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Merknader til tiltaltes anmodning om å møte til videolink
Det vises til brev fra tiltaltes forsvarer advokat Vetle Andre Mitchell Jensen datert 19.11.2021, hvor
det anmodes om at tiltalte kan møte til ankeforhandling ved Gulating lagmannsrett berammet til
02.12.2021 via videolink fra sitt oppholdssted i Storbritannia. Dette begrunnes med at tiltalte er
forhindret fra å møte personlig til ankeforhandlingen.
Forsvarer anfører flere grunnlag for at tiltalte ikke kan reise til riket for ankeforhandlingen. Det vises
til at han vil kunne bryte vilkårene for fremsatt søknad om asyl i Storbritannia, at han mangler
økonomiske midler til hjemreisen, og endelig at tiltalte er utvist fra riket med det til følge at han
risikerer straff ved retur til Norge.
Etter påtalemyndighetens syn bør tiltaltes anmodning ikke etterkommes. Det baseres på at tiltalte
ikke antas å ha gyldig grunn for fravær, sml. straffeprosessloven § 336 første ledd.
Herunder vises det til at tiltalte valgte å forlate riket og søke asyl i Storbritannia, til tross for at han
hadde anke til behandling. Han var da klar over at han ved å forlate riket ville kunne få problemer
med å returnere på grunn av gjeldende innreiseforbud. Et gjeldende innreiseforbud kan man
imidlertid etter søknad til Utlendingsdirektoratet få midlertidig opphevet, for eksempel i forbindelse
med rettsoppmøter el. Det forutsettes at tiltaltes forsvarer ville kunne ha bistått tiltalte med dette
uten politiets medvirkning.
Hva gjelder anførte problemer knyttet til søknadsprosessen i Storbritannia ved reise til Norge, er
dette påregnelige følger av tiltaltes handlemåte. Tiltalte hadde tålt opphold i riket frem til han selv
valgte å reise, slik han kunne ha valgt å vente med til ankesaken var ferdig behandlet.
I alle tilfeller anses det ikke som forsvarlig å gjennomføre ankeforhandling med tiltalte via videolink.
I denne saken står tiltaltes forklaring helt sentralt som bevismiddel. Videre vil det bli benyttet tolk.
Under ankeforhandlingen er det av avgjørende viktighet å kunne foreta en utspørring av tiltalte
personlig i samme lokale, og at tolken og tiltalte befinner seg på samme sted for best mulig
kommunikasjon.
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Ellers gjøres Lagmannsretten oppmerksom på at tiltalte har besvart stevning til ankeforhandlingen
berammet til 03.02.2021, men at han ved en inkurie ikke er stevnet i samsvar med
straffeprosessloven § 335 første ledd. Påtalemyndigheten vurderer derfor saken slik at tiltalte ikke er
lovlig stevnet.
Inkurien ble oppdaget av påtalemyndigheten i forbindelse med besvarelsen av Lagmannsrettens brev
av 22.11.2021. Det arbeides i skrivende stund med å forkynne stevning for tiltalte som er i samsvar
med straffeprosessloven § 335 første ledd.

Med hilsen
Kristoffer Buchholz Johannessen
Politiadvokat
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