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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av tema og problemstilling 

Temaet for denne oppgaven er i hvilken utstrekning påtalemyndigheten kan benytte seg av 

en tidligere avgitt politiforklaring som bevis i en straffesak ved å lese forklaringen opp for 

retten. 

 

Selv om partene i en straffesak har en stor grad av frihet når det gjelder hvilke bevis de 

ønsker å føre, har man i norsk rett ikke en full frihet til å føre alle typer bevis. Av og til har 

retten plikt til å avskjære bestemte bevis, og andre ganger har den adgang til å avskjære 

bevis.1 Denne oppgaven baserer seg på et bevis som retten, etter en nærmere vurdering, i 

visse tilfelle har adgang til å avskjære. 

  

En straffesak vil alltid innledes med en etterforskning. I den forbindelse blir det som regel 

opptatt en rekke politiforklaringer, både fra personer som er mistenkt i saken og fra 

personer som har vært vitner til den aktuelle hendelse. Hvis det senere blir tatt ut tiltale og 

reist straffesak, vil de som har avgitt disse politiforklaringer måtte møte i retten og avgi 

sine forklaringer. I norsk rett gjelder det et prinsipp om bevisumiddelbarhet som går ut på 

at alle bevis i en sak må fremlegges umiddelbart for den dømmende rett. Dette prinsipp 

suppleres av et prinsipp om muntlighet, siden en umiddelbar fremleggelse av vitnebeviset 

fordrer at dette gjøres muntlig. Men som vi skal se i denne oppgaven vil det forekomme en 

rekke tilfeller der en umiddelbar bevisføring av de avgitte politiforklaringer ikke vil være 

mulig. Da oppstår spørsmålet om det i visse tilfeller vil være adgang til å lese opp disse 

forklaringer for retten, og derved bryte med prinsippet om bevisumiddelbarhet og 

prinsippet om muntlighet. 

 
                                                 
1 Hov, 1999, bind I, s. 229 flg. 
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Det rettslige grunnlaget for en slik opplesningsadgang har man i Straffeprosessloven2 § 290 

når det gjelder opplesning av forklaring fra tiltalte og i §§ 296, 2. ledd og 297, 1. ledd når 

det gjelder opplesning av vitners forklaring. Ordlyden i de nevnte bestemmelsene åpner for 

en vid adgang til å benytte seg av en slik opplesning under hovedforhandlingen. Denne 

adgangen reiser spørsmål i forhold til regler siktede er tildelt i en straffesak etter 

internasjonale menneskerettigheter. 

 

Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon3 gir siktede i en straffesak en rekke 

rettigheter som skal ivareta hans interesser under saksgangen. Et grunnleggende krav til 

saksbehandlingen er at rettergangen skal være rettferdig. Dette fremkommer av 

EMK art. 6 nr. 1 og gjelder som et overordnet prinsipp i både sivil- og straffesaker. 

Art. 6 nr. 3 bokstav a-e inneholder visse minimumsrettigheter som siktede skal garanteres. 

En av disse, bokstav d, gir siktede rett til å få innkalt og ført vitner på samme vilkår som 

påtalemyndighetene, og bli gitt anledning til å eksaminere de vitner som 

påtalemyndigheten fører mot ham.  

 

Spørsmålet som jeg skal forsøke å besvare i denne oppgaven er om straffeprosesslovens 

regler om adgangen til å lese opp politiforklaringer i retten er i strid med EMK art. 6 nr. 3 d 

om siktedes rett til en kontradiktorisk saksbehandling. 

 

1.2 Avgrensninger  

EMK art. 6 nr. 3 d gir siktede to ulike rettigheter når det gjelder vitneføring. Den ene er 

retten til å få føre vitner på samme måte som aktoratet. Den andre er retten til å 

kryssforhøre de vitner som blir ført mot ham. Det er spesielt regelen om siktedes rett til 

krysseksaminasjon som har vært påberopt i saker for Den Europeiske 

                                                 
2 Lov av 22.mai 1981 nr. 25, Lov om rettergangsmåten i straffesaker, heretter vist til som strpl. 
3 Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon av 1950 (”European Convention on Human Rights”), 

heretter vist til som EMK. Ratifisert av Norge 15.januar 1952 
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menneskerettighetsdomstol. 4 Det samme har vært tendensen i norsk rett. Dette indikerer at 

det er denne av de to regler som skaper de største spenninger i forholdet mellom de 

internasjonale regler og konvensjonsstatenes interne rett. 5 Det er således denne rettigheten 

for siktede som ligger til grunn for avhandlingen.  

 

Det er flere bestemmelser som gir påtalemyndighetene anledning til å lese opp tidligere 

avgitte forklaringer for retten. I tillegg til de allerede nevnte bestemmelser om adgangen til 

å lese opp tiltaltes og vitners forklaringer har man bestemmelser som regulerer adgangen til 

å lese opp forklaringer tatt opp ved dommeravhør i strpl. § 298, og adgang til å lese opp 

forklaringer avgitt av såkalte sakkyndige i strpl. § 299. Jeg vil ikke behandle disse 

bestemmelser i oppgaven, men konsentrere meg om strpl. § 290 og §§ 296-297. 

 

  

1.3 Oppbygging av oppgaven 

Hoveddelen av avhandlingen vil bestå i en behandling av de regler for opplesning av 

vitneforklaringer som følger av straffeprosessloven og av EMK. Først vil jeg i kapittel 5 gi 

en gjennomgang av konvensjonens bestemmelser og rettspraksis som bygger på dem, før 

jeg i kapittel 6 ser på de ulike bestemmelser som følger av straffeprosessloven og 

Høyesterettspraksis. I kapittel 6 vil det så følge en sammenlikning av norsk rett og 

internasjonale regler for å søke å svare på om straffeprosesslovens regler er i strid med 

siktedes rettigheter etter konvensjonen og derved i strid med våre folkerettslige 

forpliktelser, eller om det på grunnlag av rettspraksis kan sies å være samsvar mellom 

reglene til tross for ulik ordlyd. 

 

                                                 
4Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol, heretter vist til som EMD  
5 Jfr. Aall, 1996, 388 
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1.4 Rettskildebildet 

Jeg vil her bare gjennomgå de rettkildefaktorer som er av relevans for besvarelsen av 

oppgaven. 

 

1.4.1 Lovgrunnlaget 

Straffeprosessloven kapittel 22 inneholder flere bestemmelser som omhandler adgangen til 

å lese opp politiforklaringer for retten. I tråd med tradisjonell rettskildelære vil jeg ta 

utgangspunkt i de aktuelle bestemmelsers ordlyd når jeg drøfter hvordan 

opplesningsadgangen er etter norsk rett. 

 

1.4.2 Rettspraksis 

Det finnes en utstrakt rettspraksis angående oppgavens problemstilling, både norsk 

Høyesterettspraksis og internasjonal konvensjonspraksis. Når jeg skal se på om norsk rett 

er i samsvar med de internasjonale regler, vil utgangspunkt for drøftelsen være norsk 

rettspraksis. Hos oss har rettspraksis en stor betydning som rettskildefaktor.6  

 

Internasjonal rettspraksis vil bli grundig gjennomgått i oppgaven. Som vi skal se er dette en 

faktor som i stor grad er trukket inn i moderne Høyesterettsavgjørelser, enten som 

støtteargument til en tolkning av de norske bestemmelser, eller som selvstendig moment 

der man ved en vanlig tolkning av ordlyden av de norske bestemmelser ikke får noe sikkert 

tolkningsresultat. Internasjonal rettspraksis er i seg selv ingen rettskildefaktor i tradisjonell 

forstand, men som vi skal se har praksis ved blant annet EMD likevel fått en viktig rolle 

når det gjelder tolkning av nasjonale bestemmelser. Spesielt på straffeprosessens område 

har dette vært tilfelle. 

 

                                                 
6 Eckhoff, 2000, s. 159 
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1.4.3 Juridisk teori og reelle hensyn 

Den rettslige problemstilling om adgangen til å lese opp politiforklaringer for retten, har 

vært hyppig diskutert i juridisk teori. Dette gjelder både i Norge og internasjonalt. Til tross 

for et stort kildetilfang i juridisk teori, hersker det en rekke ulike meninger.  

 

Selv om man benytter seg av rettsmaterialet som er beskrevet ovenfor er det ikke sikkert at 

man kan trekke sikre slutninger om hvor langt man skal tillate at politiforklaringer leses 

opp for retten. Man må derfor finne frem til lovlige relevante hensyn, se på hvilke 

slutninger disse gir grunnlag for, samt hvilken vekt disse er tillagt. I denne oppgaven vil de 

fleste reelle hensyn som blir fremhevet være hensyn som sikter på å ivareta siktedes 

rettigheter. Men man vil også måtte trekke inn hensyn som ivaretar andre interesser, så som 

fornærmet i saken, vitner og liknende. 

 

1.5 Kort om menneskerettighetskonvensjonens stilling i norsk rett 

1.5.1 To utgangspunkt 

Menneskerettighetskonvensjonens stilling i norsk rett må særlig sees i lys av to ulike 

regelsett. For det første er det grunnlovsfestet i § 110 c første ledd at ”(d)et paaligger 

Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.” Dette er en helt 

generell henvisning til menneskerettskonvensjoner. Ved å grunnlovsfeste en slik 

henvisning sender man ut et tydelig signal, både nasjonalt og internasjonalt, om at 

menneskerettighetene blir tillagt stor vekt i norsk rett. I annet ledd slås det fast at de 

”(n)ærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes i Lov.”7  

 

                                                 
7 Grunnloven av 17. mai 1814. § 110 c ble tilføyd ved grlbest. 15 juli 1994 nr 675 
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Det følger for det andre av menneskerettsloven at fire konvensjoner8 med tilhørende 

protokoller er inkorporert9 i norsk rett. Lovens § 1 har fått en generell formålsformulering: 

 

”Lovens formål er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett.” 

 

 Denne formuleringen ble valgt for å understreke at andre menneskerettskonvensjoner som 

ikke er inkorporert, også skal regnes for tungveiende rettskilder.10

 

1.5.2 Prinsippene om presumsjon og forrang 

Dersom det skulle dukke opp et spørsmål om motstrid ved anvendelsen av norsk rett og 

folkerett, er det i Norge utviklet et tolkningsprinsipp som går ut på at norsk rett så vidt 

mulig skal fortolkes på en måte som stemmer overens med folkeretten. Kan en norsk regel 

tolkes på flere måter, men bare en av dem er i samsvar med den aktuelle folkerettslige 

regel, vil dette tolkningsresultatet bli valgt. Domstolene vil også strekke seg relativt langt 

for å tolke norske lovbestemmelser slik at de ikke kommer i konflikt med Norges 

folkerettslige forpliktelser.11 Ved tolkningen er det de tradisjonelle norske 

rettskildefaktorene som legges til grunn.12

 

Dersom det ikke er mulig å tolke seg bort fra en eventuell motstrid mellom norsk rett og 

internasjonal rett, må man falle tilbake på menneskerettsloven § 3. Bestemmelsen fastslår 

uttrykkelig at de konvensjoner og protokoller som nevnes i § 2 skal gå foran andre 

                                                 
8 Henholdsvis Den Europeiske menneskerettskonvensjon av 1950, Den internasjonale konvensjon om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 1966, Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter av 1966 og Barnerettskonvensjonen av 1989. 
9 Inkorporasjon, innlemmelse av fremmed rett i et lands interne rett, ved at det i norsk lov henvises til en 

internasjonal traktat og på den måte gjør den til norsk rett. 
10 Jfr. Ot.prp. nr 3 (1989-99), s. 60 
11 Se Aall, 1996, s. 74 flg.  
12 Se Møse, 2002, s. 183 
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bestemmelser i lovgivningen ved motstrid.13 De internasjonale menneskerettighetene har 

derfor forrang der de står i konflikt med norske rettsregler på disse områder. 

 

1.5.3 Straffeprosess 

På straffeprosessens område er forholdet mellom folkeretten og norsk rett klart. Strpl. § 4 

slår fast at:  

 

”Lovens regler gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av 

overenskomst med fremmed stat.”  

 

Ordlyden her innebærer at EMK er direkte inkorporert i norsk straffeprosess, med den 

virkning at de i tillegg til å supplere lovgivningen også vil få forrang ved en eventuell 

motstrid.14

 

Denne regelen om forrang for menneskerettighetene på straffeprosesslovens område kom 

allerede ved straffeprosessloven i 1981. Menneskerettighetene har derfor vært et anerkjent 

regelverk i straffeprosessen i lang tid før menneskerettsloven kom i 1999. Selv om det 

tidligere var konstatert forrang etter strpl. § 4, vil menneskerettighetene samlet bli styrket 

ved en generell forrangsbestemmelse i menneskerettighetsloven § 2.  

2 Straffeprosessuelle grunnprinsipper 

2.1 Innledning 

Prosesslovgivningen består i sin helhet av ulike saksbehandlingsregler. Men noen av disse 

saksbehandlingsreglene blir ansett for å være så viktige at de fungerer som grunnprinsipper 

                                                 
13 Møse, 2002, s. 183 
14 Aall, 1996, s. 71 
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for prosessen. Med grunnprinsipper menes, med få eller ingen unntak, regler som ligger til 

grunn på alle de ulike stadier i saksbehandlingen. Bak disse prinsipper ligger en forestilling 

om at dersom vår prosess, både sivil- og straffeprosess, gjennomfører disse prinsippene har 

vi oppnådd en prosess som tilfredsstiller de krav man stiller til materiell riktighet, hurtig 

saksgang og hensynsfull behandling av sakenes parter.15

 

Det er visse særpreg som kjennetegner straffeprosessen og som preger utformingen av 

prinsippene. Straffesaker er en ”toleddet” prosess i den forstand at det skjer en behandling 

av saken i to deler, en utenfor domstolene og en for domstolene.16 For eksempel vil en 

etterforskning av en mistenkt være en prosess som foregår uten å trekke domstolene inn i 

bildet.17  Det er ikke bare ved behandlingen for retten siktede vil være beskyttet av 

grunnprinsipper. Selv på etterforskningsstadiet vil den som er gjenstand for 

etterforskningen ha behov for visse rettigheter. Det er ikke gitt at de ulike prinsipper er like 

fremtredende og viktige på de forskjellige stadier av straffesaken.  

 

Også internasjonalt er det utviklet straffeprosessuelle grunnprinsipper. 

Konvensjonsorganene har ved dynamisk tolkning18 utledet viktige grunnprinsipper av 

begrepet ”fair trial” i EMK art. 6 nr. 1.19 To av disse prinsippene, prinsippet om 

bevisumiddelbarhet og prinsippet om likhet, er av særlig betydning for tolkningen av retten 

siktede er tillagt etter artikkel 6 nr. 3 d. Jeg vil minne om at når jeg i oppgaven snakker om 

bevisumiddelbarhet, vil dette prinsippet også omfatte et prinsipp om muntlighet. Disse 

prinsipper er også blant grunnprinsippene i norsk straffeprosess.  
                                                 
15 Hov, 1999 bind I, s. 74 
16 Hov, 1999 bind I, s. 74 
17 Unntak må her gjøres for visse typer tvangsmidler som ikke påtalemyndighetene har hjemmel for å 

iverksette.  
18 Et prinsipp som er blitt utviklet av EMD og som tar sikte på å sikre konvensjonens formål om å effektivt 

beskytte de rettigheter den angir. Prinsippet innebærer at rettighetene til enhver tid må tolkes i lys av 

samfunnsutviklingen. Tanken bygger på at konvensjonen hele tiden skal være et ”levende instrument” og ikke 

stivne i gammel tankegang, se Møse, 2002, s. 102 
19 Se ang. begrepet ”fair trial” punkt 3.1 
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2.2 Prinsippet om bevisumiddelbarhet 

Bevisumiddelbarhetsprinsippet gjør seg gjeldende i både sivil- og straffeprosessen, og betyr 

at bevisførselen skal foretas umiddelbart for den dømmende rett.20  

 

Begrunnelsen for bevisumiddelbarhetsprinsippet er at det umiddelbare bevis er bedre enn 

det middelbare.21 Å få høre den muntlige forklaring fra tiltalte eller vitner gir mange 

nyanser som kan gå tapt i en skriftlig gjengivelse. Når vitner avhøres direkte for retten 

avkortes beviskjeden og risikoen for feilkilder og andre usikkerhetsmomenter reduseres.22 

Retten, tiltalte ved sin forsvarer og aktor vil kunne få avklart nærmere eventuelle uklare 

punkter i forklaringen, avdekket svakheter i den m.v. Retten kan derved danne seg et mer 

sikkert og fullstendig inntrykk av bevisene i saken som skal legges til grunn for 

avgjørelsen. Det kan dog ikke utledes at det er i strid med prinsippet å tillate middelbar 

bevisføring hvor det umiddelbare ikke kan skaffes. Man skal kreve det beste hvis det er 

tilgjengelig, men kan man ikke få det beste, må man nøye seg med det nest beste. Heller 

ikke er prinsippet i veien for at man kan bruke et middelbart bevis som supplement til det 

umiddelbare.23 En god prosessording skal sikre at saken blir best mulig opplyst. Målet må 

være å oppnå et materielt riktig resultat. 

