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1 

1 Innledning 

 

 

1.1 Tema og problemstilling 

Tema for oppgaven er mistenktes rett til dokumentinnsyn når straffesaken er på 

etterforskningsstadiet. Oppgavens hovedvekt vil ligge på Lov om rettergangsmåten i straffesaker 

av 22.mai 1981 nr.25 (strpl.) § 242, samt de begrensninger som følger av regler inntatt ved Lov 

av 9.mai 2003 nr.30. 

 

Dokumentinnsyn er en sentral rettssikkerhetsgaranti. Norske myndigheter har plikt til å trygge 

rettssikkerheten og på samme tid effektivt etterforske og straffeforfølge forbrytelser som er 

begått. Hensynet til mistenktes rettsikkerhet må veies mot muligheten til effektivt å forebygge 

kriminalitet. Rett til innsyn i straffesaksdokumenter er følgelig et aktuelt tema grunnet de 

kryssende hensyn som gjør seg gjeldende. Problemstillingen jeg vil behandle knytter seg til disse 

hensyn, herunder i hvilken grad tiltak for å sikre en effektiv etterforskning kan begrense 

mistenktes rettssikkerhet. 

 

Partsoffentlighet er et sentralt prinsipp i domstolsprosessen. Herav følger retten til 

dokumentinnsyn. Hovedformålet med partsoffentlighet er å trygge en god prosessordning som 

ivaretar mistenktes rettssikkerhet. Dette kan sees i sammenheng med prinsippet om 

kontradiksjon. Kontradiksjon betyr motsigelse. Prinsippet er forstått slik at hver part skal ha en 

tilfredsstillende mulighet til å presentere sin sak under forhold som ikke stiller han dårligere enn 

motparten. For å gjennomføre kontradiksjonsprinsippet er det derfor nødvendig at siktede og 

forsvarer har rett til innsyn i dokumenter under etterforskningen.  

 

Kontradiksjon bidrar til å tilfredsstille det materielle sannhetsprinsipp, da det følger av dette et 

krav om materielt riktige avgjørelser. Prinsippet taler for at mistenkte skal ha full innsynsrett i 
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saksdokumentene slik at han kan kontrollere at de opplysninger som foreligger er riktige, 

fullstendige og at de er fremskaffet på tilfredsstillende måte.  

 

En effektiv etterforskning er viktig for at allmennheten skal ha tillit til rettspleien. Dette 

innebærer et krav om at forbrytelser etterforskes og at gjerningsmenn blir straffeforfulgt. 

Mistenkte vil kunne ha interesse av å vanskeliggjøre etterforskingen. Innsyn kan gi mistenkte 

mulighet til å tilpasse sin forklaring de foreliggende dokumenter, eller tilrettelegge sin 

virksomhet politiets metoder der dokumentinnsyn gir innsikt i disse. Innsyn kan videre føre til at 

informanter som frykter represalier, unngår å bistå politiet. Hensynet til effektivitet vil følgelig 

kunne tale mot innsyn.  

 

Straffeprosessens regler om dokumentinnsyn er utformet på bakgrunn av en avveining mellom de 

hensyn jeg har nevnt ovenfor. Dette viser seg ved at omfanget av innsynsretten varierer i forhold 

til de ulike stadier av straffesaken. Hovedregelen er at mistenkte har fullt innsyn, jamfør 

strpl. § 242, men lovgiver har åpnet for unntak. Innsynsretten er best ivaretatt under 

hovedforhandlingen der behovet for kontradiksjon er størst. Når saken er på 

etterforskningsstadiet, vil mistenkte som nevnt kunne ha interesse av å vanskeliggjøre 

etterforskingen. Det er derfor mer problematisk å gjennomføre kontradiksjonsprinsippet fullt ut 

på dette stadiet av straffesaken enn når saken er under hovedforhandling. Mistenktes rett til 

innsyn er imidlertid en bærebjelke i dennes rettssikkerhet, og det kan også under etterforskningen 

foreligge tungtveiende hensyn som taler for fullt innsyn på samme tid som det foreligger hensyn 

som taler mot. Spørsmålene knyttet til mistenktes innsynsrett på dette stadiet av straffesaken er 

derfor mer problematisk enn under hovedforhandling. Dette er bakgrunnen for at jeg kun vil 

behandle etterforskningsstadiet i det følgende. 

 

 

1.2 Samfunnsutviklingen 

Innsynsreglene har kommet i søkelyset i den senere tid. Dette skyldes at kriminalitetsbildet har 

endret seg. Den organiserte kriminaliteten har økt i omfang og det samme har de kriminelle 
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miljøers bruk av trusler.1 Det har vist seg viktig å verne politiets kilder og informanter, 

metodebruk og samarbeid med utenlandske myndigheter. Dette har åpnet for lovendringer i 

retning av økt mulighet til å begrense innsynsretten. 

 

Oppdagelsesrisikoen har antagelig innvirkning på kriminalitetsbildet, da de kriminelle miljøene 

ofte søker vinning. Å bli dømt for en straffbar handling oppleves som en kostnad. Dette kan 

resultere i trusler og represalier for å hindre at avslørende informasjon kommer på bordet. 

Politiets arbeid er i mange situasjoner avhengig av kilder. Straffeapparatets evne til å bekjempe 

kriminalitet blir i så måte svekket.  

 

Rt.2002.1049 (Heroin-saken) gjaldt en tiltale for oppbevaring av nærmere 35 kilo heroin. Her 

fikk siktede innsyn i etterforskningsdokumenter, som politiet ønsket unntatt i medhold av 

strpl. § 292. Påtalemyndigheten anførte at innsyn i dokumentene ville bringe informanter i klar 

livsfare. § 292 gir adgang til å avskjære bevis som er uten betydning for saken, eller som allerede 

er tilstrekkelig bevist. Å unnta dokumentene på det grunnlag påtalemyndigheten anførte, ville 

innebære en begjæring om nektelse av innsyn på ulovfestet grunnlag. Kjæremålsutvalget kom til 

at man stod overfor vanskelige avveiningsspørsmål som det var lovgivers oppgave å ta stilling til. 

Påtalemyndigheten vurderte det slik at innsyn ville sette informanter i fare, og så seg nødt til å 

frafalle tiltalen. Det var også av betydning at politiet hadde mottatt relevante opplysninger fra 

utenlandske myndigheter med løfte om at forsvarer og siktede ikke skulle få innsyn i disse. Etter 

denne avgjørelsen kom innsynsreglene i søkelyset, og lovgiver fant det nødvendig å endre disse.  

 

Justis- og politidepartementet ønsket lovforslaget lynraskt igjennom. Opprinnelig ble det gitt 

noen få dagers høringsfrist, men denne ble senere utvidet til fire uker. Departementet har blitt 

kritisert for at lovforslaget burde vært gjenstand for grundigere vurderinger. Det kan synes som 

om behovet for å vise handlekraft gikk på bekostning av god saksbehandling.2

 

Politiet og påtalemyndigheten skal være objektive. Kravet om objektivitet følger av 

strpl. § 226 tredje ledd og av Lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 (politil.) § 6 tredje ledd.  

 
1 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.9 
2 Innst.O.nr.73 (2002-2003) s.5 
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Objektivitetsprinsippet har stor betydning på etterforskningsstadiet, da politiet sitter på 

omfattende etterforskningsressurser. Etterforskningen skal videre ta sikte på å klargjøre 

skyldspørsmålet, jamfør § 226 første ledd. Det innebærer å skaffe til veie bevis mot mistenkte. I 

dagens samfunn hvor kriminalitetsbildet har stor oppmerksomhet i media, og hos allmennheten 

for øvrig, vil politiets suksess avhenge av at de kriminelle blir straffet. Dette kan resultere i at 

§ 226 første ledd prioriteres fremfor bestemmelsens tredje ledd, og at det følgelig ikke legges inn 

like store ressurser for å skaffe til veie bevis som taler for mistenktes uskyld, som for å skaffe 

bevis mot den mistenkte. Dette kan få svært alvorlige konsekvenser, både i form av uriktige 

domfellelser og ved at tilliten til rettspleien blir svekket. I etterkant av straffesaken til Fredrik 

Fasting Torgersen, som ble dømt for mord på en 16 år gammel jente, kom det frem at en rekke 

dokumenter visstnok ble holdt utenom saken i forbindelse med hovedforhandlingen i daværende 

Eidsivating lagmannsrett i 1958.3 Dette vil i tilfelle representere et grovt brudd på 

kontradiksjonsprinsippet og i sin ytterste konsekvens resultere i at uskyldige blir dømt. Det er 

særlig viktig at kravet til objektivitet er tilfredsstilt der mistenkte og hans forsvarer er nektet 

innsyn. Det kan derfor synes som om unntakene på etterforskningsstadiet bør strammes inn mens 

det faktisk er det motsatte vi ser gjøres i dag. 

 

 

1.3 Folkerettslige forpliktelser 

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21.mai 1999 nr.30 (mnskrl.) 

inkorporerer fire konvensjoner angående menneskerettigheter i norsk lov. Disse må tas i 

betraktning ved forståelsen av en hver lovtekst som vedrører de aktuelle rettighetene. De har 

videre forrang ved motstrid med annen norsk lov, jamfør mnskrl. § 3.  

 

EMK og FN konvensjonen av 16.desember 1966 om sivile og politiske rettigheter (SP) har 

relevans for retten til dokumentinnsyn. SP art.14 og EMK art.6 hjemler retten til rettferdig 

rettergang, herunder rett til dokumentinnsyn. Der siktede er pågrepet, følger innsynsretten av 

EMK art.5 og SP art.9. Det foreligger mindre rettspraksis angående SP art.9 og 14 enn EMK art.5 

og 6. Det er imidlertid antatt i teori at SP art.9 og 14 i hovedtrekk skal forstås likt som de 
 

3 16.06.1958 
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tilsvarende bestemmelser i EMK.4 Det er i for øvrig ingen ting som tyder på at FN-konvensjonen 

går lenger enn EMK i å verne om innsynsretten, og derfor blir kun EMK drøftet i det følgende.  

 

EMK art.6 verner, som nevnt, retten til ”fair hearing” i sivile saker og i straffesaker. 

Bestemmelsen sier ikke uttrykkelig at partene skal likestilles under prosessen, men praksis har 

innfortolket et prinsipp om ”equalty of arms”.5  

 

Ordlyden i seg selv gir ikke rett til dokumentinnsyn, men EMD har gitt uttrykk for at innsynsrett 

er nødvendig for å tilfredsstille kravet om likestilling. Det fremkommer videre av blant annet 

Rowe og Davis mot Storbritannia6 at det kan utledes et krav om dokumentinnsyn av den 

generelle bestemmelsen i art.6 nr.1 om retten til en rettferdig rettergang, og av art.6 nr.3 litra b 

som krever at enhver som blir siktet for en straffbar handling skal få tilstrekkelig tid og 

muligheter til å forberede sitt forsvar. Det fremkommer av sammenhengen med art.6 nr.3 litra c 

at også forsvarer har rett til innsyn.  

 

Det følger av domstolens praksis at innsyn i dokumenter som påtalemyndigheten vil føre som 

bevis i saken, er en grunnleggende rettighet for siktede. Opplysninger som påtalemyndigheten 

ikke vil påberope som bevis kan imidlertid være like viktig for forsvaret. I Rowe og Davis–saken 

uttaler EMD at retten til rettferdig rettergang også stiller krav om innsyn i slike dokumenter. 

Art.6 gir imidlertid ikke ubegrenset adgang til saksdokumentene. Innsynsretten beror på en 

konkret helhetsvurdering, der hensyn som taler for begrensning må veies mot siktedes mulighet 

til å ivareta sitt forsvar.7  

 

I Rowe og Davis–saken stiller EMD prosedyrekrav angående begrensninger i innsynsretten. 

Domstolen uttaler at en prosedyre der påtalemyndigheten selv avgjør spørsmålet om å gi den 

siktedes forsvarer tilgang til informasjon, slik det skjedde i første instans i saken mot Rowe og 

Davis, ikke er forenlig med kravene i EMK art.6 nr.1. 

 

 
4 Møse kapittel 12-13  
5 Se for eksempel Dom 2003-01-09 EMD (Shishkov mot Bulgaria) avsnitt 77 
6 Dom 2000-02-16 EMD 
7 l.c. 
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Det vil ofte være slik at siktede er pågrepet når spørsmålet om dokumentinnsyn dukker opp på 

etterforskningsstadiet. Da følger retten til innsyn av EMK art.5 nr.4. Bestemmelsen hjemler en 

rett til domstolsprøving av frihetsberøvelsens lovlighet. Overprøvingen må tilfredsstille vilkårene 

i EMK art.6. Den må følgelig være kontradiktorisk, jamfør likestillingskravet. Avgjørende for 

vurderingen av om siktede har innsyn etter art.5 er om dokumentet inneholder ”information 

which is essential for the assessment of the lawfulness of a detention”.8 Dette kommer jeg tilbake 

til under pkt. 2.1.4. I Schöps mot Tyskland var EMK art.5 krenket fordi siktede ikke hadde fått 

tilgang til sakens dokumenter.9 Dette betyr likevel ikke at enhver som er pågrepet skal ha adgang 

til alt etterforskningsmateriale. I denne saken hadde siktede og forsvareren overhodet ikke fått 

tilgang til sakens dokumenter. EMD uttalte at ”While national law may satisfy this requirements 

in various ways, whatever method is chosen should ensure that the other party will be aware that 

observations have been filed and will have a real opportunity to comment thereon.” Dette må 

forstås slik at kjernen i art.5 er hvorvidt siktede har fått kjennskap til fengslingsgrunnlaget og har 

hatt anledning til å ta til motmæle.10  

 

 

1.4 Disposisjon og avgrensning 

I den videre fremstilling vil jeg først drøfte utstrekningen av innsynsretten ved å tolke ordlyden i 

hovedregelen, slik den er presentert i strpl. § 242. Deretter vil jeg ta for meg de unntakene i 

straffeprosessloven §§ 242 og 242a som er begrunnet ut fra hensynet til en effektiv 

kriminalitetsbekjempelse. Unntak på grunn av rikets sikkerhet vil ikke bli diskutert. Anonym 

vitneførsel og bevisavskjæringsreglene vil imidlertid bli berørt. Hensynet bak reglene om 

anonym vitneførsel er først og fremst vern av liv, mens bakgrunnen for bevisavskjæringsreglene 

er behovet for tidsbesparelse. Dersom potensielle vitner ikke tør stå frem med det de vet om 

kriminelle forhold, kan imidlertid kriminalitetsbekjempelsen bli svekket. Det samme vil være 

tilfelle der en omfattende bevismengde fører til at straffesaker trekkes ut i tid og betydelige 

ressurser blir oppholdt på én sak. Ivaretakelse av de hensyn som er søkt fremmet ved 

 
8 Dom 2001-02-13 EMD (Garcia Alva mot Tyskland) avsnitt 42 
9 Dom 2001-02-13 EMD 
10 Se Rt.2004.2023 avsnitt 41-43 
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bevisavskjæringsreglene og reglene om anonym vitneførsel, er følgelig viktig for en effektiv 

rettspleie. Jeg vil derfor berøre disse så langt de har betydning for retten til dokumentinnsyn.  

 

Jeg vil ta for meg reglene om innsynsrett både for mistenkte og hans forsvarer. Fornærmedes rett 

til innsyn vil ikke bli behandlet. Det samme gjelder for fornærmedes bistandsadvokat. Ulike 

hensyn gjør seg gjeldende med hensyn til mistenkte og fornærmede. Det er først og fremst 

hensynet til kontradiksjon som begrunner innsynsretten til mistenkte og her vil avveiningen 

mellom en effektiv kriminalitetsbekjempelse og rettssikkerhet gjøre seg gjeldende. Bakgrunnen 

for fornærmedes innsynsrett er derimot dennes behov for å kunne vurdere muligheten for en 

privat straffesak eller et erstatningskrav, samt behovet for kunnskap om saken. Den 

problemstilling jeg har valgt å vinkle oppgaven mot, fører til at fornærmedes innsynsrett faller 

utenfor oppgavens tema. 

 

Andre enn sakens parter kan ha rett til innsyn i dokumentene på etterforskningsstadiet. Forskrift 

av 28.juni 1985 nr.1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) § 22-7 gir 

pressen rett til innsyn i tiltalebeslutningen når den er forkynt for tiltalte. Lov om domstolene av 

13.august 1915 nr.5 (dl.) § 124 flg. gir offentligheten innsyn i saker hvor det er rettsmøter og det 

treffes rettsavgjørelser. Videre kan dokumenter ” lånes ut når særlige grunner foreligger og det 

anses ubetenkelig av hensyn til sakens videre behandling”, jamfør påtaleinstruksen § 16-5. Jeg 

kommer ikke nærmere inn på offentlighetens innsynsrett i det følgende. 

 

I utgangspunktet vil jeg også avgrense oppgaven mot reglene om taushetsplikt. Jeg kommer 

imidlertid kort inn på disse under punkt 2.1.3.5, da reglene kan ha betydning for innsynsretten der 

det er tale om dokumenter som skriver seg fra kommunikasjonskontroll.  

