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I. Innledning - Grunnlag og ramme for fremstillingen

Under straffesakens gang fra den første mistanke melder sig til endelig
dom er fait, møter vi foruten de levende og de tause vitner følgende
hovedpersoner: Siktede, aktor, forsvarer og dommer. Det er disse perso-
ner som gir saken dens preg, og en fremstilling av deres stilling og opp-
gaver ville favne over hele straffeprosessen. Men selv om man innskren-
ker omtalen til aktor og forsvarer, ville det sprenge enhver ramme for et
forhandlingsmøte om der ikke ble foretatt en radikal begrensning.

Jeg velger derfor å ta opp enkelte punkter som for meg står som
vesentlige, enten fordi de har prinsipiell eller aktuell interesse.

Grunnlaget for det jeg skriver, er noen få års praksis som aktor (i
landssviksager), temmelig mange år som forsvarer og endelig 10 år som
dommer. Jeg innskyter imidlertid at straffesakers behandling og samspil-
let mellom aktor og forsvarer i Høyesterett er såvidt særegent, at jeg ikke
går inn på det her. Men meget av det jeg sier er nok også anvendelig
under behandlingen for en ankedomstol som ikke selv tar standpunkt til
bevis vedrørende skyldspørsmålet. Forøvrigt er det vel menneskelig nød-
vendig at synet på aktor og forsvarer endres med hvilken observasjons-
post man inntar. Jeg har søkt å holde meg til det minste feiles multiplum
fra de tre observasjonsposter jeg har inntatt — så får heller yttersynspunk-
tene komme frem i diskusjonen.

Straffeprocessen i de nordiske land er i høy grad detaljregulert gjen-
nem positivrettslige bestemmelser. Dels fordi jeg tror det gir bedre över-
sikt, dels av den enkle grunn at jeg ikke har tilstrekkelig innsikt i de
øvrige lands lovgivning, har jeg prøvd å styre unna disse forskjeller og å
holde meg til de almene problemer som er feiles i våre land med nær
beslektede rettstradisjoner og rettsidealer.
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Jeg nevner spesielt at jeg har trukket inn i fremstillingen også politiets
virksomhet under etterforskningen. Skillet mellom politi og påtalemyn-
dighet er viktig nok, men for behandlingen av vårt emne må det være
hensiktsmessig å ta med hele sakens gang1). Under begrepet »aktor« tar
jeg da også med den som leder politiets etterforskning og som for siktede
og forsvareren til enhver tid fremtrer som deres motpart.

Skillet mellom offentlige og private forsvarere har jeg ikke gått inn på.

II. Straffeprosessens oppgave

Selv om spørsmålene hører til vår juridiske barnelærdom og der forelig-
ger en overveldende litteratur, blir det nødvendig først å ta opp visse
grunndrag i mitt syn på straffeprosessen.

Om strafferetten vil og bør der alltid være uenighet. Synet på straf-
fen, dens nødvendighet og rimelighet, vil være under stadig forandring.
Når det gjelder straffeprosessen skulle det ikke være nødvendig å fordype
seg i dette. For vårt emne kan vi bare ta som utgångspunkt, at det er
strafferetten slik den er lovfestet i de nordiske land som skal håndheves
gjennom straffeprosessen. Dens opgave må i prinsippet være den samme
enten man er enig eller uenig i det enkelte straffebud.

Dette kan selvsagt også sies om sivilprosessen. Allikevel er det en fun-
damental forskjell mellom de to prosessformer. Sivilprosessen har, slik
jeg ser det, ett hovedformål, nemlig å komme frem til det riktige resultat
på det grunnlag partene fremlegger. Og da dette formål aldri vil kunne
la seg realisere helt ut, vil det i praksis innebære at man søker å oppnå
flest mulig avgjørelser som bygger på et saksforhold slik det har vært i
virkeligheten, og på rettsregler hvis riktighet har størst mulig sannsynlig-
het for seg.

En slik målsetting vil være umulig i straffeprosessen og søker man å
forfølge den, vil det kunne bli til fare for rettssikkerheten. Vel er det så at
ønsket om å oppnå materielt riktige avgjørelser også er et utgångspunkt i
straffeprosessen. Men det overskygges av det ennu viktigere: Å forebygge
at en uskyldig blir dømt. Dette vet vi alle, men vi må også ta med på
kjøbet at skal denne overordnede målsetting varetas, vil det være nød-
vendig for domstolene, for aktor og for forsvarer å akseptere et rimelig
antall »uriktige« henleggelser eller frif innelser2).

Straffesakens gang består i utveksling av kommunikasjon. Fra siktede
til påtalemyndighet og forsvarer, fra forsvarer til sigtede, mellom aktor
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og forsvarer, og frem for alt den kommunikasjon som alle aktører gir
dommeren og som resulterer i dommen.

