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PERSONALIA 

Gert Johan Kjelby, f. 18.11.68 
 

UTDANNING 

2021  Basismodul i universitetspedagogikk (UPED620), UiB 

2013 PhD-graden i rettsvitenskap. UiB 

1989 - 1995 Juridisk embetseksamen. UiB 
 Spesialfag: Forsikringsrett, UiO (1993) 

1987 - 1989 2-årig etatsutdanning i Hæren. (BSIS/Skolekompaniet IØ2) 

 

ARBEIDSERFARING 

2022 -  Professor II (20%), Seksjon for påtale og forvaltning, Politihøgskolen 
Oslo 

2021 Setteriksadvokat, Kgl. res. 5. november 2021 

2020 Setteriksadvokat, Kronprinsregentens res. 10. januar 2020 

2018 - Professor i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiB 

2017 - 2018 Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiB 
 Leder for prosjektet «Politi- og påtalerett» (1. mars 2017 – 28. februar 2022, se 

https://www.uib.no/politiogpatalerett).  
Kursansvarlig for spesialemnet «Påtalerett» (10 sp.) 

2017 Konstituert statsadvokat, Hordaland statsadvokatembeter  
(1. januar - 28. februar 2017) 

2013 - 2017 Seniorforsker, prosjekt: «Strafferettssystemets funksjonalitet», Det 
juridiske fakultet, UiB 

2011 - 2012 Seniorrådgiver, prosjekt: «Strafferettssystemets funksjonalitet», Det 
juridiske fakultet, UiB (1. september 2011 – 31. mars 2012) 

2006 - 2009 PhD stipendiat, Det juridiske fakultet, UiB 
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1999 - 2015 Statsadvokat, Hordaland statsadvokatembeter 
 (forskningspermisjoner i 2006-2009, 2011 og 2013-2015) 

1997 - 1999 Politifullmektig, -adjutant og -inspektør. Bergen politidistrikt 

1996 - 1997 Stipendiat, Det juridiske fakultet, UiB.  
Undervisning i strafferett, straffeprosess og statsrett. 

1993 - 1994 Vitenskapelig assistent (50 %), Det juridiske fakultet, UiB. 

1989 - 1993 Stasjonær vekter (Vaktselskapet Safety og Securitas, Stavanger) 
Vakthold-, alarmsentral- og resepsjonisttjeneste for Amoco Oil Comp.  

 
PUBLIKASJONER 

2022  Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 108 - 170 (medforfattere: Thomas 
Frøberg, Anders Løvlie og Runar Torgersen). Karnov lovkommentar (Lovdata 
Pro) 

2022 «Politiets visitasjoner – når, hvor, av hvem og på hvilket grunnlag?» 
(medforfatter John Reidar Nilsen), Lov og Rett nr. 2/2022 s. 129-138. 

2021  Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 1-107i (medforfattere: Thomas 
Frøberg, Anders Løvlie og Runar Torgersen). Karnov lovkommentar (Lovdata 
Pro) 

2021 «Bevisførsel om innholdet i uttalelser fra vitner og mistenkte avgitt «på 
stedet»» i: Konow m.fl. (red.), Med ære og samvittighet. Festskrift til Magnus 
Matningsdal, s. 226–252. Gyldendal 2021. 

2021 «Straffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkning – hva er 
rettstilstanden ved brudd på omsorgsplikter overfor barn?» (medforfatter 
Ørnulf Øyen), Tidsskrift for Strafferett nr. 4/2020 s. 384–401. 

2020 «Barnerett og strafferett: omsorgsansvar og straff ansvar. Noen tanker om 
passiv medvirkning og avgjørelsen i HR-2019-561-A» (medforfatter Ørnulf 
Øyen) i: Schütz m.fl. (red.), Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling, 
s. 316-335. Gyldendal Juridisk 2020. 

2019 Påtalerett. 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2019 (464 sider). 

2019 «Beviskravet for påtalemyndighetens beslutning om tiltale. Relativisering av 
beviskravet i lys av EMK og Armani Da Silva mot Storbritannia fra 2016?» i: 
Matningsdal og Strandbakken (red.), Integritet og ære. Festskrift til Henry John 
Mæland på 70-årsdagen 3. september, s. 244–265. Gyldendal 2019.  

