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Sensorveiledning politi og påtalerett høst 2021 

Reidar Bruusgaard 

1. Innledning 
Dette er en hjemmeeksamen over fire timer med tilgjengelige hjelpemidler. Eksamensformen gir 
visse fordeler, men kan også bidra til unødig tidsbruk, ikke minst i forbindelse med lesing på nettet. 
Oppgaven inneholder relativt mange spørsmål og problemstillinger, og det er en utfordring å 
disponere tiden godt. Kandidatene utfordres innen praktisk etterforskings- og ordensjuss, og skal 
dokumentere grunnleggende forståelse om hvilket rettslig spor man befinner seg i, samt evne å 
anvende ulike tvangsmidler på faktiske situasjoner.  

På generelt grunnlag bør det gis uttelling for følgende elementer: 

- Finne riktige hjemler. 

- Å vurdere om vilkårene for å anvende bestemmelsen er oppfylt.  

Dette omfatter både tolking og subsumsjon. 

- Finne frem til aktuelle tiltak, og vurdere hva som er lovlig/hensiktsmessig.  

I flere av oppgavene vil kravet til forholdsmessighet stå sentralt. 

Erfaringsmessig vil kandidatene lese oppgaveteksten ulikt og legge inn forutsetninger som ikke 

nødvendigvis er tilsiktet. Det bør ikke trekkes for dette hvis de finner de sentrale hjemlene og 

anvender dem på situasjonen.  

Vanskelighetsgraden i spørsmålene er varierende. De tre første spørsmålene bør kunne besvares 

tilfredsstillende med utgangspunkt i pensum. Spørsmål fire og fem inneholder problemstillinger som 

er noe mer krevende. Kandidater som har lest mer enn obligatorisk pensum kan honoreres. 

Riksadvokatens brev 9. april 2021 gir god veiledning om gjeldende rett, spesielt for oppgave to. Det 

er i oppgave fem henvist til riksadvokatens rundskriv 2/2016 om politiavhør. 

2. De enkelte spørsmålene 

2.1 Sporvalg 

Studentene bør raskt slå fast at det å ta seg inn i en personbil uten samtykke krever hjemmel i lov. 

Aktuelle hjemmelsgrunnlag skal drøftes. Både straffeprosesslovens ransakingshjemler og politilovens 

visitasjonsbestemmelser bør omtales.  

Tvangsmiddelbruk etter straffeprosessloven må som kjent fylle et saklig etterforskingsformål, jf. 

straffeprosessloven ("strpl") §§ 224 og 226. Ved tvangsmiddelbruk stilles strenge krav til hva 

mistanken gjelder, og til klargjøring av formålet med etterforskingsskrittet. De gode kandidatene vil 

problematisere grensen mellom lovlig observasjon og straffeprosessuell ransaking. Det er neppe 

tvilsomt at Torvaldsen går lenger enn den handlefriheten som ligger i politiets alminnelige 

observasjonsadgang. Kompetansereglene bør nevnes, også for det tilfellet at kandidaten ganske raskt 

slår fast at man er i det polisiære sporet. Torvaldsen har tid og anledning til å avklare spørsmålet om 
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straffeprosessuell ransaking med jourhavende jurist.  Kandidatene bør konkludere med at Torvaldsen 

ikke befinner seg i etterforskingssporet og at vilkårene for ransaking ikke er tilstede. 

Kandidatene bør lande på at patruljen befinner seg i det polisiære sporet. Den mest nærliggende 

hjemmelen er politiloven ("pl") § 7 nr 3. Med utgangspunkt i denne bør kandidatene drøfte 

alternativet "visitere person eller kjøretøy". Politiet kan anvende makt når det foreligger en 

inngrepshjemmel som åpner for det, og det er nødvendig og forsvarlig, jf pl § 6 fjerde ledd. Skilter 

påskrudd opp-ned vil i høyden medføre et forelegg. Bruk av makt står sentralt i pensum. 

Sondringen mellom etterforskning og annen politivirksomhet er viktig i flere henseender i det det 

blant annet angir: 

 hvem som har ansvar og instruksjonsmyndighet 

 hvilke regelsett som styrer virksomheten 

 tilgang til metoder og tvangsmidler 

2.2 Bruk av tvangsmidler mot Trine 

Grunnvilkårene for tvangsmiddelbruk etter straffeprosessloven – kriminalitetskrav og mistankekrav – 

forutsettes godt kjent. Det samme gjelder det generelle kravet til forholdsmessighet i strpl § 170a. 