Men det er ett kommunikasjonsobjekt som etter min mening bør hen-
vises til en mer beskjeden plass enn den ofte har idag, nemlig offentlig-
heten gjennom massemedia. Alt for ofte opplever vi i Norge i sensasjo-
nelle saker at offentlighetens krav på å følge med blir forvekslet med en
opinionsdannelse mens saken enda verserer. Og her må både aktor og
forsvarer være på vakt. En offentlig uttalelse fra politiet om at man har
»sikre bevis« er i seg selv uheldig. Det er vanligvis gjennom utferdigelse
av tiltalebeslutningen at aktor tilkjennegir at han mener å ha sikre bevis.
En bedyrelse før tiltalespørsmålet avgjøres, enn si under sakens videre
gang, er både overflødig og skadelig. Ofte vil den være foranledning til
at forsvaret finner det nødvendig å rykke ut, dels med en nøktern kom-
mentar, dels med bombastiske anførsler om at saken er et misgreb eller
personforfølgelse, eller at aktor ikke har »et fnugg av bevis«. Begrepet
»trial by newspaper« har i lang tid vært ansett som farlig for rettssikker-
heten, ikke minst hvor legmenn deltar. »Trial by television« ser jeg som
langt farligere. Utglidningen er forståelig i en tid da massemedienes inn-
flytelse synes å være i rask økning, men den er etter min mening farlig,
ikke bare av prinsipielle grunner, men også fordi den bidrar til en
polarisering mellom aktor og forsvarer som ikke er til fordel for noen av
dem.

Dette vil ikke si at offentligheten skal holdes i uvitenhet om en straffe-
sak like til dørene åpnes når hovedforhandlingen begynner. Men det vil
si at alt partene ser seg nødt til å si utenfor retten må være nøkternt og
objektivt.

Så snart endelig dom er falt, blir situasjonen en armen. I prinsippet
må også partene kunne kritisere en endelig dom, men hvis det ikke skjer
med en viss nøkternhet og i erkjennelse av at også dommerne tross all
menneskelig skrøpelighet gjør det så godt de kan, vil kritikken fort slå
tilbake på partene selv og i verste fall være betenkelig ut fra ønsket om at
rettsvesenet skal nyte en rimelig grad av tillit. For dommeren kan i hvert
fall aldri rykke ut og forsvare sin egen avgjørelse. Jeg kan ikke fri meg
fra inntrykket av at det her gjør seg gjeldende en viss tendens hos for-
svarere i å gå for langt.

Min konklusjon er i hvert fall at både aktor og forsvarer bør være til
det ytterste varsom med forsøk på å påvirke offentligheten med sitt syn
på saken.
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III. Objektivitet hos aktor

En vel innbanket læresetning er at aktor skal være objektiv, forsvareren
subjektiv. Den er riktig som et slags utgångspunkt, men kan ikke gjelde
uavkortet.

Kravet til aktors objektivitet vil i høy grad være avhengig av hvilket
trinn av saken det dreier seg om.

Før tiltalebeslutning uttas - altså grovt sagt på etterforskningsstadiet -
må det gjelde et forholdsvis strengt objektivitetskrav. Dette innebærer
at etterforskningen også må ta sikte på å få frem alle omstendigheter som
trekker i retning av at mistenkte er uskyldig3). Med den dominerende
stiling aktoratet har i forhold til forsvaret på dette stadium, vil det være
direkte farlig for rettssikkerheten om politiet forsømmer seg her. Noe
annet er at den menneskelige natur nødvendigvis vil gjøre seg gjeldende
også hos politiet. Er man først kommet så langt at man tror man har
funnet den skyfeige, vil det neppe kunne unngås at oppfinnsomheten og
iveren etter å få verifisert sin teori setter preg på etterforskningen. Dette
er en fare man må se i øynene. Min egen erfaring som forsvarer har ikke
overbevist meg om at faren er stor, men en styrkelse av forsvarets stilling
under etterforskningen vil her være et botemiddel4).

Ved avgjørelsen av tiltalespørsmålet5) må det også stilles strenge krav
til aktors objektivitet, men her er det neppe så vanskelig å overholde
dem. Dels er jo hovedregelen at det ikke er den som har etterforsket eller
ledet etterforskningen som har avgjørelsen. Dels vil ingen aktor naturlig
føle behov for å utta en tiltale som han har rimelig grunn til å tro ikke
vil føre frem. Det har vært diskutert om det er riktig å reise tiltale hvor
aktor selv mener at tiltalte er skyldig, men tviler på om bevisene vil holde
for retten. Som hovedregel bør det hevdes at aktor da skal henlegge
saken. Man må ikke glemme at for folk flest vil en tiltalebeslutning føles
som en ulykke og at den oppreisning en frifinnelse innebærer, aldri vil
være fullkommen - enndog om tiltalte får erstatning for tap ved straffe-
forfølgningen. Men så egenartet kan nok saken være at tiltale allikevel
bør tas ut for at saken kan bli fullt belyst. Gjelder tvilen forståelsen av
loven, kan det være riktig å reise tiltale selv om det kan være tvil om ut-
falet. Jeg sikter da til situasjoner hvor det er behov for å rydde opp i
tvilsspørsmål og hvor selve tiltalen heller ikke har et infamerende preg.
Men minstekravet må formentlig være at aktor selv mener at den lov-
forståelsen tiltalen bygger på bør holde6). Han bør ikke uten videre
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basere seg på den lovforståelse et kontrollerende forvaltningsorgan mener
er riktig.

Hovedforhandlingen i en straffesak er organisert slik at aktor holder
innledningsforedraget mens forsvareren regulært først kommer til orde
under slutttprosedyren. Aktors siktemål med innledningsforedraget må
derfor bare være å gi retten den innføring i saken som er nødvendig for
at retten skal kunne følge med i bevisførselen. Denne innføring skal være
nøktern og objektiv og ikke inneholde noe moment av prosedyre7). Over-
spiler aktor her, vil det enten kunne slå skjebnesvangert tilbake om be-
visføringen viser seg ikke å holde alt det han har stillet retten i utsikt,
eller retten kan på en uheldig mate bli preget av et førstehåndsinntrykk
til skade for tiltalte. Enhver følelsesladning i uttrykksmåten og enhver
påberopelse av personlig overbevisning bør unngås i innledningsforedra-
get. Jeg er ikke sikker på om alle aktorer alltid forholder seg i overens-
stemmelse med dette.

