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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunnen for avhandlingen 

Det har lenge vært misnøye med den lange tiden det tar før straffesaker kommer opp for 

domstolene. I enkelte straffesaker tar det opptil flere år fra siktelse tas ut til rettskraftig 

dom foreligger.  

 

Denne tregheten i straffesakskjeden har vært gjenstand for kritikk både fra fagmiljøet,1 

media og allmennheten forøvrig.  

 

Fra tid til annen har det blitt gjort grep som i større eller mindre grad har bedret 

effektiviteten. Den 16. juni 1999 oppnevnte Justisdepartementet2 to arbeidsgrupper som 

skulle se nærmere på saksbehandlingstiden i straffesaker, i tidsperioden fra anmeldelse 

er mottatt til fullbyrdelse er iverksatt. Arbeidsgruppene skulle blant annet identifisere 

flaskehalsene i straffesakskjeden og komme med forslag til hvordan saksbehandlings-

tiden kunne reduseres.  

 

På bakgrunn av arbeidsgruppenes tilbakemeldinger ble et forslag til endringer i 

straffeprosessloven sendt ut på høring.3 Dette arbeidet resulterte i et forslag til endring 

av straffeprosessloven.4 Lovendringen ble vedtatt5 28. juni 2002 og trådte i kraft 1. 

oktober 2002.6 Lovendringen innebar blant annet at domstolenes adgang til å bytte ut 

siktede/tiltaltes valgte forsvarer ble utvidet og at det ble innført frister for når hoved-

/ankeforhandlingen skal starte for visse sakstyper. Tidligere fantes det ikke slike frister.  

 

Prinsippet om fritt forsvarervalg er et grunnleggende prinsipp i norsk strafferettspleie. I 

forbindelse med lovendringen ble det frie forsvarervalget utpekt som et av de 

forsinkende leddene i straffesakskjeden. Det ble derfor gitt en utvidet adgang for 

                                                 
1 Justis- og politidepartementet har bl.a. tatt inititativ til et straffesakssymposium som har blitt arrangert årlig fire år på rad, første 

gang i 1999, se bl.a. “Effektivitet i straffesakskjeden – fra anmeldelse til straff: Hvor er flaskehalsene og hva kan vi gjøre med 
dem?”. Rapport fra symposium arrangert av Justisdepartementet 2. mars 1999  

2 Nå Justis- og politidepartementet 
3 Høringsnotat av 11. desember 2000 
4 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) og Innst. O. nr. 68 (2001-2002) 
5 Besl. O. nr. 78 (2001-2002) 
6 Endringslov 28. juni 2002 nr. 55 (i kraft 1 okt 2002 iflg. res. 28 juni 2002 nr. 647) 
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domstolene til å bytte ut den valgte forsvareren dersom valget av denne medfører en 

forsinkelse.  

 

I forbindelse med denne lovendringsprosessen har det versert en diskusjon rundt hvilke 

konsekvenser den utvidete adgangen til å bytte ut den valgte forsvareren vil få for det 

frie forsvarervalget.7 Særlig fra enkelte forsvarere var det stor interesse for dette.  

 

I desember 2002 ble Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for 

rettssosiologi, kontaktet av et styremedlem i Den Norske Advokatforening (DNA), Oslo 

krets, i forbindelse med et mulig prosjekt som gikk ut på å se nærmere på lovendringen. 

 

Det var særlig domstolenes praksis i forhold til de nye bestemmelsene og 

konsekvensene av denne praksisen for det frie forsvarervalget som ble pekt på som 

interessant, men det ble ikke lagt føringer på prosjektet. Det ble satt av midler hos Den 

Norske Advokatforening til dette. 

 

Som tidligere medarbeidere i fengselsgruppen i Juss-Buss, har vi hatt innsatte som 

klientgruppe i ca. 1 ½ år. Ved flere anledninger snakket vi med innsatte som har 

opplevd problemer i forhold til det frie forsvarervalget. På denne bakgrunnen synes vi 

prosjektet var svært interessant. 

 

Vi begynte arbeidet med avhandlingen i desember 2002. 

