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»God åklagarsed»

Av professor, dr. jur. JOHS. ANDENÆS, Norge

I. Emnet

Tittelen på forhandlingsemnet er »god åklagarsed». På norsk brukes ikke
»anklager» som juridisk betegnelse, og tittelen kan vel nærmest gjengis med
»god påtaleskikk» (eller »god påtalepraksis»). Jeg har hatt visse problemer
med begrepet. Da jeg ble bedt om å innlede om emnet, var det første som
slo meg at begrepet var nytt og uvant. »God advokatskikk» er et velkjent
og vel innarbeidet begrep for de etiske og etikettemessige krav til advokat -
gjerningen, som utfyller loven. Prinsippene om god advokatskikk er ut-
arbeidet og håndheves av advokatenes egne organisasjoner, og er også blitt
fastlagt i skrevne — men ikke uttømmende — regler. En norsk advokat skrev
for noen år siden at de regler for god advokatskikk som gjelder i dag, er
resultatet av henimot 100 års foreningsarbeid med de problemene som regiene
tar sikte på å regulere. Bestemmelsene gjelder forholdet til klient, til motpart,
til andre advokater og til almenheten. Noen av reglene gjelder advokatens
opptreden som motspiller for påtalemyndigheten, som forsvarer i straffe-
saker.

Påtalemyndighetens opptreden er i større grad enn advokatenes fastlagt
i lov og forskrifter. Også for anklagersiden gjelder naturligvis etiske og
etikettemessige normer i tillegg, men emnet er ikke på samme måte som for
advokatene tatt opp til samlet behandling. Ingen yrkesorganisasjon gir regler
om de krav som bør stilles eller autoritative uttalelser når det blir klaget.
Påtalemyndigheten er en offentlig etat, hvor prinsippene for myndighets-
utøvelsen ikke bestemmes ved forenings vedtak, men ved direktiver ovenfra
og ved intern og offentlig diskusjon.

Påtalemyndighetens ledelse (riksadvokaten) kan gi generelle instrukser
om hvordan påtalemyndigheten bør stille seg til forskjellige spørsmål, og
kan treffe avgjørelser i enkeltsaker. I den juridiske litteratur kan man finne
spredte bemerkninger om de prinsipper påtalemyndigheten bør følge. Det
kriminalpolitiske klima i samfunnet påvirker også påtalemyndigheten. Men
diskusjonen har ikke vært strukturert rundt et begrep »god åklagarsed» (god
påtaleskikk). Jeg er heller ikke overbevist om at det er naturlig. Fremstillinger
av påtalemyndighetens rolle er gjerne en blanding av juridiske synspunkter,
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prosessetiske prinsipper og gode råd, uten forsøk på en skarp sondring
mellom ingrediensene.

Jeg definerer forsøksvis »god åklagarsed» som de normer som påtale-
myndigheten bør følge ved sin myndighetsutøvelse innenfor lovens ramme.
At påtalemyndigheten følger en viss praksis, betyr ikke nødvendigvis at det
er en god praksis. Ved denne vurdering må også vi utenforstående være
meningsberettiget. Undertiden kan grensen være noe flytende mellom det
som er en naturlig tolking av lov og instruks og det som følger av »god
åklagarsed». Det kan også variere noe fra land til land og fra tid til tid
hvor utførlig prosesslovgivningen regulerer påtalemyndighetens opptreden.
Det som i én prosessordning er et spørsmål om god påtaleskikk, kan andre
steder være løst i loven selv. I den utstrekning prosessetiske prinsipper blir
lovfestet, blir det mindre bruk for å henvise til god påtaleskikk. Den føl-
gende fremstilling vil gi eksempler på det.

I det følgende skal jeg først komme med noen generelle synspunkter om
påtalemyndighetens utøvelse av sin myndighet, og dernest ta opp en del
spørsmål som reiser seg på de forskjellige trinn av forfølgningen. Det sier
seg selv at meninger om hvordan påtalemyndigheten bør opptre, har et sub-
jektivt innslag.