Under bevisføringen vil det være naturlig at aktor legger hovedvekten
på å få frem det som kan underbygge tiltalen. Regulært vil det også
være i forsvarets interesse at han det gjør, slik at forsvareren selv kan
velge den maten han vil spille sine kort på. Men en vesentlig reserva-
sjon må her tas. Skulle det vise seg at forsvareren ikke holder mål eller
overser point i tiltaltes favør, må aktor ha en ubetinget plikt til under
reeksaminasjonen å få det fullstendige bilde frem.

Når bevisførselen er slutt, kan spørsmålet melde seg for aktor om til-
talen skal opprettholdes. Her tror jeg det må være berettiget at aktor
ikke setter seg opp som dommer i saken. Mener han selv at bevisførselen
har avdekket at tiltalte sannsynligvis ikke er skyldig, bør han nok frafalle
tiltalen slik at frifinnelsesdom blir å avsi. Men om han er i tvil om hvilket
resultat retten vil komme til, tror jeg det vil være riktig, og vel også al-
minnelig praksis at han lar saken gå sin gang og ikke foregriper rettens
avgjørelse.

Under prosedyren svekkes kravet til aktors objektivitet. Når saken er
kommet så langt, hører det til spillets gang at hver av partene fremhol-
der det som taler til fordel for hans standpunkt. Og er aktor personlig
sikker i sin sak bør han med styrke fremholde sitt standpunkt. Men han
må ikke begrunne det med noe han selv ikke mener holder mål, og han
må vise varsomhet med å gi for sterke uttrykk for sin moralske fordøm-
melse. Og er han på noe vesentlig punkt i tvil bør han gi uttrykk for
det8).
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Særlig når det gjelder straffeutmålingspåstanden kan aktors avgjørelse
være vanskelig9). Dommere flest går nødig ut over aktors påstand selv
om det er full anledning til det. Og en snild aktor kan med en snild
påstand medvirke til at straffutmålingsnivået enten blir ujevnt eller gene-
relt for lavt. Jeg skulle tro at aktor må være berettiget til å ta et visst
prutningsmon i betraktning, slik at han påstår en noe strengere straff enn
den han regner med vil bli resultatet. Men stort bør dette prutningsmon
ikke være og spesielt bør aktor være på vakt mot gjennom en drakonisk
påstand å søke å drive straffutmålingen høyere enn saken og rettspraksis
tilsier.

IV. Subjektivitet hos forsvareren

Forsvarerens holdning er for så vidt enklere enn aktors. Han skal være
tiltaltes talerør fra det øyeblik han er kommet inn i bildet og til dommen
er fait. Dette innebærer i prinsippet at han skal gjøre gjeldende alt det
han kan tenke seg er til fordel for tiltalte. Men også her gjelder visse be-
grensninger. Forsvareren må holde seg til straffeprosessens regler og ikke
gå utenfor disse. Og han må ikke bevisst søke å utvirke en frifinnelse som
han vet er gal. Nettopp dette med sannhetskravet kontra subjektiviteten
kan nok by på visse problemer.

Først litt om »forsvarerens gode tro«. Mitt standpunkt er ganske en-
kelt at forsvarerens tro hverken skal være god eller ond, den skal ganske
enkelt ikke være der.

En forsvarer som virkelig tror på alle sine klienters uskyld vil nød-
vendigvis være svært naiv. Han vil også gjøre sitt yrke til et mareritt -
all den stund vi opererer med en domfellelsesprosent på 90 eller vel så
det, må det være en hård bør for en forsvarer å oppleve at han fra
måned til måned medvirker i et spill som ender med de mest rystende
justismord. Og praktiserer han virkelig denne tro, vil han lett ende som
en misforstått rettferdighetens kverulant, hvis ord har lite eller ingen
vekt.

Enda verre bærer det avsted hvis forsvareren tror at siktede er skyl-
dig. Da oppkaster han seg selv til dommer, hvilket er i strid med selve
systemet. Dessuten kan han ta uhyggelig feil, det har jeg selv opplevd i
yngre år.

Og endelig skal han ikke plukke ut enkelte klienter og tro på deres
uskyld i motsetning til andres. Enhver tiltalt har krav på et effektivt for-
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svar og det vil snart merkes av retten hvis forsvareren begynner å gjøre
forskjell.

Ut fra dette mener jeg at forsikringer om at forsvareren er overbevist
om tiltaltes uskyld ikke hører hjemme i retten og bør awises av domme-
ren.

Men er ikke også forsvareren en sannhetens og rettens tjener? Jo selv-
sagt, det er bare ikke hans job å finne ut hva som er sant. Hvis tiltalte
hevder å være uskyldig får forsvareren basere seg på det og gjøre sitt
beste for å overbevise retten. Men han har hverken plikt eller oppfor-
dring til å gjøre seg opp noen personlig mening, og det skal vel ikke
lange praksisen til før dette også går ham i blodet.

