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Fox-30 kjører ordenspatrulje i Oslo lørdag kveld. På Drammensveien stanser de en
sportsbil med skiltene opp-ned. Politibetjent Torvaldsen ber fører om vognkort og
førerkort. Når han spør hvem som eier bilen, svarer en av ungdommene: "Det har
ikke du noe med! Vis meg hjemmelen." En irritert Torvaldsen beordrer ungdommene
ut, henter en lommelykt og lyser rundt i bilen. Han åpner midtkonsollet, titter gjennom
en bunke papir som han finner i hanskerommet og åpner bagasjerommet.
 

Oppgave 1: Har Torvaldsen rettslig adgang til å se seg rundt i bilen på denne
måten? Hvorfor er kunnskap om sporvalg viktig?

 
Senere samme kveld, på sjøsiden av Oslo S, observerer patruljen en Ford Granada.
En kjenning fra rusmiljøet, Espen, går bort til bilen. Bakvinduet rulles ned, og "noe"
utveksles. Torvaldsen gir ordre om at Espen og alle i bilen "skal sjekkes". I
Granadaen er det tre ungdommer. Per er sjåfør, Trine sitter i passasjersetet, Pål
sitter i baksetet. Torvaldsen tar Trine til side og sier at han mistenker henne for
medvirkning til salg av narkotika. Trine har store pupiller og virker ruset. Hun forteller
at Pål leverte en bunke sedler til en for henne ukjent fyr, og at dette kom helt
overraskende på henne. Espen, Per og Pål benekter alle at det har funnet sted noe
straffbart. Det gjøres ingen funn av narkotika, men på Espen finner patruljen NOK
70.000 i kontanter.
 

Oppgave 2: Hvilke tvangsmidler kan være aktuelle å bruke mot Trine, og hva
er i så fall de/t rettslige grunnlag/ene?

 
Politiadvokat Hansen gir en muntlig ransakingsbeslutning på Storgata 99, hvor Pål
har folkeregistrert adresse. Fox-30 tar med seg Pål og setter kursen. Plutselig sier
Torvaldsen: "Trine sier at du leverte en bunke sedler til Espen. Hvis du forklarer deg
om pengene, kan Trine gå fri." Pål blir satt ut. Han har et godt øye til Trine. Etter å ha
summet seg, bekrefter han å ha gitt Espen en større pengesum. "Gjaldt en
motorsykkel-greie", sier Pål. Torvaldsen fortsetter å stille spørsmål. Pål føler seg
presset, og sier til slutt: "Jeg kommer aldri til å bekrefte det i avhør, men greia er at
jeg skyldte Espen NOK 70.000. Gjaldt 1 kilo hasj." På adressen ringer patruljen på
dørklokka. En forskrekket person med bustet hår titter ut av vinduet, og blir borte.
Torvaldsen banner, og roper til makkeren at "nå dumpes hasjen i doen!" Patruljen slår
inn døra. På innsiden står en forfjamset Peder, som forklarer: "Vi er tre som har hvert
vårt rom, pluss et fellesrom. Bjarne låser alltid sin dør. Pål og jeg surrer rundt!"
Torvaldsen beslutter at hele leiligheten skal ransakes. Peder svarer "ok" når
Torvaldsen spør om det er greit at de tar "en kikk på rommet hans". Rommet til
Bjarne er låst, og her må patruljen ødelegge låsen for å komme inn. Det gjøres ingen
funn av narkotika, brukerutstyr eller penger på adressen.
 

Oppgave 3: Kan patruljen ta seg inn i leiligheten med makt og ransake alle
rommene? Hva er i så fall de/t rettslige grunnlag/ene?

 
Torvaldsen blir oppringt av etterforsker Bang, som forteller at politiet mistenker Peder
"for å være en bakmann i en lukket ring med voksne som på nettet utgir seg for å
være ungdommer, og som får jenter helt ned i 12-13 års alderen til å kle av seg foran
kamera. Nakenbilder distribueres." Han legger til at Peder for noen måneder siden
var siktet for produksjon av barnepornografi. Saken ble henlagt etter bevisets stilling.
Når Torvaldsen forteller at det står en påskrudd PC på rommet til Peder, blir Bang
helt i fyr og flamme. "Ta med PCen inn. Og sørg for at den ikke går i lås.
Ransakingsbeslutning, ferske spor, avverge nye overgrep. Dette er jo julaften og
nyttårsaften på en gang!"
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Oppgave 4: Har patruljen rettslig adgang til å ta med PCen inn på politihuset
og undersøke innholdet? Hva er i så fall de/t rettslige grunnlag/ene?

 
Fox-30 kjører Pål inn til sentralarresten. "Innbringelse" sier Torvaldsen under
inkvirering. "Vi slipper ham etter avhøret." Etter en halvtime på glattcelle tas Pål inn
på et avhørsrom, hvor han gjøres kjent med rettighetene sine. Torvaldsen går rett på
sak, og ber Pål forklare seg om salg av 1 kilo hasj. Pål får pustevansker og farer
opp: "Vi hadde en avtale. Og jeg har aldri sagt noe om salg. Jeg skal knuse trynet
ditt, jævla purkefaen!" Situasjonen roer seg, men nå nekter Pål å forklare seg. Han
ber Torvaldsen ringe advokat Trulsen. Torvaldsen svarer: "Sorry, går ikke. Trulsen
representerer Espen, åpenbar interessekonflikt mellom dere to. Du har rett til å nekte
å forklare deg, men det vil i så fall bli brukt mot deg." Torvaldsen leser opp
straffeprosessloven § 93 annet ledd og viser til riksadvokatens rundskriv 2/2016 om
politiavhør punkt 4.3, før han tilføyer: "Hvis du er samarbeidsvillig, skal jeg droppe å
anmelde deg for trusler mot offentlig tjenestemann."
 

Oppgave 5: Redegjør for objektivitetsprinsippet, og gi en vurdering av
Torvaldsens opptreden under avhøret i lys av dette prinsippet. Kan Påls
opplysninger om 1 kilo hasj brukes mot ham under etterforskingen?
 
Alle oppgaver skal besvares.
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