2019 «Politi- og påtalerett som akademiske fag ved Det juridiske fakultet i Bergen» 
i: Giertsen m.fl. (red.), Rett i vest. Festskrift til 50-årsjubileet for juristutdanningen 
ved Universitetet i Bergen, s. 379- 393. Fagbokforlaget 2019.  



3 

 

2019 «Påtalemyndighetens skrivebord er strafferettspleiens sentrum» i: Sæther 
m.fl. (red.), Straff og frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel 
Busch, s. 415-426. Gyldendal 2019. 

2018 «Politiets advarsler – OPS, don‘t do it again!» Tidsskrift for Strafferett nr. 4/2018 
s. 285–300. 

2017 «Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes 
«dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets 
fremvekst» i: Heivoll og Flaatten (red.), «Rettslige overgangsformer: Politi- og 
kriminalrett i nordisk rettsutvikling». Oslo Studies in Legal History nr. 15, s. 243-
283. 

2017 Påtalerett. 1. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2017 (410 sider). 

2016 «Påtalemyndigheten og rettsfølelsen» (medforfatter Knut Erik Sæther),  
i: Frøseth m.fl. (red.), Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og 
praksis, s. 166-186. Gyldendal Akademisk 2016. 

2016 En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov (medforfatter 
Lisbeth F. Skyberg), Rapport til Straffeprosessutvalget, avgitt 8. februar 2016. 
Vedlegg 2 (s. 716-763) til NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. 

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, s. 61-83. 

2015 «Bevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker» i: Aarli m.fl. 
(red.), Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, s. 79-152. (kap. 3). Gyldendal 
Akademisk 2015.  

2014 «Straffeloven 1902 og den offentlige påtaleretten» i: Heivoll og Flaatten (red.), 
«STRAFF, LOV, HISTORIE». Historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Oslo 
Studies in Legal History nr. 10, s. 271-292. Akademisk publisering 2014  

2014 «En rettspolitisk vurdering av straffansvaret for alvorlig sinnslidende i norsk 
rett» (prøveforelesning til PhD graden), Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2014, 
s. 262-282. 

2013  Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og 
påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess. (PhD 
avhandling). 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: Søvig 
m.fl. (red.). Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fr. Bernt, s. 293-307. 
Fagbokforlaget 2013. 

2012  Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og 
påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess. 
Avhandling for graden PhD. UiB 2012 (651 sider inkl. reg.). 
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2008  «Saken Gäfgen mot Tyskland – noen synspunkt på absolutte og relative sider 
ved EMK art. 3» (medforfatter Ørnulf Øyen). Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2008, 
s. 290-298. 

2007  «Preventiv og pre-aktiv etterforskings- og påtalestrategi – «The Al Capone 
approach» og hjemlig nulltoleranse» i: Frantzen m.fl. (red.) Rett og toleranse. 
Festskrift til Helge Johan Thue, s. 610-627. Gyldendal Akademisk 2007. 

2006  Saken K og M mot Norge - det er en menneskerett å få stille spørsmål, men 
ikke å få svar. Kronikk i Bergens Tidende, lørdag 2. desember 2006. 

2007  «Betydningen av Kaste og Mathisen mot Norge – en replikk» Lov og Rett nr. 
3/2007, s. 190-192. 

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 i Politiets behandling av 
familievoldssaker. Håndbok utgitt av Politidirektoratet (2002-2003)). 

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: Krüger m.fl. (red.) Nybrott og 
odling. Festskrift til Nils Nygaard, s. 547-562. Fagbokforlaget 2002. 

1998 «Rettergangsbot for utilbørlig forhold i anledning etterforsking - noen 
 synspunkt på domstolloven § 200, jf § 213 femte ledd» i: Doublet m.fl. (red.) 
Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang, s. 653-669. Alma Mater 1998. 

1996 «Forhandlinger og avtaler mellom påtalemyndigheten og siktede - 
 straffeprosessuelle forlik?» Kritisk juss nr. 4/1996, s. 227-256. 
 