 

1.2 Nærmere om temaet for avhandlingen 

Prinsippet om fritt forsvarervalg er en rettssikkerhetsgaranti og går ut på at siktede/ 

tiltalte selv har rett til å velge sin egen forsvarer. Hensynene bak prinsippet om fritt  

forsvarervalg kan sies å være tredelt. For det første skal tiltalte/siktede sikres et upartisk 

og effektivt forsvar. For det andre skal tiltalte sikres en rettferdig rettergang. Sist men 

ikke minst er prinsippet ment å ivareta siktede/tiltaltes tillit til det rettsapparatet 

vedkommende står overfor. Disse hensynene er viktige fordi siktede/tiltalte står overfor 

                                                 
7 Se bl.a. Dagbladet nettarkiv 30.08.02 ”Kjendisadvokater kastes ut av retten”, der en rekke advokater kritiserer den kommende 

lovendringen, og justisminister Odd Einar Dørums svar i Dagbladet 04.09.02 ”Fortsatt fritt forsvarervalg”. 
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et mektig apparat med store ressurser, og det frie forsvarervalget vil bidra til å gi 

siktede/tiltalte tillit til at forsvareren ivaretar vedkommendes interesser. Denne tilliten er 

også viktig for å fremme et godt samarbeid mellom forsvareren og tiltalte og for at 

tiltalte skal kunne slå seg til ro med en eventuell reaksjon. Prinsippet fremgår av straffe-

prosessloven av 22. mai 1981 nr. 25 (strpl.) §§ 94 og 102 og følger også av våre 

internasjonale forpliktelser, jfr. Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) 

artikkel 6 nr. 3 litra c og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (FNSP) 

artikkel 14 nr. 3 litra d.8 

 

Ved lovendringen i oktober 2002 ble domstolenes adgang til å bytte ut tiltaltes valgte 

forsvarer utvidet. Tidligere hadde domstolene hatt adgang til å bytte ut den valgte 

forsvareren dersom valget medførte en ”vesentlig forsinkelse av saken”, jfr. tidligere 

strpl. § 102 første ledd 2. pkt. Lovgiver mente at denne bestemmelsen ikke var effektiv 

nok for å hindre forsinkelser som følge av tiltaltes valg. Ved lovendringen ble derfor 

ordlyden i strpl. § 102 endret slik at den valgte forsvareren kan byttes ut dersom valget 

medfører en ”forsinkelse av betydning for saken”.  

 

Samtidig ble det i strpl. § 275 innført en frist for oppstart av hoved-/ankeforhandlingen i 

visse typer saker. Dersom det straffbare forholdet fant sted før tiltalte hadde fylt 18 år, 

eller dersom tiltalte sitter varetekstfengslet når saken berammes, skal hoved-/anke-

forhandlingen etter lovendringen starte senest henholdsvis seks og åtte uker etter at 

saken kom inn til retten.9 Tidligere gjaldt det ingen frister i disse sakene.  

 

De nye bestemmelsene griper inn i hverandre ved at det i strpl. § 102 andre ledd 4. pkt. 

fremgår at domstolene skal legge vekt på brudd med 6-/8-ukersfristen ved vurderingen 

av om den valgte forsvareren skal byttes ut. Vi ser altså at begge disse bestemmelsene 

kan få konsekvenser for det frie forsvarervalget. 

 

I tilknytning til fristene er det også verdt å nevne at retten har en frist på to uker for å 

beramme saker.10 Denne fristen gjaldt tidligere bare for tingretten, men ble ved lov-

endringen innført også for lagmannsretten. Tiden det tar å beramme avspiser 6-/8-

                                                 
8 Nærmere om dette i kapittel 3 
9 Nærmere om dette i pkt. 4.6.5 
10 Nærmere om dette i pkt. 4.6.1 
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ukersfristen. Dersom domstolen bruker to uker på å beramme, er det altså kun 

henholdsvis fire og seks uker igjen til hoved-/ankeforhandlingen skal starte.  

 

Disse fristene medfører at aktørene får relativt kort tid på seg etter at domstolen har 

berammet saken ferdig og frem til hoved-/ankeforhandling skal starte. Dersom den 

forsvareren tiltalte velger ikke kan stille på så kort varsel, risikerer tiltalte at forsvareren 

blir byttet ut.  