Jeg tar med etterforskingsstadiet, seiv om det stort sett er politiets om-
råde. Forholdet mellom påtalemyndighet og politi er ordnet forskjellig i de
enkelte land. I Norge er politimestrene og de øvrige juridiske embetsmenn
i politiet en del av påtalemyndigheten. I Sverige vet jeg dette er annerledes.
Disse forskjellene går jeg ikke inn på. Seiv om påtalemyndigheten, slik som
i Sverige, er helt skilt fra politiet, har den et overordnet ansvar for etter-
forskingen (förundersökningen).

Påtalemyndighetens utferdigelse av forelegg ser jeg i det følgende bort
fra. Det samme gjelder forholdet til fornærmede (målsäganden) og hans
erstatningskrav.

II. Prinsipielle utgångspunkter

Påtalemyndigheten har til oppgave å sørge for at lovovertredelser blir
etterforsket, og at det blir reagert mot den skyldige. Samtidig har den et
ansvar for at ingen uskyldig blir dømt og at skyldige ikke blir straffet for
hårdt. Meget av det som kan sies om utførelsen av oppgaven på forskjellige
trinn av rettergangen, er en anvendelse av noen generelle synspunkter. Jeg
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deler dem i tre. Oppgaven skal utføres (1) objektivt, (2) raskt og (3) hensyns-
fullt. Jeg skal utdype det med noen ord om hvert av disse punkter.

Rettergangen er ordnet som en partsprosess med en forsvarer til å vareta
tiltaltes interesser, og det blir naturlig en viss oppgåvefordeling mellom
påtalemyndigheten og forsvareren. Men det er ingen symmetri mellom
anklagerens og forsvarerens rolle. Mens forsvareren kan konsentrere seg om
det som tjener klientens sak, står det for oss som en selvfølge at påtalemyn-
digheten skal være objektiv. Den skal, for å bruke en gammelmodig vending,
sørge for at rettferdigheten skjer fyllest. Det skal ikke gå prestisje i å få en
tiltalt dømt, eller å få en streng dom. Fra USA hører vi eksempler på at
en anklager kan legge grunnlaget for en politisk karriere ved å være tøff
overfor kriminelle og oppnå domfellelse og strenge straffer i celebre tilfelle.
Dette er fremmed for nordisk rettsoppfatning. Er anklageren overbevist om
tiltaltes skyld, kan han være skuffet over dommen, men som noe personlig
nederlag bør han ikke betrakte det. Som det gjerne blir uttrykt: Påtalemyn-
digheten hverken vinner eller taper saker.

Det er påtalemyndighetens oppgave å sørge for at saken blir oppklart
og avgjort så raskt som mulig. Den vanligste synd i den offentlige forvalt-
ning er sendrektighet, og jeg tror det gjelder også innenfor strafferettspleien.
Det er objektivt sett et brudd på god påtaleskikk om en sak som er ferdig
etterforsket, blir liggende på anklagerens bord i ukevis eller månedsvis før
den blir avgjort, selv om det kan være vanskelig å rette noen personlig
bebreidelse mot tjenestemannen hvis arbeidsbyrden er blitt større enn han
kan makte. Påtalemyndigheten har ansvar for fremdriften av saken, og bør
også prøve å hindre at forsvarer og domstol forsinker saken unødig. Særlig
må sendrektighet unngås når siktede sitter i varetektsfengsel.