 

 

1.5 Rettskilder 

Retten til dokumentinnsyn i straffesaker er først og fremst regulert i straffeprosessloven. Da jeg 

har avgrenset oppgaven til etterforskningsstadiet, vil behandlingen av temaet først og fremst 

knytte seg til strpl. §§ 242 og 242a, samt EMK art.6 og art.5. 
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Domstolene har avgitt mange avgjørelser knyttet til reglene om dokumentinnsyn. Rettspraksis vil 

følgelig ha en sentral plass i tolkningen av disse reglene. Det foreligger flere nye avgjørelser i 

forbindelse med straffesaken om et væpnet ran av NOKAS tellesentral i Stavanger 5.april 2004 

(NOKAS-saken) som har særlig relevans. Det store flertall av avgjørelser er imidlertid knyttet til 

§ 242, da § 242a er en forholdsvis ny bestemmelse.  

 

Det foreligger en rekke relevante forarbeider. Disse vil også være sentrale i tolkningen. 

Forarbeidene til strpl. § 242a, Ot.prp.nr.24 (2002-2003), vil få særlig betydning for fremstilling 

og drøfting av denne bestemmelsen, da vi har lite øvrig materiale knyttet til denne.  

 

Da jeg vil drøfte hvordan kryssende hensyn gjør seg gjeldende og hvordan de blir prioritet, vil 

reelle hensyn ha en sentral plass i besvarelsen. Jeg vil også så langt det er nødvendig hente 

momenter og forklaringer fra teorien. 
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2 Strpl. § 242 

 

 

2.1 Innsynsrettens utstrekning  

Strpl. § 242 hjemler hovedregelen om mistenktes rett til dokumentinnsyn under etterforskningen. 

Det følger av denne at mistenkte i utgangspunktet har rett til innsyn i alle sakens dokumenter. 

Ved behandling av innsynsretten vil jeg først ta for meg de begrensninger som ligger i lovens 

ordlyd og deretter drøfte de unntak som er relevante med hensyn til oppgavens problemstilling.  

 

2.1.1 Mistenkte og hans forsvarer 

Strpl. § 242 hjemler rett til dokumentinnsyn for ”mistenkte” og ”hans forsvarer” Forståelsen av 

disse begrepene bestemmer hvem som har rett til innsyn og når innsynsretten inntrer.  

 

Mistenkte brukes i straffeprosessloven som en fellesbetegnelse for den som er siktet og den som 

er mistenkt uten å være siktet.11 Begrepet ”mistenkte” rekker lenger enn ”siktede”. Det er følgelig 

ikke nødvendig å drøfte overgangen fra status som mistenkt til siktet ved behandlingen av § 242. 

 

Strpl. § 82 bestemmer når noen er siktet, men vi har ingen tilsvarende definering av mistenkte. 

For å vurdere omfanget av innsynsretten er det følgelig nødvendig å finne den nedre grense av 

begrepet. Innsynsretten inntrer der det foreligger en form for etterforskning - utenrettslig eller 

rettslig. Før etterforsking er iverksatt, blir det derfor ikke spørsmål om å anse noen for mistenkt i 

straffeprosesslovens forstand.12  

 

 
11 Andenæs s.70 
12 Hov, Rettergang II s.187 
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Utgangspunktet for at noen skal kunne regnes som mistenkt er at vedkommende blir behandlet 

som mistenkt av politi og påtalemyndigheten.13 Andenæs har lagt vekt på om forfølgningen kan 

sies å være ”rettet mot ham”.14 Det innebærer et krav om at vedkommende står forholdsvis 

sentralt i etterforskningen. Der etterforskningen er rettslig, vil mistenkte samtidig tilfredsstille 

vilkårene i strpl. § 82 og følgelig regnes som siktet. Det er lagt til grunn i teori at spørsmålet om 

noen har status som mistenkt bør avgjøres ut fra om ”det synes ’rimelig’ at han får stilling som 

mistenkt i forhold til den aktuelle lovbestemmelse”.15 Det vil i så fall være forenlig med formålet 

med § 242. At man føler seg mistenkt er imidlertid ikke tilstrekkelig, heller ikke at man blir utsatt 

for en rutinemessig aksjon fra politiets side.16 Der politiets tiltak tar sikte på å bringe på det rene 

om vedkommende har begått den straffbare handlingen eller ikke, må man imidlertid kunne 

betraktes som mistenkt i lovens forstand.  

 

Hov uttaler at: ”Bestemmelsen bør forstås på samme måte som strpl. § 241 - at retten bare 

tilkommer en mistenkt som det pågår etterforskning mot”.17 Dette innebærer at innsynsretten bare 

vedvarer så lenge mistanken er reell og mistenkte har behov for å forsvare seg. Det kan tenkes 

den situasjon at vedkommende likevel ønsker innsyn for å forsøke å få saken raskt henlagt. Da 

kan han få innsyn i dokumentene i medhold av påtaleinstruksen § 4-1. Denne kommer imidlertid 

til anvendelse først når saken er avsluttet. Dette kan tale for å utvide innsynsretten etter 

strpl. § 242 til også å favne slike situasjoner.18

 

Også mistenktes forsvarer har rett til dokumentinnsyn. Det avgjørende må være at han har 

akseptert oppdraget som forsvarer for mistenkte.19 Det kan være hensiktsmessig å anvende 

bestemmelsen analogisk overfor en advokat som siktede har kontaktet, men hvor advokaten 

ønsker å se dokumentene for å ta stilling til om han vil ta oppdraget.20 Her er det for øvrig andre 

hensyn som gjør seg gjeldende enn ved reglene om dokumentinnsyn. Det må for eksempel være 

 
13 Magnussen s. 63 
14 Andenæs s. 69  
15 Bjerke/Keiserud s.358. Se også Hov, Rettergang II s.188-189  
16 Hov, Rettergang II s.189 
17 Hov, Rettergang II s.190 
18 Magnussen s.64 
19 Bjerke/Keiserud s.871 
20 ibid. s.871-872 
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klart at hensynet til kontradiksjon ikke vil være bedre ivaretatt ved at en advokat som ikke 

representerer mistenkte får innsyn i dokumentene. 

 

Begrepet ”criminal charge” bestemmer tidspunktet for når EMK art.6 inntrer. EMD har slått fast 

at begrepet ”charge” må forstås ”within the meaning of the Convention”.21  Tolkningen skal med 

andre ord være autonom. Det betyr at en nasjonal definisjon av mistenkte eller siktede i 

utgangspunktet ikke er relevant. Adolf mot Østerrike22 uttaler likevel at den nasjonale lovgivning 

kan få betydning, men ikke som mer enn et utgangspunkt for vurderingen av når art.6 kommer til 

anvendelse.  

 

I Deweer mot Belgia23 ble utgangspunktet tatt i arrestasjonen. Samtidig fremkom det en 

prinsipputtalelse om at begrepet innebærer den offisielle underretning til individet om at det 

gjøres gjeldende at han har begått en straffbar handling.24 Etter straffeprosessloven, vil mistenkte 

i en slik situasjon være å betrakte som siktet, jamfør strpl. § 82. Det kan derfor synes som om 

straffeprosessloven gir en videre innsynsrett enn det som følger av EMK. 

 

EMD har imidlertid oppstilt et alternativt kriterium. I Deweer–saken uttalte EMD at garantiene i 

art.6 kan inntre i andre situasjoner enn der det foreligger arrestasjon eller andre formelle 

anklager. EMD henviste her til kommisjonen, som flere ganger har uttalt at art.6 kan inntre fra 

det øyeblikk ”the situation of the [suspect] has been substantially affected”.25 Det kreves med 

andre ord at vedkommende er utpekt på en følbar måte.26 Det kan synes som om terskelen for når 

art.6 inntrer ikke er høy, og at den følgelig kommer til anvendelse overfor mistenkte. 

Adolf-dommen tilsier en slik løsning. Her la EMD til grunn at konvensjonsstatene har plikt til å 

foreta en konkret vurdering av om konvensjonens formål tilsier at man bør gi personen de 

rettighetene som art.6 verner. I forhold til innsynsretten innebærer dette at art.6 vil inntre der 

etterforsking iverksettes og mistenkte har behov for innsyn i dokumenter for å ivareta sitt forsvar. 

 
21 Dom 1968-06-27 EMD (Neumeister mot Østerrike) 
22 Dom 1982-03-26 EMD avsnitt 30 
23 Dom 1980-02-27 EMD 
24 Møse s.311 
25 Dommens avsnitt 46 
26 Aall s.109 
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Forskjellen mellom slik retten til dokumentinnsyn følger av straffeprosessloven og av EMK er 

følgelig ikke stor.  

 

Der mistenkte har rett til innsyn i dokumenter etter EMK, har han ikke av den grunn alle de andre 

rettighetene som følger av EMK art.6. De ulike rettighetene som følger av artikkelen inntrer ikke 

nødvendigvis på samme tidspunkt.27 De inntrer etter hvert som behovet for å gjøre dem gjeldende 

øker, med andre ord gradvis. Dermed vil økningen i rettigheter som gjelder fra en person er 

mistenkt til han er siktet, langt på vei være den samme etter EMK som etter straffeprosessloven. 

(Se punkt 3.1.1.1) 

 

2.1.2 Etterforsking 

Retten til dokumentinnsyn etter strpl. § 242, kan gjøres gjeldende når det foregår en eller annen 

form for etterforsking.28 Etterforsking skal i følge straffeprosessloven § 224 foretas ”når det som 

følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger 

et straffbart forhold som forfølges av det offentlige”. Formålet med etterforskningen er, i følge 

strpl. § 226, å skaffe til veie opplysninger for å avgjøre spørsmålet om tiltale.  

 

Vi må skille mellom etterforskning og ”politimessig etterretning”.29 Denne grensen kan være 

vanskelig å trekke. Overgangen mellom disse stadier finner ofte sted uten noen formell 

beslutning om å iverksette etterforsking. NOU 1997:15 behandler spørsmålet på side 51, der det 

henvises til Georg Fr. Rieber-Mohns tolkning av strpl. § 226 i ”Etterforskning og 

påtalemyndighet”30 der han uttaler at: ”Denne bestemmelse angir hva etterforskning egentlig er 

for slags virksomhet. Det er ikke en mer eller mindre tilfeldig innsamling av fakta, men en 

formålsstyrt virksomhet. Målet for denne faktainnsamling er en vurdering av om en 

straffebestemmelse er overtrådt, og om gjerningsmannen oppfyller de tre øvrige vilkår for 

 
27 ibid. s.111 
28 Hov, Rettergang II s.187 
29 ibid. s.44 
30 Tidsskriftet Nytt i Strafferetten nr 2/1996 s.30 
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straffbarhet”.31 Dette må forstås slik at det vil være formålsbetraktninger som avgjør hva som 

skal anses som etterforskning.32  

 

Dokumenter som stammer fra etterretning vil i noen tilfeller kunne falle inn under innsynsretten. 

Retten til dokumentinnsyn trekkes ikke ut fra et formelt etterforskningsbegrep. Det avgjørende er 

om dokumentet hører med til straffesaken. Dette har kommet til uttrykk i RG.1998.922 som 

gjaldt innsyn i politidokumenter. Borgarting lagmannsrett så det ikke nødvendig å ta stilling til 

om ”man som en helt generell og unntaksfri regel kan si at man er over i etterforsking når POTs 

overvåking ikke bare er rettet mot et miljø eller en ubestemt krets av personer, men mot bestemte 

personer.”  Retten tok i stedet utgangspunkt i om dokumentene hadde ”saklig sammenheng med 

straffesaken”. Hensynet til mistenktes rettssikkerhet taler for en slik løsning. Det avgjørende for 

om dokumenter skal favnes av innsynsretten skal etter dette vurderes ut fra betydningen for 

siktedes forsvar, ikke formålet med politiets virksomhet da opplysningene ble fremvunnet.  

 

Også etter EMK vil dette være den rette løsning. I Jespers mot Belgia33 uttaler Kommisjonen seg 

om hva tiltalte skal ha innsyn i etter EMK art.6. Her avgrenses innsynsretten til ”all relevant 

material”. En avgrensning etter et formelt etterforskningsbegrep vil kunne føre til at relevant 

materiale blir unntatt fra innsynsretten.  

 

Hvor lenge etterforskningen pågår, vil variere fra sak til sak. Den kan fortsette utover 

etterforskningsstadiet, som i hovedsak vil være avsluttet når det er tatt ut tiltale. Da vil siktedes 

innsynsrett reguleres av strpl. §§ 264 eller 267. For øvrig vil etterforskningen være avsluttet når 

saken er henlagt. 

 

2.1.3 Sakens dokumenter 

Strpl. § 242 gir mistenkte innsyn i ”sakens dokumenter”. Begrepet er avgjørende for 

innsynsrettens omfang etter alle bestemmelser som gir rett til dokumentinnsyn. Den nærmere 

avgrensingen av begrepet har betydning for omfanget av mistenktes innsynsrett. 
 

31 NOU 1997:15 s.51 
32 Se også Riksadvokatens rundskriv 22.12.1999 
33 Kommisjonen 1981-12-14 avsnitt 58 
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2.1.3.1 Dokument 

I utgangspunktet bør dokumentbegrepet tolkes på samme måte som tilsvarende formulering i de 

innsynsregler som følger av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.februar 1967 

(fvl.) og Lov om offentlighet i forvaltningen av 19.juni 1970 nr.69 (offvl.).34 Her er begrepet 

forstått slik at det i utgangspunktet spiller liten rolle om opplysningene foreligger i formelle 

dokumenter, eller i uformelle notater, tegninger, fotografier etc.35  I tidligere teori er det lagt til 

grunn at begrepet i straffeprosessloven er videre enn det tilsvarende begrepet i forvaltningsloven 

og i offentlighetsloven, da også lydbånd, film, magnetbånd og lignende hjelpemidler ved 

elektronisk databehandling vil favnes av § 242. Begrepet i fvl. § 2 og offvl. § 3 ble endret ved lov 

av 15.desember 2000 nr.98. Denne lovendringen innebar en utvidelse av dokumentbegrepet til 

også å favne slike elektroniske data. Gjenstander, spor og åsteder favnes ikke. Dette vil ikke 

hindre mistenktes mulighet til å ivareta sitt forsvar, da det normalt er utarbeidet 

etterforskningsrapporter som vil være del av saksdokumentene.36 Det er liten grunn til å nekte 

innsyn i rettens dokumentliste, men også denne vil normalt ikke anses som et av sakens 

dokumenter.37

 

Vi ser at det ikke nødvendigvis har betydning for innsynsretten om opplysningene er lagret på 

den ene eller den annen måte. Begrepet er følgelig vidt. Formålet med innsyn er blant annet å 

sikre likestilling mellom partene, og et omfattende dokumentbegrep er en forutsetning for å 

tilfredsstille dette.  

 

Strpl. § 242 oppstiller unntak fra hovedregelen om rett til innsyn i alle sakens dokumenter. Det er 

det enkelte dokument som kan unntas etter bestemmelsen. Retten må derfor vurdere hva som skal 

regnes som ett dokument. Dersom det er tale om flere dokumenter, må vilkårene for unntak være 

oppfylt for hvert av disse. Om vi står overfor ett eller flere dokumenter avgjøres ved en konkret 

vurdering. Frihagen uttaler at det må ”legges avgjørende vekt på om det fremtrer som ’en samlet 

fremstilling’.”38 Et notat eller en dom vil således måtte regnes som ett dokument. 

 
34 Bjerke/Keiserud s.872-873 
35 Frihagen. s.240-245 
36 Magnussen s.27 
37 Rt.1998.489 
38 Frihagen s.245 
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Dokumentene fremkommer av politiets arbeid under etterforskningen. Der ingen ting er 

dokumentert, er det ikke noe å få innsyn i. Innsynsretten vil følgelig avhenge av hva politiet er 

pålagt å dokumentere. Politiet har ingen absolutt opplysningsplikt. Det er lagt til grunn i 

rettspraksis at politiet skal ha en viss skjønnsmessig adgang til å vurdere hva som er dokumenter i 

saken.39 Det er derfor av interesse å se hvor langt denne adgangen rekker. Andenæs uttaler at ”alt 

som kan være av betydning for avgjørelsen av tiltalespørsmålet, må inn i dokumentene”.40 

Politiets plikt til å dokumentere fra etterforskningen, er følgelig omfattende. Bakgrunnen for dette 

er at dokumentene kan være sentrale både ved avgjørelse av tiltalespørsmålet og som bevis i 

saken. Dokumentasjon kan dessuten avdekke saksbehandlingsfeil, og innsyn kan være viktig for 

at mistenkte skal ha mulighet til å føre kontroll med etterforskningen.  

 

2.1.3.2 Saken 

En forutsetning for at mistenkte og hans forsvarer skal få innsyn i et dokument, er at dette har 

tilknytning til den konkrete saken. Med begrepet ”saken” siktes det til straffesaken. Det vil 

normalt være nokså klart hvilket etterforskningsmateriale som tilhører saken. Det er imidlertid 

ikke uvanlig at det i en straffesak er tale om flere siktede eller flere lovbrudd. Da kan det være 

vanskelig å foreta en avgrensning.  

 

Utgangspunktet etter straffeprosessloven er at en straffesak skal gjelde ett straffbart forhold. 

Unntak kan gjøres ved konkurrens, se Almindelig borgerlig straffelov av 22.mai 1902 nr.10 (strl.) 

§ 62, og ved forening av straffesaker i medhold av strpl. § 13. Det er forening av straffesaker som 

er utgangspunktet for unntaket i strpl. § 242 fjerde ledd, som sier at innsynsretten ikke omfatter 

dokumenter som ”bare gjelder andre mistenktes forhold”. Om dette har Høyesteretts 

kjæremålsutvalg uttalt i Rt.2004.854 at: ”Utgangspunktet er at forfølgning overfor en person 

utgjør én sak. Det siktede og forsvarer har krav på, er innsyn i de dokumentene som gjelder 

siktedes sak.” 41 Ved forening av straffesaker kan det foreligge dokumenter som bare har 

betydning for en av de andre mistenkte. Disse har mistenkte følgelig ikke rett til innsyn i. 

