
Lovvedtak 80
(2011–2012)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 330 L (2011–2012), jf. Prop. 97 LS (2011–2012)

I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt

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

om endringer i utleveringsloven m.m. 

I
I lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene gjøres føl-
gende endringer:

§ 46 første ledd skal lyde:
Retsanmodninger fra utenlandske domstoler eller

andre utenlandske myndigheter skal bare efterkom-
mes, naar de blir sendt gjennem vedkommende nor-
ske regjeringsdepartement, hvis ikke andet er be-
stemt av Kongen, eller følger av overenskomst med
fremmed stat.

§ 46 fjerde ledd annet punktum oppheves.

§ 47 nytt siste ledd skal lyde:
For bevisopptak i straffesak ved utenlandsk myn-

dighet gjelder også lov 13. juni 1975 nr. 39 om utle-
vering av lovbrytere m.v. § 23 b.

§ 48 første ledd annet punktum skal lyde:
Anmodningen sendes gjennem vedkommende regje-
ringsdepartement, hvis ikke andet er bestemt av Kon-
gen eller følger av overenskomst med fremmed stat

§ 164 skal lyde:
Kongen kan bestemme at det som skal forkynnes

kan meddeles per telefaks eller ved andre kommuni-
kasjonsmidler til den som skal utføre forkynnelsen,
og fastsette nærmere regler om dette. Det kan også
bestemmes at meddelelsen kan sendes via annen
myndighet. Første og annet punktum gjelder også for
dokumenter som meddeles fra utenlandsk myndighet
og som skal forkynnes i Norge.

II
I lov 13. juni 1975 nr. 39 om utlevering av lovbrytere
m.v. gjøres følgende endringer i kapittel V:

Ny § 23 a skal lyde:
1. En begjæring om rettslig bistand fra utenlandsk

myndighet i forbindelse med straffesak i fremmed
stat som er fremsatt overfor departementet eller i
samsvar med overenskomst med vedkommende
stat, skal så vidt mulig etterkommes.

2. Begjæringen skal avslås dersom gjennomførin-
gen ville krenke Norges suverenitet, medføre fare
for rikets sikkerhet eller stride mot rettsordenen
eller andre vesentlige interesser.

3. Begjæringen kan også avslås dersom
a) den gjelder en handling som etter bestemmel-

sene i §§ 4 og 5 ikke kan begrunne utlevering,
b) den fullbyrdende myndighet har kjennskap til

at det i Norge eller i en stat som er tilknyttet
Schengen-samarbeidet eller Den europeiske
union er avsagt dom eller foreligger annen
avgjørelse som avskjærer videre strafforfølg-
ning for det forhold begjæringen gjelder,

c) det foreligger tungtveiende grunner for at be-
gjæringen ikke bør etterkommes,

4. Tredje ledd bokstav a gjelder ikke anmodning fra
en stat som er tilsluttet Schengen-samarbeidet el-
ler Den europeiske union.

5. Det er ikke til hinder for gjennomføringen av an-
modningen at handlingen som anmodningen
gjelder, ikke er straffbar etter norsk rett. Dette
gjelder likevel ikke anmodninger som involverer
bruk av tvangsmidler, jf. § 24 tredje ledd.
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Ny § 23 b skal lyde:
1. Påtalemyndigheten kan beslutte å fremme an-

modning til utenlandsk myndighet om bistand til
bevisopptak. Slik anmodning sendes via Justisde-
partementet, hvis ikke annet er bestemt ved over-
enskomst med fremmed stat.

2. Kongen kan gi nærmere forskrifter om rettsan-
modninger etter denne bestemmelsen.

§ 24 nr. 1 nytt annet og tredje punktum skal lyde:
Det kan også ellers bestemmes at ting som kan be-
slaglegges eller inndras i medhold av straffeprosess-
loven kapittel 16, skal overføres til fremmed stat for
det formål at tingen skal tilbakeleveres til rette eier.
Tilsvarende kan det bestemmes at det skal gis avkall
på ting som er midlertidig overlevert fremmed stat.

§ 24 nr. 3 annet punktum skal lyde:
Første punktum, andre alternativ gjelder ikke for sta-
ter tilsluttet Schengensamarbeidet eller Den euro-
peiske union.

§ 24 nr. 4 fjerde punktum skal lyde:
Reglene i § 17 tredje ledd gjelder tilsvarende.

Ny § 24 a skal lyde:
1. Til bruk for straffesak i fremmed stat kan uten-

landsk domstol eller annen myndighet som er
kompetent etter vedkommende lands lovgivning,
på begjæring avhøre vitner og sakkyndige som
befinner seg i Norge ved fjernavhør. Begjærin-
gen fremsettes overfor departementet, med mind-
re annet er fastsatt ved overenskomst med frem-
med stat.