Det virker kanskje forbausende at jeg har nevnt hensynsfullhet blant
kravene til påtalemyndigheten. Strafferettspleien er en påkjenning for til-
talte og dem som står ham nær, og kan også være det for vitner og andre
som opptrer i saken. Dette er ikke til å unngå. Medfølelse med menneskelig
ulykke kan ikke holde påtalemyndigheten fra å oppfylle sin oppgave, men
den bør prøve å begrense denne menneskelige omkostningskonto så langt
det lar seg gjøre. Unødig hensynsløshet bør ikke forekomme, hverken overfor
tiltalte eller overfor andre impliserte. Menneskelige hensyn bør tas i betrakt-
ning ved bruk av varetektsfengsel og andre tvangsmidler, i forholdet til
massemedia, og til en viss grad også ved bevisførsel og prosedyre.

I de nordiske land er det neppe stor prinsipiell meningsforskjell om på-
talemyndighetens rolle. Jeg skulle tro at uenighet vil være begrenset til de-
taljer. Om jeg her tar feil, vil diskusjonen på juristmøtet vise.
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III. Etterforskingsstadiet

Kravet til påtalemyndighetens objektivitet gjelder i særlig grad på etter-
forskingsstadiet. Her står påtalemyndighetens og politiets maktapparat over-
for den enkelte som kommer i søkelyset. Det er en nærliggende fare at den
som har gjort seg opp en teori om forøvelsen, konsentrerer seg om det som
kan styrke teorien, og blir mer eller mindre blind for andre spor eller andre
forklaringer. Nyere prosesslover har vært oppmerksom på denne fare og
forsøkt å motvirke den. Den svenske RB 23:4 bestemmer således: »Vid för-
undersökningen skola ej blott de omständigheter, som tala emot den miss-
tänkte, utan även de som äro gynnsamma för honom beaktas och bevis,
som är till hans förmån, tillvaratagas.» En tilsvarende bestemmelse er tatt
inn i den norske straffeprosesslov av 1981 § 226. Begge lover bestemmer
også uttrykkelig at etterforskingen skal gjennomføres så raskt som mulig,
og slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe.

At etterforskingen er objektiv, er også i påtalemyndighetens egen inte-
resse. Påtalemyndigheten kan ikke være tjent med at det reises tiltale på
et mangelfullt grunnlag, som smuldrer opp når man kommer til hovedfor-
handlingen.

Formen for avhør, både rettslige og utenrettslige er blitt så utførlig
regulert i loven at det blir begrenset plass for utfyllende normer om »god
åklagarsed». Loven selv forbyr lureri og press. Det heter f.eks. i den norske
lov § 92 om avhøret av siktede (mistenkte): »Løfter, uriktige opplysninger,
trusler eller tvang må ikke brukes. Det samme gjelder midler som nedsetter
siktedes bevissthet eller evne til fri selvbestemmelse. Avhøringen må ikke
ta sikte på å trette ut siktede. Han skal gis anledning til å få sedvanlige mål-
tider og nødvendig hvile.» Det sies også uttrykkelig at siktede skal gis an-
ledning til å gjendrive de grunner som mistanken beror på, og anføre de
omstendigheter som taler til fordel for ham. Det omstridte spørsmål om bruk
av provokasjon og andre ukonvensjonelle etterforskingsmetoder, som sær-
lig har vist seg aktuelle i narkotikasaker, skal jeg la ligge.

På ett punkt er det en interessant forskjell mellom den tidligere og den
nye norske straffeprosesslov. Loven av 1887 var bevisst formet slik at det
ikke var nødvendig ved avhøret av siktede å gjøre ham oppmerksom på at
han ikke hadde plikt til å forklare seg. Etter hvert ble det følt utilfredsstillende
at man på denne måte kunne oppnå en forklaring som den siktede ikke ville
ha gitt hvis han hadde vært klar over sine rettigheter. I den nye lov er det
derfor sagt uttrykkelig at den siktede skal gjøres kjent med at han ikke har
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plikt til å forklare seg (§§ 90 og 233). For utenrettslig avhør var samme regel
innført tidligere (1968) gjennom bestemmelser i påtaleinstruksen. En ny opp-
fatning av prosessetikken har altså fått nedslag i lov og forskrifter.

