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Del II — nr. 2/1954.

R. 824/54.

Oslo, den 15. mars 1954.

Herr statsadvokaten

i

Angående behandlingen av straffesaker
etter trålerlovgivningen.
Under behandlingen i Høyesterett nylig av saker mot førerne av
en del norske småtrålere ble det fra rettens side gitt uttrykk for ønskeligheten av at påtalemyndigheten, når inndraging påståes, ikke bare
stevner føreren men også eieren av vedkommende tråler. I saker som
gjelder utenlandske trålere, har politiet fulgt den praksis bare å stevne
føreren, og Høyesterett har ikke hatt noe å bemerke til dette på grunn
av vanskelighetene ved å stevne rederiene og fordi det kreves sikkerhetsstillelse til dekning av inndragingsbeløpfør tråleren får lov til å forlate
norsk havn. Men det er nå fra Høyesteretts side gitt uttrykk for at
det ikke skulle være grunn til å følge samme fremgangsmåte når det
gjelder norske trålere. Her vil det, ble det uttalt, i alminnelighet være
naturlig at også rederiet gjøres til part. Dette gjelder selvom det bare
blir påstått inndraging av verdien av fangst, fangstredskaper og fartøy,
helt eller delvis, kfr. lov av 20/4 1951§ 12, 2. ledd siste punktum1)
Jeg henstiller til påtalemyndigheten å følge den fremgangsmåte
som Høyesterett her fremholder som den heldigste. Jeg forstår at det
enkelte tilfelle da vil kunne falle vanskelig å få saken avgjort ved
dem mens tråleren ennå ligger inne i den havn hvor den er oppbragt.
Viser det seg at omgående saksbehandling strander på at eieren av
tråleren ikke kan nå frem, bør påtalemyndigheten samtidig med oppbringelsen forsøke å påstevne saken til slik tid at eieren kan møte. I
enkelte tilfelle vil det også kunne vise seg hensiktsmessig å. behandle
straffesaken straks, men utsette inndragingssaken til slik tid at eieren
kan møte under denne.2)
En del eksemplarer av dette rundskriv legges ved til fordeling blant
politimestrene i distrikter hvor saker av den omhandlede art forekommer.
Andr. Aulie
§ 13, 2. ledd, siste punkturn etter lovendring av 18/6-1971 (nr. 85).
Se forøvrig nå strl. § 37 c etter lovendring av 26/1-1973.
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