
Lovvedtak 105
(2012–2013)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 445 L (2012–2013), jf. Prop. 147 L (2012–2013)

I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt

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

om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) 

I

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

§ 28 fjerde ledd skal lyde:

Utskrift skal nektes når det av hensyn til rikets
sikkerhet eller forhold til fremmed stat ville være be-
tenkelig å gi utskrift, eller når det er grunn til å frykte
at utskriften vil bli nyttet på urettmessig vis. Overfor
andre enn partene gjelder det samme når retten har
gitt pålegg om hemmelighold. Utskrift kan nektes på
de vilkår som er fastsatt i § 242 a første ledd. Reglene
i § 242 a annet til sjette ledd gjelder tilsvarende så
langt de passer. Det kan ikke gis utskrift av dokumen-
ter som inneholder opplysninger som kan føre til at
identiteten til vitner som har forklart seg anonymt, jf.
§ 130 a eller § 234 a, blir kjent, eller som inneholder
opplysninger som tidligere er unntatt fra innsyn etter
reglene i § 28 fjerde ledd, § 242 a, § 264 sjette ledd
eller § 267 første ledd tredje punktum, jf. § 264 sjette
ledd. Det kan heller ikke gis utskrift av dokumenter
som inneholder opplysninger som påtalemyndighe-
ten tidligere har begjært unntatt fra innsyn etter disse
bestemmelsene, dersom påtalemyndigheten har inn-
stilt forfølgningen etter § 72 første ledd annet punk-
tum annet alternativ fordi den ikke fikk medhold i be-
gjæringen.

§ 52 tredje ledd skal lyde:

Er det besluttet anonym vitneførsel, jf. § 130 a el-
ler § 234 a, skal den siktede opplyses om dette. For
øvrig skal han ikke gjøres kjent med innholdet i kjen-
nelsen. Kjennelsen skal i stedet meddeles forsvare-

ren, hvis ikke forsvareren har motsatt seg å få opplys-
ninger om vitnets identitet, og advokat oppnevnt etter
§ 100 a. Opplysninger i kjennelsen som det er beslut-
tet at forsvareren ikke skal opplyses om, jf. § 130 a
annet ledd fjerde punktum, skal ikke meddeles for-
svareren. Forsvareren kan anke avgjørelsen på den
siktedes vegne. Kjennelsen skal oppbevares på en
strengt betryggende måte i samsvar med forskrift
som Kongen gir.

§ 55 nytt fjerde ledd skal lyde:

Påtalemyndighetens tjenestemenn skal opptre
objektivt i hele sin virksomhet, herunder på etterfors-
kingsstadiet, når det treffes påtalevedtak og ved iret-
teføring av saken.

§ 100 a første ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

Retten skal på samme måte oppnevne offentlig advo-
kat for den mistenkte dersom det er begjært at forsva-
rer ikke skal opplyses om vitnets navn eller gis andre
opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir
kjent, jf. § 130 a tredje ledd fjerde punktum. 

Ny § 106 a skal lyde:

Forsvareren eller andre som utfører tjeneste el-
ler arbeid for forsvareren eller et advokatkontor den-
ne er tilknyttet, plikter å hindre at andre får adgang
eller kjennskap til det han i straffesaker får vite om: 
1) noens personlige forhold, eller 
2) tekniske innretninger og framgangsmåter samt

drifts- eller forretningsforhold som det vil være
av konkurransemessig betydning å hemmelighol-
de av hensyn til den som opplysningen angår. 
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Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplys-
ningene brukes i den utstrekning det er nødvendig for
å ivareta klientens tarv i saken.

Overtredelse av taushetsplikten etter første ledd
kan straffes etter straffeloven § 121.

I kapittel 9 a skal ny § 107 i lyde:

Bistandsadvokaten eller andre som utfører tje-
neste eller arbeid for bistandsadvokaten eller et ad-
vokatkontor denne er tilknyttet, plikter å hindre at
andre får adgang eller kjennskap til det han i straffe-
saker får vite om: 
1) noens personlige forhold, eller 
2) tekniske innretninger og framgangsmåter samt

drifts- eller forretningsforhold som det vil være
av konkurransemessig betydning å hemmelighol-
de av hensyn til den som opplysningen angår. 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplys-

ningene brukes i den utstrekning det er nødvendig for
å ivareta klientens tarv i saken.