Påtalemyndigheten bør også ellers sørge for at den siktede blir kjent med
sine prosessuelle rettigheter, f.eks. retten til forsvarer, og at han får mulig-
het for å bruke dem.

Et vanskelig spørsmål er hvor åpen man skal kreve at påtalemyndigheten
er overfor siktede og forsvareren. For sakens opplysning kan det være vik-
tig at siktede ikke på et tidlig tidspunkt får kjennskap til bevismaterialet,
og dermed mulighet for å tilpasse sin forklaring, rydde bevismidler av
veien eller påvirke vitner. På den annen side blir det ofte fremholdt fra
forsvarerhold at forsvareren har en legitim interesse i å komme inn i saken
før bevismaterialet er låst fast. Etter vår tidligere straffeprosesslov avgjorde
påtalemyndigheten fritt hva siktede og forsvareren skulle få vite, så lenge
etterforskingen var rent utenrettslig. Etter den nye lov § 242 skal mistenkte
og hans forsvarer gis adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter
såfremt det kan skje uten skade eller fare for etterforskingens øyemed eller
for tredjemann. Sier påtalemyndigheten nei, kan spørsmålet forlanges av-
gjort av retten.

Det kan hende at påtalemyndigheten er villig til å la forsvareren se doku-
mentene, men ikke den mistenkte. En del forsvarere hevder imidlertid uten
reservasjon at alt som de har kjennskap til, må de kunne la gå videre til
klienten. Det motsatte ville, sies det, bringe dem i en umulig stilling. Hvis
en forsvarer tar dette standpunkt, må han trekke den konsekvens at han
avstår fra innsyn i dokumentene hvis det er et vilkår fra påtalemyndigheten
at opplysningene ikke skal gå videre til mistenkte.

I vårt moderne samfunn stiller forholdet til massemedia påtalemyndig-
heten overfor vanskelige avveininger. Kriminalsaker har stor nyhetsverdi,
især hvis förbrytelsen er særlig grov eller den mistenkte har en fremtredende
sosial posisjon. Påtalemyndigheten vil derfor ofte være utsatt for stor på-
gang. Det kan være nødvendig å gi en offentlig orientering, men i betraktning
av den katastrofe som offentligheten kan bety både for den mistenkte og
andre, bør påtalemyndigheten vise stor tilbakeholdenhet, især så lenge skyld-
forholdet ikke er helt på det rene. I Norge er dette regulert i et rundskriv fra
riksadvokaten av 12. februar 1981. I rundskrivet er bl.a. nevnt at meddelelser
og opplysninger fra politiet eller påtalemyndigheten til offentligheten må
være strengt refererende og gitt i en nøktern form uten vurderende kom-
mentarer. Navn eller identitetsrøpende opplysninger må ikke gis uten i spesielt
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oppregnede tilfelle. Det må vises særlig varsomhet med opplysninger om
og innholdet i anmeldelser, før disse er undersøkt og nærmere prøvet.

Disse retningslinjer kan man si er en kodifisering av god påtaleskikk på
dette område. Men det forekommer nok at politiets meddelelser til offent-
ligheten har et innslag av forhåndsprosedyre for politiets syn på retts- og
bevisspørsmål. For noen år siden forekom et tilfelle hvor politiet holdt
pressekonferanse og forsikret at det var overbevist om at det hadde funnet
den rette mann, og at det senere ble oppklart at det var en helt annen som
var den skyldige. Den danske retsplejelov har i § 1016 a en regel om at ingen
som i embets medfør er beskjeftiget med en straffesak, må uttale seg utenfor
retten til offentligheten om skyldspørsmålet, så lenge saken ikke er pådømt
eller bortfalt. Jeg synes det er et godt prinsipp også i de land hvor det ikke
er fastslått i loven. Påtalemyndighetens syn fremgår av de skritt den företar,
f.eks. begjæring om fengsling eller reising av tiltale. Kommentarer som går
ut over dette, er stort sett av det onde.