 

1.3 Nærmere om problemstillingen i avhandlingen 

Avhandlingen kan klassifiseres som en lovevaluering. Hovedproblemstillingen er hvilke 

virkninger lovendringen har fått. Vi skal i denne sammenhengen spesielt undersøke 

eventuelle konsekvenser i forhold til det frie forsvarervalget. Vi skal blant annet se på: 

 

• I hvilken grad domstolene benytter seg av adgangen til å bytte ut den valgte 

forsvareren og hvilke konsekvenser dette har fått for det frie forsvarervalget 

 

• Hvordan domstolene praktiserer de nye fristene og hvilke konsekvenser 

praksisen har fått for det frie forsvarervalget 

 

• Om det er sider ved beramming og oppnevning som har endret seg og om dette 

har konsekvenser for det frie forsvarervalget 

 

• Hvordan aktørene har tilpasset seg i forhold til lovendringen og om disse 

tilpasningene har konsekvenser for det frie forsvarervalget 

 

1.4 Avgrensning 

Vi skal i avhandlingen konsentrere oss om de tilfellene der domstolene bytter ut 

forsvareren etter strpl. § 102 første ledd 4. pkt, altså i forbindelse med førstegangs-

oppnevning av forsvareren for tingretten eller for lagmannsretten.11 Domstolen kan også 

                                                 
11 Se Høyesteretts kjennelse i Rt. 1989 s. 415 der det fremgår at strpl. § 102 gjelder for førstegangsoppnevning mens strpl. § 105 

gjelder ved et senere forsvarerskifte. 
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oppnevne en ny forsvarer etter strpl. § 105 i de tilfellene der en forsvarer allerede er 

oppnevnt. Disse tilfellene vil vi ikke behandle nærmere, da det kan ligge andre 

vurderinger til grunn ved et bytte etter denne bestemmelsen.  

 

Vi har valgt å begrense våre undersøkelser til tidsperioden fra tiltale tas ut i saken til 

hoved-/ankeforhandling er påbegynt. Av denne grunn benytter vi gjennomgående 

betegnelsen ”tiltalte” i stedet for ”siktede” som er vanlig i forarbeidene og lovteksten, 

med mindre annet er spesifisert. Avgrensningen gjelder med unntak av forhånds-

beramming, som ligger utenfor dette tidsrommet, men som har nær tilknytning til 

problemstillingene vi behandler. 12 

 

1.5 Avhandlingens forankring i rettssosiologien 

Vi vil i avhandlingen undersøke lovendringens tilsiktede og utilsiktede virkninger, også 

utover de rent juridiske sidene. Selv om oppgavens form er forankret i rettssosiologien 

har vi i liten grad forankret oppgavens funn i den rettssosiologiske teorien. Det er derfor 

en rekke interessante problemstillinger og funn som kunne vært behandlet videre ut fra 

et rettssosiologisk perspektiv. Avhandlingens ramme, både hva gjelder tid og antall til-

latte ord, har gitt begrensede muligheter til å utvide denne delen av fremstillingen. Vi 

mener imidlertid at oppgavens verdi ligger i det empiriske materialet og vi har derfor 

valgt å prioritere fremstillingen av dette.  

 

1.6 Fremstillingen i avhandlingen 

Avhandlingen er inndelt i del I til IV.  

 

I den videre fremstillingen av del I vil vi i kapittel 2 presentere metoden med tilhørende 

metodekritikk. 

 

I del II har vi fremstilt bakgrunnsteorien og viser til innledende undersøkelser som  

                                                 
12 Se kapittel 8.2.2 
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danner grunnlaget for den videre fremstillingen av det empiriske materialet. I kapittel 3  

vil vi ta for oss innholdet av det frie forsvarervalget og kommentere Justis- og politi-

departementets behandling av lovendringens forhold til det frie forsvarervalget. I 

kapittel 4 presenterer vi kort teori og praksis rundt domstolenes beramming, oppnevning 

og bytte av den valgte forsvareren. 

 

Hoveddelen av det empiriske materialet vi har innhentet blir presentert i del III, i 

kapitlene 5 til 9. I kapitlene 5 og 6 fremstiller vi våre funn i forbindelse med dom-

stolenes ”formelle praksis”13 etter lovendringen. I kapitlene 7 til 9 behandler vi funn i 

forbindelse med andre endringer hos aktørene som følge av lovendringen.  