2. Fjernavhør etter denne bestemmelsen gjennom-
føres ved norsk domstol. Innkallelse av den som
skal avgi forklaring skjer etter reglene i straffe-
prosessloven. For plikten til å møte som vitne el-
ler sakkyndig gjelder straffeprosessloven §§ 108,
109 og 143 tredje ledd tilsvarende. Tredje punk-
tum gjelder ikke for fjernavhør ved hjelp av tele-
fon.

3. Avhøret kan gjennomføres i henhold til lovgiv-
ningen i den stat som har fremsatt begjæringen,
så lenge en slik fremgangsmåte ikke er forbudt et-
ter norsk rett. En dommer skal være til stede un-
der hele avhøret og føre kontroll med utspørrin-
gen.

4. For vitnet og den sakkyndiges adgang og plikt til
å forklare seg mv. gjelder bestemmelsene i straf-
feprosessloven kapittel 10 og 11 tilsvarende så
langt de passer. Den som avhøres kan også nekte
å avgi forklaring i den utstrekning dette følger av
den anmodende stats lovgivning. Fjernavhør ved
hjelp av telefon kan bare skje dersom vitnet eller
den sakkyndige samtykker.

5. For straffansvar for falsk forklaring gjelder
straffeloven §§ 163 til 167 tilsvarende.

6. Kongen kan gi forskrifter om fjernavhør etter
denne bestemmelsen, herunder regler om blant
annet føring av referat, bruk av tolk og domme-
rens kontroll med avhøret mv.

§ 25 nr. 1 og 2 skal lyde:
1. Til bruk for straffesak her i landet eller i frem-

med stat kan det bestemmes at en person som her
i landet er frihetsberøvet på grunn av straffbar
handling, skal midlertidig overføres til en frem-
med stat for å avhøres som vitne eller fremstilles
til konfrontasjon. Overføring som nevnt i første
punktum, kan også skje med vedkommendes
samtykke for å bistå ved andre etterforsknings-
skritt, eller skje i forbindelse med fornyet prøving
av dom.

2. Begjæring om overføring etter nr. 1 fremsendes
via departementet med mindre annet er fastsatt
ved overenskomst med fremmed stat. Begjærin-
gen skal inneholde opplysninger om arten av den
straffbare handling.

§ 25 nr. 3 første og annet punktum skal lyde:
Begjæring om midlertidig overføring til bruk for

straffesak i fremmed stat skal ikke etterkommes der-
som den handling forfølgningen gjelder eller en til-
svarende handling, ikke er straffbar etter norsk lov,
eller dersom den etter bestemmelsene i §§ 4 til 6 ikke
kan begrunne utlevering. Overføring til fremmed stat
skal ikke skje dersom vedkommendes nærvær er nød-
vendig her i riket av hensyn til en straffesak, eller
dersom andre sterke grunner taler mot overføring.

§ 25 nr. 4 skal lyde:
4. Dersom vedkommende ikke samtykker i overfø-

ring etter nr. 1 første punktum, avgjør retten ved
kjennelse om det er lovlig adgang til overføring.
Er vedkommende under strafforfølgning her i ri-
ket, hører saken inn under den domstol som be-
handler straffesaken. Reglene i § 17 tredje ledd
gjelder tilsvarende. Dersom vedkommende over-
for påtalemyndigheten eller kriminalomsorgen
skriftlig samtykker til midlertidig overføring, av-
gjør den stedlige statsadvokat om overføring skal
skje. Før det treffes avgjørelse om overføring til
utlandet, skal det innhentes uttalelse fra fengsels-
eller anstaltmyndigheten såframt vedkommende
soner straff eller er anbrakt i anstalt.

Ny § 25 a skal lyde:
1. En person som i utlandet er berøvet friheten på

grunn av straffbar handling, kan overføres mid-
lertidig til Norge for å avhøres som vitne eller bi-
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stå ved andre etterforskningsskritt. Det samme
gjelder ved fornyet prøving av dom.

2. Begjæring om overføring etter nr. 1 fremsettes av
påtalemyndigheten og sendes via departementet
med mindre annet er fastsatt ved overenskomst
med fremmed stat.

3. Personen som overføres skal holdes i fengslig
forvaring, med mindre vedkommende uten-
landske myndighet anmoder om at fengslingen
skal opphøre. Det er et vilkår for fengsling at det
godtgjøres å foreligge beslutning om bruk av
fengslig forvaring i samsvar med vedkommende
stats lovgivning. Lov 20. januar 2012 nr. 4 om
pågriping og overlevering til og frå Noreg for
straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre
§ 13 tredje ledd første og annet punktum gjelder
tilsvarende.

4. Personen som er overført skal under oppholdet
her i riket ikke bli satt under rettsforfølgning,
straffet eller utlevert for handling han har begått
før overføringen. Vedkommende skal tilbakeføres
til den fremmede stat så snart som mulig eller
innen en nærmere fastsatt frist.

III
I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straf-
fesaker gjøres følgende endringer:

§ 203 nytt annet ledd skal lyde:
Ved anmodning fra fremmed stat om rettslig

hjelp til utlevering av elektronisk lagrede data gjel-
der § 216 a fjerde til sjette ledd tilsvarende.