Pressens kilder vil ofte være underordnede politifolk som med eller uten
vederlag gjør seg skyldig i indiskresjoner. Dette er ikke lett å hindre, og på
grunn av pressens rett til å dekke sine kilder, er det som regel vanskelig å
få brakt på det rene hvor opplysningene kommer fra. Men har påtalemyn-
digheten grunn til å tro at det foreligger et brudd på taushetsplikt innenfor
politiet, bør den ikke la det gå upåtalt hen. Lekkasjer fra politiet vil kunne
føre til at forsvareren finner grunn til å gå ut for å forsvare klientens inte-
resser, og dermed har man forhåndsprosedyren i pressen gående. Det fore-
kommer for øvrig at forsvarere påstår at lekkasjene kommer fra påtalemyn-
digheten seiv, og at hensikten med lekkasjene er å påvirke den offentlige
mening (og dermed også domstolene). Eksempel på slike påstander har vi
hatt i en meget omtalt og omdiskutert spionasjesak fra de senere år (Treholt-
saken).

I Norge har man i de senere år stått overfor den situasjon at politiet og
påtalemyndigheten ikke har maktet å etterforske alle anmeldte saker, selv i
tilfelle hvor gjerningsmannen er kjent og etterforskingen enkel. Riksadvo-
katen har anbefalt at man åpent vedkjenner seg denne situasjon, og i stedet
for å henlegge etter bevisets stilling henlegger sakene med den begrunnelse
at man ikke har den nødvendige kapasitet. Det er en henleggelsesgrunn som
straffeprosessloven ikke kjenner. Men det umulige kan ingen forlange, og
det eneste krav som god påtaleskikk stiller i denne situasjon, er at henleggelse
skjer etter objektive rettspleiehensyn og uten persons anseelse.
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IV. Avgjørelsen av tiltalespørsmålet

Utgangspunktet må være at tiltale ikke skal reises med mindre den som
har avgjørelsen, mener det foreligger bevis for mistenktes skyld som bør
holde i retten. At han personlig føler seg overbevist om vedkommendes skyld,
er ikke tilstrekkelig hvis han må erkjenne at det bevismateriale som kan legges
frem i retten, er for tynt.

Kan man komme det nærmere? Kan man f.eks. si at anklageren ikke
skal reise tiltale med mindre han føler seg så sikker at han selv ville ta ansvaret
for en fellende dom? Jeg tviler på om det er noen lykkelig formulering. Dette
også av den grunn at bevismaterialet aldri vil foreligge i helt den samme
form for domstolen under hovedforhandlingen som i de dokumentene som
påtalemyndigheten bygger på ved avgjørelsen av tiltalespørsmålet. Bevisene
kan etter den muntlige forhandling stille seg sterkere eller svakere enn ut
fra saksdokumentene. Det er en gråsone av tvil hvor det kan være rimelig
å forelegge saken for domstolen til avgjørelse. Det kan også forekomme
at saken har fått en slik omtale i massemedia at det av hensyn til tilliten
til rettspleien er en fordel at saken kommer til belysning i en offentlig retts-
sak. Er den mistenkte uskyldig, kan dette også være den beste mulighet til
å gi ham full oppreisning.

Hvis tvilen gjelder et rent juridisk spørsmål kan det være riktig å få
det avklart gjennom en domstolsbehandling, selv om påtalemyndigheten
føler seg usikker på hva som er den rette løsning. Særlig kan det være til-
felle hvis tiltalen ikke har et personlig infamerende preg. Den gjelder f.eks.
overtredelse av økonomisk reguleringslovgivning hvor tolkingen av lov eller
forskrifter er omstridt. Et ønske fra det offentlige organ som har ansvar
for håndhevingen av reglene, er av betydning, men ikke uten videre av-
gjørende. Det ville være dårlig påtaleskikk om påtalemyndigheten bare
betraktet seg som tjener for vedkommende kontrollorgan. Påtalemyndig-
heten har sitt selvstendige ansvar, og bør ikke reise tiltale på grunnlag av
en lovtolking som den selv ikke anser som holdbar.