Overtredelse av taushetsplikten etter første ledd
kan straffes etter straffeloven § 121.

§ 127 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Tilsvarende kan påtalemyndigheten bekrefte med
forsikring at et vitne ikke kan gi forklaring eller svare
på et spørsmål.

§ 130 a skal lyde:

I saker om overtredelse av straffeloven §§ 132 a,
147 a, 151 a, 162 annet eller tredje ledd, 192, 224,
229 tredje straffalternativ, 231, 233, 266, 268 jf.
§ 267, § 317 jf. § 162 annet eller tredje ledd eller §
317 jf. § 268 jf. § 267 eller ved overtredelser som
nevnt i alkoholloven § 10-1 tredje ledd – eller forsøk
på slik forbrytelse – eller ved overtredelse av lov 20.
mai 2005 nr. 28 om straff §§ 101 til 107 – eller forsøk
på eller medvirkning til slik forbrytelse – eller ved
forbund om eller tilskynding til eller overordnedes
ansvar for slik forbrytelse, jf. §§ 108 til 109 – kan ret-
ten etter begjæring fra statsadvokaten ved kjennelse
bestemme anonym vitneførsel når det om vitnets
identitet blir kjent, kan være fare
a) for en alvorlig forbrytelse som krenker livet, hel-

sen eller friheten til vitnet eller til noen vitnet står
i et slikt forhold til som nevnt i § 122, eller 

b) for at muligheten for et vitne til å delta skjult i et-
terforskningen av andre saker av den art som er
nevnt foran, blir vesentlig vanskeliggjort. 
Anonym vitneførsel kan besluttes bare dersom

det er strengt nødvendig og det ikke medfører vesent-
lige betenkeligheter av hensyn til den siktedes for-
svar.

Anonym vitneførsel kan gå ut på ett eller flere av
følgende tiltak: 
a) at vitnets navn ikke opplyses, 
b) at det ikke gis andre opplysninger som kan føre

til at vitnets identitet blir kjent, eller 
c) at det settes i verk fysiske eller tekniske tiltak for

å holde vitnets identitet hemmelig. 
Dommere, lagrettemedlemmer, aktor, forsvarer

eller advokat oppnevnt etter § 100 a og bistandsad-
vokat skal opplyses om vitnets navn og gjøres kjent
med andre forhold som er av betydning for saken.
Opplysningene skal likevel ikke gis til forsvareren
dersom han motsetter seg det. Dersom det foreligger
et særlig behov for å begrense kretsen av personer
som kjenner vitnets identitet, kan retten etter begjæ-
ring fra statsadvokaten bestemme at lekdommere,
lagrettemedlemmer, bistandsadvokat eller forsvarer
ikke skal opplyses om vitnets navn eller gis andre
opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir
kjent. 

De som får opplysninger etter tredje ledd, plikter
å bevare taushet om alle opplysninger som kan føre
til at vitnets identitet blir kjent. Avslår retten begjæ-
ringen om anonym vitneførsel, faller taushetsplikten
bare bort når det er klart at påtalemyndigheten likevel
vil føre vitnet under full identitet, jf. § 130. Polititje-
nestemenn som kjenner vitnets identitet, har tilsva-
rende taushetsplikt.

En avgjørelse under saksforberedelsen av om
anonym vitneførsel skal tillates, treffes i lagmanns-
retten av tre fagdommere. I tingretten tar rettens leder
avgjørelsen. Har statsadvokaten begjært at lekdom-
merne ikke skal opplyses om vitnets navn eller gis
andre opplysninger som kan føre til at vitnets identi-
tet blir kjent, treffes også avgjørelse under hovedfor-
handling av fagdommerne alene.

En kjennelse som tillater anonym vitneførsel,
skal angi det saksforholdet som retten har funnet be-
vist som grunnlag for avgjørelsen. Retten skal også
opplyse de grunner den har lagt vekt på ved avgjørel-
sen av om vilkårene i bestemmelsen her er oppfylt.

Retten kan beslutte at en person som nevnt i tred-
je ledd annet punktum skal forlate rettssalen under
behandling av en begjæring om anonym vitneførsel,
dersom statsadvokaten har begjært at vedkommende
ikke skal opplyses om vitnets navn eller gis andre
opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir
kjent. Dette gjelder likevel bare i den utstrekning det
er nødvendig for å forhindre at vitnets identitet blir
kjent. Ved behandling av begjæring om anonym vit-
neførsel under saksforberedelsen gjelder § 284 første
ledd annet punktum tilsvarende. 

