forklaring siktede hadde avgitt til politiet. Advokat Holand var derfor avskåret 

HR-2011-182-A - Rt-2011-93 
Side 82 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 14:04 

fra å få stilt fornærmede spørsmål ut fra de faktiske forhold siktede hevdet var riktige. Jeg 
ser ikke bort fra at det i enkelte situasjoner kan være nødvendig å gjennomføre 
barneavhør uten at forsvareren har hatt kontakt med siktede eller mistenkte. Men dersom 
avhøret skal kunne brukes som bevis under hovedforhandlingen - og når avhøret er et 
sentralt bevis i saken - må regelen være at siktede gjennom sin forsvarer, eventuelt 
gjennom et nytt avhør, skal ha hatt mulighet til å avhøre vitnet.» 

 

(25) En domfellelse kan følgelig ikke bare eller i avgjørende grad bygge på et dommeravhør dersom den 
siktede verken har vært til stede under avhøret eller har hatt mulighet til å få stilt spørsmål til vitnet 
gjennom sin forsvarer. Men dersom den siktedes rett til kontradiksjon senere har blitt tilstrekkelig 
ivaretatt gjennom et nytt avhør, vil begge avhør likevel kunne brukes som bevis, jf. Rt-2003-1146 og 
Rt-2010-600. 

 

(26) Som jeg har vært inne på, var A representert ved forsvarer under avhørene i samsvar med 
hovedregelen i § 239 første ledd siste punktum. Men forsvareren hadde ikke hatt mulighet til å 
konferere med ham forut for dommeravhørene, det ble ikke senere foretatt nye avhør av barna hvor A 
gjennom sin advokat fikk anledning til å stille spørsmål, og domfellelsene i både tingretten og 
lagmannsretten bygget i avgjørende grad på dommeravhørene. Dette tilsier som utgangspunkt at det 
var en saksbehandlingsfeil å benytte avhørene som bevis. 

 

(27) Da tiltale ble tatt ut, og advokat Løset ble oppnevnt som offentlig forsvarer, var hun imidlertid ikke 
lenger pålagt taushetsplikt som hindret henne i å konferere med A om dommeravhørene. Det følger av 
straffeprosessloven § 265 at forsvareren etter å ha mottatt sakens dokumenter og påtalemyndighetens 
bevisoppgave, uten unødig opphold skal ta kontakt med den tiltalte og drøfte hvordan forsvaret bør 
føres. Forsvareren skal deretter opplyse om hvilke bevis han eller hun vil føre. Man må kunne 
forutsette at en forsvarer er kjent med mulighetene for å begjære gjentatt dommeravhør når retten til 
kontradiksjon har vært satt til side ved et tidligere avhør, og at vedkommende orienterer klienten om 
denne muligheten. Det er generelt sett ikke for sent å begjære nye dommeravhør etter at tiltale er tatt 
ut. Når dette ikke ble gjort i den foreliggende sak, oppstår spørsmålet om A må anses for å ha oppgitt 
retten til kontradiksjon. Dette reiser i sin tur spørsmål om det er rettslig adgang til å oppgi denne 
retten, eventuelt hva som skal til for at retten skal anses som oppgitt. 

 

(28) Et viktig prinsipp i norsk straffeprosess er at den tiltalte som hovedregel ikke identifiseres med sin 
forsvarer. Utgangspunktet og hovedregelen er videre at rettssikkerhetsgarantiene er indispositive og 
ikke kan oppgis. 

 

(29) Etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) er dette annerledes. EMD har uttrykkelig 
uttalt at den tiltalte i relasjon til EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d om retten til krysseksaminasjon, kan 
identifiseres med sin forsvarer, se Magnus Matningsdal, Siktedes rett til å eksaminere vitner side 93 
med videre henvisninger. Dessuten kan retten til eksaminasjon oppgis - uttrykkelig eller stilltiende. 
Forutsetningen er imidlertid at avkallet har skjedd på en utvetydig måte, se EMDs dom 28. september 
2010 i saken A. S. mot Finland - saksnummer 40156/07 (EMD-2007-40156) - med videre henvisning 
til praksis. Jeg viser til avsnitt 69 til 70 i dommen, hvor følgende er uttalt: 

«69. The second question to be addressed is whether the applicant had, nevertheless, 
waived his right to examine A., the principal witness against him. 
70. Neither the letter nor the spirit of Article 6 of the Convention prevents a person from 
waiving of his own free will, either expressly or tacitly, the entitlement to the guarantees 
of a fair trial. However, such a waiver must, if it is to be effective for Convention 
purposes, be established in an unequivocal manner and be attended by minimum 
safeguards commensurate with its importance. In addition, it must not run counter to any 
important public interest ... .» 

