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Gjenåpnet 197 straffesaker
** Eks-etterforsker: Justismord oppklares oftest av amatører og privatetterforskere

FRI MANN: Ett år etter sin død i 2005 ble døvstumme Fritz Moen endelig frikjent for to drap, begått i Trondheim på slutten av 1970-tallet. Han sonet til sammen 18 og et
halvt år. Her er han avbildet med sin advokat John Christian Elden etter frifinnelsen i 2004. Foto: Mattis Sandblad
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De siste 10 årene er 197 straffesaker gjenåpnet. To
tredjedeler av dem endte med frifinnelse.
annonse
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Den mest kjente er saken mot Fritz Moen, som i 2006
ble endelig renvasket for to drap.
Årlig bringer påtalemyndigheten mellom 25000 og 30000 straffesaker inn for
norske domstoler.
Siden Kommisjonen for gjenopptagelses av straffesaker ble opprettet i 2004
har de behandlet 1675 begjæringer om gjenåpning. 15 prosent av
begjæringene er tatt til følge. Det betyr at 1455 av sakene er avvist.

Siste saker fra Innenriks
Trond Giske: Giske-fløyen er en mediakonstruksjon
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Gjenåpnet 197 straffesaker
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1 av 3 ofre venter med å anmelde
I dag, 06:07

KrF vil gi gratis spiral til 16-åringer
I dag, 04:55

Livsfarlig lek på toglinje i Kongsvinger

Ikke alle er like imponert over antallet. Tidligere Kripos-etterforsker John
Chr. Grøttum, som leder Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet, er
klar i sin tale:
- I Norge oppklares ikke justismord av offentlige aktører, som politi eller
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Safari-strømsparing
Klikk for å starte Flash-programtillegget

påtalemyndighet: Justismord oppklares oftest av amatører og
privatetterforskere.
Med åpent sinn
Leder for gjenopptagelseskommisjonen, Helen Sæter fastslår i kommisjonens
årsrapport at det er viktig for kommisjonen å bestrebe seg på å forvalte det
samfunnsoppdrag den har fått ved å gå inn i hver enkelt sak med grundighet
og åpent sinn for å undersøke om det er grunn til å prøve saken på nytt.
Hun har ledet kommisjonen siden Janne Kristiansen gikk av i 2009 for senere
å bli PST-sjef.
Blant de 19 øvrige som har gjort tjeneste, eller fortsatt sitter i kommisjonen, er
kjente forsvarsadvokater som Erling O. Lyngtveit, Harald Stabell og Benedict
de Vibe, i tillegg til Øystein Mæland som måtte gå av som politidirektør etter
Gjørv-kommisjonens knusende kritikk av norsk politi.

Grøttum er heller ikke enig med påstanden
om at disse «med grundighet og
engasjement har skjøttet det verv de har
påtatt seg».
- Det er en sannhet med modifikasjoner. Det
med selvstendighet og engasjement kan nok
forsvares, fordi den enkelte utreder legger
frem saken for kommisjonens medlemmer
med en innstilling. Det skjer etter at samme
utreder/jurist alene har foretatt
undersøkelser i saken. Hvor objektiv er man
i den sammenheng? spør Grøttum.
Vold og trusler
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ANNONSE: Specsavers

LEDER: Helen Sæter leder
Gjenopptakelseskommisjonen. Foto: Trond
Solberg

Gjenopptakelseskommisjonen har gjort opp status for sine 10 første år:

Hvilken ansiktsform
har du?
Slik finner du briller som passer.

Der fremgår det at 25 prosent av innkomne saker ikke er tatt til følge, mens
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10 prosent er forkastet av en samlet kommisjon. Halvparten er forkastet av

Mest lest fra Nyheter

leder og nestleder.

Fem døde i Chile etter kraftig
jordskjelv

Vold- og trusler utgjør de fleste av sakene, med 487, hvorav kommisjonen har
gjenåpnet 45 av disse. 64 av 317 personer som er dømt for
vinningsforbrytelser har fått oppfylt sine ønsker om å få sine saker prøvd på
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nytt for domstolene.

355

2

Radioprofil blogger om livet som
voldsoffer

I fjor ba 152 begjærte domfelte, hvorav 13 kvinner, om gjenåpning. Av 132
realitetsvurderte saker besluttet kommisjonen å gjenåpne 15.
Disse sakene gjaldt domfellelse for henholdsvis voldtektsforsøk, seksuell
omgang med mindreårig, kjøring i påvirket tilstand, legemsfornærmelse,
tyveri, skremmende opptreden, fartsovertredelser, grovt ran, voldtekt av
bevisstløs person og omsorgssvikt.
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Avslutter søket etter to menn i
styrtet mikrofly
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Tolvåring død i Vestfold

Trodde du på at Carlsen spiller
sjakk-VM på oljeplattform?

Dersom kommisjonen beslutter at en avgjørelse skal gjenåpnes, skal saken
henvises til ny behandling ved en domstol som er sideordnet den domstol
som traff avgjørelsen.
De viktigste grunnene til at en straffesak skal få ny behandling, er:
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42
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4

Til Nyheter
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* Nye bevis eller nye omstendigheter som kan være egnet til å føre til
frifinnelse eller gi mildere straff.
* Avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med folkeretten, slik at det er
grunn til å regne med at en ny behandling av straffesaken vil føre til et annet
resultat.
* Dersom noen som har hatt sentral befatning med saken (aktor, dommer,
sakkyndig, forsvarer, vitne), har gjort seg skyldig i en straffbar handling som
kan ha hatt innvirkning på dommen.
På forsiden nå
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«Panzer»: - Ga bort 3000 dollar av
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Truls Dæhli kommenterer: Idretten
trenger hjelp

Morgen-optimisme i meglingen

Kinesisk skip har hentet opp
gjenstand fra vannet

Derfor jobber vi mer gratis med ny
teknologi
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