Kjæremålsutvalget påpeker imidlertid at det normale antagelig vil være at de fleste av 
 

39 Se Rt.1993.1121  
40 Andenæs s.284 
41 kjennelsens avsnitt 17 
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dokumentene kan ha betydning for samtlige.42 Videre vil dokumenter som gjelder den enkeltes 

personlige forhold favnes av unntaket. 

 

Et neste problem for vurderingen av begrepet ”saken” er de tilfeller der to eller flere straffesaker 

har nær tilknytning til hverandre uten at de behandles i samme sak. Ved etterforsking av 

omfattende saker er det ikke uvanlig at politiet avdekker andre straffbare forhold. I slike tilfeller 

må retten foreta en vurdering av straffesakenes tilknytning. LG.2005.157155 gjaldt en relatert sak 

til NOKAS-saken. En mann var siktet for heleri av utbyttet etter NOKAS-ranet samt for å i 

ettertid ha bistått den ene ransmannen. Politiet opprettet en egen sak for dette forholdet og nektet 

mistenkte innsyn i materialet i NOKAS-saken. Lagmannsretten fant at dette materiale tilhørte 

”sakens dokumenter” og dokumentinnsyn ble gitt. Retten la vekt på at der man ved etterforsking 

oppdager et nytt forhold som ligger nær opp til selve primærsaken, vil det være hensiktsmessig å 

se dette forholdet som en del av denne. Det er nærliggende å tro at mistenkte i slike situasjoner 

har behov for innsyn i dokumenter tilhørende den nye saken. Retten uttalte at mistenkte og hans 

forsvarer må ha anledning til å vurdere hvorvidt de enkelte dokumenter til syvende og sist vil ha 

bevisverdi og hvor stor denne er. I denne saken talte påtalemyndigheten for et strengt formelt 

skille mellom NOKAS-saken og de relaterte sakene. Dette synspunktet fikk ikke medhold i 

lagmannsretten, som understreket at det må foretas en ”konkret helhetsvurdering ut fra det som er 

realiteten når det gjelder behovet for innsyn.” Retten til dokumentinnsyn er så viktig at hvis det 

først foreligger et slikt behov, vil det ikke være holdbart at en begjæring om innsyn kan bli avslått 

grunnet en slik streng sondring som påtalemyndigheten la til grunn. En annen løsning enn den 

lagmannsretten her kom frem til, ville kunnet svekke mistenktes rettssikkerhet.  

 

I en sak om et narkotikaforhold, inntatt i RG.2005.115,43 anførte forsvarerne at den aktuelle 

handlingen kunne ha sammenheng med et tidligere drap forøvet mot broren til to av de 

narkotikatiltalte. Oslo tingrett kom til at det dreide seg om to forskjellige saker i forhold til 

saksbegrepet i strpl. § 242. Det ble likevel gitt innsyn, da tingretten fant at innsynsretten fulgte av 

EMK art.6. EMK er følgelig mer omfattende enn straffeprosessloven på dette punkt. 

 
42 Se også HR-2006-00274-U avsnitt 21 
43 TOSLO-2004-40075 
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I TMOSS.2004.25184 var tre menn siktet etter strl. § 153 for salg av metanolholdig sprit. Spriten 

var antatt å komme fra et større parti fra Portugal. To personer var siktet etter samme 

bestemmelse i en annen straffesak ved Oslo politidistrikt. Spriten var antatt å komme fra samme 

parti. Forsvarerne til de siktede ved Moss tingrett anførte at dokumentene i Oslo-saken inngikk i 

sakens dokumenter. De fikk medhold av retten, som la vekt på at opplysningene i Oslo-saken 

hadde betydning for skyldspørsmålet og straffespørsmålet. Tingretten utalte at dokumentene ikke 

kunne avskjæres etter strpl. § 292, da rett til innsyn måtte følge av EMK art.6 nr.3 litra a og b. 

 

EMK får følgelig en sentral betydning der vi møter problemet med separate sakers tilknytning til 

hverandre. Etter konvensjonens art.6 vil problemet bli løst ved en relevansvurdering i forhold til 

mistenktes forsvar, ikke ved vurdering av saksbegrepet.  

 

2.1.3.3 Sakens dokumenter 

Hvilke dokumenter er således ”sakens dokumenter”?  

 

Utgangspunktet er den dokumentfortegnelse som føres for straffesaken,44 men alle dokumenter 

som er av interesse i en sak er ikke nødvendigvis oppført i denne. Det er i første omgang politiet 

som bestemmer hva som skal regnes som dokumenter i saken, da det er politiet som skal 

etterforske og legge alt relevant materiale i dokumentfortegnelsen. Det hender at politiet ikke 

anser opplysninger som sakens dokumenter, til tross for at de kan ha betydning for 

etterforskningen, da de ikke er ment å tjene som bevisgrunnlag i saken. Dette vil for eksempel 

gjelde spaningsrapporter, samt rapporter og opptak i forbindelse med telefonavlytting.45 

Rettspraksis har i noen utstrekning godtatt at slike dokumenter av intern karakter ikke anses som 

saksdokumenter.46 Dette kommer til uttrykk i Rt.1993.1121 der Høyesteretts kjæremålsutvalg 

uttaler på side 1126-1127 at ”politiet må ha en viss skjønnsmessig adgang til å vurdere hvorvidt 

arbeidsnotater om tips som mottas fra publikum, tysteropplysninger mv skal gjøres til 

saksdokumenter og dermed falle inn under §242…”47  

 
44 Se LG.2005.157155  
45 Bjerke/Keiserud s.873 
46 Se Rt.1991.1142 s.1145 
47 Se også Andenæs s. 298 og Bjerke/Keiserud s.873-874 
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Videre har Borgarting lagmannsrett uttalt i RG.1998.922 at ”såkalte ’interne 

arbeidsdokumenter’, dvs. korrespondanse, notater…innen POT og mellom POT og 

påtalemyndigheten faller utenfor hva forsvareren skal gis innsyn i.” Dette betyr at innstilling fra 

et underordnet organ innen påtalemyndigheten til det overordnede organ som skal treffe 

avgjørelse om tiltale, ikke er omfattet av innsynsretten. Lagmannsretten så det nødvendig å 

skjerme de interne beslutningsprosesser i POT. Retten pekte på en parallell til 

fvl. § 18 annet ledd. De reelle hensyn som ligger bak dette unntaket er forvaltningsorganers 

behov for å kunne fortrolig rådføre seg med andre organer det har nær tilknytning til.48  

 

Det kan foreligge hensyn som taler mot at slike interne dokumenter ikke favnes av innsynsretten. 

Dette vil for eksempel gjelde der dokumentene sier noe om hvordan sentrale bevis har blitt 

bedømt gjennom en løpende etterforskning.49 Politiets adgang til å avgjøre hva som skal være 

dokument i saken er følgelig ikke ubegrenset. I Rt.1991.1142 uttalte retten at innsynsretten i alle 

fall må gjelde de dokumenter som ikke vil kunne nektes ført som bevis under 

hovedforhandlingen.50 Innsyn kan imidlertid være vel så viktig der påtalemyndigheten ikke 

ønsker å påberope opplysningene som bevis. Gjennom innsynsretten kan mistenkte kontrollere at 

påtalemyndigheten ikke vurderer opplysninger feil. Det kan tenkes den situasjon der mistenkte 

sitter på informasjon som ikke påtalemyndigheten har tilgang til og som er avgjørende for 

vurderingen av opplysningenes bevisverdi. Påtalemyndigheten bør følgelig være svært forsiktig 

ved vurderingen av hva som er ”interne” dokumenter. 

 

Det følger av EMK at interne dokumenter bare kan unntas så langt dokumentene ikke er 

nødvendige for sakens opplysning. Dette har EMD lagt til grunn i Jespers-saken der dokumenter 

fra intern korrespondanse innen påtalemyndigheten var unntatt fra anklagedes innsynsrett. 

Domstolen uttalte at det ikke var anledning til å holde slike dokumenter tilbake dersom disse 

kunne ha relevans for forsvaret.51

 

 
48 Frihagen kapittel 5 
49 Andorsen s.31 
50 Kjennelsens side 1145 
51 Avsnitt 59 
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Strpl. § 242a hjemler som nevnt unntak fra hovedregelen i § 242 første ledd. For at disse 

unntakene skal komme til anvendelse, må påtalemyndigheten begjære nektelse av innsyn for 

retten.52 Spørsmålet om dokumenter knyttet til en slik nektelsessak er en del av ”sakens 

dokumenter” har vært oppe i rettspraksis. HR-2006-00189-A gjaldt rett til innsyn i dokumenter 

fremskaffet ved etterforsking av NOKAS-saken. Retten vurderte om ”sakens dokumenter” 

omfatter materiale opprettet i forbindelse med begjæring om å nekte tiltalte innsynsrett etter 

§ 242a. Gulating lagmannsretten hadde ved kjennelse av 8.november 2005 kommet til at siktede 

ikke har rett til innsyn i dokumentene fra nektelsessaken. Høyesterett opphevet lagmannsrettens 

avgjørelse på dette punkt. Dommer Oftedal Broch la vekt på at: ”I Rt-2004-854 avsnitt 17 uttales 

at innsynsretten omfatter ’de dokumenter som gjelder siktedes sak’...Det må være nokså klart at 

dokumenter som gjelder spørsmålet om siktede skal få innsyn i ulike saksdokumenter, i 

utgangspunktet er en del av ’hans sak’.”  Høyesterett påpekte at det er unntakene som skal 

begrunnes, ikke innsynsretten. Videre vektla retten i kjennelsens avsnitt 26 at det ”synes i det hele 

noe oppkonstruert å skulle unnta fra sakens dokumenter materiale som er blitt til som ledd i 

straffeforfølgningen mot vedkommende”. Lagmannsretten hadde blant annet lagt vekt på at 

innsyn i dette materiale kunne avsløre identiteten til den offentlig oppnevnte forsvarer. 

Høyesterett fremhevet at denne kan skjules ved å stryke over forsvarerens navn i det aktuelle 

dokumenteksemplar.  

 

Hensynet til en effektiv etterforskning er ivaretatt ved at påtalemyndigheten kan begjære 

nektelsessakens dokumenter unntatt etter § 242a. Det må da foretas en konkret vurdering av 

nektelsesdokumentene. Påtalemyndighetens behov står sentralt ved denne vurderingen, men disse 

behov må igjen balanseres mot hensynet til siktedes forsvar, jamfør § 242a første ledd annet 

punktum. Høyesterett sier i så måte at ”Hensett til innsynsrettens grunnleggende betydning for en 

rettferdig rettergang, anser jeg en slik balansering av partenes stilling som en klart bedre regel 

enn et absolutt unntak, uansett dokumentets betydning for tiltaltes forsvar i straffesaken”.  

 

Denne løsning vil være i overensstemmelse med EMK, da nektelsessakens dokumenter kan ha 

betydning for siktedes forsvar.53  

 
52 Se punkt 3.4 
53 Se Jespers-saken 
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Politiets skjønnsmessige vurdering av hvilke dokumenter som tilhører sakens dokumenter kan 

overprøves av retten. Ved overprøving må retten ta stilling til forholdet mellom innsynsreglene 

og strpl. § 292 om adgangen til å avskjære bevis. Der dokumentene ikke kan avskjæres etter 

§ 292, kan de heller ikke unntas fra innsyn. § 292 gir hjemmel for å avskjære bevis der disse er 

”uten betydning for dommens innhold”. Ordlyden taler for at det skal mye til før bevis kan 

avskjæres. Vilkåret vil bare være oppfylt der forholdet er uten betydning for verken 

skyldspørsmålet eller straffeutmålingsspørsmålet. En streng tolkning av ordlyden er i 

overensstemmelse med forarbeidene, der departementet understreker at rettssikkerhetshensyn 

krever at en utvidelse av adgangen til å avskjære bevis må brukes med forsiktighet.54  

 

2.1.3.4 Bevisavskjæring 

Strpl. § 292 hjemler som nevnt en rett til å avskjære bevis dersom de er ”uten betydning for 

dommens innhold”. Forholdet mellom § 292 og reglene om dokumentinnsyn har blitt forstått slik 

at det foreligger en kobling mellom disse som innebærer at det, dersom vilkårene i § 292 er 

oppfylt, samtidig foreligger hjemmel for å nekte innsyn.  

 

§ 292 ble endret ved lov av 28.juni 2002 nr.55. Tidligere kunne bevis avskjæres dersom de var 

”uten betydning for saken”. Lovendringen innebærer en utvidelse av adgangen til å avskjære 

bevis, da ”saken” favner videre enn ”dommens innhold”. 55 For eksempel vil opplysninger om 

hvordan politiets etterforskning har foregått kunne ha betydning for saken, uten at det har 

betydning for dommens innhold.  

  

Et spørsmål som har oppstått etter lovendringen er om koblingen mellom § 292 og 

innsynsreglene kan opprettholdes.  

 

I Rt.2005.209 ble Borgarting lagmannsretts avgjørelse om å nekte siktede innsyn i 

saksdokumenter opprettholdt. Kjæremålsutvalget uttalte at: ”Lagmannsretten hadde således lagt 

til grunn at bestemmelsen i straffeprosessloven §292 annet ledd bokstav a, slik den lød etter 

 
54 Ot.prp.nr.66 (2001-2002) s.80 
55 ibid. s.138 
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lovendring 28.  juni 2002 nr. 55, ga hjemmel for å avskjære bevis. Når dette ble funnet å være 

tilfelle, var det etter utvalgets syn ikke feil lovtolkning å nekte innsyn, og det var ikke begått 

saksbehandlingsfeil på dette punkt.” Det kan se ut som om Høyesteretts kjæremålsutvalg 

opprettholder en kobling mellom reglene.  

 

I Rt.1991.1142 tok Høyesterett stilling til avskjæring av bevis som var fremkommet av 

telefonavlytting i en narkotikasak. Her uttalte retten at ”innsynsretten må i hvert fall gjelde” de 

dokumenter som ikke kan nektes ført som bevis. Retten uttalte seg imidlertid ikke om den 

situasjon at vilkårene for å nekte bevisførsel er oppfylt. I RG.1998.922 blir denne 

problemstillingen behandlet mer spesifikt. Borgarting lagmannsrett uttaler at: ”Det som kan sies 

om straffeprosessloven §292 ved forståelsen av straffeprosessloven §242, er at innsynsretten for 

forsvareren etter §242 omfatter opplysninger som ikke kan avskjæres etter §292 annet ledd”. 

Dette betyr imidlertid ikke at det foreligger hjemmel for å nekte innsyn der vilkårene i § 292 er 

oppfylt. Lagmannsretten gir uttrykk for at en slik antitetisk tolkning ikke er holdbar, da de 

prosessøkonomiske hensyn som taler for unntak etter regelen i § 292, ikke gjør seg gjeldende 

med samme vekt ved spørsmål om dokumentinnsyn. Dette synspunkt opprettholdes i 

Rt.2005.1137. Her var spørsmålet om siktede hadde rett til innsyn i kommunikasjonsmateriale i 

forbindelse med NOKAS-saken. Høyesterett kom ved dissens til at forsvareren hadde en slik rett. 

I avsnitt 63 uttaler flertallet seg om Rt.1991.1142 og understreker at: ”I denne avgjerda er det 

fastsett eit minimum for når innsyn må tillatast, utan at det er trekt opp ei nærmare grense som 

gir konkret rettleiing om når innsyn ikkje kan krevjast”. Det kan synes som om koblingen 

mellom innsynsreglene og § 292, med den betydning at § 292 gir hjemmel for å nekte innsyn, 

ikke kan opprettholdes. § 292 sier kun noe om hvilke dokumenter det i alle fall skal gis innsyn i.  

 

Reelle hensyn kan også tale for at en slik løsning er hensiktsmessig. Som nevnt ovenfor, bygger 

bevisavskjæringsreglene på prosessøkonomiske hensyn. Bakgrunnen for disse reglene er behovet 

for tidsbesparelse i saker med omfattende bevismateriale. Det er imidlertid andre behov som skal 

sikres gjennom innsynsreglene. Det kan foreligge hensyn som taler for at mistenkte bør ha rett til 

innsyn, på samme tid som vilkårene for å avskjære bevis er oppfylt. Det må følgelig foretas en 

konkret vurdering av de kryssende hensyn. Det er lite veiledning i rettspraksis angående denne 
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avveiningen. Etter min mening bør rettssikkerhetshensyn veie tyngre enn prosessøkonomiske 

hensyn.  

 

Opplysningenes relevans for mistenktes forsvar er avgjørende for innsynsretten etter EMK 

art.6.56 Det er imidlertid vanskelig å si noe om hvor den nedre grensen for rett til innsyn skal gå. 

Det må i vurderingen tas hensyn til at EMD har fremhevet viktigheten av at mistenkte og 

påtalemyndigheten har like muligheter.57 Det kan derfor ikke kreves noen særlig høy grad av 

relevans eller viktighet. 

 

2.1.3.5 Kommunikasjonskontroll 

Hjemmel for politiets rett til å foreta kommunikasjonskontroll følger av straffeprosesslovens 

kapittel 16a. Begrepet er definert i § 216a tredje ledd, som sier at ”kommunikasjonsavlytting kan 

bestå i å avlytte samtaler eller annen kommunikasjon til og fra bestemte telefoner, datamaskiner 

eller andre anlegg for elektronisk kommunikasjon som den mistenkte besitter eller kan antas å 

ville bruke”.  