 

(30) Når en prosessuell rettighet følger av EMK, og ikke av interne norske bestemmelser, oppstår 
spørsmålet om også begrensninger i retten som følger av EMK og EMDs praksis, må legges til grunn 
etter norsk rett. Som det går frem av det jeg har sitert fra Rt-1999-586 om gjennomføringen av retten 
til eksaminasjon ved dommeravhør av barn, viser Høyesterett her bare til EMK artikkel 6 nr. 3 
bokstav d, og ikke til interne norske rettsregler. Men også i norsk rett gjelder det et grunnprinsipp om 
rett til kontradiksjon. Etter mitt syn er det derfor ikke naturlig å se det slik at retten til eksaminasjon 
ved dommeravhør av barn alene er forankret i EMK og EMDs praksis, men at den er etablert i et 
samspill mellom norsk rett og de internasjonale menneskerettigheter. 

 

(31) Slik jeg ser det, er det en viss forskjell mellom bruk av dommeravhør og opplesning av 
politiforklaring etter straffeprosessloven § 296 og § 297. Lovens forarbeider bygger på at det er 
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adgang til å lese opp politiforklaringer dersom vilkårene i disse bestemmelsene er oppfylt, jf. 
Ot.prp.nr.35 (1978-1979) side 213-214 sammenholdt med Straffeprosesslovkomiteens innstilling side 
304. På bakgrunn av denne forutsetningen innebærer det en innskrenkende tolking når opplesning 
normalt er utelukket dersom vitnet ikke er til stede i retten og en fellende dom bare eller i avgjørende 
grad må baseres på forklaringer hvor siktede - eventuelt gjennom sin forsvarer - ikke har hatt mulighet 
til å få stilt vitnet spørsmål. Noen tilsvarende forutsetning er det så vidt jeg kan se, ikke gitt uttrykk for 
i relasjon til dommeravhørene. Jeg viser til Ot.prp.nr.33 (1993-1994) side 26 til 27, hvor behovet for 
kontradiksjon tvert imot trekkes frem: 

«Ut fra dette vil man også i fremtiden få enkelte dommeravhør som er foretatt uten at 
forsvareren har vært til stede. ... I slike tilfeller vil forsvareren som nå ha adgang til å se 
videoopptak, evt høre lydopptak eller lese det protokollerte avhøret før 
hovedforhandlingen. Dersom forsvareren mener at det er forhold som ikke er tilstrekkelig 
belyst, vil han kunne ta dette opp med dommeren slik at det eventuelt kan bli holdt et nytt 
avhør. Her må dommeren veie hensynet til at gjentatte avhør såvidt mulig skal unngås av 
hensyn til barnet (jf strpl § 234 annet ledd), mot hensynet til sakens opplysning og 
Menneskerettighetskonvensjonenes krav til en rettferdig rettergang. Det bør legges vekt 
på om det i den konkrete saken må antas å være en belastning for barnet å gjennomgå et 
nytt avhør. Det vil ofte, men ikke alltid være tilfellet. Det bør også legges vekt på om det 
finnes annet vesentlig bevismateriale i saken, noe som vil redusere behovet for nytt avhør, 
jf Rt-1990-319.» 

 

(32) Kontradiksjon er dessuten både innenfor EMK og intern norsk rett en meget viktig rettighet, som må 
praktiseres i samsvar med grunnkravet om en rettferdig rettergang - jf. kravet til «fair trial» i EMK 
artikkel 6 nr. 1. 

 

(33) Man bør på denne bakgrunn etter mitt syn i alle fall være forsiktig med å godta at den tiltalte har gitt 
avkall på retten til kontradiksjon i forbindelse med dommeravhør som følge av forsvarerens 
manglende disposisjoner. Om denne retten er oppgitt, kan dessuten enkelt avklares gjennom spørsmål 
fra retten eller aktor. 