Når en sak blir henlagt fordi beviset ikke er tilstrekkelig, er det hos oss
ikke vanlig at påtalemyndigheten gir noen begrunnelse for avgjørelsen,
bortsett fra det som ligger i formen »henlegges på grunn av bevisets stilling».
Dette har undertiden vært kritisert, fordi uttrykksmåten lett skaper en
forestilling om at det er grunn til mistanke. Det har imidlertid vist seg
vanskelig å finne en bedre form. Påtalemyndigheten innlater seg av gode
grunner nødig på å gradere grunnlaget for henleggelsen. Men hvis etter-
forskingen har vist at det ikke foreligger noe straffbart, bør det komme til
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uttrykk i formen for henleggelse. Det skjer også undertiden ved at saken
blir henlagt »fordi intet straffbart forhold foreligger», eller rent unntaksvis
ved en mer ut førlig begrunnelse.

Reglene om påtaleunnlatelse (tiltalefrafald, åtalseftergift), og den frihet
til skjønn som dette innebærer, varierer fra land til land. Det man kan si
generelt om utøvelsen av skjønnsmyndigheten, er neppe mer enn det jeg sa
om henleggelse på grunn av manglende ressursen Avgjørelsen må treffes
ut fra objektive rettspleiehensyn og uten persons anseelse. Det kan neppe
anses som akseptabelt å love en person påtaleunnlatelse hvis han er villig
til å forklare seg om medskyldige eller bakmenn. I England har en slik kron-
vitneordning gamle røtter, og i USA er avtaler av denne art et viktig middel
i opprullingen av organisert kriminalitet. Når dette skrives (november 1986)
diskuterer man i Vest-Tyskland et forslag om en tilsvarende ordning i ter-
roristsaker. Det lar seg vel ikke kategorisk utelukke at forholdene også i
vårt fredelige Norden kan utvikle seg slik at vi må alvorlig overveie å slå
inn på samme vei.

V. Forberedelse til hovedforhandling

Etter de nordiske prosesslover kan man si at åpenhet er et stikkord un-
der forberedelsen av hovedforhandlingen. Vitner og andre bevis skal ikke
komme som overraskelser for motparten under hovedforhandlingen. De
overraskelser som undertiden kommer, skyldes oftest at tiltalte eller vitner
gir andre forklaringer enn man etter etterforskingen hadde grunn til å regne
med. Det er de fredelige forhold i våre land som gjør denne gjensidige
åpenhet mulig. I mafiasaker i USA er det et stort problem for påtalemyn-
digheten å holde vitnene i live før hovedforhandlingen og hindre at de blir
likvidert etterpå. I TIME for 29. september 1986 er det opplyst at et eget
Federal Witness Security Program siden 1970 har hjulpet 4 889 vitner til
å flytte, skifte identitet og få nytt arbeid — noe som har kostet rundt 100 000
dollars for hver.

Påtalemyndigheten bør være generøs overfor anmodninger fra forsva-
reren om ytterligere bevisførsel, men vil forsvarerens ønsker føre til en
urimelig vidløftiggjøring av saken, kan påtalemyndigheten trygt overlate til
ham selv å sørge for at beviset blir ført.

Den tiltalte har rett til å velge forsvarer og til å skifte forsvarer, men
påtalemyndighetens ansvar for en rask fremdrift kan gi grunn til å motsette
seg ønsker fra tiltalte som vil føre til forhaling av saken. Tiltalte vil f.eks.
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kort før hovedforhandlingen skifte til en av de stjerneadvokater som har
sitt arbeidsprogram fullsatt for mange måneder fremover. Den endelige av-
gjørelse tilligger naturligvis retten.