 

 Prinsippet må sees i sammenheng med muntlighetsprinsippet24 som gir anvisning på at det 

bevismaterialet som skal fremføres for den dømmende rett har en overveiende muntlig 

form.25 Men muntlighet er ikke ensbetydende med bevisumiddelbarhet. Under 

ankeforhandling for Høyesterett vil selve forhandlingen være muntlig, men det finner som 

regel ikke sted noen umiddelbar bevisførsel. Bevisførselen skjer ved opplesning fra 

                                                 
20 Hov, 1999 bind I, s. 85 
21 Andenæs, 2000, s. 360 
22 Bukh, 1998, s. 77 
23 Andenæs, 2000, s. 361 
24 Etter vår prosessordning er hovedforhandlingen i straffesaker som hovedregel muntlig jfr. strpl. 278 
25 Hov, 1999, bind I, s. 84 
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saksdokumentene, jfr. strpl. § 340.26 Hovedreglen om bevisumiddelbarhet gjelder således 

bare ved behandling i tingretten og i lagmannsretten.  

 

En av betenkelighetene som kan stilles til et prinsipp om umiddelbar bevisføring er at det 

fører til en tidkrevende, dyr og svært belastende behandling av straffesaker.27 Derfor åpner 

de aller fleste straffesystemer opp for unntak der dette må anses nødvendig. Hos oss har vi 

blant annet adgangen til å i visse tilfelle kunne lese opp en tidligere avgitt politiforklaring 

for retten. 

 

2.3 Prinsippet om partenes likestilling 

Før jeg redegjør for hva likestillingsprinsippet går ut på er det naturlig å ta utgangspunkt i 

at annet viktig prinsipp for vår prosessordning, nærmere bestemt anklageprinsippet. Dette 

prinsippet kommer til uttrykk i strpl. § 63 som lyder: 

 

”Domstolene trer bare i virksomhet etter begjæring av en påtaleberettiget, og deres 

virksomhet opphører når begjæringen blir tatt tilbake.”  

 

Lovgiver har også trukket den konsekvens av anklageprinsippet at det er 

påtalemyndigheten som trekker opp rammene for straffesaker, jfr. strpl. § 38.28

 

Loven gir siktede visse rettigheter som part, se strpl. §§ 82-83. Parten på den andre siden er 

fornærmede eller påtalemyndigheten. I forarbeidene til strpl. av 1887 het det at de to parter 

skulle være likestilte.29 Men noen virkelig likestilling mellom siktede og 

påtelemyndigheten er ikke gjennomført, og er vel heller ikke mulig å gjennomføre. Som 

                                                 
26 Andenæs, 2000, s. 360 
27 Trechsel, 2005, s. 305 
28 Hov, 1999, bind I, s. 88 
29 Se Motiver til Jurykommisjonens innstilling s. 478 (Indstilling fra Jurykommissjonens indeholdende 

Udkast til Lov om Rettergangsmaaden i Straffesager, 1885) 
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nevnt ovenfor er det påtalemyndigheten som avgjør tiltalen mot siktede. Det er også de som 

i de fleste saker er den påtaleberettiget som gjør at retten trer i kraft. I norsk rett har vi et 

prinsipp om ubetinget offentlig påtale, strl. § 77.30 Det betyr at påtalemyndigheten kan 

begjære påtale etter strpl. § 63 uavhengig om fornærmede i straffesaken er villig til å gjøre 

dette. Noen unntak finnes, men disse kommer jeg ikke nærmere inn på. Dette stiller 

naturlig nok påtalemyndigheten, som part, mye sterkere under hovedforhandling enn 

siktede vil være.  

 

Siktede er dessuten ikke bare part i saken, han er også et viktig bevismiddel. Hans 

forklaring er ofte det viktigste bevis i saken. Det er videre han som skal sone straffen hvis 

resultatet blir domfellelse. Dessuten har påtalemyndighetene adgang til å begjære 

tvangsmidler som fengsling, ransaking og beslag overfor siktede. En tilsvarende rett har 

siktede selvsagt ikke overfor påtalemyndigheten.31

 

Men det er ikke alle brudd på likhet mellom partene som er til ulempe for siktede. Mens 

forsvareren ene og alene kan konsentrere seg om siktedes interesser, skal 

påtalemyndighetene under etterforskningen trekke frem de forhold som både er til siktedes 

fordel og til siktedes ulempe, jfr. strpl. § 226, 3. ledd. Det stilles derved et krav om 

objektivitet fra påtalemyndighetenes side.  

 

Fulle partsrettigheter får den mistenkte når han i ord eller gjerning blir siktet, jfr. 

strpl. § 82.  

 

Også etter EMK gjelder det et prinsipp om likhet mellom partene, skjønt dette ikke 

uttrykkelig fremgår av art. 6. Men i følge konvensjonspraksis følger dette likhetsprinsipp 

av den overordnede retten til rettferdig rettergang. Prinsippet går i korte trekk her ut på at 

                                                 
30 Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1909 nr. 10 
31 Andenæs, 2000, s. 38-39 
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hver part må ha en rimelig mulighet til å presentere sin sak, herunder føre bevis, under 

forhold som ikke stiller ham dårligere enn motparten.32

 

2.4 Prinsippet om kontradiksjon 

Retten til kontradiksjon går i korthet ut på at partene gis adgang til å kommentere og 

imøtegå hverandres anførsler og bevis, samt å kunne fremsette motanførsler og motbevis. 

For at retten skal ha noe for seg, må partene både gjøres kjent med hva motparten anfører, 

samt gis tid og anledning til å fremsette bemerkninger.  

 

I straffesaker er retten til å ta til motmæle uttrykkelig slått fast i 

strpl. § 92, 1. ledd 2. punktum. At domstolsbehandlingen bygger på et prinsipp om 

kontradiksjon, er ingen nødvendig følge av anklageprinsippet. Man kan godt ha et 

anklageprinsipp uten at tiltalte får anledning til å forsvare seg. Men når man har bestemt 

seg for å organisere straffeprosessen som en partsprosess, er det først og fremst for å legge 

forholdene til rette for en kontradiktorisk behandling.33  

 

Det kontradiktoriske prinsipp har i utgangspunktet størst betydning for den 

strafforfølgningen rettes mot. Han skal få rett til å imøtegå det som påtalemyndighetene 

anfører. Man kan også si at dette er til hjelp mot den tidvis manglende likestilling mellom 

partene. Men prinsippet innebærer selvsagt også at påtalemyndighetene har anledning til å 

imøtegå det som blir anført av tiltalte. 

 

At retten til kontradiksjon blir effektiv er forsøkt ivaretatt gjennom flere regelsett. En av de 

viktigste reglene er retten til forsvarer. Det vil ofte ikke være noe reelt innhold i retten til å 

ta til motmæle dersom man ikke får hjelp av en med juridiske kunnskaper. En annen viktig 

rett er at siktede som utgangspunkt skal innkalles til alle rettsmøter. Dette fremgår rent 

generelt av strpl. § 86, 1. ledd, og er dessuten sagt særskilt i strpl. § 243 under 

                                                 
32 Møse, 2002, s. 339 
33 Hov, 1999, bind I, s. 76 
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etterforskning og i strpl. § 275 under hovedforhandling.34 Her må man trekke en parallell 

til prinsippet om partsoffentlighet. Prinsippet om partsoffentlighet går ut på at partene har 

adgang til å være til stede ved alle rettsmøter og til å gjøre seg kjent med alle dokumenter i 

saken. Uten prinsippet om partsoffentlighet har man ikke noen virkelig gjennomføring av 

det kontradiktoriske prinsipp. Det er ikke nok at en part får uttale seg, hvis han ikke får 

kjennskap til, og dermed adgang til å imøtegå, det som blir anført mot ham.35

 

Det kontradiktoriske prinsipp er ikke i sin generelle form fastslått av EMK. Men 

art. 6 nr. 3 d omhandler en viktig side av prinsippet, siktedes rett til å krysseksaminere 

vitner som blir ført av påtalemyndigheten. Retten til kontradiksjon er av EMD sett som et 

sentralt element i retten til ”fair trial”.36   

 

 

Straffeprosessloven inneholder heller ingen regel som uttrykkelig og på generelt grunnlag 

fastslår det kontradiktoriske prinsipp. Flere av lovens bestemmelser forutsetter imidlertid 

en slik rett for siktede, se f.eks. reglene i kap. 10 om vitneførsel, kap. 18 om 

etterforskningen og kap. 21 og 22, som omhandler henholdsvis forberedelse og 

gjennomføring av hovedforhandlingen. Konvensjonskravet om rettferdig rettergang har ført 

til at det kontradiktoriske prinsipp har fått spille større rolle i norsk rettspraksis enn 

tidligere. Det ledende syn er at det ikke kan treffes materielle avgjørelser i en straffesak 

uten at siktede er gitt anledning til å kommentere påtalemyndighetenes anførsler og bevis.37

                                                 
34 Hov, 1999, bind I, s. 76 
35 Andenæs, 2000, s. 148 
36Jebens, 2004, s. 233-234. 
37 Jebens, 2004, s. 236 
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3 EMK art. 6 

3.1 Retten til en rettferdig rettergang 

EMK inneholder visse rettigheter som både gjelder i straffesaker og i sivile saker. Et 

grunnleggende krav ved all behandling for retten er at rettergangen skal være rettferdig. 

Dette er slått fast som overordnet prinsipp i EMK art. 6 nr 1, 

 

”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 reasonable time by an impartial 

tribunal established by law.”  

 

De konkrete kravene denne bestemmelsen stiller er rettet mot avgjørelsesorganets 

saksbehandling. 

 

At prinsippet har status som et overordnet prinsipp, vil få følger for tolkningen av siktedes 

minimumsrettigheter og retten til kontradiksjon. 

 

3.2 Retten til vitneavhør 

Den engelske originalversjonen av art. 6 nr. 3 d lyder som følger: 

 

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

(…) 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”.38  

 

Retten til vitneavhør er av en annen karakter enn de som følger av art. 6 nr. 1, ved at den 

fungerer som en presisering av prinsippet om rettferdig rettergang. Retten er ikke 

                                                 
38 Som sagt under punkt 1.2 vil jeg begrense oppgaven til å gjelde siktedes rett til kryssforhør av de vitner 

aktoratet fører mot ham. 
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selvstendig i samme grad som rettighetene i art. 6 nr. 1 og er mer et eksempel på noe av det 

som må være oppfylt for at retten til en rettferdig rettergang skal være overholdt. 

En konsekvens av at retten til rettferdig rettergang må anses som et overordnet prinsipp er 

at art. 6 nr. 3 d må tolkes i lys av prinsippet. Det kan føre til en innskrenkende tolkning av 

art. 6 nr. 3 d,39 selv om formuleringen ”minimum rights” peker i retning av at det ikke er 

rom for en innskrenkende tolkning av reglene.40 Hvorvidt rettergangen har vært 

konvensjonsmessig beror således ikke bare på om minsterettighetene er overholdt, men om 

rettsaken totalt sett kan sies å ha tilfredsstilt kravet til rettsferdig rettergang. Selv om det 

isolert sett er skjedd et brudd på rettighetene som følger av art. 6 nr. 3 d, vil siktedes 

rettergang likevel samlet kunne tilfredsstille konvensjonens krav. 

 

3.3 Hvem er å anse som vitner i EMKs forstand 

Hvem som omfattes av vitnebegrepet trenger en nærmere redegjørelse. Det vil avgjøre 

rekkevidden av siktedes rettigheter etter EMK art. 6 nr. 3 d. Vitnebegrepet vil bestemme 

hvem siktede vil kunne kreve å få krysseksaminert.41

 

EMD har i sin praksis uttalt at som et generelt utgangspunkt vil et autonomt vitnebegrep 

ligge til grunn.42 Det autonome tolkningsprinsippet går ut på at sentrale ord og uttrykk i 

EMK har et selvstendig innhold, som i utgangspunktet er uavhengige av hvordan begrepet 

er betegnet i nasjonal lovgivning.43  

 

Uttrykket ”vitner” i art. 6 nr. 3 d sikter ikke til hvilken prosessuell stilling vedkommende 

har i saken. I tillegg til forklaringer fra utenforstående vitner, omfatter bestemmelsen også 

                                                 
39 Jebens, 2004, s. 314 
40 Se Aall, 1996, s. 333 
41 Bukh, 1998, s. 71 
42 Jfr. Kostovski mot Nederland, A 166, 1989, se særlig avsnitt nr. 40 
43 Som følge av dette vil ikke domstolen være bundet av hva den nasjonale rett har lagt til grunn. Prinsippet er 

begrunnet i et effektivitetshensyn, jfr. Møse, 2002, s. 101-102 
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forklaring fra fornærmede. Det avgjørende syntes å være hvilken betydning vitnemålet har 

for saken. Dette kommer klart frem i Lucá mot Italia44 hvor retten uttaler at: 

 

”(…) where a deposition may serve to a material degree as the basis for conviction, then, 

irrespective of whether it was made by a witness in the strict sense (…), it constitutes 

evidence for the prosecution to which the guarantees provided by Article 6 §§ 1 and 3 (d) 

of the convention apply (…)”  

 

Retten til motavhør omfatter således enhver forklaring som kan fungere som grunnlag for 

den materielle avgjørelsen retten skal ta. 

 

Dessuten er det antatt at forklaring fra en eventuell medsiktet som føres som vitne faller inn 

under bestemmelsen. Også dette kommer klart frem i Lucá- saken. Det avgjørende ble 

ansett for å være om forklaringen utgjorde et bevis i materielt henseende. 45

 

Et særlig problem som har vært reist for EMD ved flere anledninger er hvordan man skal 

anse en sakkyndig. Disse skiller seg ut ved at de ikke er innkalt for å forklare seg om noe 

de personlig har erfart i saken. I det følgende vil jeg avgrense mot bruken av sakkyndige 

som vitner, men problemstillingen er utførlig behandlet i juridisk litteratur. 46

4 Bevis 

4.1 Innledning 

Bevis er i straffesaker et middel som påtalemyndigheten og forsvarer anvender for å belyse 

det de mener er sakens faktum. Bevismidlene kan deles inn i tre hovedgrupper: 

                                                 
44 EMDs dom Lucá mot Italia, 27. februar 2001 punkt 41 
45 Pkt. 41 i dommen 
46 Se blant annet problemstillingen angående sakkyndiges nøytralitet, Jebens, 2004, s. 328-329 
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forklaringer, reelle bevismidler og dokumentbevis. Reelle bevismidler og dokumentbevis 

vil jeg ikke behandle i det følgende. Forklaringer kan foreligge fra siktede, fra vitner og fra 

sakkyndige. En forklaring som er avgitt for politiet av en part, et vitne eller en sakkyndig, 

skal nedtegnes i skriftlig form. Dette skriftlige beviset kan da i noen tilfeller føres for retten 

ved opplesning. Hovedspørsmålet blir i hvilken utstrekning opplesing av dokumentet kan 

tre i stedet for en direkte forklaring for den dømmende rett.47

 

4.2 Vitnebeviset 

I de fleste saker hvor det ikke foreligger en tilståelse er vitnebeviset et av de viktigste 

bevis.48 Vitnebeviset har de senere år vært gjenstand for en relativt omfattende forskning 

som viser at det er beheftet med større feilkilder enn man før antok. 49  

 

Som en konsekvens av usikkerheten rundt vitnebeviset har strpl. kap. 10 en rekke regler 

som skal sikre at avhør av vitnene skjer på en betryggende måte. Direkte gjelder de bare 

rettslige avhør, men etter strpl. § 234 får de mest praktiske bestemmelsene tilsvarende 

anvendelse ved politiets avhør under etterforskningen.50  

 

Det er etter norsk rett straffbart for et vitne å forklare seg falskt, jfr. strpl. § 128. Man søker 

også å få en så vidt mulig sammenhengene forklaring som mulig, jfr. 

strpl § 133, 1. ledd, 2. og 3. pkt. Dette er igjen et utslag av bevisumiddelbarhetsprinsippet. 