Antageligvis vil utfordringen for kandidatene særlig knytte seg til skjønnsutøvelsen. Å ta stilling til 

bruk av eventuelle kroppslige undersøkelser vil nok av mange oppleves som krevende. 

Det forutsettes at kandidatene finner frem til strpl § 171, og diskuterer vilkårene for pågripelse. 

Hvorvidt kandidatene knytter pågripelsen til narkotikasalg, narkotikaheleri eller heleri, er ikke 

avgjørende. Spørsmålet som bør identifiseres og drøftes, er om Trine kan siktes for å ha hatt en 

straffbar medvirkningsrolle. Mistanken er ikke like sterk mot henne som den er mot eksempelvis Pål, 

som satt i baksetet hvorfra "noe" ble utvekslet, men samtidig satt hun i bilen. Konklusjonen er ikke 

avgjørende. Etter at grunnvilkåret er diskutert, bør kandidatene berøre de spesielle vilkårene, særlig 

bevisforspillelse. Kandidatene må også innom spørsmålet om ransaking basert på 

siktelsesgrunnlag/ene de har funnet frem til. 

Dernest bør kandidatene vurdere pågripelse og ransaking av Trine basert på at hun fremstår som 

ruset.  

Flinke kandidater vil diskutere om det er adgang til kroppslig undersøkelse, strpl § 157. 

Riksadvokaten har i brev 9. april 2021 slått fast at det ikke skal gjennomføres tvungen 

rusmiddeltesting (blod eller urin) for å bekrefte mistanken om bruk alene. Det kan imidlertid ikke 

forventes at kandidatene kjenner til dette brevet. 

Kandidatene må fortløpende vurdere om pågripelse, ransaking og kroppslig undersøkelse fremstår 

som forholdsmessig, jf. § 170a. I praksis må det foretas en avveining av fordelene som søkes 

oppnådd mot ulempene ved det aktuelle inngrepet. Det kan rimeligvis ikke skje uten bevissthet om 

formålet med inngrepet. 

De beste kandidatene bør diskutere kompetansespørsmålet. Ved pågripelse ligger 

primærkompetansen hos påtalemyndigheten jf strpl § 175 første ledd. Kandidatene må vurdere om 

hasteelementet tilsier at patruljen kan foreta pågripelse av de fire uten slik forutgående godkjenning, 

jf. strpl § 176 første ledd. I den første fasen, når politiet aksjonerer mot Granadaen og ungdommene, 
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foreligger et hasteelement. Bruk av tvangsmidler etter at politiet har pågrepet ungdommene og fått 

kontroll over situasjonen, bør avklares med påtalansvarlig jurist. 

2.3 Ta seg inn i leiligheten og ransake alle rommene 

I den aktuelle saken har patruljen fått ransakingsbeslutning av politiadvokat Hansen. Spørsmålene 

som skal identifiseres og drøftes, knytter seg til selve gjennomføringen og omfanget av ransakingen. 

De beste kandidatene finner frem til strpl § 201 og drøfter om patruljen hadde adgang til å ta seg inn 

i leiligheten med makt basert på en antagelse om at en ukjent person var i ferd med å kvitte seg med 

bevis/hasj. Relevante momenter er særlig sakens alvor, hasteelementet, holdepunkter for at bevis 

ble fjernet og tid på døgnet.  

Det andre hovedspørsmålet gjelder ransaking av de ulike rommene. Rommet til Pål kan utvilsomt 

ransakes. Formålet med å ransake i Storgata 99 er nettopp å finne bevis eller gjenstander som 

relaterer seg til det han er siktet for, se strpl § 192 første ledd "… hans bolig, rom eller 

oppbevaringssted". Men hva med fellesrommet og rommene til Peder og Bjarne? Her bør 

kandidatene gå konkret til verks. De som ikke sondrer mellom de ulike rommene bør trekkes 

vesentlig. Fellesrom vil naturlig omfattes. Derimot er det ingenting i faktum som underbygger at Pål 

har hatt tilgang til eller oppbevarer ting i rommet til Bjarne. Etter strpl § 192 tredje ledd kan 

ransaking skje hos andre enn mistenkte når det er "særlig grunn til å anta at (…) det der kan finnes 

bevis eller ting som kan beslaglegges", jf. nr. 3. Kravet til skjellig grunn til mistanke gjelder også i slike 

tilfeller. En viktig forskjell fra ransaking mot mistenkte er likevel at det stilles skjerpede krav til 

tvangsmiddelets utsikter til å fremskaffe relevant bevis, i praksis sannsynlighetsovervekt, se Rt-1999-

806 (s 806). Kandidatene bør konkludere med at dette rommet ikke omfattes av politiadvokatens 

beslutning. Hva kandidatene kommer til om rommet til Peder er ikke like opplagt. Konklusjonen er 

ikke avgjørende, men samtykket bør problematiseres.  