 

Spørsmålet som reiser seg i forbindelse med kommunikasjonskontroll, er hvorvidt opplysninger 

som fremkommer av denne etterforskningsmetoden favnes av begrepet ”sakens dokumenter” slik 

at mistenkte får innsyn i disse. Mistenkte kan for eksempel ha interesse av å se dokumenter som 

viser hvilke vurderinger og analyser politiet gjorde før begjæring av kommunikasjonskontroll. 

Dette vil være viktig for å ha mulighet til å avdekke saksbehandlingsfeil.  

 

I Rt.1991.1018 la Høyesterett til grunn at opplysninger som var innhentet ved telefonkontroll, 

kunne benyttes som bevis i straffesaker. I Rt.1991.1142 slo Høyesterett deretter fast at den tiltalte 

som utgangspunkt har rett til å få vite at telefonkontroll har vært gjennomført etter at tiltale er tatt 

ut, samt få innsyn i det som da har kommet frem. Kort tid etter disse avgjørelsene fikk vi et nytt 

kapittel 16a i straffeprosessloven. Strpl. § 216i bestemte da at opplysninger fra telefonkontroll 

ikke kunne benyttes som bevis i straffesaker. Mistenkte skulle heller ikke ha innsyn i dokumenter 

 
56 Se Jespers-saken 
57 Se for eksempel Shishkov mot Bulgaria avsnitt 77 
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som var fremkommet av denne etterforskningsmetoden. Reglene ble endret på ny ved Lov av 

3.desember 1999 nr.82. Bevisføringsforbudet og unntaket fra innsynsretten i § 216i ble da 

opphevet. Det ble lagt til grunn i forarbeidene at: ”De alminnelige regler om bevisføring og rett 

til dokumentinnsyn bør gjelde også ved kommunikasjonskontroll”.58  

 

På samme tid ble det gitt særregler i strpl. § 242 første ledd annet punktum. Disse går ut på at 

dokumenter som inneholder informasjon fra kommunikasjonskontroll kan unntas fra 

innsynsretten der innsyn ”kan skade etterforskningen av andre saker”. I Rt.2004.2023 har 

Høyesterett vurdert forholdet mellom disse reglene og innsynsretten. Saken gjaldt et krav fra 

forsvarerne til A, en av de tiltalte i NOKAS-saken, om innsyn i alt foreliggende skriftlig 

materiale i tilknytning til gjennomført kommunikasjonskontroll, samt innhentet lydmateriale. 

Retten kom ved dissens frem til at når opplysninger som stammer fra kommunikasjonskontroll 

ikke er benyttet i etterforskningen, må de anses som interne og undergitt taushetsplikt etter 

straffeprosessloven kapittel 16a. Flertallet uttalte at ”så lenge påtalemyndigheten behandler 

opplysninger fra kommunikasjonskontroll som interne, følger det av §216i at de er 

taushetsbelagt”.59 Det ble fremhevet at taushetsplikten ligger som en forutsetning for denne 

etterforskningsmetoden, da det er hensiktsmessig at de som kommuniserer ikke vet at de avlyttes. 

Høyesterett understreket videre at det ikke er noen motstrid mellom taushetsplikten etter § 216i 

og innsynsretten etter § 242, da unntakene i § 242 uansett gjør det mulig å oppfylle 

taushetsplikten.(se punkt 2.2) 

 

Ved en avveining mellom siktedes rettigheter og hensynet til en effektiv etterforskning, herunder 

behovet for å beskytte politiets metoder, har Høyesterett kommet frem til en innskrenkende 

tolkning av retten til dokumentinnsyn. Dersom innsyn i kommunikasjonskontroll hadde blitt 

regulert av § 242 ville mistenkte hatt mulighet til rettsavgjørelse om utstrekningen av sin 

innsynsrett. Flertallets tolkning begrenser mistenktes rettigheter. Det legges imidlertid vekt på at 

begrensningen ikke innebærer en betydelig innskrenkning av mistenktes rettigheter.  

 

 
58 Ot.prp.nr.64 (1998-1999) s.67 
59 Kjennelsens avsnitt 29 
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Mindretallet kom derimot frem til at forsvarernes begjæring om innsyn måtte føre frem. Dommer 

Utgård begrunner sitt standpunkt i kjennelsens avsnitt 49, der han uttaler at ”Slik eg les lovteksten 

inneheld den ei samla regulering av retten til innsyn under etterforskinga. Også tilhøvet til 

dokument som skriv seg frå kommunikasjonskontroll er regulert.” Mindretallet finner støtte for 

denne løsningen i forarbeidene. Utgård finner det problematisk at flertallets løsning vil resultere i 

at påtalemyndigheten alene avgjør om siktede skal få kjennskap til dokumentene.60

 

Da flertallet og mindretallet har en så vidt ulik tolkning av reglene, og dommen ikke er avgjort 

med et klart flertall, kan det tenkes at siste ord angående denne problemstillingen ikke er sagt. 

Det er følgelig vanskelig å si noe sikkert om rettstilstanden. Etter min mening er mindretallets 

løsning den mest hensiktsmessige. Jeg er enig med mindretallet i at forarbeidene peker i retning 

av en slik løsning, særlig med vekt på den tidligere siterte uttalelsen på side 67 i Ot.prp.nr.64 

(1998-1999). For øvrig mener jeg at viktigheten av overprøving er undervurdert av flertallet, da 

det er tale om begrensning i et grunnleggende prinsipp i vår prosessordning.  

 

Innsynsretten i dokumenter fra kommunikasjonskontroll varierer ved de ulike stadier av saken. 

Rt.2004.2023 gjaldt innsynsretten på etterforskningsstadiet. Her oppstilles det en begrensning 

knyttet til hvorvidt opplysninger fra kommunikasjonskontroll har vært brukt under 

etterforskningen eller ikke. Rt.2005.1137 behandler spørsmålet om innsyn etter at tiltale er tatt ut, 

og det fremkommer av dommen at siktede på dette stadiet i utgangspunktet har rett til innsyn i alt 

materiale fra kommunikasjonskontrollen. Jeg kommer ikke nærmere inn på dette, da 

avhandlingen er avgrenset til å behandle innsynsretten på etterforskningsstadiet. 

 

2.1.4 Dokumenter fremlagt i rettsmøte 

Jamfør strpl. § 242 første ledd tredje punktum, kan offentlig forsvarer ikke nektes adgang til 

dokumenter som fremlegges eller har vært fremlagt i rettsmøte. Dette gjelder ikke for 

dokumenter som unntas fra innsyn av hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat, 

jamfør strpl. § 242 første ledd fjerde punktum.  

 
 

60 Kjennelsens avsnitt 59-61  
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Regelen gjelder bare for offentlig forsvarer.61 Bakgrunnen for at det gjøres en slik avgrensning 

mot privat forsvarer, er at retten etter strpl. § 102 kan føre en viss kontroll med hvem som blir 

oppnevnt som offentlig forsvarer.62  

 

Begrepet ”rettsmøte” er definert i dl. § 122. Bestemmelsen sier at ”ved retsmøter forstaaes de 

møter, som en ret holder til forhandling mellem parter eller for at avhøre parter, vitner eller 

sakkyndige eller foreta granskning, eller som loven særskilt har betegnet som retsmøter.” I 

Rt.1996.834 ble forsvareren nektet innsyn i dokumenter som ble fremlagt for forhørsretten i 

forbindelse med politiets begjæring om tillatelse av ransaking. Disse dokumentene var ikke ansett 

fremlagt i rettsmøte. Strpl. § 197 bestemmer at slik begjæring treffes ved beslutning, ikke 

kjennelse. Behandling av spørsmål om pågripelse, vil heller ikke anses som rettsmøte, jamfør 

strpl. § 175. Derimot vil for eksempel et rettslig avhør favnes av begrepet. 

 

Strpl. § 242 første ledd tredje punktum hjemler et unntak fra regelen. Dokumenter fremlagt i 

rettsmøte angående innsynsretten, har forsvareren ikke krav på å få se. Bakgrunnen for et slikt 

unntak er behovet for å sikre at unntaksreglene blir effektive. Det er videre oppstilt ytterligere et 

unntak i Rt.2004.2023, der Høyesterett ved dissens kom til at taushetspliktreglene i §§ 216i og 

216e annet ledd måtte gå foran § 242. 

 

I Rt.2004.1080 har Høyesteretts kjæremålsutvalg pekt på § 242 første ledd tredje punktums 

betydning for § 242 første ledd første punktum om unntak fra innsynsretten der innsyn kan skade 

etterforskningen. Saken gjaldt spørsmål om en offentlig oppnevnt forsvarer i NOKAS-saken 

hadde rett til innsyn i alle sakens dokumenter. Her uttalte kjæremålsutvalget at unntaket i § 242 

første ledd første punktum ikke kan gjøres gjeldende overfor forsvareren dersom 

påtalemyndigheten velger å legge frem slike dokumenter i et rettsmøte.63 Videre har forsvareren 

krav på innsyn der påtalemyndigheten legger frem dokumenter som ikke tilhører ”sakens 

dokumenter”. Utvalget uttalte at: ”Føresegna i §242 første ledd tredje punktum gir såleis 

 
61 Se strpl. §§ 100 og 102 
62 Andorsen s.28 
63 Kjennelsens avsnitt 18 
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forsvararen tilleggsrettar til innsyn i dokument som blir lagde fram i rettsmøte, ut over den retten 

både han og den sikta har etter første punktum.” 

 

Kjæremålsutvalget viser videre til Rt.1993.1121 der begrepet ”sakens dokumenter” kom opp i 

forbindelse med en straffesak der siktede hadde hjulpet sin drapssiktede brors flukt ut av landet. 

Her uttalte kjæremålsutvalget på side 1126 at dersom dokumenter skal kunne unntas, må det være 

fordi de ikke anses som sakens dokumenter i relasjon til § 242. Utvalget kom til at loven måtte 

tolkes utvidende slik at forsvarerens innsynsrett omfatter sakens dokumenter slik de foreligger 

når rettsmøtet holdes. Høyesteretts kjæremålsutvalg sier her at: ”Sakens dokumenter må anses for 

å utgjøre en enhet, og påtalemyndigheten kan ikke ha adgang til ut fra en skjønnsmessig 

vurdering å beslutte at enkelte dokumenter skal unntas fra fremleggelse for retten og den 

offentlige forsvarer”. I Rt.2004.1080 anførte politiet at en slik utvidende tolkning ikke kunne 

opprettholdes grunnet kriminalitetsutviklingen de siste 10 årene. Høyesteretts kjæremålsutvalg 

kom her til at den etablerte forståelsen måtte opprettholdes, og at § 242 første ledd tredje 

punktum ikke kunne innebære en innskrenkning av bestemmelsens første ledd første punktum. 

Utvalget vektla at en mer restriktiv tolkning av bestemmelsen kunne være i strid med EMK art.5 

og 6. 

 

Regelen i § 242 første ledd tredje punktum må ses på bakgrunn av behovet for kontradiksjon og 

partslikhet. Uten denne regelen ville domstolen kunne basere sin avgjørelse på dokumenter som 

forsvarer ikke har hatt mulighet til å imøtegå. En slik praksis kunne gitt mistenkte en følelse av 

avmakt, samt at den kunne svekke rettsapparatets tillit.  

 

For så vidt gjelder EMK, har EMD gitt uttrykk for at de etterforskningsmessige hensyn må 

avveies mot siktetes behov for innsyn. I Garcia Alva-saken var EMK art.5 krenket. EMD uttalte i 

dommens avsnitt 42 at: ”The Court acknowledges the need for criminal investigations to be 

conducted efficiently…However, this legitimate goal cannot be pursued at the expense of 

substantial restrictions on the rights of the defence. Therefore, information which is essential for 

the assessment of the lawfulness of a detention should be made available in appropriate manner 

to the suspect’s lawyer.” I saken Shishkov mot Bulgaria uttaler EMD at formuleringen 

“lawfulness of detention” ikke skal forstås slik at den siterte uttalelsen fra Garcia Alva-saken bare 
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skal få betydning ved vurdering av en pågripelse. Den vil også få betydning der retten skal 

vurdere rimeligheten av mistanken som har ledet til pågripelse, og legitimiteten ved formålet bak 

denne. 

 

Dokumenter som påtalemyndigheten legger frem i rettsmøte, vil ofte være av slik betydning at 

forsvarer har krav på innsyn etter EMK art.5. Den forståelse av art.5 som er redegjort for ovenfor 

vil imidlertid også kunne føre til at forsvarer ikke får innsyn i dokumenter selv der de legges frem 

i rettsmøte, dersom disse ikke har noen særlig betydning for mistenktes forsvar.  

 

2.1.5 Innsynsretten for fremmedspråklige 

Jeg har behandlet begrensninger i retten til dokumentinnsyn ovenfor. Innsynsretten kan imidlertid 

bli ytterligere begrenset overfor fremmedspråklige. I påtaleinstruksen § 2-8 heter det at 

oversettelse skal gjøres ”i den grad det anses påkrevd for å ivareta siktedes interesser i saken”. 

Dersom dokumentene ikke oversettes, vil retten til dokumentinnsyn ha liten betydning for en som 

ikke forstår norsk Bestemmelsen åpner imidlertid for en skjønnsmessig vurdering. Bakgrunnen 

for dette er at oversettelse og bruk av tolk er tidkrevende og kostbart.  

 

Dette er i tråd med EMDs tolkning av retten til oversettelse etter EMK art.6 nr.3 litra e. 

Domstolen har behandlet omfanget av retten i Kamasinski mot Østerrike.64 Saken gjaldt en klage 

på utilstrekkelig oversettelse av en seks siders siktelse. I dommens avsnitt 74 sier domstolen at 

siktede ikke har krav på oversettelse av samtlige dokumenter i saken. Det følger av EMK art.6 at 

mistenkte har krav på oversettelse der innsyn i dokumentet er nødvendig for at konvensjonens 

krav om rettferdig rettergang er tilfredsstilt. Dette vil bero på en konkret vurdering av de aktuelle 

dokumentene. I Kamasinski–saken understreket EMD viktigheten av oversettelse for siktedes 

forsvar, men la videre vekt på at den aktuelle saken verken var rettslig eller faktisk komplisert.   

 

Det kan synes betenkelig av hensyn til mistenktes rettssikkerhet at fremmedspråkliges rett til 

dokumentinnsyn kan bli begrenset på denne måten. På den annen side er det også i mistenktes 

 
64 Dom 1982-12-19 EMD 
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interesse at saken ikke trekkes ut i tid. Dersom mistenkte skulle få oversatt alle dokumenter, ville 

det være vanskelig å tilfredsstille EMK art.6s krav om avgjørelse ”whithin a reasonable time”. 

 

 

2.2 Unntak  

Ved siden av de begrensinger i innsynsretten som følger av hovedregelens ordlyd i strpl. § 242, 

gir bestemmelsen hjemmel for å gjøre unntak i retten til dokumentinnsyn. Disse vil jeg behandle i 

det følgende. 

 

2.2.1 Etterforskingens øyemed 

Srpl. § 242 første ledd første punktum sier at mistenkte har rett til dokumentinnsyn ”såfremt det 

kan skje uten skade eller fare for etterforskingens øyemed...” I forarbeidene er det gitt uttrykk for 

at bestemmelsen først og fremst kommer til anvendelse ved bevisforspillelse.65  

 

Det følger ikke klart av loven hva som menes med ”fare”. Formuleringen ”kan skje” taler for at 

det er tilstrekkelig at siktede settes i stand til å vanskeliggjøre etterforskningen. Til støtte for en 

slik tolkning har Høyesterett i Rt.2004.1308 uttalt at: ”Farekriteriet er oppfylt dersom 

dokumentinnsyn medfører en mulighet for bevisforspillelse... Sannsynlighetsovervekt kreves 

ikke.”  Jamfør formuleringen ”mulighet”, kan det synes som om det vil være adgang til å gjøre 

unntak selv i tilfeller der man er i sterk tvil om skadevirkningen vil inntre. Høyesterett åpner 

følgelig for en vid tolkning av unntaksbestemmelsen. Videre uttaler retten at: ”Det må foreligge 

noe i saken som tilsier at skadevirkningen kan inntre, og en teoretisk mulighet er ikke 

tilstrekkelig.”  Høyesterett understreker at det må foretas en konkret vurdering av den 

individuelle sak, og fremsetter en rekke momenter som kan ha betydning ved denne vurderingen. 

Herunder nevnes sakens art og omfang, muligheten for bevisforspillelse og hva som står på spill 

for mistenkte. At Høyesterett viser til dette siste momentet, taler for at mistenkte kan få innsyn i 

dokumenter selv om dette kan skade etterforskningen. Det må følgelig foretas en avveining 

mellom etterforskningsmessige hensyn og hensynet til mistenktes grunnleggende rettigheter. 

 
65 Innst.O.nr.37 (1980-1981) s.28 
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Dette understrekes også i Rt.2003.877, der Høyesteretts kjæremålsutvalg henviser til EMDs 

vurdering i Garcia Alva-saken og fremhever at: ”Ved avgjørelsen av siktedes rett til 

dokumentinnsyn må de etterforskningsmessige hensyn avveies mot siktedes behov for innsyn...”  