Like lite som forsvareren bør identifisere seg med tiltalte når denne
påstår seg uskyldig, like lite bør han identifisere seg med tiltaltes menin-
ger ellers. Om forsvareren personlig er en tilhenger av militærvesenet,
bør han allikevel kunne påta seg forsvaret i en alvorlig spionasjesak. For-
modentlig vil han også kunne gjøre en bedre jobb for sin mann enn om
han følte seg kallet til å lufte et syn på forsvarsvesen og forsvarshemme-
ligheter som ikke er forenlig med landets lov. Jeg har engang lest at den
ideelle forsvarer måtte se det som en like fristende oppgave å forsvare
Judas for Evighetens domstol som å forsvare Kristus for Det høye Råd.
I prinsippet synes dette å være riktig, selv om begge forsvarsopgaver vel
hører til de mindre fristende.

Det er ikke ofte i en forsvarerpraksis at man møter sannhetskravet i
den form at siktede tilstår overfor forsvareren, men vil nekte seg skyldig i
retten. Men når det inntreffer, kan det ikke være tvil om løsningen. For-
svareren kan ikke prosedere på det han vet er uriktig. Enten må han få
tiltalte på bedre tanker eller han må frasi seg forsvaret. Er det ikke tid til
dette, eller opplever han under selve hovedforhandlingen at tiltalte for-
klarer seg annerledes enn på tomannshånd, får han gjøre det beste ut av
en vanskelig situasjon, og prosedere på at tiltalte skal dømmes på grunn-
lag av de bevis som er ført i retten og på at påtalemyndigheden har be-
visbyrden.

Når det gjelder bevisførselen, har forsvareren ingen plikt og heller ikke
rett til å trekke frem omstendigheter som taler imot hans klient. For-
hold som fremgår av etterforskingsdokumentene kan han trygt overlate
til aktor å påberope, og om aktor forsømmer seg aldri så meget, må ikke
forsvareren ut fra kollegiale hensyn komme ham til hjelp. Men jo mer
aktivt forsvareren selv driver etterforsking, desto lettere kan han støte på
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opplysninger som peker i retning av at siktede er skyldig. Slike opplys-
ninger har han ikke plikt til å trekke frem, og uten tiltaltes samtykke
kan han heller ikke gjøre det. Men da må han også avholde seg fra å
komme inn på vedkommende forhold.

Eller for å ta det velbrukte eksempel: Er forsvareren interessert i å få
frem opplysninger som viser at det på åstedet var så mørkt at vitneobser-
vasjoner må anses lite pålitelige, kan han selvsagt henvende seg til me-
teorologisk institutt. Blir svaret at det var en beksvart natt, har han eta-
blert et point til fordel for siktede. Blir svaret derimot at fullmånen sto i
zenit på en klar himmel, tror jeg han bør beholde det for seg selv. Men
den absolutte forutsetning må da være at han hverken under bevisførse-
len eller prosedyren går inn på belysningsforholdene.

Eller for å si det på en annen mate: Forsvareren skal ikke gi retten
noen informasjon som kan være til skade for tütalte. Men han har ikke
rett til å påberope noe han positivt vet er uriktig11).

Det hender under bevisførselen at man støter på problemet om »det
fatale spørsmål«, hvor et ja eller nei fra vitnet kan være avgjørende for
sakens utfall. At aktor om han blir oppmerksom på det, har en ubetinget
plikt til å stille det, finner jeg klart. Blir svaret »ja« har han sitt aktorat i
havn. Blir det »nei« og dommen som følge av det frifinnende, har han
bare oppfylt sin plikt til å la retten få alle vesentlige informasjoner.

For forsvareren er stillingen vanskeligere. De fleste forsvarere har vel
opp gjennom årene følt gulvet åpne seg under dem når de får et skjebne-
svangert svar på et spørsmål de kunne ha latt være å stille. Og forsvare-
ren bør nok være varsom med ubetenksomme spørsmål. Men ligger
saken slik an at den etter forsvarerens syn bærer mot domfellelse hvis
spørsmålet ikke blir stillet, bør han, slik jeg ser det, spørre. Ille er det om
svaret ikke blir som han håpet - da har han mot sin vilje bidradd til
domfellelse. Men langt verre er det om han tier, og tausheten fører til at
dommen blir fellende, mens frifinnelse var blitt resultatet om spørsmålet
var blitt stillet12).

Disse retningslinjer bør også gjelde under prosedyren. Forøvrig må
forsvareren her ha fullt spillerom. Hans prosedyre bør ensidig gå ut på å
trekke frem det som kan hjelpe siktede. Men også ensidighet kan over-
drives. Hvis svake standpunkter fremholdes med betydelig styrke, kan
det lett svekke vekten av hans argumentasjon i det hele. Og unødige
angrep på aktor, vitner eller fornærmede vil aldri hjelpe hans klient. Når
det gjelder graden av følelse og styrke i argumentasjonen må også for-
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svareren ha et betydelig spillerom alt etter sakens art og sammensetnin-
gen av den domstol han plederer for. Det som gjør inntrykk på jurymed-
lemmer gjør ikke nødvendigvis inntrykk på fagdommeren. Men for-
svareren vil ta skammelig feil hvis han baserer seg på at han ved over-
dreven appell til føleisene kan snakke en jury rundt, eller hvis han tror at
fagdommeren er uimottakelig for en prosedyre som appellerer til rimelig-
het og medlidenhet.