 

(34) I denne sammenheng bemerker jeg at vår sak atskiller seg fra saken S. N. mot Sverige - saksnummer 
34209/96 (EMD-1996-34209) - hvor EMD kom til at retten til kontradiksjon ikke var krenket, idet 
forsvareren for tingsrätten uttrykkelig hadde erklært at han ikke begjærte ytterligere avhør. 

 

(35) Siden et dommeravhør vil kunne tjene som et middelbart - og ofte sentralt bevis - under 
hovedforhandlingen, bør kontradiksjon tilstrebes i størst mulig grad på etterforskningsstadiet, jf. også 
merknaden til § 9 i rundskriv G-1998-70 om forskrift om dommeravhør og observasjon m.m. 

 

(36) I rundskrivet er det videre uttalt at forsvareren som hovedregel ikke kan pålegges taushetsplikt overfor 
sin klient. Så vidt jeg kan se, foreligger det ikke noen uttrykkelig hjemmel for å pålegge forsvareren 
taushetsplikt om det som han selv har sett og hørt under avhøret. Når forsvareren har mottatt utskrift 
av avhøret og/eller video- og lydopptak, har taushetsplikt i praksis vært basert på straffeprosessloven § 
242. Det innebærer at taushetsplikt bare kan pålegges for å unngå «skade eller fare for 
etterforskingens øyemed eller for tredjemann», jf. første ledd første punktum. Av hensyn til retten til 
kontradiksjon er det viktig at forsvareren ikke pålegges taushetsplikt lenger enn strengt nødvendig. Et 
slikt pålegg er dessuten i dårlig samsvar med opplysningsplikten i straffeprosessloven § 245 andre 
ledd i tilfeller hvor den siktede har vært utelukket fra et rettsmøte under etterforskningen. 

 

(37) Disse utgangspunkter ble ikke fulgt i den foreliggende sak. Forsvareren var frem til tiltale ble tatt ut, 
pålagt taushetsplikt overfor A om det som hadde fremkommet ved avhøret, og var derfor avskåret fra 
å drøfte med ham behovet og ønskeligheten av tilleggsavhør. Først da advokat Løset rundt ett år etter 
dommeravhørene ble oppnevnt som offentlig forsvarer og fikk tilsendt sakens dokumenter, hadde A 
reell mulighet til, i samråd med sin forsvarer, å vurdere behovet for ytterligere avhør hvor han 
gjennom forsvareren kunne stille spørsmål til barna. Dette var etter mitt syn svært uheldig. Jeg har 
vanskelig for å se at det var nødvendig å opprettholde taushetsplikten også lenge etter at A var avhørt 
av politiet. Både hensynet til best mulig opplysning av saken, til barna og til As muligheter for å 
gjenoppta kontakten med dem tilsa at det ikke gikk lenger tid enn nødvendig mellom 
dommeravhørene i oktober 2008 og eventuelle nye avhør. Også aktor har under prosedyren for 
Høyesterett gitt uttrykk for kritikk av påtalemyndighetens behandling av saken på 
etterforskningsstadiet. 

 

(38) I en slik situasjon er det etter mitt syn ikke rettferdig - «fair» - å betrakte forsvarerens unnlatelse av å 
begjære tilleggsavhør etter at tiltale var tatt ut som et uttrykk for at A hadde oppgitt retten til 
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kontradiksjon. Han hadde under hele etterforskningen benektet straffeskyld. Hans forsvarer hadde 
også fremsatt kritiske synspunkter på bevisverdien av dommeravhørene. Jeg minner her om det jeg 
tidligere har referert fra anken til lagmannsretten. Gode grunner kunne derfor synes å tilsi at det ble 
avholdt tilleggsavhør. A var imidlertid på denne tiden i ferd med å bygge opp igjen forholdet til sine 
barn, og jeg kan ikke se bort fra at han kan ha kviet seg for å begjære nye avhør i denne sårbare fasen. 
Dersom påtalemyndigheten hadde behov for å få avklart hvorvidt A ville begjære nye avhør, kunne 
dette enkelt ha vært løst ved en forespørsel til advokat Løset. 