Den gode kandidaten vil se at patruljen, etter at de har tatt seg inn og fått kontroll med situasjonen, 

har tid og anledning til å kontakte politiadvokaten og be om en presisering av hvilke rom som skal 

ransakes. 

2.4 Beslag og ransaking av PC 

Spørsmålet i oppgaven er todelt (beslag og ransaking).  

Den gode kandidaten vil problematisere betydningen av eventuelle formfeil ved ransakingen av 

rommet til Peder. Dette er et krevende spørsmål for kandidatene å besvare. De som får frem at feil 

fra politiets side i forbindelse med en ransaking ikke nødvendigvis utelukker videre bruk av 

materialet i etterforskingen, bør honoreres.  

Kandidatene må finne frem til det rettslige grunnlaget for å beslaglegge PCen, strpl § 203. Her er det 

viktig at kandidatene husker at bakgrunnen for at patruljen er på adressen, er siktelsen mot Pål. Det 

er ingenting i faktum som underbygger at Pål er formell eller reell eier av PCen. Skal denne 

beslaglegges, må det etableres et nytt og selvstendig grunnlag som retter seg mot Peder. Spørsmålet 

bør forelegges ansvarlig påtalejurist. Opplysningene fra Bang vil selvsagt stå sentralt i den materielle 

vurderingen. Kandidater som ukritisk kommer til at politiadvokat Hansens muntlige beslutning om 

ransaking av Storgata 99 sammenholdt med strpl § 206 første ledd hjemler beslag av PCen, har ikke 

sett det sentrale poenget i oppgaven, og bør trekkes for dette.  
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Spørsmålet om ransaking av PCen, er relativt krevende. Tematikken er ikke omhandlet i pensum, selv 

om både beslag og ransaking som sådan forutsettes kjent. Det kan derfor være krevende for 

kandidatene å få noe substansielt ut av drøftelsen. Det at patruljen tar med PCen inn på politihuset, 

innebærer et formelt beslag av gjenstand. Beslaget skal opprettholdes av påtaleansvarlig, jf. strpl § 

206 annet ledd. Innholdet vil normalt bli sikret ved en speilkopi uten at det er behov for egen 

beslutning om dette, se Rt-2013-968 avsnitt 25. Sikringsfilen anses etter rettspraksis som et 

realbeslag og ransakingsobjekt. For å gjøre undersøkelser av innholdet kreves en beslutning om 

ransaking. Her gjelder de vanlige kompetansereglene. Beslutningen om beslag rekker altså ikke 

lenger enn til å sikre innholdet. Kandidater som ser dette, utmerker seg. 

2.5 Objektivitetsprinsippet og avhør 

Oppgaven inneholder mange problemstillinger. I tillegg må kandidatene evne å se faktum i spørsmål 

tre og fem i sammenheng. Det bør ikke forventes veldig dyptpløyende drøftelser. Påtaleinstruksen 

kapittel 8 inneholder bestemmelser som den gode kandidat vil knytte til enkelte av drøftelsene. 

Objektivitetsprinsippet er forankret i EMK artikkel 6 og nedfelt i straffeprosessloven §§ 226 tredje 

ledd og 55 fjerde ledd. Prinsippet står sentralt ved all straffesaksbehandling. De beste kandidatene 

bør få frem at prinsippet er i endring/utvidelse, og at det i dag forventes at 

påtalejurist/tjenesteperson i alle faser av en straffesak aktivt påser at prinsippet etterleves. Dette 

gjelder også i tilfeller hvor siktede har forsvarer, og også i situasjoner hvor siktede i utgangspunktet 

bør være i stand til å ivareta egne interesser. Torvaldsen skal påse at politiavhøret legges opp på en 

måte som klarlegger både det som taler for Påls skyld og uskyld. Han skal opptre objektivt og bidra til 

sakens rette opplysning. Påls rettigheter skal ivaretas, og det skal ikke forekomme trusler, 

halvsannheter eller andre omstendigheter som kan bidra til å skape usikkerhet hos Pål.  