Ved en muntlig forklaring vil retten tydeligere få tak i små nyanser som nervøsitet, nøling 

og liknende. 

                                                 
47 Se Andenæs, 2000, s. 180 
48 Andenæs, 2000, s. 194 
49 Andenæs, 2000, s. 195 
50 Andenæs, 2000, s. 198 
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4.3 Vitneplikt, vitnefritakelse og forbud mot å vitne 

Av hensyn til rettspleiens interesser har lovgiver pålagt borgerne vitneplikt. Forutsetningen 

for vitneplikt er at man får en individuell innkallelse som vitne, strpl. § 108. Men denne 

vitneplikten er kun ovenfor retten, man er ikke forpliktet til å avgi forklaring til politiet, se 

strpl. § 230.51 Man kan ikke ved å nekte å forklare seg for politiet slippe unna vitneplikten, 

men man kan tvinge politiet til å begjære rettslig avhør.  

 

Straffeprosessloven har regler som fritar noen vitner fra vitneplikt og regler som 

bestemmer at det vil være forbudt for retten å motta vitnesbyrd fra visse personer. 

Vitnesbyrd som det er forbudt for retten å ta imot vil som oftest være fra noen som har 

yrkesmessig taushetsplikt. De interesser som skal beskyttes av en slik taushetsplikt vil være 

av en slik verdi at de får gå foran hensynet til sakens opplysning. Dersom den som er pålagt 

en slik taushetsplikt likevel har avgitt en forklaring til politiet vil det senere ikke være noen 

mulighet for å lese den opp for retten. Jeg vil i det følgende derfor ikke behandle et forbud 

mot vitneplikt. 

 

Den kanskje mest praktiske hjemmel for vitnefritakelse finnes i strpl. § 122.52 Den gir 

fritakelsesrett til siktedes ektefelle eller andre nærstående. Denne regel er i hovedsak til 

vern om vitnene. Begrunnelsen bak bestemmelsen er å beskytte siktedes pårørende mot å 

komme i en situasjon der de har valget mellom å lyve i retten eller å bidra til at siktede blir 

straffet.53  Dersom vitnet er gjort kjent med sin rett til å nekte å avgi forklaring og likevel 

har forklart seg, kan vitnet ikke protestere mot at forlaringen senere blir opplest i retten. 

Vitnet har ikke da lenger rett på den beskyttelsen bestemmelsen er ment å gi. Men som vi 

skal se vil den som er siktet i saken kunne protestere mot en slik opplesning, for 

opplesningen vil kunne være i strid med siktedes rettigheter etter EMK art. 6. 

 

                                                 
51 Andenæs, 2000, s. 212 
52 Det finnes en rekke andre regler om vitnefritakelse, men det vil fare for langt å behandle alle her. 
53 Bjerke/Keiserud, 2001 bind I, s. 493 
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Mens strpl. § 122 gir vitnet en generell fritakelse for vitneplikt i saken, må fritakelsesrett 

etter strpl. §§ 123-125 bedømmes i forhold til det enkelte spørsmål.54 Etter strpl. § 123 kan 

et vitne nekte å svare på spørsmål når dette vil kunne utsette vitnet, eller noen det står i 

forhold til som nevnt i strpl. § 122, for fare for straff eller borgerlig aktelse.55 Dersom 

retten antar at vitnet har rett til å nekte å forklare seg, skal det gjøres oppmerksom på dette. 

Har retten forsømt å gjøre et berettiget vitne oppmerksom på sin rett etter paragrafen, vil 

dette være en feil i forhold til vitnet, ikke til tiltalte.56 Personer som påberoper seg denne 

bestemmelse har ofte status som siktedes medskyldige i saken.57

 

Hvorvidt det er strpl. §§ 122 eller 123 som er påberopt kan tenkes å spille en rolle i 

adgangen til å lese opp politiforklaringene for retten og derved føre disse som bevis i en 

straffesak.58  

 

Jeg går nå over i oppgavens hoveddel og vil i det følgende under punkt 5 se på hvordan 

opplesningsadgangen blir praktisert etter konvensjonen og hvordan domstolen søker å 

ivareta siktedes rett til kontradiksjon. Under punkt 6 vil jeg se på tilsvarende 

problemstilling etter de norske straffeprosessuelle regler og underveis foreta en 

sammenlikning av norsk og internasjonal rett. 

                                                 
54 Andenæs, 2000, s. 225 
55 Andenæs, 2000, s. 225 
56 Bjerke/Keiserud, 2001, s. 497 
57 Se utførlig om opplesning av tidligere avgitte forklaringer fra en medskyldig, Kjelby, 2002, s.547 flg. 
58 Det hersker uenighet om dette i teorien. Det kan tenkes at siden siktedes nærstående nyter en mer absolutt 

fritaksrett enn medskyldige så vil dette ha betydning for opplesningsadgangen, se Jebens, 2004, s. 554. Det 

foreligger dog ikke praksis fra Høyesterett som sier noe om dette og jeg vil derfor ikke behandle spørsmålet i 

det følgende. 
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5 Siktedes rett til krysseksaminasjon etter konvensjonen 

5.1 Hensyn bak retten 

Siktedes rett til å avhøre vitner som blir ført mot ham bygger på flere rettspolitiske hensyn. 

Retten til å avhøre vitner er blant annet et utslag av at partene i en straffesak skal være mest 

mulig likestilte (prinsippet om ”equality of arms”) og at siktede har rett til en 

kontradiktorisk behandling av sin straffesak. 

 

Likestillingsprinsippet, slik det fremkommer i art. 6 nr. 3 d, omfatter bare siktedes rett til å 

få avhørt og innkalt vitner på samme vilkår som vitner ført mot ham. Retten til motavhør er 

ikke omfattet av ordlyden her. Men jfr. juridisk teori indikerer ordlyden snarere at retten til 

motavhør av vitner er mer selvstendig og derved mer vidtgående enn retten til egen 

vitneførsel.59  

 

Retten til motavhør springer ut av det kontradiktoriske prinsipp.60 Siktede blir her gitt 

mulighet til å stille spørsmål som kan få fram sider av saken som kanskje ikke ville 

kommet frem, og i det minste få frem nyanser som ikke ville fremkommet uten denne 

muligheten.61

 

Rettigheten etter art. 6 nr. 3 d har også sammenheng med prinsippet om 

bevisumiddelbarhet. En reell adgang til kontradiksjon forutsetter at vitnebeviset blir ført 

direkte for den dømmende rett.62 Et spørsmål som dukker opp i denne forbindelse, og som 

jeg skal behandle nedenfor, er om en siktedes rett til kontradiksjon vil kunne være oppfylt 

ved at han eller forsvarer har hatt anledning til å stille spørsmål til vitnet på et tidligere 

stadium i saken. Dersom den siktede har fått stille spørsmål til vitnet under 

                                                 
59 Jebens, 2004, s. 531 
60 Se mer om dette pkt. 2.4 
61 Jebens, 2004, s. 531 
62 Jebens, 2004, s. 531 
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etterforskningen kan det tenkes at det ikke vil være i strid med retten til kontradiksjon om 

man senere leser vitnets forklaring opp for retten.  

 

5.2 De ulike situasjoner som kan oppstå 

En rett for siktede til å avhøre vitner som blir ført mot ham, forutsetter som regel at vitnet 

møter og avgir forklaring under hovedforhandlingen. Rettighetene EMK art. 6 nr. 3 d gir 

kommer på spissen dersom et vitne ikke møter eller nekter å forklare seg. Årsaken til at 

vitnet ikke forklarer seg eller unnlater å møte er ikke så viktig sett fra kontradiksjonsrettens 

synspunkt. Siktedes rett til motavhør er like beskyttelsesverdig uansett årsaken til at 

opplesning av vitneforklaringen vil være aktuelt. Men et hensyn til fornærmede vil kunne 

ha betydning for rekkevidden av opplesningsadgangen. Det samme gjelder der vitnets 

forklaringsnektelse eller uteblivelse skyldes siktede eller forhold på hans side. 

 

5.3 Rettslig utgangspunkt 

Siktedes rett til avhør av vitner er i utgangspunktet ikke forenelig med at et vitnebevis kan 

forelegges retten i form av opplesning. Grunnen til det er at siktede vil ha få eller ingen 

mulighet til å kontrollere riktigheten av forklaringen eller få frem andre nyanser ved å 

kunne stille kontrollerende spørsmål til vitnet. EMK art. 6 nr. 3 d tar hensyn til dette ved å 

gi siktede en rett til å avhøre vitner som blir ført mot ham.63  

 

Ordlyden i art. 6 nr. 3 d strekker denne rettigheten meget langt. Men retten til 

krysseksaminasjon gjelder ikke ubegrenset og EMD har tolket rettigheten innskrenkende i 

visse tilfeller.  

 

Utgangspunktet er at bevis skal føres i offentlig rettsmøte i tiltaltes nærvær med sikte på 

kontradiktorisk behandling. Praksis fra EMD viser at en opplesning av tidligere avgitte 

forklaringer under hovedforhandlingene ikke i seg selv er i strid med art. 6 nr. 3 d, men at 

                                                 
63 Jebens, 2004, s. 536 
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dette må avgjøres i den enkelte sak. Som nevnt anses art. 6 nr. 3 d for å være en spesiell 

side av det grunnleggende krav til rettferdig rettergang som oppstilles i art. 6 nr. 1. 

Spørsmålet blir så om rettergangen som helhet tilfredsstiller siktedes krav til rettferdig 

rettergang. Det hele beror på en totalbedømmelse av saksgangen sett under ett. 

 

5.4 Forklaringens vekt som bevis 

Eldre EMD- praksis la i stor grad vekt på vitneforklaringens betydning for utfallet av 

saken. Jo mer vesentlig vitneforklaringen var som bevis i saken, desto viktigere var det for 

siktede å kunne krysseksaminere vitnet.64 For å kunne fastslå forklaringens bevisvekt måtte 

man se på alle bevisene som forelå i straffesaken under ett. Det hele berodde på en 

totalbedømmelse. 

 

5.4.1 Unterpertinger mot Østerrike 

 Den første dom som gjaldt problemstillingen om siktede ikke hadde fått en kontradiktorisk 

behandling av sin straffesak var saken om Unterpertinger mot Østerrike.65 Saksforholdet 

var at klageren stod tiltalt for legemskrenkelse mot sin kone og stedatter. Begge to avga 

forklaring til politiet. Under den påfølgende rettssaken påberopte de seg imidlertid retten til 

å ikke avgi forklaring i egenskap av å være tiltaltes nærstående. Det ble gitt anledning til å 

få lese opp forklaringene deres for retten. Den nasjonale domstol fant disse forklaringer 

klare og spesifikke nok til domfellelse og Unterpertinger ble dømt til seks måneders 

fengsel. Unterpertinger klaget saken inn for EMD. 

 

Klagen begrunner seg på at politiforklaringene som var grunnlaget for hans domfellelse var 

tatt opp uten at hans kone og stedatter ble opplyst om retten de hadde til å ikke avgi 

forklaring på grunn av deres tilknytning til siktede. Fordi de senere forbeholdt seg denne 

                                                 
64 Aall, 1996, s. 397 
65 Unterpertinger mot Østerrike, A 110 (1986) 

 22



retten fikk han ikke adgang til motavhør av dem. Dette måtte føre til at en opplesning av 

deres politiforklaringer var i strid med EMK art. 6 nr. 1 og nr. 3 d. 

 

Kommisjonen66 var splittet i sin konklusjon, men domstolen finner enstemmig at det 

foreligger brudd på art. 6 nr. 1, jfr. nr. 3 d. Selve opplesingen av politiforklaringene finner 

retten ikke i utgangspunktet å være i strid med art. 6 nr. 1 og nr. 3 d. Men det kreves 

respekt for forsvarets rett til å, på et eller annet tidspunkt i saken, få mulighet til å avhøre 

vitnene. 67 Det ble fremhevet at siktede ikke på noe tidligere tidspunkt før 

hovedforhandlingen startet hadde fått en slik mulighet.  

 

Når det gjelder vekten av de oppleste politiforklaringene uttaler domstolen: 

 
“However, it is clear from the judgment of 4 June 1980 that the Court of Appeal based the 

applicant's conviction mainly on the statements made by Mrs. Unterpertinger and Miss 

Tappeiner to the police.  It did not treat these simply as items of information but as proof of 

the truth of the accusations made by the women at the time (…); but Mr. Unterpertinger 

was nevertheless convicted on the basis of "testimony" in respect of which his defence 

rights were appreciably restricted.”68 (min uthev.) 

 

Det er dette som er hovedpoenget i denne dommen. Den nasjonale domstolen hadde i all 

hovedsak basert sin avgjørelse på de oppleste forklaringer. Det fantes øvrige bevismidler i 

saken, som rapport fra den politibetjent som hadde opptatt forklaringene, en medisinsk 

rapport i tilknytning til behandlingen av fornærmede ved sykehuset, dokumenter fra 

skilsmissesaken mellom Unterpertinger og fornærmede, samt en vitneforklaring fra hans 

                                                 
66 Møse, 2002, s. 108 flg. om den tidligere tredeling av EMKs tilsynsorganer. Den europeiske 

menneskerettighetskommisjon, ministerkommitéen og Den europeiske menneskerettighetsdomstol er fra 1998 

erstattet av en permanent menneskerettighetsdomstol. Etter denne endringen endret også måten man henviser 

til EMD- praksis seg. Derfor gjøres dette på to forskjellige måter i oppgaven. 
67 Se dommens pkt. 31 
68 Se dommens pkt. 33 
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tidligere svigerinne.69 Til tross for dette var politiforklaringene det sentrale bevis i saken og 

ble derfor lagt til grunn for domfellelsen. På grunnlag av de nevnte momenter ble 

opplesningen ansett for å være i strid med siktedes rettigheter etter EMK art. 6 nr. 1 og 

art. 6 nr. 3 d og det ble konstatert konvensjonsbrudd. 

 

Unterpertinger- dommen er som sagt den første avgjørelse der EMD på prinsipielt 

grunnlagdrøftet spørsmålet om opplesning av forklaringer fra vitner som siktede ikke har 

fått stille spørsmål til, sammenholdt med siktedes rett til motavhør.70 En slik opplesning er 

i utgangspunktet ikke uforenelig med retten art. 6 nr. 3 d oppstiller. Det som er av 

betydning er hvordan bevisene er brukt og hvilken vekt de får for domsavgjørelsen. I 

mange tilfeller vil opplesning være helt uproblematisk. Problemene dukker opp der siktede 

aldri har fått imøtegått et vitnebevis og der dette beviset må anses som vesentlig i saken. 

 

 Av Unterpertinger- dommen kan det utledes at opplesning under hovedforhandling kan 

skje dersom det av domspremissene fremkommer at det ikke er lagt avgjørende vekt på 

forklaringene, men også på sakens andre bevis. En svakhet ved dommen kan sies å være at 

domstolen i premissene ikke sier noe om hvordan en skal tolke vektleggingen av 

forklaringene og det faktum at han ikke fikk føre de vitner han ønsket.71

Det faktiske forhold i denne saken var ganske spesielt og rettsstillingen etter dommen var 

noe usikker.  

 

I en etterfølgende sak, også mot Østerrike, ble den usikre rettsstillingen til en viss grad 

presisert. Men som det også vil fremkomme førte dommen til uenighet i praksis om 

hvordan rettsstillingen var å anse. 