Dersom en kjennelse som tillater anonym vitne-
førsel omgjøres, kan vitnet ikke føres under full iden-
titet, jf. § 130, med mindre vitnet samtykker til det.
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§ 160 a oppheves.

§ 202 a nytt fjerde ledd skal lyde:
Reglene om sletting og sperring i § 216 g med til-

hørende forskrifter gjelder tilsvarende så langt de
passer.

§ 202 c nytt syvende ledd skal lyde:
Reglene om sletting og sperring i § 216 g med til-

hørende forskrifter gjelder tilsvarende så langt de
passer.

§ 216 c annet ledd skal lyde:
Dersom den telefon den mistenkte antas å ville

bruke er tilgjengelig for et større antall personer, kan
tillatelse til kommunikasjonskontroll bare gis når det
foreligger særlige grunner. Det samme gjelder ved
kontroll av telefon som tilhører advokat, lege, prest
eller andre som erfaringsmessig fører samtaler av
svært fortrolig art over telefon eller redaktør eller
journalist, såfremt vedkommende ikke selv er mis-
tenkt i saken. Første og annet punktum gjelder tilsva-
rende for andre kommunikasjonsanlegg.

§ 216 g skal lyde:
Opptak, kopier, notater eller annen gjengivelse

fra kommunikasjonskontrollen som ikke er fremlagt
som bevis i saken, skal slettes når saken er avgjort
ved rettskraftig dom dersom de åpenbart er uten be-
tydning for saken, og ellers sperres. Med sperring
menes markering av materiale i den hensikt å be-
grense den fremtidige behandlingen av dette.

Dersom saken henlegges, skal materiale fra kom-
munikasjonskontrollen slettes etter at klagefristen i
§ 59 a er utløpt. Klages det over henleggelsesbeslut-
ningen, skal sletting utsettes til etter at klagen er en-
delig avgjort. Påtalemyndigheten kan likevel beslutte
at materialet i stedet skal sperres, dersom det er
grunn til å regne med at siktede vil kreve erstatning i
anledning av forfølgning eller at materialet kan få
vesentlig betydning for senere etterforskning eller
forebygging av en straffbar handling.

Opplysninger fra kommunikasjonskontrollen
som retten etter §§ 117 til 120 er avskåret fra å motta
forklaring om, og opplysninger fra personer som et-
ter §§ 122 er fritatt fra forklaringsplikt, skal slettes så
snart som mulig etter at det er fastslått at materialet
omfatter slike opplysninger. Dette gjelder likevel ikke
dersom vedkommende kan mistenkes for en straffbar
handling som opplysningene kan ha betydning for.

Kongen kan ved forskrift gi nærmere bestemmel-
ser om sletting og sperring av materiale fra kommu-
nikasjonskontroll.

§ 216 i første ledd tredje punktum skal lyde: 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninge-
ne brukes 

a) som ledd i etterforskningen av et straffbart for-
hold, herunder i avhør av de mistenkte,

b) som bevis for det straffbare forholdet som be-
grunnet kontrollen,

c) som bevis for et annet straffbart forhold som etter
sin art kunne ha begrunnet den form for kommu-
nikasjonskontroll som opplysningene stammer
fra,

d) som bevis for et annet straffbart forhold som etter
sin art ikke kunne ha begrunnet den form for
kommunikasjonskontroll som opplysningene
stammer fra, såfremt slik bruk etter sakens art og
forholdene ellers ikke vil være et uforholdsmes-
sig inngrep, og oppklaring av forholdet uten bruk
av opplysningene i vesentlig grad ville ha blitt
vanskeliggjort. Er det andre forholdet påtalt som
en overtredelse som kunne ha begrunnet den
form for kommunikasjonskontroll som opplysnin-
gene stammer fra, eller belyser opplysningene
også et straffbart forhold som etter sin art kunne
ha begrunnet slik kontroll, kan opplysningene
uansett brukes som bevis,

e) for å forebygge at noen uskyldig blir straffet,
f) for å avverge en straffbar handling som kan med-

føre frihetsstraff, eller
g) for å gi opplysninger til kontrollutvalget.