 

I Rt.2003.877 fremstilles et ytterligere vurderingsmoment. Borgarting lagmannsretts kjennelse av 

27.mars 2003 ble opphevet, da lagmannsretten hadde nektet A innsyn i dokumenter uten å foreta 

noen vurdering av forholdet mellom § 242 og siktedes prosessuelle rettigheter. 

Kjæremålsutvalget uttalte at kravet om innsyn vil ”stå sterkere etter hvert som tiden går”.66 

Hensynet til etterforskningen veier ikke like tungt når denne har pågått lenge, da det vil være 

vanskeligere å forstyrre etterforskningen etter hvert som den skrider frem. Utvalget fremhevet 

imidlertid at behovet for innsyn kan være ivaretatt ved at forsvareren får innsyn. 

 

Det kan være betenkelig at det ikke stilles strengere krav til unntak fra innsynsretten i 

etterforskningens favør, da mistenkte fratas en særlig viktig rettighet. Det vil imidlertid normalt 

være vanskelig å bevise at det foreligger fare for etterforskningen. Et strengt krav kunne derfor 

føre til at det ikke ble noen realitet i unntaket. 

 

Ved vurdering av om unntaket i strpl. § 242 første ledd første punktum kommer til anvendelse er 

det ikke relevant at etterforskning av andre saker kan ta skade av innsyn. Her er det imidlertid gitt 

særregler for dokumenter som innholder opplysninger fra kommunikasjonskontroll.67

 

2.2.2 Tredjemann 

Strpl. § 242 første ledd første punktum bestemmer at mistenkte har rett til dokumentinnsyn 

”såfremt det kan skje uten skade eller fare for...tredjemann”. Unntaket tar først og fremst sikte på 

å hindre at vitner blir utsatt for represalier.68 Det kommer til anvendelse der dette er nødvendig 

for å holde navnet på et vitne hemmelig, men også der det er forklaringen som helt eller delvis 

 
66 Kjennelsens avsnitt 32  
67 Se punkt. 2.1.3.5 
68 Innst.O.nr.37 (1980-1981) 
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må holdes tilbake. Mistenktes og forsvarerens rett til dokumentinnsyn ved anonym vitneførsel er 

særskilt regulert i paragrafens annet ledd.69

 

Begrepet ”tredjemann” er vidt. Ikke bare beskyttelse av vitner favnes av unntaksbestemmelsen. 

Dette vil kunne få betydning i forhold til vitnets familie, men også andre aktører kan favnes.  

 

I Rt.1996.1736 uttales det at unntak ”må være tuftet på en begrunnet frykt for at vitnet vil kunne 

bli forulempet eller lignende”. Man må med andre ord ha konkrete holdepunkter for å tro at et 

vitnes liv kan være i fare dersom vedkommendes identitet blir avslørt. At det kreves en begrunnet 

frykt må innebære at det ikke er tilstrekkelig med en teoretisk mulighet.  

 

Høyesteretts kjæremålsutvalg har lagt til grunn i Rt.2003.877 at der etterforskningsmessige 

hensyn taler for unntak fra innsynsretten, må disse veies opp mot hensynet til siktedes forsvar. 

Dette vil antagelig også gjelde i forhold til unntak av hensyn til tredjemann. Dokumentinnsyn er 

en viktig rettssikkerhetsgaranti. Følgelig vil et unntak der mistenktes forsvar er uten relevans for 

vurderingen, ikke tilfredsstille kravet til en god prosessordning. Som det fremkommer av 

Rt.2003.877, følger en slik avveining av EMK art.6 nr.3 litra b som skal sikre at den anklagede 

part får tilstrekkelig tid og mulighet til å ivareta sitt forsvar. Det følger dessuten av det generelle 

kravet i art.6 om en rettferdig rettergang.    

 

2.2.3 Anonym vitneførsel 

Strpl. § 242 annet ledd bestemmer at der det er begjært anonym vitneførsel ”kan mistenkte...ikke 

få innsyn i opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent.” Det følger av 

strpl. § 264 fjerde ledd at i motsetning til de unntak som følger av første ledd, vil innsyn i 

opplysninger fra anonym vitneførsel kunne nektes også etter at tiltale er tatt ut. Rettspleien er 

avhengig av allmennhetens tillit. Denne kan bli svekket dersom forbrytere går fri av hensyn til 

informanter og kilders sikkerhet. Det foreligger også et grunnkrav i vår prosessordning til en 

hensynsfull rettspleie, som tilsier at samfunnet skal ha virkemidler for å hindre bruk av trusler og 

vold mot kilder og informanter.  
 

69 Se punkt 2.2.3 
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Unntaket i § 242 annet ledd er en naturlig følge av reglene om adgang til anonym vitneførsel i 

strpl. §§ 130a og 134a, og må ses i sammenheng med tilsvarende unntak på andre stadier i 

straffesaksbehandlingen.70  

 

Unntaksbestemmelsen kommer bare til anvendelse overfor mistenkte. Forutsatt at forsvareren 

aksepterer at opplysningene skal holdes hemmelige for mistenkte, vil han i utgangspunktet ikke 

kunne nektes innsyn. Dersom han motsetter seg dette, vil han imidlertid ikke ha rett til innsyn, 

jamfør strpl. § 130a fjerde ledd, jamfør strpl. § 234a tredje ledd.  

 

Ordlyden ”kan mistenkte...ikke” tilsier at det, i motsetning til ved unntakene i § 242 første ledd, 

ikke er åpent for en avveining av hensyn ved anonym vitneførsel. Blir begjæringen om anonym 

vitneførsel avslått, er det opp til påtalemyndigheten å avgjøre om vedkommende likevel skal 

føres som vitne. Unntaket fra innsynsretten gjelder for opplysninger som kommer frem i 

forbindelse med behandlingen av en begjæring om anonymt vitneavhør og for opplysninger fra 

selve avhøret.71 Det avgjørende er om opplysningene kan avsløre vitnets identitet. Videre er det 

innsyn i ”opplysninger” som unntas. Det må følgelig foretas en konkret vurdering der det ikke 

nødvendigvis er hjemmel for å unnta hele dokumentet.  

 

Dersom påtalemyndigheten beslutter å føre vitnet under hovedforhandlingen, vil mistenkte ha rett 

til innsyn i de aktuelle dokumentene etter de alminnelige reglene i første ledd. 

 

 

2.3 Begjæring om innsyn 

Innsyn kan begjæres der mistenkte eller forsvarer er ”nektet adgang til dokumentene”, jamfør 

§ 242 tredje ledd. Det følger av ordlyden at innsynsretten ikke inntrer automatisk. Mistenkte kan 

være nektet adgang til dokumentene ved at begjæring om innsyn avslås og ved at 

påtalemyndigheten unnlater å ta stilling til slik begjæring.  Påtalemyndigheten står ikke fritt til å 

 
70 Bjerke/Keiserud s.879 
71 Ot.prp.nr.40 (1999-2000) s.119 
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vurdere om begjæringen skal etterkommes. Det er i utgangspunktet bare anledning til å nekte 

innsyn dersom et av unntakene i § 242 kommer til anvendelse.  

 

Et ytterligere unntak har imidlertid blitt fremmet i Rt.2004.1308, da Høyesterett åpnet for 

midlertidig begrensning i retten til dokumentinnsyn av hensyn til politiets ressurser. Saken gjaldt 

økonomisk bedrageri med mange mistenkte og en sjeldent omfattende dokumentmengde. Retten 

kom til at påtalemyndigheten hadde midlertidig anledning til å avslå begjæring om 

dokumentinnsyn uten å foreta den konkrete vurderingen som straffeprosessloven § 242 legger 

opp til. Høyesterett la blant annet vekt på at saker mot personer som er varetektsfengslet må gis 

prioritet.  

 

Ressursspørsmålet vil være et moment av ulik vekt i den konkrete avveiningen mellom 

mistenktes og påtalemyndighetens interesser. I Rt.2004.1308 var det mange mistenkte og en 

sjeldent omfattende saksmengde. Det skal mye til for at innsynsretten blir begrenset av hensyn til 

politiets ressurser, og det vil neppe forekomme mange tilsvarende saker der man åpner for 

midlertidig unntak fra innsynsretten i kjølevannet av denne dommen. Avgjørelsen har følgelig 

ikke hatt noen vesentlig betydning i forhold til mistenktes innsynsrett. 

 

I saker hvor det ikke er adgang til midlertidig utsettelse, slik som i Rt.2004.1308, skal 

påtalemyndigheten ta stilling til begjæringen så raskt som mulig. Sivilombudsmannen har uttalt 

seg om saksbehandlingstiden i sak 2004/1276. Sivilombudsmannen anbefalte at begjæringer 

besvares ”så raskt som mulig”. Politiet opplyste at deres generelle målsetting var at begjæring 

om dokumentinnsyn skulle besvares straks. Dette fant Sivilombudsmannen tilfredsstillende. Han 

anbefalte imidlertid skriftlige retningslinjer, og dette er nå inntatt i Oslo politidistrikts 

straffesaksinstruks.72  

 

Det kan videre stilles spørsmål til om begjæringen om innsyn omfatter dokumenter som kommer 

til etter begjæringen. Spørsmålet er ikke besvart i § 242. I NOU 1984:27 er det imidlertid uttalt at 

 
72 Instruks 2.008 av 1.3.2005 



 33

påtalemyndigheten ikke har plikt til å holde mistenkte og forsvarer løpende orientert om nye 

dokumenter.  
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3 Unntak i strpl. § 242a 

 

 

Strpl. § 242a hjemler unntak fra hovedregelen i § 242. Unntakene kan i utgangspunktet gjøres 

gjeldende gjennom hele straffesaken. Her vil man kunne oppleve å ha hjemmel for å nekte innsyn 

etter §§ 242 og 242a på samme tid. Dette kan være tilfelle der det er behov for beskyttelse av 

andres sikkerhet, jamfør §§ 242 første ledd første punktum og 242a første ledd litra a. 

 

I høringsuttalelsene til lovforslaget angående § 242a uttaler Riksadvokaten at adgang til å nekte 

slike opplysninger som § 242a er rettet mot, kan sikre at politiet i liten grad lar være å 

dokumentere etterforskningsskritt.73 Da vurderingen av om innsyn skal nektes med hjemmel i 

§ 242a videre er overlatt til domstolene, fremhever Riksadvokaten at ordningen kan innebære en 

styrking av siktedes rettssikkerhet. Bestemmelsen er en lovbestemt og forholdsvis vid adgang til 

begrensninger i siktedes generelle innsynsrett. Etter min mening innebærer ikke bestemmelsen 

først og fremst en økt kontroll med politiets vurderinger, men snarere en domstolskontroll med 

ytterligere unntak i siktedes rett til dokumentinnsyn. Faren for feilvurderinger og uriktige 

tilbakeholdelser fra politiet vil fremdeles være til stede. Det kunne imidlertid tenkes at 

bestemmelsen innebærer en styrking av siktedes rettigheter der det foreligger slik 

dobbelthjemmel som nevnt i avsnittet ovenfor. Jeg vil imidlertid anta at påtalemyndigheten i slike 

tilfeller vil søke å unnta de aktuelle dokumenter med hjemmel i § 242. I henhold til denne 

bestemmelsen har påtalemyndigheten kompetanse til å ta stilling til om unntakene i 

bestemmelsen er tilfredsstilt. Etter § 242a tilfaller derimot kompetansen til å nekte innsyn til 

domstolene og dette er også en mer tungvindt og tidkrevende prosess. Påtalemyndigheten har 

heller ingen ting å risikere ved å forsøke å unnta dokumentene etter § 242 først. Dersom siktede 

skulle kreve rettslig overprøving av påtalemyndighetens vurdering, og retten kom til at unntakene 

 
73 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.29-30 
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i § 242 ikke var tilfredsstilt, kan påtalemyndigheten fremdeles fremme begjæring om nektelse 

etter § 242a.74

 

 

3.1 Bestemmelsens anvendelsesområde 

Før jeg behandler de alternative unntakene i strpl. § 242a første ledd litra a til d, vil jeg drøfte 

hvem man kan nekte innsyn etter bestemmelsen, hva som kan unntas fra innsyn og i hvilke saker. 

 

3.1.1 Hvem kan nektes innsyn? 

Både siktede og forsvareren kan nektes innsyn etter § 242a. Det kan for øvrig velges den 

mellomløsning at bare siktede nektes innsyn. Forarbeidene uttaler at det var et viktig premiss for 

lovforslaget at forsvarer skulle kunne nektes dokumentinnsyn, men understreker videre at dette 

ikke betyr at forsvarer bør nektes innsyn i alle saker der innsyn nektes den siktede. 75

 

3.1.1.1 Siktede 

Begrepet ”siktet” er definert i straffeprosessloven § 82. Etter bestemmelsen får mistenkte stilling 

som siktet når påtalemyndigheten har erklært han for siktet, når forfølgningen mot han innledes 

ved retten, eller når det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking eller lignende.  

 

Det er ikke uproblematisk å fastslå når forfølgningen kan sies å være innledet ved retten. Vilkåret 

er oppfylt når tiltale er reist eller når det er begjært dom i forhørsretten. Problemet oppstår ved 

granskning etter strpl. § 150 og ved rettslige avhør etter strpl. § 237. Det avgjørende vil være om 

forfølgningen mot mistenkte kan sies å være ”rettet mot ham”.76 Formålet med 

etterforskningstiltaket vil følgelig være av betydning. Der den skyldige finnes innenfor en 

gruppe, vil mistanken kunne rettes mot flere. I slike tilfeller vil det bero på en skjønnsmessig 

vurdering om disse har status som siktet eller ikke. Der det foretas avhør av alle innen en 

 
74 Rt.2005.432 
75 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.73 
76 Andenæs s.69 
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begrenset krets, må disse regnes som siktet. Det forhold at mistanken retter seg mot en ubestemt 

gruppe har blitt behandlet i Rt.1997.1523. Saken gjaldt fire medlemmer av en motorsykkelklubb 

som hevdet at de skulle ha status som siktet i en drapssak knyttet til dette miljøet. De fikk ikke 

medhold. Høyesteretts kjæremålsutvalg la vekt på at: ”Politiet mistenker personer i ’Hells 

Angels’-miljøet for å ha forøvet drapet – etter politiets opplysninger består miljøet av cirka 20 – 

30 personer. Mistanken retter seg derfor mot en ubestemt personkrets, og er ikke rettet mot de 

kjærende parter spesielt...De er i likhet med de øvrige personene i miljøet mulige gjerningsmenn, 

men får ikke av den grunn status som siktet...”77 Det følger av denne avgjørelsen at der det er tale 

om en ubestemt gruppe, er utgangspunket at ikke nødvendigvis samtlige av de som avhøres får 

status som siktet.  

 

Ved utenrettslig etterforskning er utgangspunktet at man ikke får status som siktet etter § 82. I 

Rt.1993.1118 har imidlertid Høyesteretts kjæremålsutvalg gitt uttrykk for at dommeravhør av en 

mindreårig i medhold av strpl. § 239 likevel gir den mistenkte stilling som siktet.  

 

Strpl. § 242 taler om ”mistenkte”. Forskjellen i begrepsbruken i §§ 242 og 242a er ikke 

kommentert i forarbeidene. Som nevnt i punkt 2.1.1 går begrepet ”mistenkte” lenger enn 

”siktede”. Siktede vil alltid være mistenkt, og favnes følgelig av § 242. § 242a bruker begrepet 

”siktede”, og dette innebærer at bestemmelsen ikke gjelder for mistenkte. Å ut fra dette forstå at 

siktede har en snevrere innsynsrett enn mistenkte, vil imidlertid være en uriktig lovtolkning. 

Nettopp idet den mistenkte får stilling som siktet, vil behovet for den rettssikkerhetsgaranti som 

dokumentinnsyn utgjør, være av særlig viktighet. Ved § 242a må statsadvokaten fremsette en 

begjæring til tingretten dersom det skal nektes innsyn. Nektet innsyn kan karakteriseres som et 

tvangsinngrep.78 Det er antatt i teorien at en begjæring om å iverksette tvangsmidler medfører at 

en mistenkt får stilling som siktet.79 Dersom mistenkte ikke allerede har status som siktet, vil 

følgelig en begjæring om nektelse av innsyn etter § 242a medføre at forfølgningen anses å være 

innledet ved retten.80  

 

 
77 Kjennelsens side 1524-1525 
78 Andorsen s.29-30 
79 Hov, Rettergang II s.201 
80 Magnussen s.85 
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3.1.1.2 Forsvareren 

Retten kan velge å nekte både siktede og forsvarer innsyn, men også den mellomløsning at bare 

siktede nektes innsyn i dokumenter. Vilkårene i § 242a må derfor vurderes både i forhold til 

siktede og i forhold til forsvareren. Der påtalemyndigheten ønsker å nekte innsyn også for 

forsvareren, skal det oppnevnes en særskilt advokat for den siktede, jamfør strpl. § 100a.81

 

I forarbeidene er det uttalt at hvorvidt forsvareren skal nektes innsyn eller ikke, må vurderes ut 

fra risikoen for at taushetsbelagte opplysninger kommer videre til den siktede eller 

uvedkommende.82 Lovgiver vektlegger behovet for å nekte forsvarer innsyn dersom det 

foreligger fare for at denne blir truet eller presset til å gi opplysningene videre, samt for å hindre 

forsettlige eller uaktsomme lekkasjer.  

 

Der retten velger å bare gi forsvarer innsyn, vil denne etter § 242a fjerde ledd ha taushetsplikt 

overfor sin klient og andre. Forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av taushetsplikten kan 

straffes etter strl. § 121. Forsvareren vil imidlertid ikke ha plikt til å benytte seg av innsynsretten. 