Er samtalen i politibilen mellom Pål og Torvaldsen rettslig sett å anse som et avhør? Grensen mellom 

innledende samtaler og avhør omtales i avhørsrundskrivet under kapittel I. Torvaldsen er den aktive 

part i samtalen med Pål, og mye taler for at Pål skulle vært gjort kjent med sine rettigheter og hva 

han er siktet for i god tid før han kom med opplysningene om hasjen.  

Hvilken betydning har det at Pål ikke er gjort kjent med sine rettigheter? Kan Påls opplysninger 

brukes som bevis under etterforskningen? Bevis som er ervervet på en ulovlig eller kritikkverdig 

måte, eksempelvis ved at avhørte har fått manglende informasjon, risikerer å avskjæres eller tillegges 

mindre vekt. Riksadvokaten har i brev av 22. februar og 2. juli 2010 gitt direktiver om politiets 

informasjonsplikt og også om bruken av politiforklaringer som bevis i retten i tilfeller hvor det ikke er 

gitt tilstrekkelig informasjon om fritaksretten. Det er henvist til disse brevene i rundskrivet om 

politiavhør, men gitt tidspresset på eksamen kan det ikke forventes at kandidatene rekker å finne 

frem til og/eller sette seg grundig inn i disse.  

I tillegg til disse spørsmålene, som oppgaven inviterer kandidatene til å besvare, åpner 

oppgaveteksten også for at de beste kandidatene kan omtale øvrige problemstillinger, kort omtalt i 

det følgende. 

Torvaldsens utsagn om "innbringelse" under inkvirering er positivt feil, dette er åpenbart ikke en 

innbringelse etter pl §§ 8 og 9. Pål er pågrepet og siktet etter straffeprosessens bestemmelser.  
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Kan Torvaldsen nekte Pål å snakke med advokat Trulsen? Det følger av strpl § 94 første ledd at Pål 

har rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken. I tilfeller hvor det er 

flere siktede som har motstridende interesser, åpner strpl § 95 fjerde ledd for at de kan nektes å 

bruke samme forsvarer. Pål har da rett til å velge en annen forsvarer. Denne rettigheten skal han 

gjøres oppmerksom på. 

Strpl § 93 annet ledd gjelder etter sin ordlyd rettslige forhandlinger. Her kan det ikke forventes mye 

av drøftelsene. For påtalemyndigheten og politiet vil et rundskriv fra riksadvokaten være å anse som 

en ordre. Det skal likevel alltid foretas en konkret vurdering, det skal være notoritet om 

beslutningen, og kompetansen er lagt til påtaleansvarlig jurist. Kandidater som ser at det er et 

spenningsforhold mellom retten til å nekte å forklare seg og det å bevismessig bruke dette mot 

siktede, viser en dypere innsikt som bør honoreres. 

Torvaldsens utsagn om å droppe anmeldelse i bytte for en forklaring skal ikke forekomme. 

3. Karaktersetting 
Det er vanskelig å si noe helt klart om hva som skal kreves for de ulike karakterene, som på vanlig 

måte må bero på en helhetsvurdering. Demonstrering av god oversikt over sentrale hjemler og 

sentrale prinsipper, sammen med selvstendighet og fornuftige drøftelser, må honoreres. De første 

tre oppgavene er hentet fra sentrale deler i pensum, og her må det forventes at kandidatene evner å 

finne både hjemmelsgrunnlag og foretar gode drøftelser. De to siste oppgavene er noe mer perifere 

ift pensum, noe karaktersettingen bør speile. 

Oppgaveteksten er relativt omfattende, og inneholder enkelte vanskelige spørsmål, men er samtidig 

utformet på en måte som tilsier at alle bør kunne svare noe på samtlige spørsmål. Underspørsmålene 

teller i utgangspunktet likt, men det bør ikke trekkes vesentlig dersom enkelte drøftelser er relativt 

knappe. Dette gjelder særlig spørsmål fem. Også her bør kandidatene imidlertid evne å identifisere 

de rettslige grunnlagene og problemstillingene. 

Sensorveiledningen er utformet uten å ha lest noen besvarelser.  

 

Båtstø, onsdag 7. juli 2021 

Reidar Bruusgaard 

 