§ 210 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:
Ved anmodning fra fremmed stat om rettslig hjelp til
utlevering av elektronisk lagrede data gjelder
§ 216 a fjerde til sjette ledd tilsvarende.

§ 216 a fjerde ledd nytt tredje og fjerde punktum skal
lyde:
Dersom kommunikasjonsavlytting er besluttet som
ledd i rettslig bistand til fremmed stat etter lov 13.
juni 1975 nr. 39 om utlevering av lovbrytere m.v.
§ 24, kan politiet pålegge eier eller tilbyder av nett
eller tjeneste å bistå slik at kontrollen kan skje ved
umiddelbar overføring til den fremmede staten. Tred-
je punktum gjelder likevel bare i den utstrekning slik
bistand er nødvendig for å oppfylle forpliktelser i
henhold til overenskomst med fremmed stat som Nor-
ge er part i.

§ 216 a nytt femte og sjette ledd skal lyde:
Påtalemyndigheten kan i den utstrekning det er

nødvendig for å oppfylle forpliktelser i henhold til
overenskomst som Norge er part i, treffe beslutning

om at det skal gis teknisk bistand til gjennomføring
av beslutning fra kompetent rettslig myndighet i
fremmed stat om kommunikasjonsavlytting, som skal
foretas som ledd i etterforskning av en straffesak i
denne stat. Dette gjelder bare dersom kontrollen ret-
ter seg mot personer som ikke oppholder seg i Norge
og kontrollen kan skje ved umiddelbar overføring.
Tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Utfyllende
vilkår for å etterkomme anmodning fra fremmed stat
om teknisk bistand til kommunikasjonskontroll etter
denne bestemmelse og krav til beslutningens innhold
fastslås av Kongen.

Kongen kan gi nærmere regler om varslingsplikt
ved kommunikasjonskontroll som ikke krever rettslig
eller teknisk bistand i en fremmed stat og som er i
samsvar med overenskomst med vedkommende stat.
Kongen kan også gi nærmere regler om behandling
av varsel fra fremmed stat om slik kommunikasjons-
kontroll i Norge.

§ 216 b annet ledd bokstav b og c skal lyde:
b) å stenge anlegg som nevnt i bokstav a for kom-

munikasjon, eller
c) å identifisere anlegg som nevnt i bokstav a ved

hjelp av teknisk utstyr.

§ 216 b nytt fjerde ledd skal lyde:
Ved anmodning fra fremmed stat om rettslig

hjelp til kommunikasjonskontroll som nevnt i annet
ledd bokstav a gjelder § 216 a fjerde og femte ledd
tilsvarende.

IV
I lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet skal § 20 a ly-
de:

§ 20 a Utenlandsk polititjenestemann
Utenlandsk tjenestemann kan delta i felles etter-

forskningsgrupper, felles politioperasjoner, eller på
annen måte utføre tjenestehandlinger i Norge i den
grad det følger av overenskomst med fremmed stat.
Tilsvarende gjelder for adgangen til å fortsette ob-
servasjon og forfølgelse på norsk territorium.

Det kan unntaksvis gis politimyndighet til uten-
landsk tjenestemann. § 20 tredje ledd gjelder tilsva-
rende.

Utenlandsk tjenestemann som nevnt i første ledd,
er å anse som offentlig tjenestemann i forhold til
straffelovens bestemmelser.

Kongen kan gi nærmere regler om vilkår for og
gjennomføringen av internasjonalt samarbeid som
nevnt i første ledd, herunder særlig om vilkårene for
adgangen til å fortsette observasjon og forfølgelse
som nevnt i første ledd annet punktum.



4 Lovvedtak 80 – 2011–2012
w

w
w

.st
or

tin
ge

t.n
o 

  
A

/S
 O

. F
re

dr
. A

rn
es

en

V
I lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunika-
sjon skal § 2-8 tredje ledd nytt annet punktum lyde:
Myndigheten kan også gi forskrifter om tilbyders
krav på dekning av kostnader som følge av bistand til
fremmede stater for å oppfylle forpliktelser i henhold
til overenskomst som Norge er part i.

VI
I lov 15. april 2011 nr. 11 om endringer i ekomloven
og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs
datalagringsdirektiv i norsk rett) gjøres følgende end-
ringer i avsnitt I om endringer i lov 22. mai 1981 nr.
25 om rettergangsmåten i straffesaker:

§ 203 annet ledd oppheves.

§ 210 første ledd tredje punktum oppheves.

I endringen av § 210 b skal nytt sjette ledd lyde:
Ved anmodning fra fremmed stat om rettslig

hjelp til utlevering av trafikkdata som nevnt i første
ledd, gjelder § 216 a fjerde til sjette ledd tilsvarende.

I endringen av § 210 c skal annet ledd lyde:
§ 210 b annet til sjette ledd gjelder tilsvarende.

VII
1. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelse-
ne til forskjellig tid.

2. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

Dag Terje Andersen
president