 

                                                 
69 Aall, 1996, s. 398 
70 Jebens, 2004, s. 536 
71 Bukh, 1998, s. 90-91 
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5.4.2 Asch mot Østerrike 

I saken Asch mot Østerrike72 ble den usikre rettsstillingen forsøkt presisert.73 

Saksforholdet i Unterpertinger - og Asch sakene er påfallende likt. Likevel kom domstolen 

til motsatt resultat i den siste saken. Saksforholdet var i korthet: 

 

Asch ble anmeldt av sin samboer for vold. Hun avga samtidig forklaring for politiet. Senere 

trakk hun denne anmeldelsen tilbake, men påtalemyndighetene i Østerrike valgte likevel å 

reise straffesak mot Asch. 

 

Under hovedforhandlingen påberopte samboeren seg vitnefritakelse på grunn av sitt 

forhold til tiltalte. I stedet tillot retten opplesning av hennes politiforklaring. Som bevis i 

tillegg til forklaringen ble det fremlagt medisinske journaler, forklaring fra den politibetjent 

som tok imot anmeldelsen, Asch sin egen forklaring samt et utdrag av hans tidligere 

rulleblad. Asch ble på bakgrunn av dette dømt for trussel og utøvelse av vold. Han klaget 

saken inn for domstolen med påstand om at han ikke hadde fått en ”fair trial”. 

 

Kommisjonens flertall (12-5) fant at det forelå brudd på art. 6 nr. 1,jfr. nr. 3 d. Domstolens 

flertall (7-2)derimot kom til det motsatte resultat. 

 

Domstolen uttaler at bevisumiddelbarhetsprinsippet gjelder som generelt utgangspunkt, 

med hensyn til en kontradiktorisk saksbehandling. Dette er likevel ikke til hinder for at 

opplesning i visse tilfeller kan skje. Det viktigste er at tiltalte er gitt en ”adequate and 

proper” mulighet til å stille vitnet spørsmål, og at rettighetene ellers er respektert.74 Asch 

hadde verken fått stille spørsmål til vitnet på etterforskningsstadiet eller under 

hovedforhandlingen. 

 

                                                 
72 Asch mot Østerrike, A 203 (1991) 
73 Bukh, 1998, s. 92 
74 Se dommens punkt. 27 
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Det fremheves av domstolen at selv om et vitne påberoper seg vitnefritakelse, så kan ikke 

dette hindre at straffeforfølgning skjer. En nasjonal domstol vil derfor kunne ta en slik 

opplest politiforklaring i betraktning, forutsatt at tiltaltes rett til forsvar er ivaretatt. Dette 

gjelder særlig der det foreligger andre bevis som støtter forklaringen. Dersom flere andre 

bevis trekker i samme retning vil den oppleste forklaring ikke bli tillagt like stor vekt som 

den fikk i saken mot Unterpertinger. 

 

Viktigst for resultatet er det at samboerens forklaring ikke var det eneste foreliggende bevis 

som lå til grunn for domfellelsen. Om dette uttaler domstolen: 

 
”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.   

(…) 

In this respect, the present case is distinguishable from the Unterpertinger case (…).”75  

 

På den måten skiller altså Asch- saken seg fra Unterpertinger- saken. De oppleste 

vitneforklaringene var ikke de eneste bevis som lå til grunn for domfellelsen.76 

Politibetjentens egen personlige forklaring ble lagt frem, de to overensstemmende 

medisinske journaler, politiets etterforskning og Asch sin tidligere rulleblad. Domstolen 

konkluderer således med at selv om det var umulig for Asch og hans forsvarer å avhøre 

samboeren, ble det i lys av saken sett under ett, ikke funnet brudd på art. 6 nr. 1 og nr. 3 d. 

 

Den usikre rettstilstanden ble på langt nær løst på bakgrunn av Asch- dommen.77 Men noen 

generelle momenter kan man trekke ut av de to dommer sett i sammenheng: 

 

                                                 
75 Se dommens pkt. 50 
76 Bukh, 1998, s. 95 
77 Asch- dommen har vært gjenstand for til dels sterk kritikk. Man mener resultatet ikke skulle vært 

annerledes i denne sak enn i saken mot Unterpertinger, se Trechsel, 2005, s. 595 
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Både i Asch- og Unterpertinger sakene var de oppleste vitneforklaringene ikke de eneste 

bevis som ble lagt frem, selv om det var flere bevis i Asch- saken. Forskjellen bestod i 

hvilken vekt de ble ansett for å ha for den endelige domfellelsen. I Unterpertinger- saken 

ble forklaringene ansett for å være ”bevis for sannhet” snarere enn informasjon som kunne 

kaste lys over sakens forhold. Domfellelsen ble i hovedsak basert på politiforklaringene. I 

Asch- saken ble forklaringen ansett for å være et av mange bevismidler som pekte i samme 

retning. Forklaringen var altså ikke et bevis som lå til grunn for domfellelsen, men et bevis 

som støttet de andre foreliggende bevis. 

 

Hvilke mengde av ytterligere bevis som kreves til støtte for den oppleste forklaringen 

kommer ikke frem ved en tolkning av disse to dommer. Det var som nevn noe mer bevis i 

Asch- saken, men denne forskjell kamufleres litt av at domstolen i Unterpertinger- saken 

ikke la særlig vekt på andre bevis enn politiforklaringene.78 I begge saker forelå det 

medisinske journaler som påviste skadene kvinnene i de to sakene var pådratt. 

Unterpertinger erkjente å ha utøvd det vesentligste av volden mot hustruen og hennes 

datter, men hevdet at det skjedde i selvforsvar. I en slik situasjon vil ikke medisinske 

journaler nødvendigvis støtte hustruen sin forklaring. Selv om hun har synlige skader, vil 

dette ikke bevise om Unterpertinger handlet i nødverge eller ikke. Asch nektet det hele i 

begynnelsen av etterforskningen. I et slikt tilfelle vil et slikt medisinsk bevis kunne ha stor 

vekt.79 Dette førte til at politiforklaringene fikk en større betydning i Unterpertinger- saken 

enn i Asch- saken. 

 

En viktig faktisk forskjell mellom de to saker som bør påpekes var det at i Unterpertinger- 

saken i utgangspunktet var hans hustru som var anmeldt for voldsutøvelse. Det kan også 

virke paradoksalt at den nasjonale domstolen i denne saken la såpass stor vekt på 

politiforklaringene. Da spesielt siden den besluttet å ikke tillate Unterpertinger ytterligere 

                                                 
78 Bukh, 1998, s. 96 
79 Bukh, 1998, s. 95 
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vitneførsel80. Dette kunne ha hindret at politiforklaringen ble ansett som eneste bevis og 

derved også hindret et brudd på art. 6 nr.1 og nr. 3 d. 

 

5.4.3 Sammenfatning 

Dommene viser at det ble lagt stor vekt på vitneforklaringenes betydning for utfallet når det 

skal fastslås om rettergangen har vært i tråd med EMK art. 6 nr. 1 og nr. 3 d. Av dette 

utledet man et vesentlighetskriterium, som i stor utstrekning har vært anvendt som 

pekepinn på når en kunne tillate opplesning. Vesentlighetskriteriet gikk ut på at sentrale 

forklaringer ikke kunne formidles retten ved opplesning med mindre siktede hadde hatt 

mulighet til å avhøre vitnet. Mindre sentrale forklaringer kunne dermed leses opp, selv om 

siktede ikke hadde hatt en slik mulighet. Aall har forsøkt å presisere begrepet ”vesentlig” 

bevis nærmere for å bedre kunne forklare hva vesentlighetsprinsippet innebar.81 Det 

klareste tilfelle har man der forklaringen er det eneste bevis, se for eksempel Saïdi – 

dommen.82 Begrepet vesentlig bevis omfatter også de situasjoner hvor forklaringen peker 

seg ut som et tilstrekkelig bevis til å begrunne en fellende dom, selv om det foreligger 

andre bevis i saken. Aall fremhever at reelle hensyn, særlig hensynet til likebehandling og 

reglenes formål (anklagedes rettsikkerhet), taler for å anse beviset vesentlig slik at det ikke 

kan leses opp der anklagede må frifinnes dersom man tenker beviset bort. Jfr. Aall vil det 

være grunn til å anse en opplesning konvensjonsstridig, selv om det ikke er det eneste bevis 

eller bevis som i seg selv er tilstrekkelig til domfellelse, hvis beviset er nødvendig for å 

begrunne en fellende dom.83  

 

                                                 
80 Bukh, 1998, s. 94-96 med videre henvisninger 
81 Aall, 1996, s. 403 
82 Saïdi mot Frankrike, A 261-C 1993 
83 Aall, 1996, s. 403 med videre henvisninger. 
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Vesentlighetskriteriet har blitt tonet ned de senere år.84 I stedet for å bare konsentrere seg 

om hvilken vekt beviset har hatt for utfallet i saken har EMD nå begynt å fokusere mer på 

om siktede har hatt en reell avhørsmulighet på ett eller annet stadium i saken. 

 

5.5 Siktedes reelle avhørsmulighet som ledd i en rettferdig rettergang 

Ved en nærmere gjennomgang av EMD- praksis kan man se at det har oppstått en ny 

tendens. Det legges nå større vekt på om siktede har hatt en reell avhørsmulighet av de 

aktuelle vinter, snarere enn å knytte avhørsmuligheten sammen med hvor sentral 

vitneforklaringen kan sies å være.85

 

5.5.1 Delta mot Frankrike 

En av de første dommene som var med på å endre rettstilstanden var saken Delta mot 

Frankrike.86 Herr Delta var etter nasjonal rett domfelt for å ha stjålet et smykke fra halsen 

til en ung jente på undergrunnen i Paris. Han var blitt identifisert av jenten, samt hennes 

venninne kort tid etter ranet, men ble aldri konfrontert med dem. Begge jentene avga 

forklaring til politiet, men møtte aldri opp til hovedforhandling. De ble heller aldri forsøkt 

avhentet. Opplesning av deres forklaringer skjedde derfor uten at siktede eller hans 

forsvarer hadde fått adgang til å stille spørsmål for å kontrollere påliteligheten av 

identifiseringen. Herr Delta klaget saken inn for EMD. 

 

Det generelle utgangspunkt om bevisumiddelbarhet er det samme som vi kjenner fra de 

tidligere dommer. Prinsippet er dog ikke i veien for at bevisføringen kan skje på en annen 

måte, så lenge siktedes rettigheter etter EMK art. 6 nr. 1 og nr. 3 d blir respektert. For at 

                                                 
84 Jebens, 2004, s. 537 
85 Jebens, 2004, s. 538 
86 Delta mot Frankrike, A 191-A 1990 
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disse rettighetene skal overholdes må siktede gis en ”adequate and proper” mulighet til å 

stille spørsmål til et vitne, på et eller annet stadium i saken. 87

 

Det er på det rene at herr Delta ikke på noe tidspunkt hadde fått anledning til å stille 

spørsmål til vitnene. Som eneste annet bevis i saken var en forklaring fra vedkommende 

politimann som tok imot forklaringene fra de to jentene kort tid etter at ranet skjedde. På 

bakgrunn av dette uttaler EMD: 

 

 
“Accordingly, neither the applicant nor his counsel ever had an adequate opportunity to 

examine witnesses whose evidence, which had been taken in their absence and later 

reported by a policeman who had not witnessed the attack in the underground, was taken 

into account by the courts responsible for trying the facts - decisively at first instance and 

on appeal, as the file contained no other evidence.  They were therefore unable to test the 

witnesses' reliability or cast doubt on their credibility.”88  

 

Dette førte til at siktede ikke hadde fått en rettferdig rettergang. Selv om det i denne saken 

kun forelå ett annet bevis, ble ikke dette særskilt fremhevet. Det utslagsgivende for 

resultatet var at siktede ikke var gitt en ”adequate and proper” mulighet til å stille spørsmål 

til vitnet. Her ser vi tendensen som var i ferd med å utvikle seg, hvor domstolen gikk litt 

bort fra å legge vekt på hvor vesentlig beviset var og heller se på siktedes reelle adgang til å 

få oppfylt sine rettigheter etter EMK. Opplesningen av forklaringene førte til brudd på 

art. 6 nr. 3 d, sammenholdt med art. 6 nr. 1. 

 
 

                                                 
87 Se dommen pkt. 36 
88 Se dommen pkt. 37 
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5.5.2 A M mot Italia 

En interessant avgjørelse kom i saken A M mot Italia.89 Saken gjaldt en hotellbestyrer på et 

hotell i Italia som var anklaget for å ha antastet en gutt som var gjest på hotellet sammen 

med sin familie. Gutten bodde i USA og italiensk påtalemyndighet fremsatte begjæring 

overfor amerikanske myndigheter om avhør av gutten, hans far og en lege som hadde 

undersøkt gutten. Personene ble avhørt i USA, og disse avhørene ble senere benyttet som 

bevis i straffesaken som foregikk i Italia. Vedkommende ble kjent skyldig og dømt til to års 

betinget fengsel. Han klaget saken inn for EMD med den begrunnelse at hans krav på 

rettferdig rettergang ikke var blitt overholdt fordi han ikke hadde hatt mulighet til å avhøre 

vitnene som hadde avgitt forklaring til politiet i USA. At disse ble tillat opplest i den senere 

straffesak innebar at det var skjedd et brudd på EMK art. 6 nr. 1 og nr. 3 d. 

 

Retten uttaler at det i utgangspunktet er bevisumiddelbarhetsprinsippet som er hovedreglen 

for bevisføring, men at det finnes unntak fra dette prinsipp. Disse unntak må uansett ikke 

bryte med siktedes rettigheter til en rettferdig rettergang. Det vil være tilfelle dersom 

domfellelsen er basert ”solely, or to a decisive manner” på en forklaring fra et vitne som 

siktede ikke på noe stadium i saken har hatt anledning til å stille spørsmål til. 

 

Retten legger fremdeles stor vekt på om de oppleste forklaringer er et vesentlig bevis for 

domfellelsen eller ikke. Men man legger også stor vekt på om siktede har hatt rett til å 

eksaminere vitnene på et eller annet stadium i saken. I denne saken hadde siktede ikke hatt 

en slik mulighet, verken selv eller ved representasjon av en advokat. Retten fant således at 

siktede ikke var gitt en reell og effektiv adgang til å være representert under avhørene som 

foregikk i USA. Siden han derved ikke var gitt adgang til å utøve kontradiktoriske 

rettigheter i forhold til vitnene som ble ført mot ham, og som domfellelsen bygget på, 

hadde han samlet sett ikke fått en rettferdig rettergang. 90

 

                                                 
89 A M mot Italia, EMDs dom 14. desember 1999 
90 Se dommen pkt. 28 
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5.5.3 Solakov mot Makedonia 

En nyere dom fra 2001, Solakov -dommen91 gjaldt en liknende problemstilling som A M- 

saken, men hvor retten kom til motsatt resultat.92 Saken gjaldt en person som var mistenkt 

for narkotikasmugling. Han bodde i USA, men var statsborger i Makedonia og det var her 

rettsaken foregikk. Påtalemyndighetene i USA hadde under etterforskningen avhørt fem 

vitner angående siktedes befatning med saken. De vitnet mot ham og pekte ham ut som 

bakmannen for det organiserte smuglernettverket. Siktedes advokat ble innkalt og fikk 

anledning til å være til stede under politiavhørene av vitnene, men advokaten avslo tilbudet 

med den begrunnelse at han ikke anså sin tilstedeværelse nødvendig. Avhørene ble derfor 

foretatt uten at siktede eller noen som representerte ham var til stede. Vitneforklaringene 

ble senere lest opp under straffesaken i Makedonia. Han ble funnet skyldig i smugling av 

narkotika og dømt til ti års fengsel. Han klaget så saken inn for EMD, med den begrunnelse 

at han ikke hadde hatt en rettferdig rettergang siden han ikke var gitt mulighet til å avhøre 

de vitner som var ført mot ham. 

 

Retten tar det samme utgangspunkt som den gjorde i saken A M mot Italia, det er saken sett 

under ett som er gjenstand for bedømmelsen. 93 Videre tar retten også utgangspunkt i 

prinsippet om bevisumiddelbarhet, men sier at unntak fra dette kan tillates dersom siktede 

er gitt en ”an adequate and proper opportunity to challenge and question a witness against 

him, either when he makes his statements or at a later stage”.94

 

I foreliggende sak hadde siktedes forsvarer fått anledning til å være til stede i USA under 

avhørene av de fem vitner som ble ført mot klageren. Denne retten ble som nevnt avslått, 

og advokaten uttrykte heller intet ønske eller intensjon om å delta senere i prosessen. 