 

Det empiriske materialet er svært omfattende, og det viser seg å være mange faktorer 

som er relevante for vår problemstilling. For å få en mest mulig oversiktlig fremstilling 

har vi sett oss nødt til å dele opp mange av problemstillingene og behandle dem hver for 

seg. I del III har derfor de fleste kapitlene mindre oppsummeringer underveis, hvor vi 

søker å trekke trådene sammen. I kapittel 10 har vi en større oppsummering hvor vi 

behandler funnene samlet. Vi har tatt inn forholdsvis mange sitater i del III fordi vi 

mener det er viktig å synliggjøre meningsforskjeller mellom aktørene og å underbygge 

våre funn med aktørenes egne ord.  

 

Del IV avslutter avhandlingen. I kapittel 11 vil vi gi våre avsluttende vurderinger av 

lovendringens totale konsekvenser for det frie forsvarervalget. I kapittel 12 konkluderer 

vi vår lovevaluering, mens vi i kapittel 13 vil presentere noen forslag til mulige 

endringer.  

 

Avhandlingen har 8 vedlegg. Vedlegg 1 er en begrepsavklaring som leseren kan benytte 

dersom det er uklart hvilken betydning vi har tillagt ord og utrykk. Vedlegg 2 er det 

samlede statistiske materialet. De etterfølgende vedleggene består av våre intervjuguider 

og avkrysningsskjemaer.  

                                                 
13 Se vedlegg 1 begrepsavklaring 
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2. METODE OG METODEKRITIKK 

2.1 Innledning 

I dette kapittelet skal vi presentere metodevalget for avhandlingen og påpeke hvilke 

fordeler og ulemper valget av metode har medført. Vi har delt metodebeskrivelsen inn i 

stadier. Det første stadiet er idéstadiet, deretter utvelgelses- og forsøksstadiet, 

gjennomføringsstadiet og til slutt analysestadiet. 

 

Vi skal blant annet si noe om valget av undersøkelsesmetode, geografisk avgrensning, 

tidspunkt for gjennomføring, utvelgelse av intervjuobjekter, hvordan oppstarten av 

undersøkelsene forløp, hvilke endringer som har skjedd underveis og hvordan vi har 

analysert materialet.   

 

2.2 Idéstadiet 

2.2.1 Valg av metode 

Avhandlingens tema er lovendringens innvirkning på det frie forsvarervalget. Under-

søkelsen kan som sagt klassifiseres som en lovevaluering. Vi ønsket å gjennomføre 

dybdeintervjuer av ulike aktører som kunne tenkes å ha erfaring med lovendringen. 

Planen var å basere avhandlingen på dette kvalitative14 materialet.  

 

For å få et undersøkelsesmateriale med størst mulig validitet15 ville vi finne frem til 

hvilke aktørgrupper i straffesakskjeden som hadde erfaring med lovendringen og 

intervjue representanter for hver av disse. Forundersøkelsene i tilknytning til dette viste 

at særlig dommerne, domstolenes berammingspersonell, forsvarerne, advokat-

sekretærene, aktorene og påtalemyndighetens eget berammelsespersonell i større eller 

mindre grad hadde fått sin arbeidshverdag endret som følge av lovendringen. Det kan 

også tenkes andre aktører som på en mer perifer måte har merket lovendringen, men vi  

                                                 
14 Kvalitativ undersøkelse = Undersøkelse der data har form av tekster som tolkes i analysen. Hellevik, 2002, s. 110. 
15 Validitet = Datas relevans for problemstillingen. Hellevik, 2002, s. 102. 
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begrenset oss til de ovenstående gruppene. Tiltalte er også en viktig aktør i denne 

sammenhengen, men da vi har valgt å fokusere på de juridiske sidene av problem-

stillingen har vi ikke intervjuet tiltalte. Vi antok at tiltaltes stemme uansett ville komme 

frem gjennom forsvarerne. Domstolenes, forsvarernes og påtalemyndighetens 

administrative personell er heller ikke jurister, men dette er aktører som forvalter 

juridiske problemstillinger i sitt daglige virke. Det er interessant ut fra et retts-

sosiologisk ståsted å se på ikke-juristenes rettsanvendelse.16 

 