Når det gjelder forsvarerens stilling til rettsspørsmål må han også i
prinsippet ha frie hender. Hans personlige oppfatning av gjeldende rett
vedkommer ikke saken. Han er pliktig til å hevde det syn som kan føre
til best resultat for tiltalte, selv om han mener det ikke er riktig13). Be-
grensningen ligger også her i at han må prosedere på en redelig mate.
Påberoper han seg rettspraksis, vil det gå ham ille om han refererer fra
dissenterende vota uten å opplyse at flertallet var av en annen oppfat-
ning. Og en bevisst ensidig utplukking av dommer som taler til fordel
for hans standpunkt, lar seg bare forsvare om han samtidig gjør opp-
merksom på at det nok foreligger dommer som trekker i annen retning. I
ankedomstolen gir dette seg selv, men den drevne advokat bør i første
instans se til at han ikke prøver å overrumple en ung dommerfullmektig
og en uerfaren aktor med juridisk vranglære.

Men med unntak for slike ytterligheter må nok forsvareren ha adgang
til å basere sin juridiske prosedyre på at noen argumenter biter på den
gode dommer, andre på den dårlige.

V. Samarbeid mellom aktor og forsvarer

Aktor og forsvarer er motparter. I det ligger at de skal motarbeide hver-
andre. En alt for inderlig harmoni mellom dem vil svekke domstolens
mulighet for å komme til det rette resultat etter en aweining av begge
parters argumentasjon — og det er lite heldig om domsresultatet fremtrer
som slutten på fordragelige forhandlinger mellom parter som er villige
til å gi og ta for å oppnå et rimelig resultat. Også av hensyn til siktede
må det advares mot alt som kan oppfattes som kameraderi. For ham vil
aktor måtte stå som modstanderen. Og han skal i forsvareren kunne se
sin eneste hjelper. Like fullt som det bør være en viss avstånd og en viss
formalitet i forholdet mellom dommeren og partene, like fullt bør det
være avstånd partene imellom.

Men avstånd og motpartsforhold avskjærer ikke muligheten for sam-

32
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arbeid. Og et samarbeid i gjensidig faglig respekt er nødvendig om ikke
saken skal tendere mot en aggressiv kamp hvor dommerens prosessregu-
lerende virksomhet kan lede hans energi og oppmerksomhet bort fra hans
egentlige oppgave. På ett felt faller da også partenes interesser helt sam-
men: De har begge som en primær oppgave å forhindre at en uskyldig
blir dømt.

Enkelte sider av samarbeidet skal jeg her ta opp:

1. Aktinnsikt

På etterforskningsstadiet møter man først spørsmålet om og i hvilken ut-
strekning forsvareren overhodet skal være med. Det er vel så at lovgiver-
ne opprinnelig har ment at den utenrettslige etterforskning var noe på-
talemyndighet og politi skulle stelle med mest mulig uforstyrret. Og gjel-
dende norsk rett har ikke regler som sikrer forsvarerens aktinnsikt på
dette etterforskningsstadiet. Men slik er ikke dagens virkelighet og slik
bør den ikke være14).

Så snart forsvareren melder seg bør han få adgang til å følge med i
etterforskningen. Han bør ha full aktinnsikt så langt ikke dette kan med-
føre bevisforspillelse. Det er nemlig ett vilkår en forsvarer ikke kan godta:
ät han selv blir informert under forutsetning av at han ikke orienterer
siktede. Det vil være ødeleggende for tillitsforholdet mellom siktede og
forsvarer om forsvareren ikke er helt åpen overfor siktede og lar denne
få vite alt han selv vet. Og er det slik at alt det forsvareren får vite, det
må man regne med at siktede også får vite, er det klart at rent foreløpige
ettefforskningsskritt må kunne foretas uten at forsvaret orienteres og
siktede får anledning til å foreta mottrekk. Men hovedregelen må være
at forsvareren får adgang til dokumentene etter hvert som de foreligger.

Spørsmålet om utlån av etterforskningsdokumentene har lenge vært
omstridt. Med dagens kopieringsteknikk burde det ikke volde særlige
problemer. Like fullt som forsvareren bør få gjenparter sammen med de
originale etterforskningsdokumenter når disse etter at tiltale er uttatt blir
sendt ham, like fullt må det være mulig å gi ham fotokopier på et tidli-
gere tidspunkt.

Det har vært og er til dels fremdeles omstridt om forsvareren har rett
til å låne kopiene ut til siktede15). Det har således vært hevdet at for-
svareren skulle innskrenke seg til å gjennomgå dokumentene sammen
med siktede, men at han ikke måtte låne siktede kopiene til selvstudium.
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En slik regel ville etter min mening skape unødige vansker for siktede.
En feiles gjennomgåelse av dokumentene på forsvarerens kontor eller i
varetektsfengslets forsvarerrom vil ofte være langt mer tidkrevende enn
om siktedé selv får adgang til å lese dokumentene. Og siktede vil ofte
ha rimelig behov for å lese dokumentene igjennom i ro og mak, ikke
bare bla gjennom dem mens klokken går og forsvarerens salær stiger.

Noe annet er det at ikke alle dokumenter bør overlates til siktede16).
Personlig følsomme dokumenter som f.eks. en psykiatrisk erklæring bør
forsvareren i nødvendig utstrekning og med rimelig takt gjennomgå sam-
men med siktede. De færreste siktede vil ha utbytte av å finstudere sitt
eget sjeleliv som det er fremstillet i erklæringen. Ofte inneholder også
denne komparentopplysninger som kan etterlate et varig motsetningsfor-
hold mellom siktede og nærstående. Det kan vel også være andre kopier
som siktede ikke bør ha anledning til å finlese med mulig tanke på senere
bruk, men forsvarerens skjønn må her være avgjørende og jeg tror ikke
det er mulig å stille opp regler, enn si reagere mot den forsvarer som
her har gått for langt.