VI. Hovedforhandlingen

1. I motsetning til det som gjelder i sivilprosessen, er det i straffesaker
bare den ene part, påtalemyndighetens representant, som holder innlednings-
foredrag. Den tillit som loven på denne måte har vist aktor, medfører store
krav til objektivitet. Innledningsforedraget skal begrenses til det som er nød-
vendig for formålet: Å gi retten den oversikt over saken som er nødvendig
for å følge med i bevisførselen. Påtalemyndighetens og tiltaltes standpunkt
skal presenteres, men noen prosedyre eller foregripeise av bevisførselen hører
ikke hjemme i innledningsforedraget. I Danmark er det ikke vanlig med noe
innledningsforedrag, bortsett fra jurysaker og særlig kompliserte saker.

Innledningen bør holdes i en form som gjør saken forståelig også for
de lege dommere. Straffelovens og straffeprosesslovens tekniske uttrykk,
som for jurister kanskje føles selvfølgelige, er ofte ubegripelige for den jevne
mann.

2. Det viktigste ledd i hovedforhandlingen er ofte tiltaltes forklaring.
Loven regulerer formen for avhøret nokså detaljert, men i tillegg kan det
stilles opp etiske eller etikettemessige normer. I sin eksaminasjon skal aktor
opptre høvisk, og bevare ro og verdighet seiv om han føler seg provosert.
Han skal gi tiltalte sjansen til å forklare seg i sammenheng før han fyrer løs
med sine spørsmål. Det hører til aktors oppgave å få frem indre motsigelser
i forklaringen eller uoverensstemmelser mellom forskjellige forklaringer som
tiltalte har gitt. Men ironi, aggresjon eller moralsk forargelse bør tiltalte
spares for under avhøret. Som den danske statsadvokat Hertz uttrykker det:
En anklager skal være seg bevisst at han ikke unødig forøker den ydmykelse
som det er for et menneske å stå som tiltalt i en rettssal.

For å kunne gjennomføre en effektiv eksaminasjon av tiltalte og vitner
kreves det at aktor har satt seg grundig inn i saken, og at han har en plan
for sin eksaminasjon. Han bør unngå kompliserte spørsmål, og heller gå
frem skritt for skritt. Til gjengjeld bør både forsvarer og dommer la ham
gjennomføre sin eksaminasjon uten avbrytelser. Det er vel og bra å unngå
stivhet og formalisme, men et avhør i en rettssal bør heller ikke få likhet
med en uorganisert samtale rundt kaffebordet. I praksis s vikter det i så måte
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av og til for alle parter. Vi kunne nok ha noe å lære av den disiplin i
eksaminasjonen som man kan iaktta i engelske rettssaler.

3. Et spørsmål som av og til kan melde seg, er avveiningen av hensynet
til den fullstendige belysning av saksforholdet og hensynet til andre verne-
verdige interesser. Er det aktors rett og plikt å gå hensynsløst på for å få
saken fullstendig belyst, eller kan menneskelige hensyn tilsi å gå skånsomt
frem? Bevisførsel som kan virke belastende for den det angår uten å være
av betydning for saken, er det klart at aktor bør avstå fra. Opplysninger
om tidligere straffbart forhold fra tiltalte bør således bare trekkes frem når
det er av betydning for avgjørelsen av skyld eller straff. Den norske praksis
etter den tidligere lov, med rutinemessig dokumentasjon av forstraffer, var
derfor kritisabel, selv om den hadde hjemmel i loven og bygget på lang
tradisjon. Den nye lov forutsetter at bevis for tidligere straffbart forhold
bare skal legges frem når det er av betydning for saken (§ 301,2. ledd). Etter
omstendighetene kan det også være grunn til å vise varsomhet med å gå inn
på forhold som nok kan ha en viss interesse for saken, men som det vil ha
uforholdsmessige skadevirkninger å trekke frem — det vil f .eks. bety en be-
lastning for tiltaltes ekteskap. Det er vanskeligere for forsvareren å føle seg
bundet av slike hensyn, f.eks. når det i en voldtektssak er spørsmål om
eksaminasjon eller bevisførsel om krenkedes seksuelle vandel.