                                                 
91 Solakov mot Makedonia, EMDs dom 31. oktober 2001 
92 Jebens, 2004, s. 540 
93 Se dommen pkt. 57 
94 Se dommen pkt. 57 
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Verken siktede eller hans forsvarer fremsatte noen spørsmål de ønsket skulle bli stilt 

vitnene. 

 

Retten antok at de oppleste forklaringer spilte en viktig rolle for domfellelsen, men dette 

var ikke nok til å konstantere brudd på EMK art. 6 nr. 1 og nr. 6 d.95 Den nasjonale retten 

hadde foretatt en grundig og forsiktig analyse av forklaringene.  

 

Retten forklarer det ulike resultatet fra saken mot A M mot Italia på denne måten: 

 

“The Court finds that the present case can be distinguished from A.M. v. Italy (…) where 

the witnesses were questioned by a police officer before trial and the applicant’s lawyer 

was not allowed to attend their examination.”96

 

I saken A M mot Italia og i denne saken mot Solakov var de aktuelle vitnebevis av 

vesentlig betydning for domfellelsen. Dette var i utgangspunktet ikke nok til å automatisk 

nekte en adgang til opplesning i retten. Det avgjørende for resultatet i de to dommer var om 

siktede hadde hatt mulighet til å stille spørsmål til vitnene og derved tilfredsstilt kravet til 

en kontradiktorisk saksbehandling. Det som skilte de to saker var altså det faktum at i 

denne saken var forsvareren gitt anledning til å være til stede under bevisopptaket. I saken 

A M mot Italia var ikke siktedes forsvarer gitt en slik mulighet og avhørene ble foretatt 

uten at han fikk være til stede eller fikk anledning til på annen måte å få stilt kontrollerende 

spørsmål til vitnene.  

 

5.5.4 Sammenfatning 

De nevnte dommer viser at det ikke lenger er avgjørende hvilken bevisvekt 

vitneforklaringen kan sies å ha for domfellelsen. Tidligere ble det også lagt vekt på om 

                                                 
95 Se dommen pkt. 62 
96 Se dommen pkt. 63 
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siktede hadde fått anledning til å avhøre vitnene, men avgjørende syntes likevel å være at 

vitneforklaringene hadde utgjort det hovedsaklige grunnlag for domfellelsen.97 

Bevisvekten er fremdeles et viktig moment, men det legges nå større vekt på å se på hele 

saken samlet, fra etterforskning til hovedforhandling. Siktede må på et eller annet stadium i 

saken få anledning til å stille spørsmål til de vitner som påtalemyndighetene vil ha ført mot 

ham. Denne reelle avhørsmuligheten er ikke i samme grad som tidligere knyttet til hvor 

sentral vitneforklaringen er i saken. Men det er klart at jo mer sentral en vitneforklaring er 

jo strengere krav vil det stilles til om siktedes rett til krysseksaminasjon er overholdt. 

Siktemålet med reglene er å ivareta siktedes rett til en kontradiktorisk saksbehandling. 

 

5.6 Konklusjoner om opplesningsadgangen på bakgrunn av EMK 

Opplesning av politiforklaringer i en straffesak er i seg selv ikke i strid med 

EMK art. 6 nr. 3 d. Det avgjørende er om rettergangen sett under ett blir rettferdig, selv om 

opplesning skjer.98  

 

Som hovedregel vil alltid prinsippet om bevisumiddelbarhet være utgangspunktet for 

bevisførselen i en straffesak. De vitner påtalemyndighetene ønsker å føre skal forklare seg 

direkte for den dømmende rett. At siktede på et tidligere stadium i saken har hatt mulighet 

til å avhøre vitnet er ikke i seg selv grunn god nok til å lese opp forklaringen, dersom en 

umiddelbar bevisføring er praktisk gjennomførbart.99

 

Men det finnes en rekke tilfeller der en umiddelbar bevisføring av et vitnes forklaring ikke 

er mulig, som for eksempel de tilfeller der vitnet påberoper seg en rett til å ikke avgi 

forklaring. Hvorvidt det da er adgang til å lese opp forklaringen for retten beror på en 

sammensatt vurdering der flere hensyn spiller inn. 

 

                                                 
97 Se for eksempel Unterpertinger mot Østerrike, A 110 (1986), jfr. Jebens, 2004, s. 537 
98 Jebens, 2004, s. 541 
99 Jebens, 2004, s. 541 
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EMD har i sin rettspraksis primært skilt mellom to situasjoner, der siktede tidligere på et 

eller annet stadium i saken har hatt mulighet til å avhøre vitnet, og der siktede ikke har hatt 

en slik mulighet i det hele tatt. Det er dessuten av avgjørende betydning om forklaringen er 

ett av flere bevis som føres mot siktede, eller om det er det eneste eller mest sentrale bevis i 

saken.  

 

Dersom siktede har hatt mulighet til å avhøre vitnet på en tidligere stadium i saken, er 

utgangspunktet at det er adgang til opplesning. Dette må antas å gjelde også der 

vitneforklaringen er et sentralt bevis i saken.100 Siktedes rett til kontradiksjon vil da være 

oppfylt i henhold til EMK, selv om man ved å tillate dette unngår en umiddelbar 

bevisførsel.  

 

Dersom siktede ikke på noe stadium har fått anledning til å avhøre et vitne som 

påtalemyndigheten fører imot ham, er utgangspunktet det motsatte. I dette tilfelle vil ikke 

en opplesning av vitnets forklaring være forenlig med retten til en rettferdig rettergang.101 

Det vil dog her være av betydning hvilken vekt beviset antas å ha for domfellelsen. Dersom 

vitneforklaringen blir ansett for å være det sentrale beviset i saken må det antas at 

opplesning ikke kan tillates og retten til vitnekonfrontasjon må slå igjennom.102 Her vil det 

være av særdeles viktighet for siktede at han kan få mulighet til å så tvil ved, eller få frem 

nyanser av, vitnets forklaring og troverdighet. Der den aktuelle forklaringen kun inngår 

blant flere andre bevis vil en opplesning derimot som regel ikke være i strid med siktedes 

rett til en rettferdig rettergang. Her også gjelder dette med den forutsetning at det ikke er 

                                                 
100 Jebens, 2004, s. 541 
101 Jebens, 2004, s. 541 
102 Jebens, 2004, s. 541 
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mulig å avhøre vitnet umiddelbart for den dømmende rett.103 Er en umiddelbar bevisføring 

gjennomførbar skal dette som hovedregel alltid praktiseres.104

 

Som jeg påpekte avslutningsvis under punkt 5.4.3 er det vesentlighetskriteriet tonet ned i 

EMDs praksis, men domstolen er langt ifra gått bort fra kriteriet. 

6 Siktedes rett til krysseksaminasjon etter straffeprosessloven 

6.1 Oversikt over lovreglene om vitneførsel og opplesning av forklaringer 

Straffeprosessloven kapittel 22 regulerer flere ulike situasjoner hvor spørsmålet om å få 

lese opp tidligere avgitte forklaringer kan foreligge for retten, og i det følgende skal jeg 

behandle to av disse situasjoner. Det første tilfellet er der det blir behov for opplesning av 

tiltaltes egen forklaring. Den andre situasjonen knytter seg til der den aktuelle forklaringen 

er avgitt av noen som har status som vitne i saken.  

 

Bak reglene som regulerer de ulike situasjonene vil det til dels ligge svært forskjellige 

hensyn til grunn. 

 

6.2 Forklaringer avgitt i saken 

Før jeg går inn på å drøfte de ulike hjemmelsgrunnlag som gir adgang til å lese opp 

viteforklaringer for retten er det grunn til å foreta en presisering. De ”forklaringer” som 

straffeprosessloven gir anvisning på gjelder forklaringer som er ”gitt i saken”. Med dette 

menes at begrensningene i adgangen til opplesning ikke gjelder forklaringer og erklæringer 

                                                 
103 Jebens, 2004, s. 542 
104 Unntak gjøres blant annet i sedelighetssaker hvor det er åpnet for at et prinsipp om bevisumiddelbarhet og 

muntlighet ikke følges helt ut. Dette er av hensyn til fornærmede. Se S.N mot Sverige, EMDs dom 2.juli 2002 

hvor det gis full aksept for at det tas slike hensyn. 
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som er blitt til i forbindelse med en annen sak eller uten sammenheng med noen bestemt 

sak.105   

 

6.3 Adgangen til å lese opp tiltaltes tidligere forklaring 

Det hender ikke rent sjelden at tiltalte under hovedforhandling kommer med en annen 

forklaring enn den han har gitt til politiet.106 Det kan for eksempel tenkes at han har tilstått 

for politiet, men nekter sin skyld under hovedforhandlingen. Det kan i slike tilfelle være 

avgjørende for sakens utfall at det er adgang til å føre bevis for den tidligere avgitte 

forklaring. Også ellers kan innholdet av tiltaltes tidligere forklaringer for politiet være et 

viktig middel til å vurdere troverdigheten av den forklaring han gir under 

hovedforhandling.107

 

6.3.1 Utgangspunkt og hovedregel 

Utgangspunktet i norsk rett er at en som er siktet i en straffesak ikke har plikt til å forklare 

seg, jfr. § 90.108 Men som oftest har vedkommende, på et eller annet tidspunkt under 

etterforskningen eller liknende, avgitt en forklaring til retten eller politiet.  

 

Strpl. § 290 gir på visse vilkår adgang til å lese opp tiltaltes egne forklaringer for retten. 

Bestemmelsen regulerer adgangen til, under hovedforhandlingen, å lese opp forklaringer 

tiltalte har gitt forut for hovedforhandlingen i rettsbok eller politiavhør. Bestemmelsen 

tillater opplesning i de tilfeller tiltalte ikke ønsker å forklare seg eller ikke husker noe. 

Opplesning er også tillatt der hvor det er uoverensstemmelse med tiltaltes forklaringer i 

saken. Tilslutt gjelder den i de tilfelle tiltalte ikke møter til hovedforhandling. 

                                                 
105 Bjerke/Keiserud, 2001, bind II, s. 290 
106 Andenæs, 2000, s. 363 
107 Andenæs, 2000, s. 363 
108 Bjerke/Keiserud, 2001 bind I, s. 384 
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Reglene i § 290 gjelder bare forklaringer og skriftlige erklæringer tiltalte har gitt i 

anledning saken.109 Og adgangen til opplesning gjelder bare for de deler av forklaringen 

som fyller vilkårene etter § 290. Det er derved tillat å foreta en delvis opplesning i mange 

tilfeller. 

 

Ved at det tillates en slik opplesning gjøres det visse modifikasjoner i hovedregelen om 

umiddelbar bevisføring for tiltaltes vedkommende. Det er hensynet til sakens riktige 

opplysning som begrunner denne regelen.110   

 

En slik opplesning av siktedes egen forklaring reiser ikke isolert sett spørsmål i forhold til 

retten til krysseksaminasjon etter art. 6 nr. 1 og 3 d. Men når det gjelder adgangen til å lese 

opp forklaring fra en medtiltalt kan dette spørsmålet aktualiseres. Vedkommende blir da å 

anse som vitne i den annens rettssak. Adgangen til å lese opp tidligere avgitte forklaringer 

fra en som anses som medskyldig kommer på spissen der vitnet påberoper seg strpl. § 123 

og ikke vil forklare seg for retten fordi han derved risikerer straff. Denne problemstillingen 

blir derfor behandlet under punkt. 6.5

 

6.3.2 Forbud mot selvinkriminering 

Et særlig viktig hensyn som gjør seg gjeldende i forbindelse med opplesning av tiltaltes 

egen vitneforklaring er forbudet mot selvinkriminering. Kjernen i vernet mot 

selvinkriminering er i hovedsak at siktede ikke plikter å medvirke til sin egen domfellelse. 

Dette innebærer at det er påtalemyndighetene som skal fremskaffe de bevis de trenger for å 

kunne ta ut tiltale og å føre rettssak mot vedkommende, og siktede skal ikke behøve å 

hjelpe til med å samle inn bevis mot seg selv. Denne retten er selvsagt ikke i veien for at 

siktede kommer med en tilståelse. 

                                                 
109 Enkelte offentlige myndigheter har adgang til å foreta avhør. Er en slik forklaring å anse som avgitt ”i 

anledning saken” i straffeprosessuell forstand, kan den kun anvendes innenfor de rammer som strpl. § 290 

oppstiller.  
110 Jfr. Bjerke/Keiserud, 2001, s. 1012 
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 EMK har ingen eksplisitt regel om dette forbudet slik SP111 art. 14 nr. 3 g har.  Men EMD 

har innfortolket et slikt forbud i den generelle regelen om rettferdig rettergang i art. 6 nr. 1. 

Prinsippet innebærer i korthet en rett for siktede i en straffesak til å forholde seg taus og til 

å ikke måtte bidra til sin egen domfellelse.112  

 

Også etter norsk rett gjelder regler som skal gi vern mot å inkriminere seg selv. Et utslag av 

dette er nettopp at strpl. § 90 gir siktede rett til å ikke forklare seg. 

 

Når det gjelder forklaringer og erklæringer som er fremkommet i forbindelse med en annen 

sak eller uten tilknytning til noen bestemt sak, er det en fri adgang til opplesning. Regelen 

hindrer ikke bevisføring om tiltaltes tidligere forklaring, for eksempel at en politibetjent 

forklarer seg i retten om hva tiltalte sa under et tidligere avhør.113

 

Når det gjelder opplesning av tiltaltes tidligere forklaring reiser dette ikke de samme 

spørsmål i forhold til EMK art. 6 nr. 3 d som opplesning av vitneforklaringer gjør. 

Hovedhensynet til siktede ved spørsmålet om å lese opp hans egen forklaring vil være om 

siktedes rett til å ikke inkriminere seg selv er ivaretatt. Denne vurdering må forankres i 

EMK art. 6 nr. 1 om rettergangen i sin helhet har vært rettferdig. 

 

6.4 Adgangen til å lese opp forklaringer avgitt av vitner 

Straffeprosessloven og EMK bygger i utgangspunktet på de samme prinsipper når det 

gjelder formidling av forklaringer for retten, nærmere bestemt prinsippene om 

bevisumiddelbarhet og kontradiksjon. Bevisumiddelbarhetsprinsippet kommer for 

vitneforklaringer til uttrykk i strpl. § 296, 1. ledd. 

                                                 
111 Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966. (”Covenant on Civil and 

Political Rights”) 
112 Se Møse, 2002, s. 345 
113 Bjerke/Keiserud, 2001, s. 1012-1013 
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Vitnet bør forklare seg umiddelbart for den dømmende rett. Dette fungerer dog kun som et 

utgangspunkt idet straffeprosessloven inneholder bestemmelser som gjør at 

vitneforklaringen kan formidles retten på andre måter enn ved muntlighet under 

hovedforhandlingen. Selv om EMK og straffeprosessloven bygger på de samme prinsipper, 

er ikke opplesningsadgangen etter ordlyden lik i de to regelsett.  

 

Straffeprosessloven inneholder to ulike bestemmelser som regulerer denne adgangen til å 

lese opp vitneforklaringer. Disse to bestemmelser retter seg mot to ulike situasjoner. 

Strpl. §296, 2. ledd som regulerer de tilfeller der vitnet møter i retten, men det av andre 

grunner er behov for opplesning. Og strpl. § 297 som regulerer de tilfeller der vitnet ikke 

møter til hovedforhandling. 