 

(39) Min konklusjon er etter dette at var det en saksbehandlingsfeil at dommeravhøret ble brukt som det 
avgjørende bevis i saken. 

 

(40) Det følger av rettspraksis at det stilles små krav til sannsynliggjøring av at manglende kontradiksjon 
kan ha virket inn på resultatet, jf. straffeprosessloven § 343 første ledd og for eksempel Rt-2010-84 
med videre henvisning. Forsvareren har vist til at nye avhør hvor A gjennom sin forsvarer gis 
anledning til å stille spørsmål, vil kunne avdekke hvorvidt barna har vært påvirket av moren, samt 
avklare punkter i forklaringene som fremtrer som inkonsekvente eller diffuse. Tatt i betraktning de 
beskjedne kravene til sannsynliggjøring av at feilen har virket inn, bør lagmannsrettens dom med 
ankeforhandling etter mitt syn oppheves. 

 

(41) I tidligere praksis fra Høyesteretts kjæremålsutvalg er det lagt til grunn at også tingrettens dom med 
hovedforhandling normalt måtte oppheves dersom en alvorlig feil ved lagmannsrettens 
saksbehandling også heftet ved tingrettens behandling, se Rt-2001-304 og Rt-2003-757. Høyesterett i 
avdeling har imidlertid i de senere år gitt uttrykk for et noe endret og mer nyansert syn på dette 
spørsmålet. Jeg viser til avgjørelsen i Rt-2010-600 - som også gjaldt spørsmålet om et dommeravhør 
kunne brukes som bevis under hovedforhandlingen - og hvor det uttales i avsnitt 19 til 21: 

«(19) Spørsmålet er om lagmannsretten - sett i lys av at kravet om kontradiksjon er en 
grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i vår prosessordning - likevel skulle ha opphevd 
tingrettens dom slik at saken kunne få en fullverdig behandling i to instanser. I så fall må 
begge instansers avgjørelser oppheves. 
(20) I forbindelse med en tilsvarende problemstilling der feilen besto i inhabilitet hos 
fagdommeren i tingretten, uttalte førstvoterende i Rt-2004-477 avsnitt 40: 

'Forsvareren har anført at A hadde krav på behandling av narkotikaforbrytelsene i to 
instanser med uhildete dommere, men jeg kan ikke se at vår prosessordning gir ham 
noe absolutt krav på dette. Lovens ordning er at saksbehandlingsfeil som 
utgangspunkt skal kunne repareres i ankeinstansen. Dette er også i samsvar med 
EMK. Jeg vil her vise til Jørgen Aall: Rettergang og menneskerettigheter, 1995.' 

(21) Det som her uttales, må også gjelde for vår sak. Når feilen ved tingrettens dom er 
rettet opp ved dommeravhøret som fant sted 3. desember 2009, og det for øvrig ikke 
hefter mangler av betydning ved gjennomføringen av avhøret og den måten dette ble 
presentert for lagretten på, er det ikke noe som tilsier at lagmannsrettens dom bør 
oppheves.» 

 

(42) Tilsvarende må det i den foreliggende sak kunne legges til grunn at saksbehandlingsfeilen kan rettes 
opp i lagmannsretten ved at det avholdes et tilleggsavhør av barna hvor As rett til eksaminasjon blir 
ivaretatt. Det er ikke anført at det er andre feil ved avhørene. Etter mitt syn må det da være 
tilstrekkelig at lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves. 

 

(43) Jeg stemmer for denne dom: 

Lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves. 
 

(44) Dommer Matheson: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

(45) Dommer Bull: Likeså. 
 

(46) Dommer Normann: Likeså. 
 

(47) Dommer Matningsdal: Likeså. 
 

(48) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

 dom: 
 

Lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves.  
 