På den annen side må forsvareren sørge for å få fotokopiene tilbake
innen rimelig tid. Han kan ikke la siktede sitte i ukevis i seilen med store
dokumenthauger. Og er siktede på frifot må forsvareren være opmerk-
som på faren for at siktede kan la kopiene kopiere. Han bør i hvert fall
sørge for at de mest sensitive av dokumentene blir studert av siktede på
forsvarerens kontor17).

2. Forsvareretterjorsking

Et annet spørsmål som har vakt åtskillig strid er den såkalte forsvarer-
etterforsking. Fra påtalemyndigheten har det til dels vært hevdet at det
er den og den alene som kan drive etterforsking og at forsvareren må la
alle undersøkelser han ønsker, utføres av påtalemyndigheten18). Dette
kan ikke være riktig. Forsvareren må ha adgang til selv å søke tilveie-
brakt bevis, henvende seg til mulige vitner og bringe på det rene hva de
har å forteile. Hvis hans temperament går i den retning må han gjerne
prøve seg som privatdetektiv.

Men dels vil det være en praktisk umulighet for ham å gjøre dette i
synderlig utstrekning, og dels må han være oppmerksom på at han da
opererer i farlig farvann. Han må under ingen omstendighet gå ut og inn
av fengslet som bærer av muntlige eller skriftlige budskap til og fra sik-

32*
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tede. Han må ikke innlate seg på noe som kan oppfattes som en mot-
arbeidelse av sakens oppklaring og han må ikke utsette seg for mistanke
om at han påvirker vitner. Mange kjenner vel historien om den eliers
brave advokat Hansen som hadde konferert grundig med et vitne. Vitnet
uttalte seg i retten slik han hadde gjort overfor advokaten og da aktor
gikk på vitnet som følte seg noe brydd, svarte vitnet med et awepnende
smil: »Ja, advokat Hansen sa nu at jeg skulle forklare meg slik.«

Alle disse farer gjør at jeg nok som hovedregel vil tilråde at forsvareren
lar politiet undersøke det han mener bør undersøkes, og i de nordiske
land er det neppe noen fare ved det19). Tanken har vaert fremsatt i
Norge om å etablere et slags feiles etterforskningskontor for forsvarere.
Den har ikke slått an og bra er det. Men vi skal ikke lukke øynene for at
i andre land eller til andre tider kan politiets kvalitet og innstilling være
slik at forsvareren om han virkelig skal oppnå noe, er nødt til i større ut-
strekning å drive etterforskning selv.

3. Forsvareren og sikte de s forklaring

Et annet spørsmål i denne forbindelse er hvilke råd forsvareren kan gi
siktede med hensyn til dennes egen forklaring. Utgangspunktet er greit
nok: Siktedes forklaring står for hans regning og spørgsmål fra siktede
om hva han skal forklare, kan anstendigvis bare besvares med at han
får forklare det som sant er. Men hvis nu siktedes forklaring virker til-
strekkelig usannsynlig på forsvareren, må han kunne gi uttryk for at det
ikke er rimelig grunn til å vente at retten skal sluke den. Skulle forkla-
ringen inneholde ganske uberettigede angrep på politi eller vitner, må
forsvareren også kunne foreholde ham at dette vil ikke tjene hans sak.
Og ber siktede forsvareren om å redegjøre for forståelsen av loven, må
forsvareren nok imøtekomme anmodningen, selv om siktede vil kunne
utnytte sin nyerhvervede juridiske innsikt til å, pynte på forklaringen.

Alt dette er situasjoner hvor resultatet kan bli at forsvareren medvir-
ker til at siktedes forklaring blir annerledes enn den ellers ville vært. Og
disse situasjoner vil kunne misbrukes av en illojal forsvarer. Prinsippet
er imidlertid greit nok: Forsvareren kan medvirke til at siktede gir en
sannere forklaring og en ryddigere forklaring, men aldri til at siktede gir
en usann forklaring. Merker han at det bærer galt avsted, må han følge
de retningslinjer som gjelder hvor siktede tilstår overfor forsvareren, men
vil nekte i retten.

En siktet plikter ikke å forklare seg og forsvareren kan, om han finner
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grunn til det, nevne dette for siktede. Han kan også gi siktede det råd å
nekte å forklare seg, men et slikt råd vil vanligvis være så dårlig at det
bare er i rene unntakstilfeller en forsvarer vil føle seg beføyet til å komme
med det20).

4. Overraskelser

I motsetning til det som gjelder i angelsaksiske land skal hovedforhand-
lingen i en straffesak i Norden regulært ikke by på de store overraskelser
og slett ikke på overrumplinger. Aktor plikter å holde forsvaret orientert
om hva han har å fare med. Regulært vil dette skje gjennom oversen-
delsen av sakens dokumenter. Dukker det senere opp nye forhold som
aktor vil påberope seg, skal han underrette forsvareren. Forsvareren på
sin side bør også underrette aktor om de bevis han vil føre. Dette vil skje
gjennom hans bevisoppgave og det vil være mala praksis å holde noe
tilbake der. De vitner forsvareren oppgir vil kunne avhøres på regulær
mate av politiet før hovedforhandlingen uten at forsvareren har grunn
til å beklage seg over det21).

Men skulle det gå slik at siktede *iekter forsvareren å orientere aktor
på forhånd, vil taushetsplikten nok være til hinder for at forsvareren
allikevel gjør det.