§ 216 m fjerde ledd skal lyde:

Tillatelse til romavlytting kan bare gis for sted
hvor det må antas at den mistenkte vil oppholde seg.
Tillatelse til avlytting av offentlig sted eller annet
sted som er tilgjengelig for et større antall personer,
kan bare gis når det foreligger særlige grunner. Det
samme gjelder ved avlytting av sted hvor advokat, le-
ge, prest eller andre erfaringsmessig fører samtaler
av svært fortrolig art eller av redaksjonslokale eller
tilsvarende sted hvor redaktør eller journalist fører
samtaler av yrkesmessig art, såfremt vedkommende
ikke selv er mistenkt i saken. Romavlytting må inn-
rettes slik at den i minst mulig grad fanger opp sam-
taler hvor den mistenkte ikke er part.

§ 242 skal lyde:

Mistenkte, hans forsvarer, fornærmede, etterlatte
i lovbestemt rekkefølge og bistandsadvokaten skal på
begjæring gis adgang til å gjøre seg kjent med sakens
dokumenter såfremt det kan skje uten skade eller fare
for etterforskingens øyemed eller for tredjemann.
Innsyn i opptak, notater og andre dokumenter som
inneholder opplysninger om eller fra bruk av tvangs-
midler som nevnt i §§ 200 a, 202 a, 202 b, 202 c,
202 e, 208 a, 210 a, 210 c, 216 a, 216 b, 216 m og
222 d kan også nektes dersom innsyn kan skade etter-
forskingen av andre saker. Offentlig forsvarer kan
ikke nektes adgang til dokumenter som fremlegges
eller har vært fremlagt i rettsmøte, unntatt rettsmøte
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som holdes for å avsi kjennelse etter tredje ledd. Dis-
se regler gjelder likevel ikke dokumenter som bør
holdes hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet eller
forhold til fremmed stat. 

Mistenktes forsvarer kan gis innsyn selv om mis-
tenkte nektes innsyn etter første ledd. I så tilfelle plik-
ter forsvareren å bevare taushet om opplysningene
han får innsyn i. 

Er det begjært anonym vitneførsel, jf. §§ 130 a el-
ler 234 a, kan mistenkte eller fornærmede ikke få inn-
syn i opplysninger som kan føre til at vitnets identitet
blir kjent. Avslår retten begjæringen, gjelder reglene
i første ledd likevel bare dersom påtalemyndigheten
fører vitnet under full identitet, jf. § 130. Forsvareren
kan anke et avslag om innsyn etter første punktum på
den siktedes vegne. 

Blir adgang til dokumentene nektet, kan spørs-
målet kreves avgjort ved kjennelse av retten. 

Når det er flere mistenkte i en sak, gjelder retten
for den enkelte mistenkte og hans forsvarer til å gjøre
seg kjent med sakens dokumenter, ikke dokumenter
som bare gjelder andre mistenktes forhold. 

Mistenkte har rett til å gjøre seg kjent med doku-
menter fra andre saker i den utstrekning de er av be-
tydning for avgjørelsen av skyld- eller straffespørs-
målet i mistenktes sak. 

Den som har fremmet et borgerlig krav i saken
skal på begjæring gis adgang til å gjøre seg kjent med
sakens dokumenter i den utstrekning det er nødven-
dig for at han skal kunne ivareta sine interesser i sa-
ken, og så fremt det kan skje uten skade eller fare for
etterforskingens øyemed eller for tredjemann. 

Kongen kan gi forskrifter om hvordan dokumen-
tene skal gjøres tilgjengelig etter denne paragraf. 

§ 242 a skal lyde:

Etter begjæring fra statsadvokaten skal den sær-
skilte dommeren, jf. § 272 a, ved kjennelse beslutte at
påtalemyndigheten kan nekte den mistenkte og for-
svareren innsyn i opplysninger som påtalemyndighe-
ten ikke vil påberope som bevis i saken, når det om
innsyn gis, kan være fare for 
a) en alvorlig forbrytelse mot noens liv, helse eller

frihet, 
b) at muligheten for en person til å delta skjult i et-

terforskningen av andre saker blir vesentlig van-
skeliggjort, 

c) at muligheten for politiet til å forebygge eller et-
terforske forbrytelser blir vesentlig vanskelig-
gjort fordi informasjon om andre saker eller om
politiets metodebruk blir kjent, 

d) at politiets samarbeid med et annet lands myndig-
heter blir vesentlig vanskeliggjort, eller

e) at identiteten til en person som har gitt opplys-
ninger til politiet blir avslørt.

