§ 216 a. Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å foreta kommunikasjonsavlytting når noen med
skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en handling
a) som etter loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller
b) som rammes av straffeloven §§ 90, 91, 91 a, 94 jf. 90, 104 a første ledd
annet punktum, eller 104 a annet ledd jf. første ledd annet punktum, § 147
d, eller av § 162 eller § 317, jf. § 162 eller av lov om kontroll med eksport
av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. § 5.
Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av forbrytelser kommer ikke i
betraktning.
Kommunikasjonsavlytting kan besluttes selv om straff ikke kan idømmes på grunn av bestemmelsene i
straffeloven § 44 eller § 46. Det gjelder også når tilstanden har medført at den mistenkte ikke har utvist
skyld.
Kommunikasjonsavlytting kan bestå i å avlytte samtaler eller annen kommunikasjon til og fra bestemte
telefoner, datamaskiner eller andre anlegg for elektronisk kommunikasjon som den mistenkte besitter eller
kan antas å ville bruke. Som kommunikasjonsavlytting regnes også identifisering av kommunikasjonsanlegg
ved hjelp av teknisk utstyr, jf. § 216 b annet ledd bokstav c, som skjer ved å avlytte samtaler eller annen
kommunikasjon.
Tillatelsen kan gis uten hensyn til hvem som eier eller tilbyr det nett eller den tjeneste som brukes ved
samtalen eller kommunikasjonen. Politiet kan pålegge eier eller tilbyder av nett eller tjeneste å yte den
bistand som er nødvendig ved gjennomføringen av avlyttingen. Dersom kommunikasjonsavlytting er
besluttet som ledd i rettslig bistand til fremmed stat etter lov 13. juni 1975 nr. 39 om utlevering av lovbrytere
m.v. § 24, kan politiet pålegge eier eller tilbyder av nett eller tjeneste å bistå slik at kontrollen kan skje ved
umiddelbar overføring til den fremmede staten. Tredje punktum gjelder likevel bare i den utstrekning slik
bistand er nødvendig for å oppfylle forpliktelser i henhold til overenskomst med fremmed stat som Norge er
part i.
Påtalemyndigheten kan i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser i henhold til
overenskomst som Norge er part i, treffe beslutning om at det skal gis teknisk bistand til gjennomføring av
beslutning fra kompetent rettslig myndighet i fremmed stat om kommunikasjonsavlytting, som skal foretas
som ledd i etterforskning av en straffesak i denne stat. Dette gjelder bare dersom kontrollen retter seg mot
personer som ikke oppholder seg i Norge og kontrollen kan skje ved umiddelbar overføring. Tredje og fjerde
ledd gjelder tilsvarende. Utfyllende vilkår for å etterkomme anmodning fra fremmed stat om teknisk bistand
til kommunikasjonskontroll etter denne bestemmelse og krav til beslutningens innhold fastslås av Kongen.
Kongen kan gi nærmere regler om varslingsplikt ved kommunikasjonskontroll som ikke krever rettslig
eller teknisk bistand i en fremmed stat og som er i samsvar med overenskomst med vedkommende stat.
Kongen kan også gi nærmere regler om behandling av varsel fra fremmed stat om slik
kommunikasjonskontroll i Norge.
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