Med så mange ulike aktørgrupper så vi oss nødt til å begrense antallet intervjuer i hver 

gruppe. Vi definerte derfor dommerne, forsvarerne og aktorene som hovedaktørene, 

med mest vekt på de to førstnevnte. Vi omtaler derfor disse tre gruppene som 

”aktørene” i avhandlingen. Vi la opp til at de fleste dybdeintervjuene skulle gjennom-

føres med representanter fra disse tre gruppene. Vi ville også gjennomføre et mindre 

antall intervjuer av representanter for hver av de gjenværende aktørgruppene, som en 

kontrollfunksjon.  

 

Som en konsekvens av at vi måtte begrense antallet dybdeintervjuer i hver gruppe, 

bestemte vi oss for å supplere intervjuene med avkrysningsskjemaer som vi ville sende 

ut til et større antall aktører. Målet med dette var å samle inn et kvantitativt17 materiale, 

for gjennom dette å kontrollere hvor representative18 tilbakemeldingene fra dybde-

intervjuene var, og forhåpentligvis i større grad kunne generalisere disse. Vi mente at 

disse to undersøkelsesmetodene sett i sammenheng19 ville øke det innsamlede 

materialets reliabilitet20 eller pålitelighet.  

 

2.2.2 Utvelgelse av geografisk område for undersøkelsen 

For å øke representativiteten ønsket vi å gjennomføre undersøkelsene i tilknytning til 

flere domstoler. Vi bestemte oss for å plukke ut tre ulike tingretter og to lagmannsretter.  

 

                                                 
16 Se bl.a. Mathiesen, 2001, s. 191. 
17 Kvantitativ undersøkelse = Undersøkelse der data har form av tall som analyseres ved hjelp av statistiske teknikker. Hellevik, 

2002, s. 110.  
18 Representativ undersøkelse = undersøkelse der resultatet fra et begrenset utvalg blir tilnærmet det samme som hvis man hadde 

undersøkt alle enheter som kunne inngått i undersøkelsen. Hellevik, 2002, s. 114. 
19 I moderne samfunnsforskning er det vanlig med en slik kombinasjon. Se blant annet Holter/Kalleberg, 1996, s. 109 og Yin, 2003. 
20 Innsamlede datas reliabilitet = Innsamlede datas pålitelighet/nøyaktighet og fravær av tilfeldige målefeil. Hellevik, 2002, s. 53, 54. 
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Vi antok at domstolenes størrelse, i betydning antall ansatte og omfanget av saks-

mengde, ville være variabler som bidrar til at aktørene har ulike erfaringer med lov-

endringen. Vi la derfor vekt på å finne domstoler med slike variasjoner.  

 

Vi kontaktet ulike domstoler og valgte ut tre tingretter som kan defineres henholdsvis 

som ”stor”, ”middels” og ”mindre”. Videre valgte vi ut to lagmannsretter, hvorav en 

”stor” og en ”middels”.  

 

Vi antok at geografisk beliggenhet ikke har direkte innvirkning for problemstillingen, 

og lot derfor ikke landsdel være bestemmende for utvelgelsen.  

 

Vi styrte deretter utvelgelsen av de øvrige aktørene etter valget av domstoler i den 

forstand at vi valgte aktører som opererer som aktorer, forsvarere eller administrativt 

personale i tilknytning til disse domstolene. Vi bestemte oss også for å gjennomføre de 

kvantitative undersøkelsene i tilknytning til de samme domstolene.  

 

2.2.3 Tidspunkt for gjennomføring av avhandlingen  

Som vi har sett i kapittel 1, fikk instituttet en henvendelse fra DNA angående lov-

endringen. Lovendringen hadde lenge vært gjenstand for debatt i fagmiljøet, og enkelte 

medlemmer av DNA, Oslo krets, hadde selv opplevd noe de oppfattet som betenkelige 

konsekvenser av denne. Dette var den direkte foranledningen til oppstarten av under-

søkelsen.  