5. Tempoet

Samarbeidet mellom aktor og forsvarer har også en side til tempoet i
saken. Det ser for meg ut som saksbehandlingen ofte tar urimelig lang
tid. Dette innebærer en fare for svekkelse av bevis. Det innebærer en
ekstra påkjenning for siktede og det innebærer en svekkelse av den ge-
neralpreventive og individualpreventive effekt vi håper at straffen skal
ha. Den norske Høyesterett har da også i en lang rekke avgjørelser latt
valget falle ut til fordel for betinget dom med den begrunnelse at saken
uten at det kan legges siktede til last har tatt urimelig lang tid.

Dels skyldes nok forsinkelser at den økende kriminalitet har påført
politiet arbeidsbyrder som overstiger dets kapasitet. Dels kan det skyldes
uhell (en sak blir simpelt hen glemt). Dels kan det skyldes at etterforsk-
ingen legges unødig bredt opp. Alt dette får aktoratet ta på sin kappe -
det er lettere å påvise feilene enn botemidlene. Og har forsvareren inn-
trykk av at tiden arbeider for siktede, vil jeg ikke laste ham om han unn-
later å minne aktor på sakens fremdrift. Men forsinkelsen kan også skyl-
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des forsvarerne. Det er en alminnelig erfaring at har en forsvarer gjen-
nomført sin opgave i en del større saker med rimelig dyktighet, blir det
større ringvirkninger av det enn noen avisreklame ville kunne gi ham.
Troen på mirakelforsvareren synes uutryddelig hos det norske folk, og
tar forsvareren seg ikke i vare her, sitter han snart med en portefølje som
han vet at han ikke kan awikle på rimelig tid.

Det frie forsvarervalg står og bør stå sterkt i Norden og det er vanske-
lig å bebreide den advokat som ikke har hjerte til å si nei til et oppdrag i
en alvorlig sak hvor siktede har fått den forestilling at det er denne og
bare denne advokat som kan hjelpe ham22). Allikevel tror jeg det er
grunn til å advare de mest opptatte forsvarere her. Uanset hvilken til-
lit de måtte ha til sin egen dyktighet må de være klar over at det bak en
hver kjent »toppforsvarer« står 10 solide og dyktige advokater som vel
er mindre kjent, men som vil kunne ta på seg oppgaven og løse den like
godt — ja kanskje bedre fordi de ikke må handle under presset fra straffe-
saker som hoper seg opp i endeløs rekke. Dette må de også kunne for-
klare siktede.

Og gjør de det ikke, vil det i ekstreme tilfelle være en nødvendighet
at retten løser dem fra et verv de ikke vil kunne gjennomføre innen rime-
lig tid23).

VI. Straffeprosessen i et hårdere klima.

Hittil har jeg behandlet små og store problemer som kan melde seg i den
prosessuelle hverdag slik den fortoner seg i Skandinavia. Stort sett må vi
vel kunne si at det går forholdsvis bra.

Men ser vi fremover, tror jeg det er realistisk å vente problemer av en
annen og alvorligere karakter enn dem vi er vant til å hanskes med. Og
da blir spørsmålet om loven og praksis er tilstrekkelig til at vi også kan
løse disse problemer på en mate som er rettsstaten verdig.

Jeg har tre grupper saker i tankene:
Den første er narkotikasakene. Dem har vi allerede over oss, men

enda har vi nok til gode å skulle rulle opp de virkelig store og hårde
internasjonale omsetningskjeder. Vil det her være nok å følge de vanlige
regler? Jeg tviler på det og jeg har fått min tvil bekreftet ved at regjerin-
gen i Norge i 1976 fremsatte og fikk vedtatt et lovforslag om adgang til
telefonavlytting i slike saker24). Dette er et skritt i retning av å styrke
politiets effektivitet - ikke så overvettes betydningsfujlt - men betenke-
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lig nok. Et annet tilløp har vi også hatt i Norge - denne gang fra narko-
tikapolitiets side. Etter de foreliggende opplysninger ser det ut som om
politiet følte seg sikker på å være på sporet etter en større omsetnings-
kjede. For å få hull på saken benyttet man seg av en fengslet narkotika-
omsetter av mindre format og fikk ham lånt ut til provokatørvirksomhet.
Det ser også ut som dette var et vellykket skritt som førte til oppklaring
av saken. Så langt kunne vi kanskje være vel fornøyd. Men det er dog en
etterforskningsmetode som ligger temmelig langt utenfor hva loven og
god politipraksis forutsetter. Og å anerkjenne en slags straffeprosessuell
nødrett for politiet i visse grupper av saker er i seg selv meget betenke-
lig. Jeg tror ikke problemene uten videre kan løses ved de regler som
hittil er oppstillet om rettens stilling til ulovlige bevis, og jeg vet ikke
hvordan de skal løses. Men jeg tror de må tas opp til drøftelse og i Dan-
mark har man allerede gjort det25). ~-

Den anden gruppe er spionasjesakene - spionasje her i vid betydning.
Fra før av har vi særregler for disse sakene. De har hittil visstnok fungert
noenlunde tilfredsstillende, men er nu under revisjon både i Danmark og
Norge. Det springende punkt synes for meg å være det frie forsvarervalg
og særlig krav til forsvarerens adferd i slike saker. Det ligger i dagen
et en forsvarer som ut fra hele sin overbevisning slutter opp om det land
eller den sak der spioneres for, vil kunne få adgang til opplysninger av
enda større betydning enn de siktede antas å ha formidlet. Det er lett
nok å si at han da ikke bør påta seg vervet. Men skal han få adgang til
å være forsvarer? Skal han i tilfelle ha krav på enesamtaler med siktede?
Og skal det gjøres noe for å kontrollere at han ikke bringer videre det
han får greie på?