4. Når man kommer til prosedyren, vil det være naturlig at det finner
sted en rollefordeling mellom aktor og forsvarer. Man kan ikke av aktor
kreve en slik objektiv oppsummering av bevisførselen som man i jurysaker
venter av rettens formann. Aktor må stort sett kunne konsentrere seg om
det som han mener tilsier fellelse, og overlate til forsvareren å trekke frem
argumenter for frifinnelse. Men det regnes for et godt prinsipp at aktor ikke
påberoper seg sin egen, personlige overbevisning om at tiltalte er skyldig.
Det er vekten av bevisene han skal prosedere på, ikke sin egen intuisjon.
Er aktor på enkelte punkter i tvil om beviset er tilstrekkelig, bør han ikke
legge skjul på det. Finner han at det ville være uforsvarlig å domfelle på
det bevis som er kommet frem, bør han nedlegge påstand om frifinnelse.

5. Aktor bør ikke nedlegge påstand om en straff som er strengere enn
han seiv på bakgrunn av gjeldende praksis finner forsvarlig. Han skal ikke
som en kjøpmann i Østens basarer regne med en rommelig prutningsmargin.
Men innenfor det område hvor det er plass for meningsforskjell, bør han
holde seg i overkant. Domstolen må foreta sin egen vurdering. Det vil være
uheldig om publikum får inntrykk av at den kritikkløst følger påtalemyn-
digheten. At retten går noe under påstanden, vil ingen finne påfallende. At
den ilegger strengere straff enn påstått, vil vekke mer oppmerksomhet, og
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lett oppfattes slik at enten har påtalemyndigheten vært for snill eller retten
har vært for streng. Det er neppe heldig om dette skulle forekomme ofte.

VIL Rettsmidler

Finner påtalemyndigheten at tiltalte er frifunnet med urette, eller at
straffen er altfor mild, står den overfor spørsmålet om den skal prøve å få
feilen rettet ved bruk av rettsmidler.

Det er vanskelig å stille opp normer om dette. Påtalemyndigheten bør
føle et visst ansvar for likformighet og konsekvens i rettspleien, men det
vil ikke si at den skal forsøke å få rettet enhver avgjørelse den er uenig i.
Både tidsmomentet og arbeidsbelastningen for påtalemyndighet og domstoler
kan tale for å la det bli med den avsagte dom. Feilens art er her av betyd-
ning. En frifinnelse på grunn av bevisbedømmelsen vil det sjelden ha noen
prinsipiell interesse å få overprøvet. Unntak kan forekomme, særlig hvor
saken har fått stor publisitet. En uriktig lovanvendelse kan det være større
grunn til å få rettet på. Her kommer hensynet til lik behandling for loven
og til presedens virkninger for fremtiden ster kere inn. Med hensyn til straff-
utmålingen bør påtalemyndigheten etter min mening nøye seg med å angripe
dommen når den representerer et klart avvik fra gjeldende norm. Noen
millimeterrettferdighet bør man ikke ha ambisjoner om.

Skulle jeg våge en dom om forholdene i mitt eget land, ville jeg si at
påtalemyndigheten etter min smak heller bruker rettsmidler for meget enn
for lite. Særlig gjelder det i mindre straffesaker (forseelsessaker), hvor kom-
petansen til å angripe dommen ligger hos politimesteren. Det har forekom-
met ikke så sjelden ved studiet av slike saker at jeg har tenkt at her burde
politimesteren heller ha resignert enn å sette rettsmiddelapparatet i sving.

Kommer påtalemyndigheten på grunn av senere opplysninger til at en
fellende dom er uholdbar, må den derimot ha plikt til å ta skritt for å få
brakt dommen ut av verden.
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