 

Da mye tydet på at lovendringen allerede hadde fått konsekvenser, til tross for den 

relativt korte tiden siden ikrafttredelsen, mente vi at det var et riktig tidspunkt for 

gjennomføring av undersøkelsen. Det var også interesse fra instituttets side for å 

gjennomføre en lovevaluering kort tid etter ikrafttredelsen for å kunne følge utviklingen 

av praksisen fra et tidlig stadium. Det var allerede fra starten snakk om en eventuell 

oppfølgende undersøkelse noe frem i tid.  
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Vi planla å gjennomføre intervjuene i perioden mars/april 2003, altså seks – syv 

måneder etter ikrafttredelsen, og regnet med at de fleste aktørene ville ha opparbeidet et 

interessant erfaringsgrunnlag innen dette tidspunktet.  

 

2.2.4 Kritikk av idéstadiet 

Med så mange ulike grupper av intervjuobjekter, og begrenset kapasitet til å gjennom-

føre intervjuer, vil det være vanskelig å oppnå full representativitet for hele landet. Ved 

å ta med mange ulike intervjugrupper, med til dels motstridende interesser, mente vi 

likevel at representativiteten ville øke ved at de ulike gruppenes tilbakemeldinger holdes 

opp mot hverandre. Intervjuene vil således ha en kontrollfunksjon i forhold til 

hverandre. Aktørene ble også informert om bredden av intervjugrupper i den hensikt å 

lede til at tilbakemeldingene ikke ble vinklet ensidig.  

 

Avkrysningsskjemaene bidrar til å styrke dybdeintervjuenes representativitet og 

reliabilitet ytterligere, så lenge tilbakemeldingene samsvarer med funnene i dybde-

intervjuene. Rammene for avhandlingen gjør likevel at vi også her valgte å begrense 

utvalget. Spørreskjemaene ble derfor kun sendt til de samme geografiske områdene vi 

skulle gjennomføre dybdeintervjuene i. På denne måten mistet vi altså muligheten til å 

kontrollere om praksisen er en annen ved andre domstoler. Vi mente imidlertid at det 

var mer interessant å opparbeide oss et best mulig undersøkelsesmateriale fra de fem 

domstolene vi valgte ut og håpte på denne måten å kunne generalisere funnene våre på 

forsvarlig vis.   

 

For ordens skyld minner vi om at det finnes 85 tingretter, hvorav vi valgte ut tre, og 

seks lagmannsretter, hvorav vi valgte ut to.       

 

Tidspunktet for gjennomføringen av undersøkelsen kan også være gjenstand for kritikk. 

Med en så nylig innført lovendring vil det være en fare for at aktørene har få erfaringer 

med lovendringen, eller i verste fall ingen. Likevel tydet henvendelsen fra DNA på at 

lovendringen allerede hadde fått en markert virkning.  
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Vi mener problemstillingen er av en slik art at undersøkelsen ikke nødvendigvis 

avhenger av mange tilbakemeldinger om positive eller negative erfaringer for å ha en 

verdi. Dersom vi avdekker kritikkverdige begrensninger i det frie forsvarervalget, så er 

det ikke antallet slike tilfeller som er det interessante, men at det faktisk skjer.  

 

2.3 Forsøks- og utvelgelsesstadiet 

Vi startet deretter med å utarbeide intervjuguidene.21 Vi la opp til formelle22 intervjuer 

med hovedspørsmål og en rekke oppfølgingsspørsmål, avhengig av det foregående 

svaret. Vi inndelte intervjuguidene slik at det var likelydende spørsmål om aktørenes 

erfaring med praksis fra henholdsvis tingretten og lagmannsretten. Spørreskjemaene til 

den kvantitative undersøkelsen fikk en tilsvarende utforming.23  

 

Etter å ha utarbeidet intervjuguiden gjennomførte vi to prøveintervjuer. Vi gjennomgikk 

spørsmålene i detalj med en forsvarer, og gjennomførte et fullt intervju med en 

tingrettsdommer. Etter å ha tilpasset intervjuguiden noe på bakgrunn av dette, startet vi 

utvelgelsesprosessen av de ulike intervjuobjektene til både den kvantitative og den 

kvalitative undersøkelsen.  

 

Vi bestemte oss for å gjennomføre det største antallet intervjuer med forsvarerne. 