 

Disse bestemmelsene regulerer ikke bare adgangen til å lese opp vitneforklaringer som er 

avgitt til politiet. De gir også adgang til å lese opp rettslige forklaringer, for eksempel 

vitneforklaringer som er avgitt ved bevisopptak forut for hovedforhandlingen. Loven 

likestiller således rettslige og utenrettslig nedtegnede forklaringer.114

 

EMK gir bare adgang til opplesning der retten til kontradiksjon blir ivaretatt i tråd med 

retten til rettferdig rettergang. Strpl. § 296, 2. ledd og § 297, 1. ledd gir derimot hjemmel til 

å lese opp protokollerte vitneforklaringer uten uttrykkelig kreve at siktede gis adgang til 

kontradiksjon. De øvrige vilkårene for opplesning i strpl. § 296, 2. ledd og § 297, 1. ledd er 

ikke særlig strenge. Et hensyn til kontradiksjon kan heller ikke utledes av vilkårenes 

ordlyd. Dette viser kjernen i forskjellen mellom straffeprosessloven og EMK når det 

gjelder opplesningsadgangen.115  

 

I praksis blir som regel opplesning av vitneforklaringer etter strpl. § 297, 1. ledd mer 

omfattende enn opplesning etter strpl. § 296, 2. ledd. Dette er fordi den oppleste 
                                                 
114 Bjerke/Keiserud, 2001, s. 1026 
115 Jebens, 2004, s. 544 
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forklaringen etter strpl. § 297, 1. ledd erstatter muntlig avhør av vitnet siden vitnet ikke er 

til stede i retten, mens den etter strpl. § 296, 2. ledd oftest fungerer som et supplement til 

det muntlige avhøret.116 Vitnet er da til stede i retten og vil ofte uttale seg om deler av det 

han tidligere har forklart seg om. 

 

6.5 Opplesning når vitnet møter til hovedforhandling 

Strpl. § 296, 2.ledd gir adgang til å lese opp et møtende vitnes tidligere forklaring under 

hovedforhandlingen i tre tilfeller. Disse er der det foreligger motstrid mellom vitnets 

forklaring ved tidligere avhør og under hovedforhandlingen, der vitnet nekter å forklare seg 

om punkter som det tidligere har forklart seg om eller der vitnet erklærer at det ikke husker 

punkter fra tidligere forklaringer. Regelen omfatter også de tilfeller der et møtende vitne er 

fritatt fra å gi forklaring, jfr. strpl. §§ 122-125, selv om dette ikke eksplisitt fremkommer av 

ordlyden. Opplesning vil her være aktuelt dersom vitnet tidligere har avgitt forklaring for 

politiet, men påberoper seg sin fritaksgrunn i retten.117  

 

Regelen i strpl. § 296, 2. ledd reiser i utgangspunktet ikke problemer i forhold til forsvarets 

rett til vitneeksaminasjon. Vitnet er til stede i retten og både aktor og forsvarer kan stille 

spørsmål. 118 Men som vi skal se reiser bestemmelsen problemer i praksis. Selv om et vitne 

møter til hovedforhandling, finnes det en utstrakt rettspraksis hvor de aktuelle vitner 

påberoper seg en vitnefritaksgrunn. 

 

Etter strpl. § 296, 2. ledd er det, hvis man tar bestemmelsen på ordet, uten videre en adgang 

til å lese opp en tidligere avgitt forklaring, helt eller delvis, dersom vitnet nekter å forklare 

seg eller erklærer at det ikke husker. Dette vil stride sterkt mot mange av de prinsipper som 

ligger til grunn for norsk straffeprosess, samt de rettigheter vi har sett følger av 

internasjonale forpliktelser. Annet ledd må derfor her tolkes innskrenkende ut fra hensynet 

                                                 
116 Jebens, 2004, s. 543 
117 Jebens, 2004, s. 543 
118 Jfr. Aall, 1996, s. 404 
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til siktedes rett til å forsvare seg. Opplesingsadgangen må begrenses av et vilkår om 

forsvarlighet og forholdsmessighet.119  

 

Men det har ikke alltid vært antatt å foreligge en slik begrensning. Ved en gjennomgang av 

høyesterettspraksis inntil 1990 ser man at adgangen til opplesning av vitneforklaringer 

utelukkende bygger på straffeprosesslovens regler, uten at EMK art. 6 blir trukket inn.120 

Dette førte til en omfattende opplesningsadgang, både der opplesning ble tillat på bakgrunn 

av strpl. § 296, 2. ledd og der § 297, 1. ledd lå til grunn. 

 

6.5.1 Høyesterettspraksis før 1990- vid adgang til opplesning 

Et eksempel finner vi i Rt. 1987 s. 1318. Her var spørsmålet retten til opplesing av en 

politiforklaring avgitt av et vitne som under hovedforhandlingen påberopte seg rett til fritak 

i egenskap av å være tiltaltes samboer, jfr. strpl. § 122. Høyesterett la til grunn at adgangen 

til å lese opp tidligere avgitte forklaringer etter strpl. § 296, 2. ledd også gjelder når vitnet 

har en lovhjemlet rett til å nekte forklaring, da forutsatt at vitnet er gjort kjent med sin rett 

til å nekte å forklare seg før det avgir forklaring til politiet. Det var på det rene at 

samboeren var gjort kjent med sin rett til å nekte å forklare seg, og Høyesterett anså derfor 

at opplesningen var i tråd med de krav som oppstilles etter strpl. § 296, 2. ledd. Siktede 

hadde ikke på noe stadium i saken fått anledning til å stille spørsmål til vitnet, og retten til 

kontradiksjon ble overhodet ikke nevnt i dommen. Så lenge vilkårene i straffeprosesslovens 

bestemmelser var oppfylt, og vitnet var gjort oppmerksom på fritaksretten når det gav 

forklaringen til politiet, var opplesning av vitneforklaringen tillat. 

 

Dommen er et representativt eksempel på at så lenge man bygget avgjørelsene på 

straffeprosesslovens regler, ble opplesningsadgangen praktisert liberalt. 

 

                                                 
119 Bjerke/Keiserud, 2001, s. 1026. Se utførlig om disse vilkår ved gjennomgangen av Rt. 1994 s. 1324 og Rt. 

1999 s. 757 under pkt. 6.5.2 
120 Jebens, 2004, s. 545 
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Siden begynnelsen av 1990-årene har straffeprosesslovens regler om opplesning av 

vitneforklaringer vært tolket i lys av EMK art. 6 nr. 3 d, sammenholdt med det overordnede 

prinsippet om rettferdig rettergang. Denne rettsutviklingen skjedde gradvis og førte til en 

begrensning i opplesningsadgangen i forhold til tidligere rettspraksis. 

Menneskerettighetsloven som ble vedtatt i 1999, har ikke hatt like stor betydning her som 

ved mange andre straffeprosessuelle spørsmål, fordi rettsendringen når det gjaldt siktedes 

rett til kontradiksjon inntrådte tidligere. 121 Første gang EMK art. 6 nr. 3 d ble drøftet var i 

Rt. 1990 s. 312.122 Som jeg nevnte tidligere under punkt 1.5.3 ble det allerede ved strpl. § 4 

i 1981 inntatt en bestemmelse som direkte innkorporerte EMK på straffeprosessens 

område. Til tross for denne bestemmelsen tok det tid før EMK ble trukket inn i vurderingen 

av straffeprosesslovens regler om opplesning av politiforklaringer.  

 

6.5.2 Krav om forsvarlighet og forholdsmessighet 

Et sentralt tema for Høyesterett de senere år har vært i hvilken grad og i hvilke tilfeller man 

kan fravike bevisumiddelbarhetsprinsippet og tillate opplesning av politiforklaringer. 

Enkelte avgjørelser klargjør utgangspunktet, og drøfter relevante rettspolitiske hensyn i 

forbindelse med opplesning av forklaringer. Rettskildene i dommene er 

straffeprosessloven, sammenholdt med reglene som oppstilles i EMK. 

 

En dom som tolker ordlyden i strpl. § 296, 2. ledd innskrenkende er inntatt i Rt. 1994 s. 

1324. Saken gjaldt narkotikainnførsel og var en utløper av den såkalte ”Flydroppsaken”. 

De tiltalte i denne saken var kjøperne av narkotikaen. Det ble reist separat straffesak mot 

selgerne. Kjøperne som ble dømt i lagmannsretten anket saken inn for Høyesterett med den 

begrunnelse at det var en saksbehandlingsfeil at selgernes forklaringer ble lest opp for 

lagmannsretten. Selgerne var i den foreliggende sak å betrakte som vitner. En mistenkt, 

siktet eller tiltalt i et sakskompleks med flere, regnes som vitne i forhold til 

                                                 
121 Jebens, 2004, s. 546 
122 Denne saken gjaldt opplesning av vitneforklaring avgitt av et vitne som ikke møtte til hovedforhandlingen, 

og dommen vil derfor bli gjennomgått under pkt. 6.6. 
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strpl. § 296 og § 297, så lenge ikke hans sak er fremmet til felles behandling med de øvrige. 

De fire selgerne påberopte seg sin rett til å nekte å svare på spørsmål etter 

strpl. § 123, 1. ledd 1. punktum. De hadde ikke fått pådømt sine egne saker og risikerte 

derfor straff ved å forklare seg om sin befatning med salget. Forsvarer og aktor fikk etter 

opplesningen anledning til å stille spørsmål, men vitnene fastholdt sin nektelse til å svare. 

At de var gitt en slik anledning ble ikke tillagt vekt ved domsavsigelsen. Det var enighet 

mellom påtalemyndighet og forsvarerne at de oppleste politiforklaringene var avgjørende 

bevis for domfellelsen. 

 

 I dommen blir regelen om umiddelbar bevisførsel omtalt som ”et grunnprinsipp i vår 

straffeprosess”. 123  Tiltaltes rett til å eksaminere vitner skal anses for å være en sentral 

rettssikkerhetsgaranti.  

 

Førstvoterende uttaler at dersom strpl. § 296, 2. ledd skulle tas på ordet, vil det uten videre 

være adgang til å lese opp politiforklaringene i nærværende sak. Men bestemmelsen kan 

ikke reservasjonsløst anvendes etter ordlyden. Han uttaler videre ”(e)tter min mening må 

det innfortolkes en begrensing i opplesningsadgangen etter 

§ 296 annet ledd første punktum (…) forsvarlighets- og forholdsmessighetsbetraktninger 

kommer sentralt inn.”124  

Retten utdyper ikke hva den legger i et krav til forsvarlighet og forholdsmessighet, men 

viser til at det ved uforholdsmessighetsvurderingen må være sentralt å se på hvor 

betydningsfull forklaringen antas å være. 

 

Høyesterett fant etter dette at det forelå en saksbehandlingsfeil og dommen ble opphevet. 

 

Av dommen kan man utlede en regel om at man ved tolkning og anvendelse av 

strpl. § 296, 2. ledd skal foreta en vurdering av forsvarlighet og forholdsmessighet som kun 

                                                 
123 Rt. 1994 s. 1324, på s. 1326 
124 Rt. 1994 s. 1324, på s. 1327 
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ordlyden i strpl. § 297, 1. ledd gir anvisning på.125  Det er ikke EMK art. 6 nr. 3 d som gir 

hjemmel for den innskrenkende tolkningen, men en av straffeprosessens egne 

bestemmelser. Førstvoterende uttaler i den forbindelse at en slik innskrenkende tolkning 

må legges til grunn uavhengig av våre forpliktelser etter EMK, men sier samtidig at 

”tolkingsresultatet blir desto klarere når bestemmelsen sees i lys av konvensjonen, spesielt 

kravet til ”fair trial” etter konvensjonens artikkel 6 nr. 1 og tiltaltes rett til å avhøre vitner 

som blir ført mot ham, etter artikkel 6 nr. 3 d.”126 EMK art. 6 nr. 1 og nr. 3 d trekkes inn 

som støtteargument for tolkningsresultatet, men begrunner ikke den vurdering Høyesterett 

gjør av siktedes rett til kontradiksjon. 

 

 Ved at Høyesterett unnlater å redegjøre for hva de legger i denne forsvarlighets- og 

forholdsmessighetsvurderingen er det vanskelig å trekke ut en generell regel av dommen. 

Men dens beslutning om å stille disse krav ved vurderingen om det skal innfortolkes en 

begrensning i strpl. § 296, 2. ledd er fulgt opp i senere dommer. 

 

Kravet til forsvarlighet og forholdsmessighet ble gjentatt og til en viss grad presisert av 

Høyesterett i Rt 1999 s. 757. Denne saken gjaldt narkotikaforbrytelse, hvor et vitnet nektet 

å forklare seg for retten i egenskap av å være tiltaltes bror, jfr. strpl. § 122 1. ledd. Hans 

tidligere avgitte politiforklaring ble så lest opp. Her presiserer førstvoterende at det må 

innfortolkes en begrensing i strpl. § 296, 2. ledd når det gjelder adgangen til opplesning. 

Sentralt i denne begrensningen vil en forsvarlighets- og forholdsmessighetsvurdering 

komme inn. Han uttaler: 

 

”Sentralt i vurderingen av om opplesning må anses forsvarlig og forholdsmessig står 

tiltaltes rett til å stille spørsmål til vitner mot ham.” Det ble deretter vist til at opplesning av 

politiforklaringer i seg selv ikke er i strid med EMK art. 6 nr. 1 og nr. 3 d. Det samme ble 

fremhevet av EMD allerede i 1986 i saken mot Unterpertinger.127 Men førstvoterende 
                                                 
125 Se angående forsvarlighets- og forholdsmessighetsvurderingen punkt 6.6.1 
126 Rt. 1994 s. 1324, på s. 1327 
127 Unterpertinger mot Østerrike, A 110 1986 
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understreket at ”(b)ruken av slike forklaringer må… skje i samsvar med tiltaltes rettigheter 

etter konvensjonen.”128 Retten til motavhør ble fremhevet, og det ble uttalt at ”(i) de tilfelle 

forklaringen vil være det avgjørende eller hovedsaklige bevis for tiltaltes skyld, vil 

opplesning av rettslige forklaringer og politiforklaringer som regel måtte avskjæres med 

mindre tiltalte har hatt anledning til å stille spørsmål til vitnet…” Det vil normalt være 

tilstrekkelig at siktede ”på et eller annet stadium i saken” har hatt adgang til å avhøre 

vitnet.129 At forsvarer i denne saken hadde hatt anledning til å stille spørsmål til vitnet 

skulle få avgjørende betydning. 

 

Adgangen til opplesning avhenger likevel av en totalvurdering. Av vesentlig betydning for 

denne vurderingen er hvordan samspillet mellom den forklaring som kreves avskåret og de 

øvrige beviser i saken er. Videre presiseres det: 

 

”Hensynet til en rettferdig rettergang må sees i sammenheng med mulighetene for 

bevisføring i samsvar med tiltaltes rettigheter etter norsk straffeprosess og 

menneskerettighetskonvensjonen. Forbrytelsens art, om det er grunn til å betvile riktigheten 

av den forklaring som forlanges avskåret, og om det er konkrete spørsmål tiltalte hadde 

grunn til å stille vitnet, vil være av betydning.”130  

 

I denne konkrete sak ble det ikke ansett for å være noen saksbehandlingsfeil at retten hadde 

tillatt opplesning av vitneforklaringen. Det ble blant annet lagt vekt på at forsvarer hadde 

hatt mulighet til å stille spørsmål til vitnet da det forklarte seg for byretten.131 Om vitnet 

svarte på disse spørsmål fremkommer ikke. I dommen inntatt i Rt. 1994 s. 1324 ble det 

faktum at forsvarer (og aktor) fikk anledning til å stille spørsmål til vitnet ikke tillagt vekt, 

siden det ikke innebar en reell adgang til motavhør fordi vitnet fastholdt sin 

                                                 
128 Rt. 1999 s. 757, på s. 760 
129 Rt. 1999 s. 757, på s. 760 
130 Rt. 1999 s. 757, på s. 761 
131 Rt. 1999 s. 757, på s. 761 
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forklaringsnektelse. Forsvarer hadde her heller ikke på noe annet stadium i saken hatt 

mulighet til å stille vitnet spørsmål.132

 

Her er altså det samme argumentet, at forsvarer isolert sett er gitt anledning til å stille 

spørsmål, gitt forskjellig utfall i de to saker. I saken fra 1994 ble det ikke tillagt vekt at 

forsvarer hadde fått stille spørsmål til vitnene, så lenge disse fastholdt sin 

forklaringsnektelse. I den siste saken fra 1999 anså man at siden forsvarer hadde hatt en 

reell anledning til å stille spørsmål til vitnet under saksgangen, var kravet om retten til 

kontradiksjon oppfylt. 