Dette følger ikke direkte av ordlyden i § 242a, men er forutsatt i § 100a første ledd siste punktum. 

Tillit og åpenhet er viktige forutsetninger for klientforholdet.83 En forsvarer som finner det 

vanskelig å sitte på taushetsbelagt informasjon skal derfor kunne frasi seg innsynsretten, og det 

må ikke nødvendigvis foreligge konkrete grunner som tilsier at hemmeligholdet kan bli 

vanskelig.  

 

At faren for forsettlige og uaktsomme lekkasjer fra forsvarers side skal kunne begrunne 

begrensninger i forsvarerens innsynsrett, møtte mye kritikk i forbindelse med lovforberedelsene. 

Særlig Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977 fremhevet at det ikke forelå noen 

generell fare for slik opptreden.84 Når lovgiver likevel har valgt en slik løsning, vil domstolenes 

tolkning av bestemmelsen ha avgjørende betydning for siktedes innsynsrett. Det er lite praksis 

angående dette. Tungtveiende hensyn taler imidlertid for en streng tolkning. Det vil alltid kunne 

foreligge en mulighet for at forsvarer ikke overholder taushetsplikten, men dette bør ikke være 
 

81 Se punkt 3.5 
82 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.73 
83 Andorsen s.42 
84 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.33 
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tilstrekkelig for å gjøre begrensninger i innsynsretten, da dokumentinnsyn er en fundamental 

rettighet for siktede. Vi har imidlertid sett flere eksempler i norsk strafferettspleie på at nettopp 

politiet har foretatt feilvurderinger i forhold til innsynsretten, og det kan følgelig synes som om 

det er et større behov for å sikre siktedes rettigheter enn å begrense dem. Der siktede er nektet 

innsyn og på samme tid utsatt for slike feilvurderinger, kan det være av vesentlig betydning for 

dennes rettssikkerhet at forsvareren har innsyn. Den offentlige oppnevnte advokaten vil ikke ha 

den inngående kjennskap til saken som kan være nødvendig for å vurdere om opplysningene kan 

være av betydning for forsvaret. Det er videre fremhevet i rettspraksis at adgangen til å nekte 

forsvarer innsyn må brukes med varsomhet, da dette reiser tungtveiende 

rettssikkerhetsspørsmål.85

 

Der siktede nektes innsyn i medhold av § 242a er det ikke nødvendigvis slik at dennes rettigheter 

er tilstrekkelig sikret ved at hans forsvarer får innsyn. Det vil kunne tenkes den situasjon at 

siktede sitter på informasjon som er relevant for vurdering av de aktuelle opplysninger, men som 

han ikke får gjort forsvareren oppmerksom på. En forutsetning for å forstå at informasjonen har 

relevans, kan nettopp være at man er klar over de aktuelle opplysninger. Dette må være et 

moment ved vurdering av om bare forsvarer skal gis innsyn. 

 

Med hensyn til vurderingen av forsvarers innsynsrett vektlegger forarbeidene at det må tas 

”tilstrekkelig hensyn til at de som har opplysninger å gi, ofte ikke anser beskyttelsen god nok 

dersom forsvareren får tilgang på opplysningene.”86 Her bør imidlertid vurderingsgrunnlaget 

være det samme som etter § 242a første ledd litra a.87 Med dette mener jeg at det må foreligge 

objektive holdepunkter for at beskyttelsen ikke er god nok. Det motsatte vil innebære at et vitnes 

ubegrunnede frykt kan medføre begrensninger i siktedes rettigheter. Sett i sammenheng med 

bestemmelsens tilleggsvilkår om at unntak må være strengt nødvendig og videre ikke medføre 

vesentlige betenkeligheter i forhold til siktedes forsvar, må dette være den riktige forståelsen av 

loven. 

 

 
85 Rt.2005.209 
86 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.34 
87 Se punkt 3.2.1 
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3.1.2 Hva kan unntas? 

Unntak fra dokumentinnsyn i medhold av § 242a gjelder for opplysninger, og ikke uten videre for 

dokumenter.88 I utgangspunktet skal bare de opplysninger som tilfredsstiller vilkårene i 

bestemmelsen unntas. Dersom innsyn i deler av dokumentet vil gjøre det umulig å 

hemmeligholde disse aktuelle opplysningene, vil det i noen tilfeller kunne gjøres unntak fra hele 

dokumentet. § 242a hjemler unntak fra § 242. Det er følgelig kun tale om å unnta opplysninger 

som allerede finnes i ”sakens dokumenter”. 

 

Innsyn kan bare nektes i opplysninger som påtalemyndigheten ”ikke vil påberope som bevis i 

saken”, jamfør § 242a første ledd første punktum. Ordlyden må forstås slik at retten ikke kan 

nekte innsyn i opplysninger som føres i retten. Når straffesaken befinner seg på 

etterforskningsstadiet vil bevis først og fremst være påberopt for å begrunne varetektsfengsling 

eller andre tvangsmidler. Slike opplysninger kan ikke unntas fra innsynsretten. Dette gjelder også 

de opplysninger som påtalemyndigheten planlegger å påberope som bevis på et senere 

tidspunkt.89 Dersom det er besluttet unntak fra innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten 

etter en fornyet vurdering ønsker å påberope som bevis, skal den siktede og forsvareren likevel 

gis innsyn.90 Bakgrunnen for dette vilkåret er at behovet for kontradiksjon er størst der det skal 

treffes avgjørelse i retten. Nektelse av innsyn i dokumenter som påberopes som bevis, vil ikke 

være forenlig med kravet til en god prosessordning.  

 

Hovedregelen i EMK art.6 er at partene må ha den samme tilgangen til dokumenter, jamfør 

prinsippet om ”equality of arms”.91 Art.6 gir imidlertid ingen ubegrenset adgang til innsyn i 

saksdokumentene.92 Det følger av EMDs praksis at det kan gjøres unntak både i opplysninger 

som skal påberopes og opplysninger som ikke skal påberopes som bevis.93 Det kan følgelig synes 

som om adgangen til å nekte innsyn er videre etter EMK enn etter straffeprosessloven.  

 

 
88 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.73 
89 ibid. s.70 
90 l.c. 
91 Se punkt 1.3 
92 Aall s.358 
93 Se Rowe og Davis-saken 
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I Edwards og Lewis mot Storbritannia var de anklagede nektet innsyn i relevant materiale. Art.6 

var krenket. EMD henviste til en tidligere sak, Jasper mot Storbritannia,94 der spørsmålet hadde 

blitt behandlet. Her hadde domstolen kommet til at nektet innsyn ikke innebar krenkelse av 

konvensjonen. EMD pekte på at det var en forskjell mellom Jasper-saken og den forestående sak, 

da bevisene i denne ble fremstilt for retten, mens bevisene i Jasper-saken ”formed no part of the 

prosecution case whatever, and was never put to the jury.”  EMD uttalte I Edwards og 

Lewis-saken at: “In the present case, however, it appears that the undisclosed evidence related, 

or may have related, to an issue of fact decided by the trial judge...The applications in question 

were, therefore, of determinative importance to the applicants’ trials, and the public interest 

immunity evidence may have related to facts connected with those applications.” Vi ser at EMD 

legger avgjørende vekt på at opplysningene påberopes som bevis. Følgelig vil forskjellen i 

innsynsretten etter straffeprosessloven og EMK i realiteten ikke være vesentlig.  

 

3.1.3 Strafferammekriterium 

I utgangspunktet gjelder adgangen til å nekte innsyn etter § 242a i en hver straffesak. Annet ledd 

første punktum begrenser imidlertid bestemmelsens anvendelsesområde til bestemte forbrytelser 

eller forsøk på disse. Unntak skal etter bestemmelsen bare skje ved forbrytelser ”som etter loven” 

kan medføre straff av fengsel i 5 år eller mer. Ordlyden må tolkes slik at det avgjørende er 

hvilken strafferamme som er satt i det aktuelle straffebudet, ikke hvilken straff det kan være 

aktuelt å idømme i den konkrete sak.  

 

§ 242a annet ledd annet punktum bestemmer at ”forhøyelse av maksimumsstraffen ved 

gjentakelse av forbrytelser kommer ikke i betraktning”. I Ot.prp.nr.24 (2002-2003) ble det 

foreslått at det samme skulle gjelde der sammenstøt av forbrytelser resulterte i forhøyelse av 

maksimumsstraffen. Dette forslaget ble ikke fulgt opp i Innst.O.nr.73 (2002-2003). Her ble det 

pekt på at en slik regel kan resultere i at personer bak organisert kriminell aktivitet spekulerer i å 

 
94 Dom 2000-02-16 EMD 
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utføre lovbrudd som i seg selv ikke når opp til en strafferamme på 5 år. 95 Sammenstøtene må 

imidlertid være av ”et ikke ubetydelig omfang”.96  

 

Bakgrunnen for strafferammekriteriet er at departementet ikke ønsket å gi bestemmelsen en helt 

generell anvendelse.97 Forarbeidene vektlegger imidlertid at § 242a litra a, som gir adgang til å 

nekte innsyn av hensyn til andres sikkerhet, står i en særstilling og ønsket ikke et 

strafferammekriterium i forhold til dette unntaket. Her legges det vekt på at det vil virke 

”støtende om påtalemyndigheten må velge mellom å beskytte den som gir informasjon og å 

innstille straffeforfølgningen, fordi den siktedes handling knyttes til en så lav strafferamme at de 

nye reglene ikke er anvendelige”.98 Det er siktede som utgjør en fare etter bestemmelsen, enten 

ved at han selv utfører handlingen, eller noen i hans miljø. Det er derfor mer hensiktsmessig å 

vektlegge dette forholdet, enn hvilken type forbrytelse saken gjelder.99   

 

Strl. § 162 ble tatt inn i oppregningen på bakgrunn av at politidirektoratet under høring påpekte at 

noe annet ville kunne få store negative konsekvenser for politiets bekjempelse av narkotika.100 

Bestemmelsen gjelder narkotikaforbrytelser og strafferammen er her fengsel inntil 2 år. I 

forarbeidene legges det vekt på at slike saker ofte bygger på opplysninger fra informanter, og at 

det er vanlig at kilder gir opplysninger i flere uavhengige saker. Det vil da være uheldig for den 

videre etterforskning at informantens identitet blir kjent. Det ble videre vektlagt at det ved denne 

type forbrytelser ikke er uvanlig med trusler om represalier. 

 

Også Eksportloven101 § 5, strl. kapittel 8 om forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet 

og strl. kapittel 9 om forbrytelser mot Norges statsforfatning og statsoverhodet favnes av kriteriet. 

Det ble antatt at det kunne få uheldige konsekvenser for Politiets Sikkerhetstjeneste, og det 

arbeidet de skal utføre, dersom det ikke er mulighet for å nekte innsyn i slike saker. Eksportloven 

§ 5 og flere sentrale bestemmelser i stl. kapittel 8 og 9 har en strafferamme på under 5 år. 

 
95 s.7-8 
96 Innst.O.nr.73 (2002-2003) s.8 
97 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.47 
98 ibid. s.48 
99 Magnussen s.101 
100 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.48 
101 Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v av 18.desember 1987 nr.93 
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Vi ser at § 242a er en unntaksbestemmelse som er ment å avgrenses til særlig grov kriminalitet. 

Dette kan synes hensiktsmessig, da det også er her det oftest vil foreligge slik fare som 

bestemmelsen er ment å hindre. På den annen side er det i forhold til slik kriminalitet at politiet 

vil kunne oppleve mest press fra allmennheten på å oppklare saken, og på å få gjerningsmannen 

dømt. Det er følgelig ved slike forbrytelser at faren for uaktsomme og forsettlige feilvurderinger 

fra politiets side er størst. På samme tid er siktedes behov for rettssikkerhetsgarantier særlig 

viktig da han risikerer en høy straff. Lovendringen synes å gi uttrykk for at det er et behov for 

beskyttelse mot den kriminelle, mens samfunnssituasjonen like gjerne kan tyde på at det er viktig 

å verne siktedes rettigheter.  

 

 

3.2 Nærmere om unntakene  

Det oppstilles vilkår i § 242a som må være oppfylt for at innsyn skal kunne nektes. Hensynet som 

skal søkes trygget må for det første falle inn under et av de fire alternative unntak i første ledd 

bokstav a til d. Disse skal først og fremst sikre en effektiv kriminalitetsbekjempelse. Unntakene 

beskytter gjenbruksverdien av politifolk som har deltatt skjult i etterforskningen, politiets 

generelle metodebruk og opplysninger om andre straffesaker. Dette er nytt fra strpl. § 242. 

Dessuten går § 242a lenger i å gjøre unntak av hensyn til samarbeidet med utenlandske 

myndigheter. Jeg kommer tilbake til det nærmere innholdet i unntaksbestemmelsene nedenfor.  

 

3.2.1 Beskyttelse av liv, helse og frihet. 

Strpl. § 242a første ledd litra a hjemler adgangen til å nekte innsyn dersom det kan være fare for 

en alvorlig forbrytelse mot noens liv, helse eller frihet. Samtidig som unntaket kan trygge andres 

sikkerhet, kan det også bidra til å sikre en effektiv etterforskning. Dersom potensielle vitner ikke 

tør stå frem med det de vet om kriminelle forhold, vil kriminalitetsbekjempelsen kunne svekkes.  

 

Unntaket kommer til anvendelse der ”noens” liv er i fare. Det følger av ordlyden at det ikke 

nødvendigvis er tale om en bestemt person. Det kreves heller ikke at det er siktede som utgjør en 
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fare. Unntak kan for eksempel besluttes der det er fare for at personer i den siktedes miljø skal 

begå en av de nevnte forbrytelsene.102  

 

Det må foreligge fare for en ”alvorlig forbrytelse”. Forarbeidene har uttalt at denne 

formuleringen skal forstås på samme måte som det tilsvarende vilkåret i straffelovens 

§§ 39, 39a og 39c og i strpl. § 130a, jamfør § 234a.103 Det siktes særlig til alvorlig 

voldsforbrytelse, seksualforbrytelse, frihetsforbrytelse og ildspåsettelse, men også andre 

forbrytelser som ran, trusler og sprengning.104 Eksempler på handlinger det her vil være tale om 

er drap, grov legemsbeskadigelse, voldtekt og kvalifisert frihetsberøvelse.105 Der § 242a 

anvendes på grunn av trusler, er det imidlertid ikke selve trusselen som gjør at kriteriet er 

tilfredsstilt, men faren for at denne kan realiseres.106  

 

Det er risiko for at potensielle kilder avstår fra å komme med nyttig informasjon også der det er 

tale om mindre alvorlige forbrytelser. Bakgrunnen for at unntaket likevel er avgrenset til slik 

alvorlig kriminalitet, er at siktede kan fratas en fundamental rettighet der vilkårene i 

bestemmelsen er tilfredsstilt.  

 

Det må videre foreligge ”fare for” slik handling. Retten må følgelig foreta en skjønnsmessig 

vurdering, men noen videre holdepunkter for forståelsen av formuleringen gir ordlyden ikke. 

Forarbeidene uttaler at det må foretas en totalvurdering.107 Vurderingstema er de konkrete 

omstendigheter i saken. Det er ikke tilstrekkelig med ren subjektiv frykt.108 Det kan heller ikke 

kreves at en truende opptreden faktisk har forekommet. Normalt vil spørsmålet om å nekte innsyn 

være aktuelt før siktede er klar over at noen har gitt informasjon til politiet. Hensikten med 

nektelse vil nettopp kunne være å hindre siktede innsyn, for å unngå den farlige situasjonen som 

kan oppstå dersom han får greie på at slik informasjon er gitt. Retten må med andre ord vurdere 

faren for at kilden eller informanten kan bli utsatt for en farlig situasjon, ikke om situasjonen 

 
102 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.70 
103 l.c. 
104 Ot.prp.nr.87 (1993-1994) s.107 
105 l.c. 
106 Magnussen s.94 
107 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.70 
108 l.c. 
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faktisk har oppstått. Ved vurderingen vil det være av betydning om den siktede eller noen i hans 

miljø tidligere har opptrådt truende overfor noen av aktørene i straffesaken. Hvis det er tale om et 

organisert kriminelt miljø, vil det være naturlig å studere miljøets karakter. 109 Dette har kommet 

til uttrykk i Rt.2005.209 der Høyesteretts kjæremålsutvalg opprettholdt lagmannsrettens 

avgjørelse, der innsyn ble gitt med nærmere angitte unntak. Lagmannsretten kom til at vilkårene 

for å nekte innsyn etter § 242a første ledd litra a var tilfredsstilt. Miljøet man stod overfor var et 

viktig moment i vurderingen. Videre vil arten av den forbrytelsen siktelsen gjelder ha 

betydning.110  

 

Unntaket kommer til anvendelse når det ”kan være” fare for slik kriminalitet som nevnt ovenfor. 

Hvor stor risikoen må være for at vilkåret er tilfredstilt, avhenger av hvilket sannsynlighetskrav 

lovgiver har intendert at skal ligge i formuleringen. Forarbeidene uttaler at dette må besvares på 

bakgrunn av de nærmere omstendigheter i saken.111 Departementet fremhever at: ”Jo mer 

alvorlig forbrytelse det er fare for, desto mindre krav må det stilles til sannsynligheten for at 

noen vil bli utsatt for forbrytelsen.”  Dette innebærer at den nedre grensen for farekriteriet kan 

være oppfylt, selv om man er i sterk tvil om hvorvidt en alvorlig forbrytelse kan skje. En ren 

teoretisk mulighet er imidlertid ikke nok.112 Det kreves at det foreligger visse holdepunkter for at 

følgen kan inntre.  