Grunnen til dette var at vi antok at forsvarerne hovedsakelig kan uttale seg på bakgrunn 

av erfaringer fra et mindre antall egne saker, mens hver og en av de andre aktørene vil 

ha vært i kontakt med et langt større antall saker enn hver av forsvarerne. I tillegg 

jobber de andre aktørene i større miljøer der man lettere vil kunne trekke med seg 

andres erfaringer.  

 

2.3.1  Utvelgelse av forsvarerne 

Vi ønsket å intervjue advokater som hovedsakelig arbeider med strafferett. Vi tok derfor 

utgangspunkt i domstolenes lister over faste forsvarere. For to av tingrettene var listen 

                                                 
21 Se vedlegg 3, 4, 5, 6 og 7 
22 Formelt intervju = Intervju med fast spørreskjema, der spørsmålenes rekkefølge og ordlyd er fastlagt. Hellevik, 2002, s. 108 - 109. 
23 Se avkrysningsskjema vedlegg 8 (Vi har kun vedlagt avkrysningsskjemaet til forsvarerne, da skjemaene til de andre aktørene er 

basert på dette). 
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over faste forsvarere identisk med listene i lagmannsrettene. Vi hadde derfor tre slike 

lister å forholde oss til.  

 

Forsvarerne ble delt inn i kategorier etter hvor medieprofilerte vi mente de var. 

Kategoriene var ”profilert”, ”middels profilert” og ”lite/ikke profilert”. Bakgrunnen for 

denne inndelingen var en antagelse om at jo mer profilert forsvareren er, jo flere ganger 

vil forsvareren bli valgt, og jo større erfaring vil forsvareren ha med problemstillinger i 

tilknytning til det frie forsvarervalget. Vi ønsket å gjennomføre dybdeintervjuer med 

forsvarere jevnt fordelt fra alle disse kategoriene.    

 

Etter å ha gjennomført inndelingen sendte vi ut invitasjoner til et begrenset antall 

forsvarere innenfor hver gruppe. Vi fant også frem til en del advokater utenfor den faste 

listen som jobber med strafferett, og sendte en tilsvarende invitasjon til et tilfeldig 

utvalg av disse.  

 

Vi sendte ut avkrysningsskjemaer til samtlige av de faste forsvarerne på de tre listene. 

Det ble ikke sendt ut skjemaer til forsvarerne utenfor listene.  

 

2.3.2 Utvelgelse av de øvrige aktørene 

Invitasjoner til dybdeintervjuer ble sendt til de aktuelle domstolene og påtaleenhetene, 

hvor vi ba om å få intervjue aktører med bred erfaring fra straffesaker.  

 

Problemstillingen ble presentert for aktørene i disse brevene. Domstolene og påtale-

enhetene gjennomførte deretter en selvseleksjon24 av intervjuobjekter. I praksis endte vi 

opp med å intervjue enten førstelagmenn, sorenskrivere, avdelingsledere ved 

tingrettene/lagmannsrettene, påtaleledere, seksjonsledere eller andre med 

ansvarsstillinger.     

 

Avkrysningsskjemaene ble distribuert til et større antall aktører ved de samme 

domstolene/påtaleenhetene. Ved noen av domstolene ble det fra domstolens side 

oppfordret til å begrense antallet skjemaer, hvilket ble etterkommet.  

                                                 
24 Utvelging ved selvseleksjon. Enhetene avgjør selv om de vil delta i undersøkelsen. Hellevik, 2002, s. 120.  
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2.3.3  Det endelig utvalget til dybdeintervjuene 

Tilbakemeldingene på invitasjonene vi sendte ut var gjennomgående svært positive. Det 

var kun to som ikke ønsket å delta. I tillegg falt to av de forespurte ut, grunnet henholds-

vis sykdom og arbeidssituasjon. Vi endte opp med 37 aktører som takket ja til dybde-

intervjuer, inkludert to prøveintervjuer som ikke ble med i analysen. Av de 35 gjen-

værende intervjuene var fordelingen på de ulike gruppene som følger: 

 

Tabell 1 
Forsvarere 12 
Lagdommere  2 
Tingrettsdommere 4 
Aktorer (politijurister/statsadvokater) 4 
Advokatsekretærer  3 
Berammingspersonell tingrettene 3 
Berammingspersonell lagmannsrettene 2 
Berammingspersonell påtalemyndigheten (politi./statsadv.) 5 

 

 

2.3.4 Det endelige utvalget til den kvantitative undersøkelsen 

 

Nedenfor er gjengitt antall spørreskjemaer sendt ut, antall purringer og antall skjemaer 

levert tilbake.  