HR-2011-182-A - Rt-2011-93 
Side 85 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 15:56 

Menneskerettsdomstolen - Case of SAUNDERS v. THE UNITED 
KINGDOM (Norsk sammendrag) 

Innholdsfortegnelse 
Menneskerettsdomstolen - Case of SAUNDERS v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag) ....... 1 

Innholdsfortegnelse .......................................................................................................................................... 1 
Sakens bakgrunn .............................................................................................................................................. 2 
Klage og kommisjonsbehandling .................................................................................................................... 2 
Domstolens drøftelse og konklusjon ............................................................................................................... 3 

Case of SAUNDERS v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag) 
Side 1 



Utskrift fra Lovdata - 13.11.2014 15:56 

 
Instans Menneskerettsdomstolen - Domstol (Storkammer) - Dom 
Tittel Case of SAUNDERS v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag) 
Dato 1996-12-17 
Publisert EMDN-1991-19187. Reports 1996-VI. 
Saksgang 19187/91 
Viktighetsnivå 1 
Klager Ernest Saunders 
Innklaget Storbritannia 
Konklusjon Krenkelse av artikkel 6-1 ; Økonomisk tap - krav avvist ; Ikke-økonomisk tap - 

konstatering av krenkelse tilstrekkelig ; Saksomkostninger og utgifter delvis tilkjent - 
Konvensjonsprosess. 

Votum Separat votum. 
Artikler/stikkord   EMK art 6-1 ;  EMK art 41 - art. 6(1) - bruk i straffesak av forklaringer som tiltalte hadde 

vært tvunget til å avgi til myndighetene; konvensjonsstridig 
Rettspraksis Deweer v. Belgium judgment of 27 February 1980 no.  6903/75, Series A no. 35, pp. 21-

24, paras. 42-47 ; Funke v. France judgment of 25 February 1993 no.  10828/84, Series A 
no. 256-A, p. 22, para. 44 ; Fayed v. the United Kingdom judgment of 21 September 1994 
no. 17101/90, Series A no. 294-B, p. 47, para. 61, p. 48, para. 62 ; John Murray v. the 
United Kingdom judgment of 8 February 1996 no.  18731/91, Reports of Judgments and 
Decisions 1996-I, p. 49, para. 45, p. 52, para. 56 

 
 
 
Sakens bakgrunn 

Saunders var britisk statsborger og direktør i bryggeriet Guinness PLC. I april 1986 kjøpte Guinness 
konkurrenten Distillers PLC etter langvarig kamp med Argyll Group PLC om overtakelsen. I desember 1986 
foretok inspektører fra det britiske handels- og industridepartementet undersøkelser som følge av påstander om 
at Guinness under overtakelsesprosessen hadde holdt verdien av sine aksjer på et kunstig høyt nivå gjennom 
ulovlige støtteoppkjøp. I første halvår av 1987 ble Saunders avhørt av inspektørene ved flere anledninger. 
Saunders var pålagt gjennom lov å svare på de spørsmål inspektørene stilte ham. Brudd på forklaringsplikten 
var «contempt of court» (forakt for retten) i britisk rett, som kunne medføre bøtestraff eller to års fengsel. 

I januar 1987 meldte inspektørene at de hadde funnet bevis for mulige straffbare forhold. Utskrifter og 
dokumenter fra avhørene med Saunders ble oversendt påtalemyndigheten, som igjen sendte saken videre til 
politiet for politietterforskning. 

Saunders ble tiltalt for flere tilfeller av ulovlig regnskapsførsel, tyveri og bedrageri. Saunders og flere andre 
ble stilt for retten i april 1989. Under straffesaken anmodet forsvaret retten om å avvise avhørsmaterialet for det 
åttende og niende avhøret med inspektørene, noe retten fant grunn til å etterkomme. 

Under rettssaken nektet Saunders straffskyld. Aktoratet forsøkte å bevise straffbare forhold mot ham ved å 
legge frem utskriftene fra avhørene med inspektørene. Ved ett tilfelle under rettssaken leste aktoratet i tre dager 
opp Saunders forklaringer. I august 1990 ble Saunders domfelt for tolv av femten tiltalepunkter. Han ble dømt 
til fem års fengsel. I mai 1991 avviste Court of Appeal anken på alle punkter bortsett fra ett, men satt ned 
straffen til to og et halvt års fengsel. I juli 1992 avviste House of Lords videre anke. 