Unntak fra dokumentinnsyn kan bare besluttes
dersom det er strengt nødvendig og det ikke medfører
vesentlige betenkeligheter av hensyn til den mistenk-
tes forsvar. 

Første ledd gjelder tilsvarende for opplysninger
som er fremlagt for retten som grunnlag for avgjørel-
se om bruk av tvangsmidler som nevnt i §§ 200 a,
202 c, 202 e, 208 a, 210 a, 210 c, 216 a, 216 b, 216 m
og 222 d. 

Bestemmelsen i § 130 a sjette ledd gjelder tilsva-
rende så langt den passer. Foreligger det rettskraftig
kjennelse om at det skal gis innsyn i opplysninger
som er begjært unntatt etter paragrafen her, kan på-
talemyndigheten likevel nekte innsyn dersom den
innstiller strafforfølgningen.

Retten kan ikke motta forklaring om innholdet i
opplysninger som er unntatt fra innsyn etter denne
paragrafen.

Retten kan bare omgjøre en kjennelse om å nekte
innsyn etter paragrafen her, dersom det har kommet
til nye opplysninger som tilsier at vilkårene for å nek-
te innsyn ikke lenger er oppfylt. Tredje ledd annet
punktum gjelder tilsvarende. Rettens avgjørelse etter
paragrafen her kan ikke brukes som ankegrunn.

Statsadvokatens begjæring etter første ledd og
andre dokumenter knyttet til behandlingen av begjæ-
ringen inngår ikke i straffesaksdokumentene i den
sak begjæringen knytter seg til, og skal ikke gjøres
kjent for mistenkte og forsvareren. §§ 216 e annet
ledd og 216 i første ledd første punktum gjelder til-
svarende. Kjennelsen skal meddeles den advokat
som er særskilt oppnevnt etter § 100 a.

§ 248 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Begjæringen skal uttrykkelig angi eventuelle opplys-
ninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i første
ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf.
§ 216 m sjette ledd, og begrunne hvorfor vilkårene
for å føre disse som bevis anses oppfylt. 

§ 262 første ledd skal lyde:

Når påtalemyndigheten har besluttet å reise tilta-
le, sender den retten kopi av tiltalebeslutningen med
oppgave over de bevis den vil føre. Bevisoppgaven
skal uttrykkelig angi eventuelle opplysninger som
nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje
punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette
ledd, og begrunne hvorfor vilkårene for å føre disse
som bevis anses oppfylt. Dersom påtalemyndigheten
mener at saken bør behandles med fagkyndige med-
dommere, skal den samtidig opplyse om dette. Ret-
tens leder kan om han finner behov for det, be om ut-
lån av sakens dokumenter.

§ 262 fjerde ledd oppheves.
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§ 264 skal lyde:

Samtidig med at tiltalebeslutningen går til for-
kynning for tiltalte, sender påtalemyndigheten kopi
av tiltalebeslutningen og bevisoppgaven til forsvare-
ren sammen med sakens dokumenter. Saksdokumen-
tene kan sendes i kopi i stedet for i original. Er det
sterke hensyn som taler mot å oversende saksdoku-
menter, kan de gjøres tilgjengelig for forsvareren på
annen forsvarlig og hensiktsmessig måte. 

Vil påtalemyndigheten begjære at et vitne forkla-
rer seg anonymt, jf. §§ 130 a eller 234 a, skal det
opplyses om dette i bevisoppgaven. Vitnets navn og
andre opplysninger som kan føre til at vitnets identi-
tet blir kjent, skal ikke nevnes. Avslår retten en be-
gjæring om anonym vitneførsel, skal vitnets navn
opplyses snarest mulig etter at avgjørelsen er retts-
kraftig dersom påtalemyndigheten likevel vil føre vit-
net under full identitet, jf. § 130. 

Dokumenter som inneholder opplysninger som
det er nektet innsyn i etter reglene i § 242 a, skal ikke
oversendes til forsvareren, med mindre grunnen til at
det ble nektet innsyn er bortfalt. Inneholder doku-
mentene også opplysninger som forsvareren har krav
på innsyn i, skal disse opplysningene gjøres tilgjen-
gelige for forsvareren på en hensiktsmessig måte.

