
Besl. O. nr. 89
(2008–2009)

Odelstingsbeslutning nr. 89

Jf. Innst. O. nr. 68 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 25 (2008–2009)

År 2009 den 28. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (elektronisk kontroll ved kontaktforbud, 
saksbehandlingsreglene for  besøksforbud mv.)

I
I lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig

Straffelov (straffeloven) gjøres følgende endringer:

§ 33 femte ledd skal lyde: 
Dersom det anses nødvendig for at kontaktforbu-

det skal bli overholdt, kan retten bestemme at den
kontaktforbudet retter seg mot, skal ilegges elektro-
nisk kontroll i hele eller deler av perioden kontakt-
forbudet gjelder for. Slik kontroll kan bare omfatte
registrering av opplysninger om at den domfelte be-
veger seg innenfor områder omfattet av kontaktfor-
budet, opplysninger om at den domfelte beveger seg
i nærheten av fornærmede, og opplysninger om ute-
blitte signaler fra kontrollutstyret. Domfelte plikter å
yte den bistand og å følge de instruksjoner som gis av
politiet og som er nødvendig for gjennomføring av
kontrollen. Kongen kan gi nærmere regler om gjen-
nomføringen av elektronisk kontroll, herunder om
behandling av personopplysninger i forbindelse med
slik kontroll.

Nåværende femte ledd blir nytt sjette ledd.

§ 33 a annet ledd nytt annet punktum skal lyde: 
Elektronisk kontroll kan likevel ikke ilegges på

ubestemt tid. 

Nåværende annet og tredje punktum blir nytt tredje
og fjerde punktum. 

§ 33 a tredje ledd skal lyde:
Rettighetstap som nevnt i annet ledd, kan etter 3

år prøves på ny av tingretten. Påbud om elektronisk
kontroll kan etter 6 måneder prøves på ny av tingret-
ten. Begjæringen fremsettes for påtalemyndigheten,
som forbereder saken for retten. Straffeprosessloven
§ 222 a åttende ledd annet og tredje punktum gjelder
tilsvarende ved fornyet prøving av kontaktforbud og
påbud om elektronisk kontroll. Rettens avgjørelse
treffes ved kjennelse. Opprettholdes rettighetstapet
helt eller delvis, kan saken ikke prøves på ny før etter
3 år. Opprettholdes et påbud om elektronisk kontroll,
kan påbudet ikke prøves på ny før etter 6 måneder.

§ 342 første ledd bokstav b, c og ny bokstav d skal lyde:
b) ved dom er forvist til eller fra bestemte deler av

riket og som rettsstridig igjen oppholder seg på et
sted der dette er forbudt for vedkommende, eller
som på annen måte bryter kontaktforbud i med-
hold av straffeloven § 33,

c) krenker forbud etter straffeprosessloven §§ 222 a
eller 222 b, eller

d) forsettlig eller grovt uaktsomt hindrer at elektro-
nisk kontroll i medhold av straffeloven § 33 kan
iverksettes eller hindrer pågående kontroll. 

§ 342 første ledd siste punktum skal lyde: 
Overtredelse av bokstav a, b eller c kan straffes

med fengsel inntil 2 år dersom han tidligere er straf-
fet for en slik forseelse. 
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II
I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i

straffesaker (straffeprosessloven) gjøres følgende
endringer:

§ 183 første ledd fjerde punktum skal lyde:
Kongen kan gi nærmere regler om bruken av og

forholdene i politiarrest, herunder regler om elektro-
nisk overvåking.

Nytt kapittel 16 c skal lyde:
Kap 16 c. Sletting av opplysninger registrert i 

forbindelse med elektronisk kontroll
§ 216 n. Påtalemyndigheten skal sørge for at

opptak, opplysninger eller notater som er foretatt, re-
gistrert eller nedtegnet i forbindelse med elektronisk
kontroll av domfelte, jf. straffeloven § 33 femte ledd,
snarest mulig blir tilintetgjort i den utstrekning de er
uten betydning for forebyggelsen eller etterforsknin-
gen av straffbare forhold.

§ 222 a annet ledd bokstav b skal lyde: 
b) å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en

annen person.

§ 222 a femte ledd nytt fjerde punktum skal lyde: 
En beslutning om å ilegge et besøksforbud skal li-

kevel forkynnes for den som forbudet er rettet mot.

Nåværende fjerde til sjette punktum blir nytt femte til
syvende punktum. 

§ 222 a nytt sjette, syvende og åttende ledd skal lyde: 
Den som forbudet er rettet mot, kan straks eller

senere kreve beslutningen brakt inn for retten. Påta-

lemyndigheten sørger for at han blir gjort kjent med
denne rett. Dersom beslutningen kreves brakt inn for
retten, skal påtalemyndigheten snarest råd og så vidt
mulig innen 5 dager etter at kravet ble fremsatt, over-
sende saken til retten. Oversittes fristen, skal grun-
nen opplyses i rettsboken. Dersom den som forbudet
er rettet mot ikke er avhørt av politiet, skal det opp-
lyses om grunnen i påtegningen til retten. 

Påtalemyndigheten skal snarest råd og så vidt
mulig innen 5 dager etter at en beslutning om å ileg-
ge en person besøksforbud i eget hjem er forkynt,
bringe beslutningen inn for retten. Sjette ledd fjerde
og femte punktum gjelder tilsvarende. 

En beslutning om ikke å ilegge besøksforbud kan
bringes inn for retten av den et forbud skal beskytte.
Den et besøksforbud er rettet mot, og den det skal be-
skytte, skal varsles om rettsmøter. Begge parter har
rett til å være til stede og til å uttale seg. Bistandsad-
vokat oppnevnt etter § 107 a første og fjerde ledd kan
også uttale seg selv om den forbudet skal beskytte,
ikke møter. Rettens avgjørelser treffes ved kjennelse.
Reglene i §§ 184 og 243 gjelder tilsvarende så langt
de passer.

§ 222 a nåværende sjette ledd utgår.

III
1. Avsnitt I og nytt kapittel 16 c i straffeprosess-

loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Lo-
ven for øvrig trer i kraft straks. 

2. Kontaktforbud med elektronisk kontroll etter
straffeloven § 33 kan bare idømmes for straffbar
handling som er foretatt etter at loven trådte i
kraft. Endringene i straffeprosessloven § 222 a
gjelder for besøksforbud som er ilagt etter at lo-
ven trådte i kraft. 

Olav Gunnar Ballo Henning Skumsvoll
president sekretær