 

Et viktig moment som skiller de to dommene og kan begrunne de ulike utfallene er at i 

dommen fra 1994 var det enighet mellom aktorat og forsvar at de oppleste forklaringene 

var de avgjørende bevis for domfellelsen. I saken fra 1999 var vitnets forklaringer ikke det 

eneste sentrale bevis som lå til grunn for domfellelsen i lagmannsretten. Hvilken vekt 

vitnebeviset hadde for domfellelsen var av sentral betydning for om man kunne tillate 

opplesning. 

 

6.5.3 Siktedes anledning til å stille spørsmål til vitnet 

Problemstillingen om hvordan opplesningsadgangen blir i de tilfelle siktede er gitt 

anledning til å stille spørsmål, men vitnet fastholder sin forklaringsnektelse, er gjennomgått 

grundig i Rt. 2003 s. 1808. Saken gjaldt smugling av narkotika. Saksforholdet var i korthet 

at under ankeforhandlingen i en straffesak hadde et sentralt vitne nektet å forklare seg i 

medhold av strpl. § 123. Lagmannsretten nektet å lese opp vitnets forklaringer. Spørsmålet 

for Høyesterett var om lagmannsretten ved dette begikk en saksbehandlingsfeil som måtte 

medføre at dommen oppheves. 

 

                                                 
132 Rt. 1994 s. 1324, på s. 1327 
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Det var på det rene at strpl. § 296, 2. ledd isolert sett gav hjemmel til opplesning i dette 

konkrete tilfelle. Spørsmålet var om opplesningen kom i strid med EMK art. 6 nr. 1 

og nr. 3 d.  

 

Hovedproblemstillingen var hvordan man løser en situasjon der forsvarer er gitt anledning 

til å stille spørsmål til vitnet, men vitnet ikke vil svare. Om dette uttales ”(d)et 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 seg en 

gyldig grunn for å nekte å forklare seg eller av andre grunner nekter å svare (…).”133 

Retten viser til flere dommer fra EMD- praksis, her blant annet Asch- dommen,134 og 

Lucá- dommen.135 EMK art. 6 nr. 3 d er begrunnet i prinsippet om ”equality of arms”, 

prinsippet om partslikhet, og så lenge tiltalte og hans forsvarer har fått anledning til å stille 

spørsmål, er dette prinsippet tilfredsstilt. Dette gjelder selv om vitnet nekter å svare. Under 

forutsetning at straffesaken etter en totalbedømmelse fremstår som ”forsvarlig og 

rettferdig” kan det ikke være i strid å lese opp forklaring fra et vitne som nekter å svare 

under hovedforhandlingen, der forsvarers adgang til å stille spørsmål er tilfredsstilt. Retten 

støtter sitt argument på, ved å vise til EMD- praksis, at norsk rett her legger seg på en linje 

som er i samsvar med konvensjonen.  

 

Rt. 2003 s. 1808 gjaldt også opplesning av forklaring opptatt av et vitne som påberopte seg 

strpl. § 123 som hjemmel for forklaringsnektelsen. Resultatet harmonerer ikke med 

dommen i Rt. 1994 s. 1324, hvor den samme hjemmel ble påberopt. I den avgjørelsen var 

forsvarer (og aktor) gitt anledning til å stille korrigerende spørsmål til vitnet etter 

opplesningen av forklaringen. Vitnet fastholdt da sin forklaringsnektelse og nektet å svare. 

Angående dette kommenteres det følgende: 
                                                 
133 Rt. 2003 s. 1808, avsnitt 18 
134 Asch mot Østerrike, A 203 1991 
135 Lucá mot Italia, EMDs dom 27. februar 2001 

 48



 

”I Rt. 1994 side 1324 (Flydroppsaken) kom Høyesterett til at det var i strid med kravet til 

en forsvarlig saksbehandling å tillate at politiforklaringer fra medsiktede som nektet å 

forklare seg under hovedforhandlingen, ble lest opp, selv om tiltalte under 

hovedforhandlingen fikk anledning til å stille spørsmål. Det avgjørende i denne saken var 

imidlertid at Høyesterett på grunnlag av en konkret vurdering fant at sakene mot tiltalte og 

de som var siktet i samme sakskompleks, av hensyn til en best mulig opplysning av saken 

burde ha vært forent til felles behandling. Etter mitt syn må rekkevidden av denne 

avgjørelse være begrenset. Det kan ikke oppstilles som noen generell regel at 

politiforklaringer fra personer som er siktet i samme saksforhold, og som nekter å forklare 

seg, bare kan leses opp såfremt sakene mot dem blir eller har vært forsøkt forent.”136  

 

Som det fremkommer her var saken fra 1994 en del av et større sakskompleks med et 

omfattende faktum. Det er derfor ikke enkelt å utlede klare regler fra dommen. Men sett i 

sammenheng med disse andre nevnte dommer er den en del av en endring i 

Høyesterettspraksis når det gjelder adgangen til å lese opp politiforklaringene. I dommen 

fra 1994 tillot Høyesterett ikke at de aktuelle politiforklaringene ble opplest fordi siktede, 

selv om forsvareren var gitt anledning til å stille spørsmål til vitnene under 

hovedforhandlingen, aldri var gitt en reell adgang til å kryssforhøre vitnene siden de 

fastholdt sine forklaringsnektelser. I den senere sak i 1999 tillot Høyesterett opplesning av 

vitneforklaringen blant annet fordi siktedes forsvarer hadde hatt mulighet til å stille 

spørsmål til vitnet da vitnet forklarte seg for byretten. Heller ikke dette vitnet svarte på 

forsvarerens spørsmål. I den siste dommen fra 2003 tillot også Høyesterett opplesning. Her 

ble det fremhevet at det ikke var noe vilkår for at retten til kontradiksjon var overholdt at 

vitnet svarte på de stilte spørsmål. Selv om en forklaring som er avgitt under etterforskning 

er det eneste eller avgjørende bevis, kan forklaringen 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.137  
                                                 
136 Rt. 2003 s. 1808, punkt 23 
137 Se også Skoghøy, 2005, s. 292 
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6.5.4 Sammenfatning 

På grunnlag av de nevnte dommer kan man utlede følgende regler når det gjelder 

opplesning av vitneforklaringer der vitnet møter til hovedforhandling: 

 

Avgjørelsen om det er adgang til å lese opp en politiforklaring henger sammen med hvilke 

andre bevis som finnes i saken. Utgangspunktet er fremdeles slik at dersom den oppleste 

forklaringen er det eneste eller helt sentrale bevis i saken og siktede ikke på noe tidspunkt 

har fått anledning til å stille spørsmål, må hovedregelen bli at beviset må avskjæres. 

 

I vurderingen om man skal tillate opplesning stilles det krav om forsvarlighet og 

forholdsmessighet. Dette vil kunne føre til en begrensning i opplesningsadgangen i forhold 

til lovens ordlyd. Det er saksgangen sett i sammenheng som er gjenstand for vurdering. Har 

siktede på ett eller annet tidspunkt, under etterforskning eller senere under 

hovedforhandling, fått stille spørsmål til vitnet vil retten til kontradiksjon som hovedregel 

være oppfylt. Spørsmålet om retten til kontradiksjon er oppfylt vil heller ikke være 

avhengig av om vitnet svarer på spørsmål som blir stilt. Ved at man er gitt en faktisk 

anledning til å stille spørsmål til et vitne er siktedes rett normalt ivaretatt. Denne 

konklusjon har forankring i likhetsprinsippet som anses oppfylt når man har blitt gitt en 

adgang til å stille spørsmål til vitnet.138

 

Denne vektleggingen av siktedes reelle mulighet til å stille spørsmål uten at vitnet trenger 

svare medfører en litt pussig rettstilstand. Den betyr i praksis at retten til kontradiksjon ikke 

er en materiell rettighet, men snarere kun et formelt krav til saksbehandlingen. 

 

Men som vi har sett er dette i tråd med konvensjonspraksis. EMD har lagt seg på den linje 

at dersom siktede har hatt mulighet til å avhøre et vitne på et tidligere stadium i saken, vil 

utgangspunktet være at det er adgang til å lese opp forklaringen for retten. Dette må antas å 
                                                 
138 Rt. 2003, s. 1808, avsnitt 18 
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gjelde også der forklaringen er et sentralt bevis i saken. Den største betydning av at beviset 

er sentralt for domfellelsen er i de tilfeller der siktede ikke på noe tidspunkt har hatt 

mulighet til å avhøre et vitne påtalemyndighetene fører mot ham. I disse tilfeller vil 

resultatet bli at en opplesning ikke vil kunne skje uten å krenke siktedes rettigheter. 

Opplesningen vil da ikke være i tråd med retten til en rettferdig rettergang. Det avgjørende 

må uansett være, som Høyesterett uttrykte det i Rt. 2003 s. 1808 under avsnitt 18, at 

straffesaken etter en totalbedømmelse skal fremstå som ”forsvarlig og rettferdig”. 

 

6.6  Opplesning når vitnet uteblir fra hovedforhandling  

Strpl. § 297 omhandler den situasjonen der et vitne som tidligere har forklart seg, enten 

rettslig eller utenrettslig, ikke møter til hovedforhandlingen. Om vitnet er uteblitt etter 

lovlig varsel, eller med eller uten gyldig forfall er ikke avgjørende her.139 En tidligere 

avgitt forklaring kan da leses opp såfremt et muntlig avhør ikke er mulig, eller der det vil 

føre til en uforholdsmessig ulempe eller utgift. Umulig å gjennomføre vil avhør være hvis 

vitnet er død, men ikke nødvendigvis dersom vitnet er i utlandet eller er syk. Men dersom 

vitnet må reise langt for å kunne vitne for retten eller at rettsaken må utsettes fordi vitnet er 

blitt syk, vil dette være situasjoner som vil kunne føre til uforholdsmessig ulempe eller 

utgift. Dersom vitnet er i utlandet må det avgjøres om fjernavhør etter strpl. § 109a kan skje 

på betryggende og hensiktsmessig måte.140 Kan det ikke det må man vurdere om 

hovedforhandlingen skal utsettes. Om det praktiseres en ulik opplesningsadgang der det er 

umulig å føre vitnet og der det er et spørsmål om forholdsmessighet, kommer jeg tilbake til 

under pkt. 6.6.4

                                                 
139 Bjerke/Keiserud, 2001, s. 1028 
140 Bjerke/Keiserud, 2001, s. 1029 
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6.6.1 Forholdsmessighetsvurderingen 

Det er situasjonen under hovedforhandlingen som er avgjørende for om opplesing kan 

finne sted eller om utsettelse er det mest forsvarlige.141 Ved avgjørelsen av om en utgift 

eller ulempe vil være uforholdsmessig vil man måtte ta hensyn til sakens alvor og den 

aktuelle forklarings betydning som bevis i saken.142 Blant andre momenter som vil være av 

betydning er om forklaringen er avgitt utenrettslig eller rettslig, selv om strpl. § 297, 1. ledd 

på samme måte som § 296, 2. ledd likestiller de nedtegnede rettslige og utenrettslige 

forklaringer.143 Dette henger sammen med hvor betryggende den tidligere forklaring er 

opptatt, det er forskjell på et politiavhør og et rettslig bevisopptak i så måte.144 Om 

forklaringen angår skyldspørsmålet eller straffespørsmålet er også et moment som tas i 

betraktning. Reglene om opplesning angår hele hovedforhandlingen, ikke bare avgjørelsen 

av skyldspørsmålet. Men som utgangspunkt vil det være mindre betenkelig å tillate 

opplesning av forklaringer som bare angår straffespørsmålet. 145 Man vil lettere anse en 

utsettelse av saken for å utgjøre en uforholdsmessig ulempe der opplesning kun angår 

straffespørsmålet og heller tillate opplesning av vitneforklaringen.  

 

Ved anvendelsen av strpl. § 297, 1. ledd må det foretas en samlet vurdering av de 

foreliggende bevis for å avgjøre om opplesning kan skje eller ikke.146  

 

Som nevnt under punkt 6.4 gir ordlyden både etter strpl. § 296, 2. ledd og 

strpl. § 297, 1. ledd en vid adgang for retten til å tillate opplesning av en tidligere avgitt 

vitneforklaring. Skal man tolke bestemmelsen isolert etter ordlyden, vil den komme i 

konflikt med EMK art. 6 nr. 1 og nr. 3 d. De norske reglene må derfor tolkes i lys av de 
                                                 
141 Bjerke/Keiserud, 2001 s. 1028 
142 Aall, 1996, s. 413 
143 Bjerke/Keiserud, 2001, s. 1028 
144 Andenæs, 2000, s. 370 
145 Bjerke/Keiserud, 2001, s. 1028 
146 Bjerke/Keiserud, 2001, s. 1029 
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bestemmelser konvensjonen oppstiller. Selv om strpl. § 296, 2. ledd og § 297, 1. ledd er 

ulike, vil de regler som kan utledes av konvensjonspraksis gjelde for tolkningen av begge 

bestemmelser. Sentrale momenter ved avgjørelsen om opplesning skal tillates vil da være 

om den oppleste forklaringen anses som et vesentlig bevis og om siktede på noe stadium i 

saken har hatt mulighet til å stille spørsmål til vitnet. 

 

6.6.2 Vektlegging av bevisets betydning for avgjørelsen 

EMK art. 6 nr. 3 d ble for første gang drøftet i en kjennelse inntatt i Rt. 1990 s. 312. Saken 

gjaldt domfellelse for overtredelse av vegtrafikkloven § 3.147 Domfelte hadde vært sjåfør i 

en bil som forulykket og som resulterte i at en person døde. Det var flere vitner til 

hendelsen. Under hovedforhandlingen unnlot det ene vitne å møte og retten tillot, etter 

gjentatte forsøk på å avhente vitnet, opplesning av hennes politiforklaring. Domfelte anket 

forgjeves med den begrunnelse av det var en saksbehandlingsfeil at forklaringen ble tillatt 

opplest uten at han hadde hatt anledning på noe stadium av saken til å eksaminere vitnet. 

Hjemmel for anken var EMK art. 6 nr. 3 d som hadde forrang ved motstrid med norsk lov, 

jfr. strpl § 4. Dommen kom før menneskerettighetsloven ble vedtatt og derfor blir strpl. § 4 

anført som hjemmel for motstrid. Vi ser her et eksempel på at man på straffeprosessens 

område var tidlig ute med å anerkjenne internasjonale regler og prinsipper. 

 

Førstvoterende tar i sin avgjørelse utgangspunkt i vilkårene for opplesning som følger av 

strpl. § 297. I dette tilfelle vil det være mulig å avhøre vitnet, men det vil føre til en 

utsettelse av saken på minst fire uker på grunn av ferieavvikling.148 Strpl. § 297 gir i dette 

tilfelle anvisning på en forholdsmessighetsvurdering. I sin vurdering legger førstvoterende 

vekt på hva som følger av EMK og de rettigheter konvensjonen gir domfelte når det gjelder 

retten til å eksaminere vitner. Ordlyden i art. 6 nr. 3 d er meget vidtfavnende, men det 

uttales at ”siktemålet med bestemmelsen synes imidlertid å ha vært å stille tiltalte på lik 

                                                 
147 Lov av 18. juni. 1965 nr. 4, Vegtrafikklov 
148 Rt. 1990 s. 312, på s. 314 
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linje med påtalemyndigheten ved bevisførselen.”149 Her ser vi en fremheving av prinsippet 

om partenes likhet som et viktig argument bak retten til krysseksaminasjon, som vi også så 

fremhevet i Rt. 2003 s. 1808 avsnitt 18. 

 

Retten går deretter grundig igjennom konvensjonspraksis, heriblant Unterpertinger- 

saken,150 og kommer til at de synspunkter konvensjonspraksis gir uttrykk for harmonerer 

godt med en rimelig forståelse av det forholdsmessighetskriterium som strpl. § 297 gir 

anvisning på. Førstvoterende uttaler på generelt grunnlag at ”(h)vis det dreier seg om helt 

sentrale vitner, som det er mulig å føre for den dømmende rett, må hensynet til tiltaltes 

rettsikkerhet regelmessig slå igjennom i forhold til utgifter og ulemper ved en utsettelse av 

saken.”151

 

Når det gjelder denne konkrete saken, var det som jeg tidligere nevnte flere vitneutsagn 

blant bevisene i saken, samt domfeltes egen forklaring. Da disse bevisene samlet sett trakk 

i vesentlig samme retning som den oppleste forklaringen fra det uteblitte vitnet, anså retten 

at ikke hensynet til domfeltes rettssikkerhet var krenket og at vurderingen bak tillatelsen til 

å lese opp forklaringen var forsvarlig.152

 

Resultatet bygget således sin avgjørelse på strpl. § 297 og retten mente det ikke innebar en 

saksbehandlingsfeil å tillate opplesning. Til tross for dette innebar kjennelsen en endring 

når det gjelder adgangen til opplesning av vitneforklaringer, ved at EMK art. 6 nr. 3 d ble 

trukket inn som tolkningsmoment.153 Dommen førte til det første steg i å endre 

rettskildebildet i norsk rett. 