 

At sannsynlighetskravet ikke er strengere, til tross for at bestemmelsen kan frata siktede retten til 

kontradiksjon, må sees i sammenheng med at unntaket bare kommer til anvendelse der det er tale 

om alvorlig kriminalitet. Det er videre strenge tilleggsvilkår som må være oppfylt for at innsyn 

skal kunne nektes. 113  Dette vil medføre at adgangen til å nekte innsyn etter § 242a litra a ikke 

nødvendigvis er vid, selv om sannsynlighetskravet er lavt. Vi ser at ved en avveining mellom 

hensynet til siktedes rettssikkerhet og hensynet til effektiv kriminalitetsbekjempelse, er lovgiver 

forsiktig med å strekke seg langt i å unnta siktede innsyn. For øvrig kan et høyt 

 
109 l.c. 
110 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.71 
111 l.c. 
112 l.c. 
113 se punkt 3.3 
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sannsynlighetskrav resultere i at unntaket ikke blir reelt, da det kan være vanskelig å påvise høy 

sannsynlighet.  

 

Adgangen til å unnta innsyn av hensyn til andres sikkerhet følger også av EMK. Dette kommer 

ikke direkte til uttrykk i konvensjonen. EMD har imidlertid gitt uttrykk for en slik tolkning i blant 

annet Doorsen mot Nederland som gjaldt adgangen til å føre anonyme vitner.114 Norge er 

dessuten forpliktet til å beskytte vitner, jamfør Palermo-konvensjonens art.24. 

 

3.2.2 Skjult deltagelse i etterforskning 

Strpl. § 242a første ledd litra b beskytter gjenbruksverdien av politifolk som arbeider med skjult 

etterforskning. Det følger av denne bestemmelsen at dokumentinnsyn kan nektes dersom det er 

”fare for at muligheten for en person til å delta skjult i etterforskningen av andre saker blir 

vesentlig vanskeliggjort”. Bakgrunnen for unntaket er at politifolk som arbeider med slik 

etterforskning ofte har lang erfaring og kompetanse på området. I et lite land som Norge, vil slik 

erfaring være en viktig ressurs. Dersom polititjenestemannen blir avslørt har ikke nødvendigvis 

politiet en tilsvarende ressurs for hånden. Viktig erfaring kan da gå tapt.  

 

Med skjult etterforskning siktes det først og fremst til infiltrering og spaning. Det følger 

imidlertid av forarbeidene at også andre former for etterforskning omfattes.115 Forarbeidene 

uttaler at det avgjørende for om etterforskningen er skjult er om siktede ”har hatt foranledning til 

å vite at det dreide seg om en polititjenestemann og hvem han er.”116 Hvorvidt siktede faktisk har 

sett polititjenestemannen eller ikke, har ikke betydning der denne har utgitt seg for å være en 

annen enn den han er.   

 

Unntaket er ikke begrenset til politiet. Alle personer som måtte drive med skjult etterforskning 

favnes av bestemmelsen. Jeg vil likevel anta at det først og fremst vil være tale om 

polititjenestemenn. De øvrige vilkårene i bestemmelsen vil sjelden være aktuelle overfor andre 

 
114 Dom 1996-03-26 EMD avsnitt 70 
115 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.71 
116 l.c. 
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aktører som har deltatt i etterforskningen. Gjenbruksverdien vil normalt ikke gjøre seg gjeldende 

overfor disse.  

 

I forarbeidene er det uttalt at formuleringen ”andre saker” skal forstås slik at bestemmelsen 

omfatter etterforsking av straffesaker som polititjenestemannen for tiden jobber med, samt 

etterforsking av fremtidige saker.117 Det må videre være tale om slik forbrytelse som nevnt i 

bestemmelsens annet ledd.118 Dette gjelder både for den handling siktede i innsynssaken er tiltalt 

for og den forbrytelse det senere er aktuelt å etterforske.  

 

Polititjenestemannens mulighet til å delta skjult i etterforskningen må ha blitt ”vesentlig 

vanskeliggjort”. Retten må følgelig foreta en skjønnsmessig vurdering. Ikke enhver innvirkning 

av mulighetene er relevante. Av formuleringen ”vesentlig” følger det tvert om et krav om at 

innvirkningen må være betydelig. Hvor lang tid man regner med at det tar før 

polititjenestemannen igjen kan brukes i slik etterforskning, og hvor viktig det er for politiet 

fortsatt å kunne bruke denne tjenestemannen i slikt arbeid, vil være av betydning. Erfaring og 

kompetanse er relevant. 

 

Videre kan innsyn bare nektes dersom det ”kan være fare for” at den aktuelle skadevirkningen 

inntrer. Spørsmålet som oppstår her er hvor mye som skal til for at dette kriteriet kan anses 

oppfylt. Forarbeidene har uttalt seg om farekriteriet i § 242a første ledd litra a.119 Når det gjelder 

bestemmelsens litra b, er forarbeidene tause. Det kan derfor synes som om farekriteriet skal 

forstås likt i disse to unntaksbestemmelsene. Momentene som kommer inn i vurderingen vil 

imidlertid kunne variere.  Ved unntaket i § 242a første ledd litra b, vil det kunne ha betydning at 

siktede tilhører et miljø som politiet har i søkelyset. Der siktede får innsyn vil sjansen for at 

opplysninger blir spredt til de andre aktørene i denne gruppen være stor. Innsyn kan dermed 

vanskeliggjøre politiets videre etterforsking av dette miljøet.   

 

 
117 l.c. 
118 Se punkt 3.1.3 
119 Se Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.70 
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I Rowe og Davis-saken har EMD gitt uttrykk for at behovet for å holde en persons identitet 

hemmelig for å sikre at vedkommende igjen kan delta skjult i etterforskningen, kan tilsi nektet 

innsyn.120 I denne saken ble det offentliges interesse i at lovbruddet forfølges ansett å veie tyngre 

enn hensynet til siktedes behov for innsyn i sakens dokumenter. Videre har EMD i Van Mechelen 

m.fl. mot Nederland121 gitt uttrykk for at behovet for å kunne bruke en polititjenestemann i 

fremtidige saker kan begrunne anonym vitneførsel.122 Avgjørelser knyttet til anonym vitneførsel 

gjør seg ikke uten videre gjeldende ved andre spørsmål knyttet til innsynsretten. I forhold til 

polititjenestemenn som deltar skjult i etterforskning, er vitner mer ufrivillig trukket inn i 

etterforskningen. I Van Mechelen-saken var det imidlertid tale om opplysninger som skulle 

brukes som bevis. Da er behovet for kontradiksjon vesentlig, og dette kan tale for at man i alle 

tilfelle kan anvende en slik betraktning som EMD her tar til orde for overfor bevis som ikke skal 

føres i retten. 

 

3.2.3 Forebyggelse og etterforsking av forbrytelser 

Strpl. § 242a første ledd litra c hjemler retten til å nekte dokumentinnsyn der ”muligheten for 

politiet til å forebygge eller etterforske forbrytelser...blir vesentlig vanskeliggjort fordi 

informasjon om andre saker eller om politiets metodebruk blir kjent...”.  

 

Formuleringen ”forebygge og etterforske” er vid. Jeg vil tro at det vanskelig finnes det tiltak som 

ikke kan favnes av begrepene. Det er følgelig politiets mer generelle evne til å forebygge 

kriminalitet som vernes, ikke bestemte etterforskningsmetoder slik som ved unntaket i 

bestemmelsens første ledd litra b.  Innsyn kan videre nektes både av hensyn til saker politiet for 

tiden arbeider med og til fremtidige saker.123 Det må imidlertid være tale om saker av den art som 

er nevnt i paragrafens annet ledd. 124 Videre må årsaken til at etterforskningen blir vanskeliggjort 

være at informasjon om andre saker eller politiets metodebruk blir kjent. Dermed får unntaket et 

mer snevert anvendelsesområde. Der skadevirkningene inntrer av andre grunner, må hjemmel for 

nektelse søkes i andre bestemmelser.  
 

120 Se departementets tokning i Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.21 
121 Dom 1997-04-23 EMD  
122 Dommens avsnitt 57 
123 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.71 
124 Se punkt 3.1.3 
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Muligheten til å forebygge og etterforske forbrytelser må bli ”vesentlig vanskeliggjort”. Det 

stilles følgelig strenge krav til når innsyn kan nektes. Ikke enhver innvirkning på politiets 

kriminalitetsbekjempelse har betydning. Etterforskningsmetoden som vernes må være så viktig at 

det vil ha vesentlige skadevirkninger hvis den blir kjent. Det må videre være tale om 

opplysninger som ikke er alminnelig kjent fra før. Der opplysningene allerede er kjent, vil ikke 

etterforskningen kunne sies å bli vanskeliggjort av at siktede får innsyn i disse. 

 

Også i dette unntaket oppstilles det et farekriterium. Dette må forstås likt som ved de 

ovenfornevnte unntakene. Her vil det igjen ha betydning om siktede tilhører et kriminelt miljø. I 

forhold til virkningen av at politiets metode blir kjent og herunder faren for at etterforskningen 

blir svekket, vil det være av betydning at politiet over lang tid har utviklet metoder ved 

etterforsking av bestemte straffbare forhold. Forbrytere vil kunne tilpasse sin virksomhet politiets 

metoder dersom de blir kjent med disse, samt ta forhåndsregler som vil svekke politiets 

muligheter til å forebygge og oppklare straffesaker. Det kan ta lang tid å utvikle nye effektive 

metoder. Faren for at forebyggelse og etterforskning blir hindret ved at informasjon om andre 

saker blir kjent, gjør seg særlig gjeldende i saker med flere aktører. I slike tilfeller må retten 

vurdere risikoen for at opplysninger blir spredt hvis siktede får kjennskap til disse, samt faren for 

at dette medfører svekkelse av politiets metoder.125

 

3.2.4 Samarbeid med andre myndigheter 

Strpl. § 242a første ledd litra d gir rett til å nekte dokumentinnsyn dersom det er fare for at 

politiets samarbeid med andre lands myndigheter blir vesentlig vanskeliggjort om innsyn gis. 

Unntaksregelen er begrenset til å gjelde forhold som nevnt i bestemmelsens annet ledd.126  

 

Ved vurdering av om innsyn kan nektes, må man se på hvor negativt den aktuelle myndighet ser 

på at det blir gitt innsyn i denne informasjonen, hvor sannsynlig det er at samarbeidet blir 

 
125 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.72 
126 Se punkt 3.1.3 
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vanskeliggjort og hvor viktig dette samarbeidet er for Norge.127 Samarbeid med andre lands 

myndigheter er viktig ved bekjempelse av alvorlig kriminalitet over landegrenser. I Heroin-saken 

hadde politiet mottatt informasjon fra utenlandske myndigheter med løfte om at forsvarer og 

siktede ikke skulle få innsyn i den aktuelle informasjonen. Dette hadde betydning for politiets 

vurdering om å henlegge saken, da begjæring om nektelse ikke ble tatt til følge.  

 

Bestemmelsen gir hjemmel for nektelse av innsyn enten det er pågående eller fremtidig 

samarbeid som blir vanskeliggjort. 

 

Forarbeidene uttaler at det ikke trenger å være samarbeidet med politiet i et land som blir 

vanskeliggjort. Organisering av offentlige instanser varierer fra land til land. I noen land er 

politiets sikkerhetstjeneste organisert som en forvaltningsmyndighet utenfor politi og 

påtalemyndighet. Samarbeid med slike organer omfattes også av bestemmelsen.128 En snevrere 

formulering kunne føre til at man ble forhindret fra å verne om samarbeid med enkelte 

myndigheter, selv om behovet og hensynene var de samme som ved samarbeid med politi. 

 

Det må foreligge ”fare for” at samarbeidet blir ”vesentlig vanskeliggjort” for at unntaket skal 

kommet til anvendelse. Disse vilkårene må forstås på samme måte som de tilsvarende 

formuleringer i § 242a første ledd litra a - c.  

 

Hensynet til kontradiksjon er et grunnprinsipp for å sikre at siktedes rettssikkerhet er tilstrekkelig 

ivaretatt. Det kan være betenkelig at denne retten kan bli innskrenket på bakgrunn av krav fra 

land som har en snevrere innsynsrett enn det som følger av vår prosessordning. Det kan 

imidlertid anføres at siktedes rett vil være tilstrekkelig ivaretatt ved at unntaket i § 242a første 

ledd litra d må sees i sammenheng med tilleggsvilkårene i første ledd annet punktum, se punkt 

3.3.  

 

 

 
127 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.72 
128 l.c. 
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3.3 Tilleggsvilkår 

Straffeprosesslovens § 242a første ledd annet punktum oppstiller tilleggsvilkår til bestemmelsens 

første ledd litra a – d. Nektelse kan bare begjæres der dette er ”strengt nødvendig” og ikke vil 

medføre ”vesentlige betenkeligheter av hensyn til siktedes forsvar”. Dette innebærer en 

skjønnsmessig vurdering der retten veier hensynet til informanter og kilder eller en effektiv 

etterforskning opp mot hensynet til siktedes rettssikkerhet. 

 

Unntak fra innsynsretten må være ”strengt nødvendig”. Det følger ikke klart av ordlyden hva som 

ligger i denne formuleringen. Et tilsvarende vilkår er fremstilt i strpl. §§ 130a, jamfør 234a om 

anonym vitneførsel. Forarbeidene til strpl. § 242a sier at vilkåret skal forstås på samme måte som 

i disse bestemmelsene.129 Det følger av ordlyden at dette er et strengt vilkår. I forarbeidene til 

§ 242a uttales det at nektelse må være påkrevd for å sikre verdiene som ligger bak unntaket.130 

Om hensynene kan trygges på annen rimelig måte, vil følgelig være et vurderingsmoment. Det 

kreves likevel ikke at det er umulig å sikre hensynene ved andre tiltak.  

 

EMK stiller også et krav om at unntak i innsynsretten må være strengt nødvendig. Dette følger av 

blant annet Rowe og Davis-saken. EMD uttaler her at “only such measures restricting the rights 

of the defence which are strictly necessary are permissible under Article 6 § 1”.131 EMDs praksis 

gir liten veiledning om den nærmere anvendelsen av uttrykket ”strictly necessary”.  

 

Det kan heller ikke besluttes unntak dersom dette medfører ”vesentlige betenkeligheter av hensyn 

til den siktedes forsvar”. Også denne formuleringen er brukt i strpl. § 130a, jamfør § 234a og skal 

her forstås på samme måte.132  Det følger av EMK at der loven oppstiller unntak fra 

dokumentinnsyn for å trygge en effektiv etterforskning, må det kreves at dette hensynet veies opp 

mot siktedes forsvar. Det følger ikke uttrykkelig av konvensjonen, men dette må være en 

nødvendig konsekvens av likhetsprinsippet som domstolen har tolket inn i EMK art.6 nr.1.133

 

 
129 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.72 
130 l.c. 
131 Dommens avsnitt 61 
132 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.72 
133 Se punkt 1.3 
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Vilkåret innebærer at retten må foreta en skjønnsmessig vurdering. Dersom beviset kan avdekke 

saksbehandlingsfeil, straffritaksgrunner eller ha betydning for straffeutmålingen vil ikke vilkåret 

være tilfredstillet.  Opplysninger uten betydning vil derimot kunne unntas. Dette er ytterpunktene. 

Det er tilfellene som oppstår i mellom disse som må avklares ved praksis. Forarbeidene uttaler at 

det må ”avgjøres konkret og etter en totalvurdering ut fra forholdene i hver enkelt sak”.134 Det 

kan være vanskelig å vurdere hvor stor betydning opplysningene vil ha. Forarbeidene sier 

imidlertid at jo mer usikkerhet det er vedrørende opplysningenes betydning, desto mer skal det til 

for at det vil medføre vesentlige betenkeligheter av hensyn til den siktedes forsvar å unnta 

opplysningene fra innsyn.135 Videre foreligger det et krav om forholdsmessighet.136 Dette 

innebærer at jo strengere straff den siktede risikerer, desto lettere vil det foreligge vesentlige 

betenkeligheter. For øvrig stilles det strengere krav til vilkåret der forsvareren nektes innsyn, enn 

der bare siktedes innsynsrett er begrenset. Dette betyr imidlertid ikke at det aldri vil foreligge 

vesentlige betenkeligheter dersom forsvareren får innsyn. Det kan for eksempel være vanskelig 

for forsvareren å vurdere de aktuelle opplysningene uten å kunne rådslå seg med siktede.  

 

Det avgjørende etter bevisavskjæringsregelen i strpl. § 292 er om dokumentet gjelder et forhold 

som har betydning for ”dommens innhold”. Ved vurdering etter § 242a, er det sentrale ”siktedes 

forsvar”. Forarbeidene påpeker at dette ikke uten videre er sammenfallende med vurderingen 

etter bevisavskjæringsregelen.137 Det kan tenkes at forsvarer i noen situasjoner er tjent med å få 

tilgang til opplysninger som ikke nødvendigvis har direkte betydning for dommens innhold. 

Opplysningene kan for eksempel gjøre forsvareren i stand til å komme på forhold som taler i 

siktedes favør, slik at opplysningene får en mer indirekte betydning for forsvaret. 