Den tredje type saker er terrorsakene slik vi kjenner dem fra den
store verden og slik Sverige alt har fått føling med dem. Skulle de spre
seg til Norden for alvor, og skulle vi også i våre land møte advokater
hvis fanatiske solidaritet med de siktedes sak, fullstendig overskygger
deres lojalitet mot eget lands rettsvesen, hvordan skal vi da greie oss uten
å krenke prinsipper som vi alle mener er av vesentlig verd?

Jeg vet det ikke og problematikken er så stor at den kanskje vil sprenge
rammen for debatten her. Men jeg tror det er spørsmål som kan være
av større betydning enn dem man rnøter i vår straffeprosessuelle hver-
dag. Og jeg tror vi gjør klokt i å tenke mens det enda er mulig å tenke
noenlunde lidenskapsløst26).
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VII. Teser

1. Overordnet formål: Forebygge uriktige domsfellelser.
2. Aktors objektivitet. Et utgångspunkt, men ikke mer.
3. Forsvarerens subjektivitet kontra sannhetskravet. Bare et talerør, men

ikke mot bedre vitende.
4. Etterforskingen skal normalt ledes av politiet, men politiet skal ikke ha

noe etterforskingsmonopol.
5. Forsvareren og gjennöm ham siktede skal få anledning til å følge med

i etterforskingen og ha aktinnsikt. Unntak?
6. Det frie forsvarervalg må opprettholdes. Unntak:

a. Av hensyn til tempoet i saksbehandlingen?
b. I saker av ekstraordinær karakter?

NOTER
1. Etterforskingsstadiets avgjørende betydning fremheves med rette: Betænkning

s. 7.
2. En av Norges mest fremtredende forsvarsadvokater, nylig avdøde Johs. Meyer

uttrykte det under en diskus jon slik: Det er dubiøse domfellelser vi må være på
vakt mot. Dubiøse frifindelser er i alminnelighet ingen ulykke, og vi trenger
dem faktisk fra tid til annen.

3. Innstilling § 231. Lithner s. 62 om svensk RB 23:4.
4. Slik Betænkning s. 11-13.
5. Lithner s. 78 om aktors besluttende virksomhet.
6. Gomard s101l-2.
7. Slik Innstilling s. 302.
8. Lindegaard-Trolle s. 102-4.
9. Om tilsvarende problem ved aktors motanke Lithner s. 55-8 og Gomard

s. 511-13.
10. Lindegaard-Trolle s. 13-14. Gomard s. 86-9.
11. Annerledes Jacobsen i Norsk Advokatblad 1976 s. 246-7. Et meget tempera-

mentsfullt svar fra Alf Nordhus I.e. '1977 s. 66 faller i resultatet sammen med
min oppfatning.

12. Nordhus: Jeg tar saken s. 80, synes å gå inn for en forsiktigere linje her.
13. Gomard s. 443 note 29.
14. Gomard s. 152 ff. gir uttrykk for at gjeidende dansk rett må betraktes som

ulovfestet og løses etter alminnelige rettsgrunnsetninger. Det fremsatte danske
forslag til endringer i retsplejeloven styrker forsvarerens stilling under etter-
forskingen ganske vesentlig - se Gomard s. 159.
For Norges vedkommende foreslår Straffeprosesslovkomiteen en vesentlig styr-
kelse av forsvarerens stilling under etterforskingen, således også hans aktinnsikt,
se Innstilling s. 277-8.
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15. Se om dette Norsk Advokatblad 1976 side 244-6. Se videre den utførlige frem-
stilling hos Gomard s. 160 ff.

16. Se Røstad i Lov og Rett 1964 s. 172-3.
17. Hele emnet synes å være brennbart, jfr. Norsk Advokatblad 1976 s. 209-11

med sterk kritikk fra advokat Staff og svar fra riksadvokat Dorenfeldt.
18. Under landssvikoppgjøret oppsto det således strid mellom riksadvokaten og

advokatforeningens hovedstyre om forsvarerens adgang til å ta direkte kontakt
med vitner. Se Norsk Sakførerblad 1945 side 24.

19. Slik også Nordhus I.e. s. 63.
20. Også dette spørsmål ble berørt under den i note 17 nevnte replikkveksling.
21. Lindegaard-Trolle s. 72-3.
22. En meget søkt forsvarers dilemma her er omtalt i Alf Nordhus: Jeg tar saken

s. 58.
23. Spørsmålet har sist vært utførlig diskutert i Den norske advokatforening. Se

Norsk Advokatblad 1976 side 233 ff. Se også I.e. 1977 s. 31-2 artikkel av ge-
neralsekretær Halvorsen med henvisning til oppfatningen i Sverige. Se også
Gomard side 541-4.

24. Midlertidig lov 17. desember 1976 nr. 99.
25. Se bl.a. artikler i UfR. B 1976 s. 1 og 1977 s. 401.
26. Det danske Forslag til Lov om ændring av retsplejeloven inneholder atskillige

bestemmelser som åpenbart har fremkalt en voldsom kritikk, se således Kronik
i Politiken 15. november 1976.
Også den norske Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker behandler visse
sider av problematikken. Se således utkastet til § 103 og 106 og motivene s.
194-5.
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