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UTVALGTE PUBLIKASJONER
1996 Forhandlinger og avtaler mellom påtalemyndigheten og siktede straffeprosessuelle forlik? Kritisk juss nr. 4/1996, s. 227-256.
1998 Rettergangsbot for utilbørlig forhold i anledning etterforsking - noen
synspunkt på domstolloven § 200, jf § 213 femte ledd, i: Stat, politikk og
folkestyre. Festskrift til Per Stavang 1998, s. 653-669.
2002 Opplesning av tidligere avgitte forklaringer fra en medskyldig - er det en
menneskerettighet å få eksaminere den eller de man er siktet eller tiltalt for å
ha begått et straffbart forhold sammen med? i: Nybrott og odling. Festskrift til
Nils Nygaard 2002, s. 547-562.
2004

Bevisførsel og bevissikring i familievoldsaker – særlig om adgangen til
opplesning av tidligere avgitte forklaringer. Tidsskrift for Strafferett nr. 1/2004,
s. 7-43. (Revidert og oppdatert utgave av artikkel fra 2003, innatt i Politiets
behandling av familievoldssaker. Håndbok utgitt av Politidirektoratet (2002-2003)).

2007

Preventiv og pre-aktiv etterforskings- og påtalestrategi – «The Al Capone
approach» og hjemlig nulltoleranse, i: Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan
Thue 2007 s. 610-627.

2013

[PhD avhandling] Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative
etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i
norsk straffeprosess. Cappelen Damm Akademisk 2013 (770 sider inkl. reg.).

2013

Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å
sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon (medforfatter Ørnulf Øyen) i: Undring
og erkjennelse. Festskrift til Jan Fr. Bernt. 2013, s. 293-307.

2014 En rettspolitisk vurdering av straffansvaret for alvorlig sinnslidende i norsk
rett. Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2014, s. 262-282.
2015 Some Aspects of and Perspectives on the Public Prosecutor’s Objectivity
according to ECtHR Case-Law. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal
Justice, Volume 3, Issue 1, 2015, pp. 61-83.
2015 Bevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker, i: Ragna Aarli,
Mary-Ann Hedlund og Sverre Erik Jebens (red.), Bevis i straffesaker. Utvalgte
emner, s. 79-152. (kap. 3). Gyldendal Akademisk 2015.
2017 Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes
«dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets
fremvekst, i: Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.), «Rettslige overgangsformer:
Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling». Oslo Studies in Legal History
nr. 15, s. 243-283.
2017 Påtalerett. Cappelen Damm Akademisk 2017 (410 sider).
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UNDERVISNING OG FOREDRAGSVIRKSOMHET
Det juridiske fakultet, UiB, perioden 1999 – d.d.
- Manuduksjoner i alm. strafferett, høst 1999 og vår 2000.
- Foredrag på fakultetets halvårlige kurs i etikk, fra 2001 til d.d.
- Klagesensur i spesialemnet «Politi- og påtalerett» 2013-2014
- Forelesninger i spesialemnet «Politirett» 2014-2017
- Forelesninger i straffeprosess (Rettergang) 2016 -2019
- Forelesninger i spesialemnet «Påtalerett» 2016-2018
- Veileder for masterstudenter i straffeprosess (i 2008, 2014-2015, 2017)
Et utvalg av ekstern foredragsvirksomhet i perioden 2005 – d.d.
- Foredrag «Rettslige rammer for bevisførselen i straffesaker», på fagdager for
domstoler, faste forsvarere og bistandsadvokater (Kristiansand 2011, Aust-Agder
2012, Bergen og Nordhordland mars 2013 og Sør-Trøndelag april 2013)
- Foredrag «Noen utfordringer i påtalemyndigheten ved behandling familievoldsaker», på
Familievoldskonferansen i regi av prosjektet «Strafferettssystemets funksjonalitet»
UiB, oktober 2012
- Foredrag «Noen synspunkt på bevisvurdering, påtalevedtak og utfordringer ved
iretteføring av voldtektssaker», på fagkonferanse om etterforsking og iretteføring av
voldtektssaker, i regi av Kripos/POD/Riksadvokaten (februar 2013)
- Foredrag «Etterforskningsplikter og henleggelsesgrunner», seminar for Spesialenheten
for politisaker (oktober 2008);
- Foredrag «Rettslige rammer for vern av informanter» Norsk Narkotikapolitiforenings
utdanningskonferanse, Bergen (oktober 2010)
- Foredrag på flere fagseminar i Hordaland politidistrikt:
- «Politiavhøret – rettslig regulering og avhørets betydning som bevis» (2013),
- «Effektiv etterforskingsledelse» (2014),
- «Provokasjon som etterforskningsmetode» (2016)
- «Handlingsrom for prioriteringer på ulike stadier i straffesaksbehandlingen» (2017)
- Foredrag «Et streiftog gjennom 400 år med organisasjons- og regelutvikling i politi og
påtalemyndighet». Forum for politi, rett og historie, Politihøgskolen (des. 2013)
- Foredrag på The Georgian-Norwegian Rule of Law Association. Annual
Conference on the rule of law. Tbilisi State University, Georgia.
- 1nd May 2014. «Some aspects and perspectives on the public prosecutors objectivity
according to the ECtHR case-law»
- 2nd May 2015. «Prosecutors accountability. Accountability to whom – a need for
disciplinary bodies?»
- 3nd May 2016. «What makes a legal article good?»
- 4nd June 2017. «Crime and conduct of criminal cases in Norway»
- Foredrag «Rettslige rammer for bevisbedømmelsen» på seminar om «Praktisk
bevishåndtering i straffesaker» i regi av Domstolsadministrasjonens (hhv. mai og
desember 2014)
- Arrangør, konferanseleder og foredragsholder på Politirettskonferanse
15.-16. oktober 2015 i regi av prosjektet «Strafferettssystemets funksjonalitet».
Foredrag; «Håndhevingsplikt og skjønnsutøvelse. Legalitet og opportunitet i politi- og
påtaleretten»
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- Foredrag «Russcener som ordens- og kriminalitetsutfordring – noen rettslige perspektiv»
Konferansen «Livet etter parken», 23. mai 2017 arrangert av Sosiologisk Institutt
og Uni Research Universitetet i Bergen.
- Foredrag «Politimesterens handlingsrom ved prioriteringer i straffesaksbehandlingen»
Nasjonalt straffesaksmøte 9. november 2017, i regi av POD og Riksadvokatembetet
- Arrangør, konferanseleder og foredragsholder på konferansen «I politi og
påtalerettens grenseland» 15.-16. november 2018 i regi av prosjektet «Politi og
påtalerett». Foredrag: «Sanksjonsvalg og -samordning mellom politiet, påtalemyndigheten og forvaltningen»
- Foredrag «Prosecutors functional independence in Norway» OSCE - Office for
Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) study visit to Norway 14-15
May 2018 (Strengthening the functional independence of prosecutors in Eastern
Partnership countries).
ANNET
2003
2003 - 2004
2009 - 2013

Godkjent prøvesak for Høyesterett (sak inntatt i Rt. 2003 s. 593).
Medlem av referansegruppen for prosjektet «Megling som supplement
til straff» i regi av Konfliktrådet i Hordaland/Justisdepartementet m.fl.
Medlem av Etterutdanningsrådet for Den høyere påtalemyndighet
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