 

Heroin–saken var utslagsgivende for lovendringen.138 Her uttalte Høyesteretts kjæremålsutvalg at 

de aktuelle dokumentene kunne være av betydning for siktedes forsvar. Det kan følgelig være 

grunn til å anta at det ville bli gitt innsyn også etter lovendringen. 

 

 
134 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.73 
135 l.c. 
136 l.c. 
137 l.c. 
138 se punkt 1.2 
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LG.2005.183240 har gitt uttrykk for at § 242a første ledd annet punktum forutsetter en konkret 

vurdering i forhold til det enkelte dokument, den enkelte opplysning og i forhold til den enkelte 

siktede. Dette innebærer blant annet at strpl. § 242a ikke gir hjemmel for å nekte innsyn for 

fremtidige siktede.  

 

Da et vesentlighetskrav innebærer at man kan unnta dokumenter selv om de er av betydning, er 

det etter min mening svært viktig at vilkåret ikke tolkes strengt. Det er opp til domstolene å 

utvikle en nærmere tolkning av vilkåret. Denne utviklingen vil ha stor betydning for omfanget av 

siktedes rett til dokumentinnsyn.  

 

 

3.4 Begjæring om nektelse av innsyn 

Etter strpl. § 242 kan påtalemyndigheten nekte dokumentinnsyn uten først å få rettens medhold. 

Det er da opp til mistenkte og hans forsvarer å bringe saken inn for retten til avgjørelse dersom 

forsvaret er uenig i påtalemyndighetens vurdering. Begjæring om nektelse av dokumentinnsyn 

etter § 242a må fremsettes av Statsadvokaten. Dette betyr med andre ord at påtalemyndigheten 

må ha rettens medhold for å kunne gjøre unntak fra retten til dokumentinnsyn etter strpl. § 242a. 

Her ligger følgelig kompetansen til å ta stilling til innsynsspørsmålet hos domstolen.  

 

Politiet kan på eget initiativ begjære unntak fra innsyn. Det er ikke et krav at forsvarer først 

begjærer innsyn. Dette kan være hensiktsmessig der det er grunn til å tro at spørsmålet vil komme 

opp senere, da man kan få en tidlig avklaring. Videre kan påtalemyndigheten holde dokumenter 

tilbake mens de venter på at retten behandler innsynsspørsmålet. Begjæringen om nektelse skal i 

følge strpl. § 272a første ledd første punktum avgjøres av en ”særskilt dommer”. Reglene om 

særskilt dommer har ingen stor betydning for innsynsspørsmålet. Jeg kommer derfor ikke 

nærmere inn på dette. 

 

Strpl. § 242a gir hjemmel for at retten ”kan (min uth.) ...som en enkeltstående rettshandling...ved 

kjennelse beslutte at påtalemyndigheten kan (min uth.) nekte den siktede og forsvareren 

innsyn...” Det følger av ordlyden at retten ikke har plikt til å nekte innsyn selv om vilkårene 
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måtte være oppfylt. Dette innebærer at domstolene må ta stilling til om vilkårene er tilfredsstilt 

og deretter foreta en skjønnsmessig vurdering av om slik kjennelse bør treffes. Dersom retten 

kommer frem til at innsyn kan nektes, følger det videre av formuleringen ”beslutte at 

påtalemyndigheten kan” at det er opp til påtalemyndigheten å ta stilling til om opplysningene 

faktisk skal unntas. Påtalemyndigheten har med andre ord mulighet til å gi innsyn selv etter en 

slik kjennelse, og i noen tilfeller også plikt til dette. Kjennelsen gir adgang til å nekte innsyn i den 

utstrekning og så lenge det er grunnlag for det.139 Retten har videre adgang til å omgjøre en 

avgjørelse om nektet innsyn dersom det har kommet til nye opplysninger, jamfør § 242a femte 

ledd. Forarbeidene til § 242a uttaler at det følger av strpl. § 294 at retten etter omstendighetene 

kan ha plikt til å omgjøre kjennelsen.140

 

I Rt.2005.432 tok Høyesteretts kjæremålsutvalg stilling til hvorvidt det var adgang til å fremsette 

en begjæring om nektet innsyn i medhold av § 242a etter at innsynsrett var gitt på annet grunnlag. 

Retten kom til at reelle hensyn talte for en slik løsning. Kjæremålsutvalget la vekt på at en 

begjæring om nektet rett til innsyn etter § 242a er særlig ressurskrevende, og at man derfor burde 

ha mulighet til å holde denne tilbake inntil andre grunnlag er prøvet. Saken gjaldt innsynsretten 

der saken var avsluttet, men utvalget uttalte seg om forståelsen av § 242a generelt. Avgjørelsen 

vil følgelig få betydning også for etterforskningsstadiet. 

 

En ordning der kompetansen til å beslutte nektelse blir lagt til påtalemyndigheten er i strid med 

EMK art.6. I Rowe og Davis-saken har EMD gitt uttrykk for viktigheten av at spørsmål om 

forsvarers tilgang til informasjon blir avgjort av retten. At domstolen innehar denne kompetansen 

vil innebære en kontroll med påtalemyndigheten og politiets vurderinger. Denne ordningen er 

følgelig en viktig rettssikkerhetsgaranti. Ved vurderingen av om nektet innsyn er i strid med 

EMK art.6, er det i første omgang fremgangsmåten for avgjørelsen som EMD vil vurdere.  

 

Domstolen må anses best egnet til å foreta de avveininger som følger av § 242a. Der politi og 

påtalemyndigheten har lagt ned mye tid og ressurser i arbeidet med etterforsking av en straffesak 

og denne etterforskningen kan bli vanskeliggjort ved at innsyn gis, er det ikke utenkelig at 

 
139 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.75 
140 l.c. 
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påtalemyndigheten vil ha lettere for å se de hensynene som taler for nektelse enn de som taler 

mot. En ordning der påtalemyndigheten selv avgjør spørsmålet om innsyn ville følgelig ha store 

svakheter. Det ville dessuten kunne være vanskelig for den siktede og allmennheten for øvrig å 

ha tillit til en avgjørelse truffet av påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten har imidlertid en viss 

innflytelse over innsynsspørsmålet, da det er Statsadvokaten som fremsetter begjæring om nektet 

innsyn.  

 

Dersom påtalemyndigheten ikke får medhold i sin begjæring, har siktede og forsvarer rett til å få 

innsyn i saksdokumentene etter hovedregelen i strpl. § 242. Påtalemyndigheten har imidlertid 

adgang til å nekte innsyn dersom saken innstilles, jamfør § 242a tredje ledd tredje punktum. 

Bakgrunnen for denne regelen er at det kan være behov for å beskytte opplysninger selv om 

vilkår for å nekte innsyn ikke er tilfredsstilt. Den tidligere omtalte Heroin–saken er et eksempel 

på dette. Adgangen til å innstille forfølgningen følger videre av strpl. § 72. Før lovendringen 

kunne forfølgningen bare innstilles inntil det var falt dom i første instans. Nå gir bestemmelsen 

også hjemmel for å innstille forfølgning etter dette, dersom det foreligger rettskraftig avgjørelse 

om ikke å ta en begjæring etter blant annet strpl. § 242a til følge. Ved henleggelse vil saken være 

avsluttet. Adgangen til å gjenoppta forfølgningen er regulert i strpl. § 74. Det følger av denne 

bestemmelsen at innstillingen kan tas opp igjen når ”grunnen til at saken ble innstilt er bortfalt”. 

Dette vil være tilfelle der innsyn er nektet etter § 242a første ledd litra a og informantens identitet 

senere har blitt kjent for den siktede. Da er det ikke lenger behov for å holde opplysningene 

skjult. 

 

Det følger av strpl. § 272a første ledd annet punktum at begjæring om nektet innsyn ”bør 

fremsettes samtidig med oversendelsen av tiltalebeslutningen som nevnt i § 262, og som regel 

ikke senere enn to uker før hovedforhandlingen starter”. Begjæring kan for øvrig fremsettes 

tidligere. Formålet med regelen er å sikre at innsynsspørsmål i størst mulig grad avgjøres før 

hovedforhandlingen starter. Forarbeidene har fremhevet at ressurshensyn taler for en slik 

løsning.141 Her påpekes det at der siktede eller hans forsvarer får innsyn i opplysninger ved 

rettskraftig kjennelse, har påtalemyndigheten mulighet til å frafalle saken. Det vil være ønskelig 

 
141 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.57 
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at dette gjøres før hovedforhandling. Ressurshensyn bør ikke begrense siktedes grunnleggende 

rettigheter, men det vil også være av betydning for siktede at saken ikke trekkes unødvendig ut i 

tid. Et krav om avgjørelse ”whithin a reasonable time” følger videre av EMK art.6 nr.1 

 

Kjennelser om nektet dokumentinnsyn kan, i følge § 242a femte ledd siste punktum, ikke brukes 

som ankegrunn. Dersom man er uenig med tingrettens avgjørelse, kan avgjørelsen påkjæres, 

jamfør strpl. § 377. 

 

 

3.5 Offentlig oppnevnt advokat 

Når retten behandler en begjæring om å nekte dokumentinnsyn etter strpl. § 242a, skal det 

oppnevnes en offentlig advokat, jamfør strpl. § 100a. Dette gjelder imidlertid ikke der forsvareren 

beholder sin innsynsrett under pålegg om taushetsplikt.  

 

Strpl. § 242a innebærer begrensninger i siktedes innsynsrett. Det er derfor særlig viktig at 

siktedes rettigheter blir ivaretatt i nektelsessaken. Den oppnevnte advokaten skal ivareta siktedes 

interesser ved rettens behandling av begjæringen, jamfør § 100a annet ledd første punktum. 

Advokaten skal gjøre seg kjent med begjæringen og uttale seg før retten treffer avgjørelse. Tredje 

ledd bestemmer at han ikke skal sette seg i forbindelse med den siktede. Bakgrunnen for 

oppnevnelse av offentlig advokat er nettopp behovet for at saken eller deler av denne holdes 

hemmelig for siktede. Ved siden av at den offentlige advokaten ikke kan sette seg i forbindelse 

med den siktede, har han heller ikke den samme inngående kjennskap til saken som den private 

forsvareren. Dette innebærer, slik jeg ser det, en stor svakhet ved ordningen. Det kan stilles 

spørsmål til om siktedes forsvar blir tilstrekkelig ivaretatt.  

 

Strpl. § 100a annet ledd tredje punktum gir den offentlige advokaten hjemmel til å påkjære 

rettens kjennelse. Da siktede vanskelig kan påkjære en kjennelse han ikke vet om, innebærer 

dette en viktig forutsetning for et effektivt forsvar. Spørsmålet om siktede likevel har 

kjæremålsadgangen i behold, har vært oppe i rettspraksis. I Gulating lagmannsretts kjennelse av 

8.november 2005, uttalte retten at bare den offentlige forsvarer har adgang til å påkjære kjennelse 
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etter § 242a. Lagmannsretten tolket strpl. § 52 tredje ledd antitetisk, og la til grunn at 

bestemmelsen var til hinder for at siktede kunne påkjære en avgjørelse om å nekte 

dokumentinnsyn etter § 242a. Denne kjennelsen ble opphevet av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 

HR-2006-00376-U. Utvalget uttalte at det bør ”kreves klare holdepunkter i loven for å anse 

kjæremålsadgangen avskåret”.142 Kjæremålsutvalget mente videre at lagmannsretten hadde lagt 

til grunn en uriktig lovforståelse. Det følger av kjennelsen at siktede har kjæremålsadgangen i 

behold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 Kjennelsens avsnitt 22 
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4 Avslutning 

 

Vår prosessordning skal både ivareta mistenktes rettssikkerhet og effektivt forebygge 

kriminalitet. Dette får betydning for mistenktes rett til dokumentinnsyn når saken er på 

etterforskningsstadiet. 

 

Den tiltalte vil kunne ha interesse av å vanskeliggjøre etterforskningen, først og fremst ved å 

tilpasse sin forklaring de dokumenter som foreligger, men også ved å hindre at potensielle kilder 

gir informasjon til politiet. Dokumenter kan videre avsløre politiets metoder og dermed gi de 

kriminelle miljøer mulighet til å tilpasse sin aktivitet disse metodene. Vi har i dag en 

samfunnssituasjon der det kan synes som om kriminalitetsbildet har blitt tøffere.143 Politiet 

opplever at det har blitt vanskeligere å effektivt etterforske straffbare handlinger, og lovgiver har 

i den sammenheng vært lydhør for å utvide adgangen til å nekte dokumentinnsyn.  

 

Det formelle utgangspunktet er at det offentlige og siktede er likestilt.144 Det offentlige 

disponerer imidlertid omfattende etterforskningsressurser sammenlignet med mistenkte og hans 

forsvarer, og det er følgelig ikke tale om en reell likestilling på etterforskningsstadiet. Politiet har 

videre en viss skjønnsmessig adgang til å bestemme hvilket materiale som skal inntas i 

saksdokumentene, og etter § 242 er det påtalemyndigheten som først vurderer innsynsspørsmålet. 

Det kan stilles spørsmål til om siktedes rettssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt ved et slikt system. 

Det eksisterer en fare for tilbakeholdelse av dokumenter fra politiets side, samt fare for 

feilvurderinger angående hvilke opplysninger som skal tilføres sakens dokumenter. I 

Rt.2005.1137 uttaler Høyesterett at de ulike rollene påtalemyndigheten og forsvarer har, kan 

påvirke deres vurderinger av bevismaterialet. Her viste retten til at det i flere tilfeller har vist seg 

at tiltalte ikke kunne dømmes, først etter at forsvarer var gjort kjent med dokumenter i saken. I 
 

143 Ot.prp.nr.24 (2002-2003) s.9 
144 Bjerke/Keiserud s.105 



 58

Rt.1998.407, den såkalte Skrik-saken, ble det dessuten avdekket så mange saksbehandlingsfeil at 

retten kom til at det ikke var grunnlag for domfellelse. Behovet for å forhindre slike situasjoner 

taler for en vidtrekkende innsynsrett.  

 

Innføringen av § 242a medfører en svekkelse av siktedes rett til kontradiksjon. Sett i 

sammenheng med de unntak som allerede følger av § 242 kan det synes som om innsynsretten i 

realiteten er snevrere enn det hensynet til en god prosessordning kan tillate. Slik unntakene er 

utformet er det i opp til domstolene å avgjøre det videre omfanget av retten til dokumentinnsyn. 

Å trygge rettssikkerheten vil i sin ytterste konsekvens styrke følelsen av at vi lever i et rettferdig 

og velfungerende samfunn der faren for overgrep i statens regi er liten.  Det bør derfor, etter min 

mening, veie tyngre at siktede får innsyn i sin egen straffesak enn at etterforskningen gjøres mest 

mulig effektiv.  
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NOU 1997:15 Etterforskningsmetoder for bekjempelse av kriminalitet 

Ot.prp.nr.64 (1998-1999) Om lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven mv. 

(Etterforskningsmetoder mv.) 

Ot.prp.nr.40 (1999-2000) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (Tiltak 

for å beskytte aktørene i straffesaker mot trusler og represalier mv.) 

Ot.prp.nr.66 (2001-2002) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (hurtigere 

straffesaksbehandling, varetektsfengsling i isolasjon mv.) 

Ot.prp.nr.24 (2002-2003) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (begrensninger i 

adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel.) 



 63

Ot.prp.nr.87 (1993-1994) Om lov om endringer i straffeloven mv. (strafferettslige 

utilregnelighetsregler og særreaksjoner). 

Innst.O.nr.37 (1980-1981) Innstilling frå justiskomiteen om rettergangsmåten i straffesaker 

(straffeprosessloven) 

Innst.O.nr.73 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i 

straffeprosessloven mv. (begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel) 

 

Rundskriv og uttalelser 

Sivilombudsmannens uttalelse, sak 2004/1276, av 18. mai 2004. Saksbehandlingstiden ved 

begjæring om dokumentinnsyn i straffesaker – Oslo politidistrikt 

Riksadvokatens rundskriv 22.desember 1999. Etterforskning 
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Rt 1998.407 

Rt 1998.489 

Rt 2002.1049 

Rt 2003.877 

Rt 2004.854 

Rt 2004.1080 

Rt 2004.1308 

Rt 2004.2023 

Rt 2005.209 
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RG 1998.922 

Gulating lagmannsrett kjennelse 8.11.2005 

LG 2005.157115 

LG.2005.183240  

RG.2005.115 (TOSLO-2004-40075) 

TMOSS.2004.25184  

 

EMD praksis 

Neumeister mot Østerrike. Dom 1968-06-27 EMD 

Deweer mot Belgia. Dom1980-02-27 EMD 

Adolf mot Østerrike. Dom 1982-03-26 EMD 

Kamasinski mot Østerrike. Dom 1989-12-19 EMD 

Doorson mot Nederland. Dom 1996-03-26 EMD 

Van Mechelen m.fl. mot Nederland. Dom 1997-04-23 EMD 

Jasper mot Storbritannia. Dom 2000-02-16 EMD 

Rowe and Dawis mot Storbritannia. Dom 2000-02-16 EMD 

Garcia Alva mot Tyskland. Dom 2001-02-13 EMD 

Schöps mot Tyskland. Dom 2001-02-13 EMD  

Shishkov mot Bulgaria. Dom 2003-01-09 EMD 

Edwards og Lewis mot Storbritannia Dom 2003-07-22 EMD 

 

The European Commission of human Rights.  

Jespers mot Belgia. 1981-12-14. DR 27 (1982) s.7 
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