UNDERVISNING OG FOREDRAGSVIRKSOMHET 

Undervisning og sensur ved Det juridiske fakultet, UiB, perioden 1999 – d.d.  
-  Manuduksjoner i alminnelig strafferett, høst 1999 og vår 2000.  
-  Foredrag på fakultetets halvårlige kurs i etikk, fra 2001 til 2022. 
- Forelesninger i spesialemnet «Politirett», fra 2014 til d.d. 
- Forelesninger i straffeprosess (Rettergang), fra 2016 til d.d. 
- Forelesninger og fagansvar i spesialemnet «Påtalerett», fra 2016 til d.d. 
- Veileder for masterstudenter i straffeprosess 2008 til d.d. 

Undervisning ved Politihøgskolen, fra 2018 til d.d. 
Obligatorisk utdanning for politijurister og Erfaringsbasert master i etterforsking  
«Påtalefaglig ledelse» og «Fagledelse og faglederrollen - sett fra et påtalerettslig 
perspektiv» 

Et utvalg av ekstern foredragsvirksomhet fra 2005 – d.d. 
-  Arrangør, konferanseleder og foredragsholder på Politi- og påtaleretts-

konferansen i oktober 2015, november 2018 og mars 2022, i regi av hhv.  
prosjektet «Strafferettssystemets funksjonalitet» (2011-2018) og prosjekt «Politi- 
og påtalerett» (2017-2022).  
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- «Rettslige rammer for bevisførselen i straffesaker». Foredrag på fagdager for 
domstoler, faste forsvarere og bistandsadvokater (Kristiansand 2011, Aust-
Agder 2012, Bergen og Nordhordland mars 2013 og Sør-Trøndelag april 2013) 

-  Fagseminar Hordaland politidistrikt 2013-2017. Foredrag om «Politiavhøret – 
rettslig regulering og avhørets betydning som bevis» (2013), «Effektiv etterforskings-
ledelse» (2014), «Provokasjon som etterforskningsmetode» (2016) og «Handlingsrom for 
prioriteringer på ulike stadier i straffesaksbehandlingen» (2017)  

- «Politimesterens handlingsrom ved prioriteringer i straffesaksbehandlingen» Foredrag 
på Nasjonalt straffesaksmøte 9. nov. 2017, i regi av POD og Riksadvokatembetet  

- «Noen synspunkt på bevisvurdering, påtalevedtak og utfordringer ved iretteføring av 
voldtektssaker». Foredrag på fagkonferanse om etterforsking og iretteføring av 
voldtektssaker, i regi av Kripos/POD/Riksadvokaten (februar 2013) 

- «Etterforskningsplikter og henleggelsesgrunner». Foredrag på seminar for 
Spesialenheten for politisaker (oktober 2008) 

-  «Rettslige rammer for vern av informanter». Foredrag på Norsk Narkotika-
politiforenings utdanningskonferanse, Bergen (oktober 2010)  

- «Et streiftog gjennom 400 år med organisasjons- og regelutvikling i politi og 
påtalemyndighet». Foredrag på Forum for politi, rett og historie, Politihøgskolen 
(desember 2013) 

- The Georgian-Norwegian Rule of Law Association. Annual Conference on the 
rule of law. Tbilisi State University, Georgia. Foredrag på 
-  1st 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?» 
- 3rd May 2016. «What makes a legal article good?» 
- 4th June 2017. «Crime and conduct of criminal cases in Norway» 
- 6th June 2019. «The importance of early risk and protective factors for crime 

prevention in early years – The Norwegian police and prosecution`s approaches inside 
and outside criminal proceedings» 

- «Rettslige rammer for bevisbedømmelsen» Foredrag på seminar om «Praktisk 
bevishåndtering i straffesaker» i regi av Domstolsadministrasjonens (hhv. mai 
og desember 2014) 

- «Russcener som ordens- og kriminalitetsutfordring – noen rettslige perspektiv» 
Foredrag på konferansen «Livet etter parken», 23. mai 2017 arrangert av 
Sosiologisk Institutt og Uni Research Universitetet i Bergen. 

 
ANNET 
2003   Godkjent prøvesak for Høyesterett (sak inntatt i Rt. 2003 s. 593). 
2003 - 2004 Medlem av referansegruppen for prosjektet «Megling som supplement 

til straff» i regi av Konfliktrådet i Hordaland/Justisdepartementet m.fl. 
2009 - 2013 Medlem av Etterutdanningsrådet for Den høyere påtalemyndighet 