Dokumenter som bør holdes hemmelig av hensyn
til rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat, har
tiltalte og hans forsvarer bare krav på å gjøre seg
kjent med i den utstrekning og på den måte som ret-
ten finner påkrevd for tiltaltes forsvar. Når særlige
grunner taler for det, kan for øvrig påtalemyndighe-
ten sette forbud mot at dokumentene blir lånt ut til til-
talte eller at de blir mangfoldiggjort. 

Er det begjært anonym vitneførsel, jf. § 130 a el-
ler § 234 a, kan den tiltalte ikke få innsyn i opplysnin-
ger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent. Av-
slår retten begjæringen, gjelder reglene i første og an-
net ledd bare dersom påtalemyndigheten likevel fører
vitnet under full identitet, jf. § 130. Forsvareren kan
anke et avslag om innsyn etter første punktum på den
tiltaltes vegne. 

Dokumentinnsyn kan også nektes på de vilkår
som er fastsatt i § 242 a første ledd. Reglene i § 242 a
annet til sjette ledd gjelder tilsvarende. 

Er det flere tiltalte i en sak, har én forsvarer ikke
rett til å få oversendt dokumenter som bare gjelder
andre tiltaltes forhold.

Tiltalte har rett til å gjøre seg kjent med doku-
menter fra andre saker i den utstrekning de er av be-
tydning for avgjørelsen av skyld- eller straffespørs-
målet i tiltaltes sak.

§ 267 første ledd tredje punktum skal lyde:

Reglene i § 242 femte ledd og § 264 annet, femte og
sjette ledd gjelder tilsvarende.

§ 272 a annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd
blir nytt annet ledd. Nytt annet ledd annet punktum
skal lyde:

Den særskilte dommerens beslutning om ikke å
omgjøre en kjennelse, kan ikke ankes.

§ 292 a skal lyde:

Etter begjæring fra aktor skal den særskilte dom-
meren, jf. § 272 a, ved kjennelse beslutte at et vitne
ikke skal forklare seg om forhold som påtalemyndig-
heten ikke vil påberope som bevis i saken, når det om
forklaring gis, kan være fare for 
a) en alvorlig forbrytelse mot noens liv, helse eller

frihet, 
b) at muligheten for en person til å delta skjult i et-

terforskningen av andre saker blir vesentlig
vanskeliggjort, 

c) at muligheten for politiet til å forebygge eller et-
terforske forbrytelser blir vesentlig vanskelig-
gjort fordi informasjon om andre saker eller om
politiets metodebruk blir kjent, 

d) at politiets samarbeid med et annet lands myndig-
heter blir vesentlig vanskeliggjort, eller

e) at identiteten til en person som har gitt opplys-
ninger til politiet blir avslørt.
Bevisavskjæring kan bare besluttes dersom det er

strengt nødvendig og det ikke medfører vesentlige
betenkeligheter av hensyn til den siktedes forsvar. 

Første ledd gjelder tilsvarende for vitneforkla-
ring om forhold som kan røpe opplysninger som er
fremlagt for retten som grunnlag for avgjørelse om
bruk av tvangsmidler som nevnt i §§ 200 a, 202 c,
202 e, 208 a, 210 a, 210 c, 216 a, 216 b, 216 m og
222 d. 

Reglene i § 242 a tredje til sjette ledd gjelder tilsva-
rende så langt de passer. 

§ 314 annet ledd annet punktum skal lyde:

§ 264 annet ledd gjelder tilsvarende.

II

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

§ 125 nytt tredje ledd skal lyde:

Muntlige forhandlinger om bevisavskjæring av
opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i
første ledd tredje punktum bokstav d første punktum,
jf. § 216 m sjette ledd, skal holdes for lukkede dører.

§ 128 nytt annet punktum skal lyde:

Ved muntlige forhandlinger om bevisavskjæring av
opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i
første ledd tredje punktum bokstav d første punktum,
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jf. § 216 m sjette ledd, skal de tilstedeværende bevare
taushet om det som fremkommer der, frem til det
eventuelt avsies kjennelse som tillater opplysningene
ført som bevis.

§ 130 nytt fjerde ledd skal lyde:

Kjennelse som forbyr bruk av opplysninger som
nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje
punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette

ledd, som bevis, kan bare gjengis offentlig i anonymi-
sert form.

III

Ikrafttredelses- og overgangsregler

1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser
til forskjellig tid.

2. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

Dag Terje Andersen
president
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