I desember 1994 besluttet Secretary of State å henvise saken tilbake til Court of Appeal på bakgrunn av nytt 
bevismateriale. Den 27. november 1995 avviste Court of Appeal igjen ankebegjæringen, og avskjærte den 6. 
desember 1995 også muligheten for ny anke til House of Lords. 

 
Klage og kommisjonsbehandling 

Saunders klaget saken inn for Kommisjonen 20. juli 1988. Han hevdet at bruken av de forklaringene han 
hadde gitt til inspektørene fra Handelsdepartementet under trussel om straff frakjente han muligheten for en 
«rettferdig rettergang» i art. 6(1)s forstand. 
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I sin rapport av 19. mai 1994 fant Kommisjonen (dissens 14-1) at art. 6(1) var krenket. Saken ble henvist til 
Domstolen av Kommisjonen og den britiske regjering. 

 
Domstolens drøftelse og konklusjon 

Art. 6(1): Domstolen begynte først med å fastslå at det ikke var dens oppgave å vurdere 
konvensjonsmessigheten av den administrative undersøkelse foretatt av departementet; denne falt uansett 
utenfor anvendelsesområdet til art. 6(1). 

Domstolen understreket at vernet mot selvinkriminering var en allment anerkjent internasjonal standard på lik 
linje med retten for tiltalte til å nekte å forklare seg for retten. Retten til ikke å inkriminere seg selv hadde nær 
sammenheng med uskyldspresumsjonen i art. 6(2), og var også en følge av respekten for tiltaltes ønske om å 
forholde seg taus. Domstolen slo altså fast at vernet mot selvinkriminering var beskyttet av art. 6(1). Domstolen 
gikk deretter over til å vurdere om vernet mot selvinkriminering var krenket i det konkrete tilfellet. 

Etter rettens oppfatning berodde dette på den bruk aktoratet hadde gjort av de forklaringer klager hadde vært 
tvunget til å avgi til departementets inspektører. Det var etter Domstolens mening irrelevant om materialet i seg 
selv innebar en selvinkriminering eller ikke; det var aktoratets bruk - og denne bruken alene - som var 
avgjørende for om selvinkrimineringsvernet var krenket. Retten til ikke å inkriminere seg selv kunne ikke med 
rimelighet kun omhandle for eksempel direkte skylderkjennelser eller andre uttalelser som var umiddelbart 
selvinkriminerende, idet selv bevis som tilsynelatende var helt nøytrale kunne formidles av aktoratet på en slik 
måte under rettssaken at aktoratets sak ble styrket. 

I denne saken fant Domstolen at aktoratet hadde brukt klagers tidligere forklaringer på en inkriminerende 
måte for å reise tvil om tiltaltes ærlighet samt å fastslå at tiltalte hadde vært involvert i ulovlige støtteoppkjøp 
av aksjer. Retten bemerket at deler av utskriftene fra avhørene var blitt lest opp for juryen tross tiltaltes 
protester. Det hadde derfor skjedd et brudd på vernet mot selvinkriminering. Allmennhetens interesse i å 
bekjempe slik kriminalitet det var tale om å dømme klager for, kunne ikke være et moment for å legitimere 
bruken av forklaringene, særlig fordi de var avgitt under trussel om straff. 

Domstolen (dissens 16-4) fant at prinsippet om «rettferdig rettergang» i art. 6(1) var krenket. Fire stemte mot; 
tre andre dommere kom med tilleggsbemerkninger. Det var imidlertid enighet blant medlemmene av 
Domstolen at vernet mot selvinkriminering var beskyttet av art. 6(1). 

Art. 50: Domstolen tilkjente ikke klager erstatning for økonomisk tap, idet den bemerket at den ikke kunne 
spekulere i om straffesakens utfall ville blitt et annet dersom aktoratet ikke hadde gjort bruk av forklaringene. 
Det at art. 6(1) var funnet krenket kunne ikke tas til inntekt for en slik løsning. 

Domstolen fant heller ikke å kunne tilkjenne klager erstatning for ikke-økonomisk skade, idet den mente 
Domstolens konklusjon ga klager tilstrekkelig oppreisning. 

Domstolen tilkjente likevel klager 75 000 pund til dekning av klagers utgifter i forbindelse med sakførselen 
for Strasbourg-organene. 
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