 

                                                 
149 Rt. 1990 s. 312, på s. 315 
150 Unterpertinger mot Østerrike, A 110, 1986 
151 Rt. 1990 s. 312, på s. 316 
152 Rt. 1990 s. 312, på s. 316 
153 Jebens, 2004, s. 546 
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Selv om EMK nå var gitt betydning ved tolkningen av norsk straffeprosesslovgivning og 

Høyesterett modifiserte siktedes krav til avhørsmulighet i forhold til det som strpl. § 297 

etter ordlyden gav adgang til, gjaldt det ved bedømmelsen et vesentlighetskriterium. 

Opplesning av en forklaring uten adgang til motavhør ble således bare ansett å være i strid 

med straffeprosessloven, sammenholdt med EMK, dersom forklaringen var vesentlig eller 

det eneste bevis i saken.154

 

De krav som ble oppstilt til hvor vesentlig forkaringen måtte være for at den ikke skulle 

tillates opplest, varierte fra de ulike dommer, se i den forbindelse Rt. 1990 s. 312 ”helt 

sentrale vitner” (på side 316), Rt. 1991 s. 1096 ”avgjørende vitneforklaring” (på side 1099), 

Rt. 1999 s. 757 ”det avgjørende eller et hovedsakelig bevis for tiltaltes skyld” (på side 

760).155

 

6.6.3 Ny tendens- nedtoning av vesentlighetskriteriet 

Som nevnt under punkt 5.4.3 ble dette vesentlighetskriteriet etter hvert tonet ned i 

konvensjonspraksis. Denne rettsutviklingen i EMD- praksis gjenspeiler seg også i moderne 

norsk rettspraksis. Den første indikasjonen på at norsk straffeprosess fulgte opp tendensen 

når det gjaldt betydningen av vesentlighetskriteriet kom i Rt. 2001 s. 29.156 Saken gjaldt 

legemsbeskadigelse. En person som angivelig hadde iakttatt hendelsen var stevnet som 

vitne, men møtte ikke opp under hovedforhandlingen. Lagmannsretten besluttet under 

dissens at hans tidligere avgitte politiforklaring skulle tillates opplest. Tiltalte ble dømt til 2 

år og 6 måneder i fengsel og anket saken inn for Høyesterett med den begrunnelse at det 

var en saksbehandlingsfeil at forklaringen fra vitnet var tillatt opplest. Domfeltes anke ble 

tatt til følge. 

 

                                                 
154 Jebens, 2004, s. 550 
155 Jebens, 2004, s. 550 
156 Jebens, 2004, s. 551 og Skoghøy, 2005, s. 296  
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Førstvoterende tar utgangspunkt i norsk lov og hvordan strpl. § 297 skal forstås, men 

understreker at denne bestemmelsen må tolkes i lys at EMK art. 6. Etter den internasjonale 

praksis vil det være ”et vesentlig moment for opplesningsadgangen hvilken betydning 

politiforklaringen har som bevis.”157  

 

Dissensen i lagmannsretten om man skulle tillate opplesning dreide seg i hovedsak om 

uenighet angående hvilken betydning politiforklaringen hadde for den samlede 

bevisbedømmelse. Flertallet mente at den ikke var av et slikt innhold at den kunne ”utgjøre 

det hovedsaklige bevis for domfellelse.”158 Førstvoterende i Høyesterett var uenig i denne 

bedømmelsen. Han bemerker at det i den konkrete saken forelå omstendigheter som gjorde 

at det var ”en reell mulighet for at opplesningen av (vitnets) politiforklaring har hatt en 

utslagsgivende betydning i den samlede bevisbedømmelse, og at den således fremstilte seg 

som et viktig og kanskje nødvendig bevis.”159  

 

Bruken av uttrykket ”en reell mulighet” som beskrivelse av forklaringens betydning og 

henvisningen til dens innvirkning på den ”samlede bevisbedømmelse”, innebærer en 

utvidelse av siktedes rett til motavhør i forhold til tidligere, fordi det her stilles mindre krav 

til betydningen av de bevisene som omfattes av rettigheten.160 Det stilles ikke lenger like 

strenge krav til hvor stor betydning den oppleste forklaringen vil ha for sakens utfall. Så 

lenge det er en reell mulighet for at den oppleste forklaringen vil ha betydning, da primært i 

negativ retning for siktede, vil den måtte avskjæres. I denne retning trekker også 

førstvoterendes påpeking av at forklaringen ”kanskje” og ikke ”utvilsomt” var et nødvendig 

bevis i saken.161

 

                                                 
157 Rt. 2001 s. 29, på s. 32 
158 Rt. 2001s. 29, på s. 30 
159 Rt. 2001, s. 29, på s. 33 
160 Jebens, 2004, s. 551 
161 Jebens, 2004, s. 551 
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Nedtoningen av vesentlighetskravet i Rt. 2001 s. 29 er fastholdt og til en viss grad 

forsterket i senere rettspraksis.162 I Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt. 2004 s. 897 uttaler 

førstvoterende angående om det var riktig av lagmannsretten å tillate opplesning av en 

politiforklaring avgitt av et vitne som ikke møtte, at det avgjørende kriterium ved denne 

bedømmelsen er som i dommen fra 2001 om det er ”en reell mulighet for at opplesningen 

kan ha hatt en utslagsgivende betydning i den samlede bevisbedømmelse, og at 

(forklaringen) således fremstilte seg som et viktig og kanskje nødvendig bevis (..).”163

 

Fra aktoratets side ble det i saken fra 2004 anført at forklaringen ikke hadde en slik 

avgjørende betydning, blant annet fordi det forelå ytterligere bevis i saken.  Ad dette 

argument fremhever førstvoterende at den oppleste politiforklaringen utfyller og bekrefter 

det bildet som de andre bevis i saken har tegnet. Ved å ha en slik funksjon gjør den 

avgjørelsesgrunnlaget sikrere.164 At det foreligger en slik mulighet for beviset til å påvirke 

avgjørelsen vil være nok til å ikke tillate opplesning, selv om forklaringen verken er det 

eneste eller det hovedsaklige bevis. 

 

De nå drøftede dommer gjelder de tilfeller der vitnet ikke uten uforholdsmessig utgift eller 

ulempe kan føres for retten. Spørsmålet blir i det følgende om opplesningsadgangen vil 

praktiseres annerledes der det er umulig å føre vitnet, for eksempel der vitnet er forsvunnet 

eller avgått ved døden før hovedforhandlingen. 

 

6.6.4 Opplesningsadgangen der det er umulig å føre vitnet 

I enkelte tilfeller er det ikke mulig å avhøre vitnet umiddelbart for den dømmende rett, selv 

ikke der man innvilger en utsettelse av saken. Problemstillingen angående hvilken 

                                                 
162 Jebens, 2004, s. 552 
163 Rt. 2004 s. 897, avsnitt 9 
164 Rt. 2004 s. 897, avsnitt 17 
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betydning dette skal ha for spørsmålet om hvorvidt det er adgang til å lese opp en tidligere 

avgitt forklaring, har vært oppe for Høyesterett noen ganger.165  

 

I en sak om legemsbeskadigelse inntatt i Rt. 1992 s. 792 hadde fornærmede avgitt 

forklaring til politiet, men ble syk og døde før hovedforhandlingen. Påtalemyndigheten 

ville da bruke hennes forklaring til opplesning, noe forhørsretten og lagmannsretten ikke 

gav anledning til. I disse instanser ble det besluttet å avskjære forklaringen fordi tiltalte 

ikke var gitt anledning til å avhøre vitnet og forklaringen var et avgjørende bevis. 

Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse på grunn av en manglende totalvurdering. 

For det første måtte det vurderes om beviset i det hele tatt kunne føres på en måte som 

”tilfredsstiller de formelle krav konvensjonen stiller”166 I tillegg måtte det legges vekt på 

forbrytelsens art, påliteligheten av forklaringen og hvorvidt tiltalte hadde konkrete 

spørsmål til vitnet. Det ble uttalt at det ”vil kunne virke støtende om man ut fra rent 

formelle betraktninger skal avskjøre den eneste mulighet for bevisføring i en alvorlig 

straffesak”.167 Jebens stiller i sin bok spørsmål ved om denne kjennelsen i tilstrekkelig grad 

sikrer siktedes rett til rettferdig rettergang. Han uttrykker det slik: ”Når siktede ikke på noe 

stadium i saken har kunnet avhøre et sentralt vitne, og dette ikke skyldes forhold som 

siktede selv kan bebreides for, kan det hevdes å følge av prinsippet om rettferdig rettergang 

at vitnets politiforklaring ikke bør kunne benyttes som bevis. At det kan virke støtende om 

en mulig skyldig går fri, anses i andre sammenhenger som mindre uheldig enn å bygge 

avgjørelsen på en bevisføring der siktedes sentrale prosessuelle rettigheter ikke er 

oppfylt.”168

 

Ut fra hensyn til siktede som har rett på en kontradiktorisk saksbehandling burde det ikke 

være større adgang til å lese opp vitneforklaringer der vitnet er død. Det vil for han ikke 

spille noe rolle om vitnet ignorerer en innkallelse til å vitne i retten og derved ikke møter, 

                                                 
165 Jebens, 2004, s. 553 
166 Rt. 1992 s. 792, på s. 795 
167 Rt. 1992 s. 792, s. 795-796 
168 Jebens, 2004, s. 553 
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eller om vitnet er død og derfor ikke kan vitne. Hans behov for kontradiksjon er lik i de to 

tilfeller. Siktedes rett til motavhør må respekteres og oppfylles på en forsvarlig måte.169 På 

samme måte som retten må foreta en forholdsmessighetsvurdering om saken skal utsettes 

der man har mulighet for å kunne føre vitnet senere, må den i de tilfeller der det er umulig å 

føre vitnet vurdere om det vil være mulig å føre beviset på annen måte enn ved opplesning. 

 

EMD har til nå ikke tatt prinsipielt standpunkt til om opplesning kan skje i større 

utstrekning i de tilfelle der vitne er død, enn i andre situasjoner.170 Det fremgår i Craxi- 

dommen at dersom en domfellelse i avgjørende grad må baseres på en tidligere avgitt 

forklaring fra et vitne som er død, er det et vilkår at siktedes rett til krysseksaminasjon har 

vært tilfredsstilt enten da forklaringen ble avgitt eller på et senere stadium i saken.171

 

6.6.5 Sammenfatning 

I de tilfeller vitnet ikke møter til hovedforhandling er spørsmålet om det er adgang til å lese 

opp vitneforklaringer for retten av stor viktighet i og med at den oppleste forklaring etter 

strpl. § 297, 1. ledd erstatter det muntlige avhør i sin helhet.  

 

Ved vurderingen av om man kan tillate opplesning må man ta utgangspunkt i lovens ordlyd 

som gir anvisning på en forholdsmessighetsvurdering. Sentralt i denne vurderingen vil 

være de rettigheter som tilkommer siktede etter EMK art. 6 nr. 1 og nr. 3 d til 

kontradiktorisk saksbehandling. Den tidligere vide adgangen til opplesning som fulgte av 

strpl. § 297, 1. ledd isolert sett er nå tonet ned og innskrenket. Tidligere kunne man lese 

opp forklaringen for retten dersom det ikke ble antatt å utgjøre det hovedsaklige bevis. 

Denne praksis er nå endret og man ser ikke lenger utelukkende på hvor vesentlig det 

aktuelle vitnebevis er for resultatet i saken. Av betydning i moderne Høyesterettspraksis er 

nå om det er en reell mulighet for at den oppleste forklaring vil kunne få betydning for 

                                                 
169 Jebens, 2004, s. 554 
170 Jebens, 2004, s. 553 
171 Craxi mot Italia, EMDs dom 5.desember 2002, jfr. Skoghøy, 2005, s. 302 
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domsresultatet. Foreligger det en slik mulighet må beviset avskjæres. Det er nok at den blir 

ansett for å utfylle og bekrefte det bildet som de andre bevis i saken tegner og på denne 

måten gjør avgjørelsesgrunnlaget sikrere. 

7 Forholdet mellom strpl. §§ 296, 2. ledd og § 297, 1. ledd 

Vi har sett at opplesningsadgangen etter strpl. § 296, 2. ledd og § 297, 1. ledd i praksis er 

betydelig mer snever enn ordlyden tilsier. Dette betyr at siktede har en større rett til 

kontradiktorisk behandling av sin straffesak enn det som fremkommer av norsk lov. 

 

Det kan stille spørsmål ved om det er noen forskjell på adgangen til å lese opp forklaringer 

i de tilfeller vitnet møter i retten i forhold til der vitnet helt uteblir. Som jeg har nevnt 

tidligere vil en opplesning som regel bli mer omfattende etter strpl. § 297, 2. ledd, siden 

opplesningen her helt ut erstatter vitnets muntlige forklaring. Dette kan føre til at det vil 

være større betenkeligheter ved å lese opp en politiforklaring i de tilfeller vitnet ikke møter 

til hovedforhandling. Men det finnes ikke noen entydig praksis som gjør at man kan fastslå 

dette med sikkerhet. Lorenzen m.fl. fremhever at årsaken til at vitnet ikke forklarer seg 

direkte for retten neppe spiller noen rolle, såfremt det legges til grunn at det har vært 

rettslig eller faktisk umulig å få vitnet til å avgi forklaring under hovedforhandling.172

 

Et moment som vil få betydning for opplesningsadgangen er at vitnets nektelse til å svare i 

retten eller uteblivelse fra hovedforhandling skyldes forhold på siktedes side, for eksempel 

trusler. I disse tilfeller vil ikke siktede ha samme rett til kontradiksjon. Da vil hensynet til 

siktede bli tilsidesatt og dersom intet annet er i veien for det, vil vitneforklaringene kunne 

leses opp. 

 

                                                 
172 Lorenzen m.fl., 1994, s. 216 
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8 Hovedkonklusjon  

Spørsmålet denne oppgaven søker å besvare er om den adgang til å lese opp 

politiforklaringer for retten som følger av straffeprosessloven er i samsvar med siktedes rett 

til kontradiksjon som følger av EMK og konvensjonspraksis, eller om de norske 

bestemmelser går lengre enn det som der er tillatt. 

 

Som vi har sett ved gjennomgangen av norsk rettspraksis så forutsetter Høyesterett at norsk 

rett er bundet av EMK når det gjelder dette spørsmål. Fra EMK for første gang ble trukket 

inn i drøftelsen om man etter de norske bestemmelser kunne tillate opplesning, og frem til i 

dag, har EMK stadig fått en større betydning. For Høyesterett har det ved vurderingen om 

man skal tillate opplesning i det enkelte tilfelle særlig vært to momenter av betydning. Det 

første er hvor viktig beviset kan anses å være for resultatet i saken. Det andre moment er 

om man kan si at siktede og hans forsvarer på ett eller annet stadium i saken har hatt 

mulighet til å stille spørsmål til vitnet. Har siktede hatt en slik mulighet til å stille spørsmål, 

vil forklaringen som hovedregel kunne tillates opplest, selv om forklaringen kan antas å 

være et sentralt bevis i saken. En slik tolkning og praktisering av de norske 

straffeprosessregler vil være i samsvar med konvensjonspraksis. 

 

Etter dette antas at selv om ordlyden i strpl. § 296, 2. ledd og § 297, 1. ledd rekker for vidt i 

forhold til siktedes rettigheter etter EMK art. nr. 1 og nr. 3 d, så er opplesningsadgangen i 

norsk rettspraksis i samsvar med EMK og konvensjonspraksis. 
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