 

Tabell 2  ”Stor” tingrett og ”stor” lagmannsrett 
Aktør Sendt 1. gang Purring Mottatt totalt Forkastet 
Forsvarere 30 13 15 2 
Politijurister  10 10 6  
Statsadvokater 10 10 4  
Tingrettsdommere 10 10 2  
Berammingspersonell tingrett 10  7  
Lagdommere 3 3 1 1 
Berammingspersonell  lagmannsrett 2 2 0  
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Tabell 3 ”Middels” tingrett 
Aktør Sendt 1. gang Purring Mottatt totalt Forkastet 
Forsvarere 4  3  
Politijurister  10 10 0  
Tingrettsdommere 3  2  
Berammingspersonell tingrett 2  2  
 

Tabell 4  ”Mindre” tingrett og ”middels” lagmannsrett 
Aktør Sendt 1. gang Purring Mottatt totalt Forkastet 
Forsvarere 3  2  
Politijurister  10 10 1 1 
Statsadvokater 10  0  
Tingrettsdommere 6  5  
Berammingspersonell tingrett 2  0  
Lagdommere 10 10 0  
Berammingspersonell lagmannsrett 2 2 2  
 

Av totalt 137 utsendte spørreskjemaer mottok vi 52 besvarelser, hvorav fire måtte 

forkastes fordi de var ufullstendig besvart.  

 

Vi endte altså opp med 48 av 137 skjemaer, eller en svarprosent på 35 %. Svarprosenten 

innad i hver gruppe var dessverre ikke like god. Blant annet mottok vi ingen spørre-

skjemaer fra lagmannsrettene og heller ikke fra to av påtaleenhetene.  

 

2.3.5 Kritikk av forsøks- og utvelgelsesstadiet 

Utvalget av aktører til dybdeintervjuene mener vi ble forholdsvis godt balansert, til tross 

for det noe lave antallet aktører i hver gruppe. Hver gruppe representerte likevel et 

betydelig erfaringsmateriale i betydning antall saker de har vært i kontakt med.  

 

Fordi vi ikke hadde mulighet til å intervjue alle som har sitt virke ved hver av dom-

stolene, vil representativiteten ved de små domstolene i undersøkelsen være større enn 

ved de store. Likevel er det totalt sett flere respondenter med i undersøkelsen fra de 

store domstolene enn fra de små. 

 

Aktørenes selvseleksjon kan også sies å innebære en skjevhet, hva gjelder aktørene fra 

domstolene og påtalemyndigheten. Det er en fare for at disse aktørene i kraft av sine 

ansvarsstillinger opptrådte som systemrepresentanter og derfor tilpasset svarene ut fra 

hvordan man ønsket å fremstille systemet. Som systemrepresentant kan det også være 
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en fare for at de tok hensyn til de øvrige aktørene, og tilpasset sine uttalelser for å unngå 

å støte disse.    

 

Når det gjelder det kvantitative materialet var svarprosenten totalt sett akseptabel, men 

mangelen på respondenter25 fra enkelte av domstolene og påtaleenhetene var påfallende. 

Til tross for purringer mottok vi ingen skjemaer fra enkelte av disse. Det kvantitative 

materialet ble derfor noe mindre representativt enn beregnet, og fikk som en følge av 

dette en mer underordnet betydning en opprinnelig tiltenkt. Dette kommer vi tilbake til 

under analysestadiet.    

 

En annen svakhet ved det kvantitative materialet er at forsvarerne som er utenfor den 

faste listen ikke er representert. Gjennom dybdeintervjuene fant vi senere tegn til klare 

meningsforskjeller mellom forsvarerne på og utenfor denne listen.   

 

2.4  Gjennomføringsstadiet 

Vi gjennomførte dybdeintervjuene i løpet av perioden februar til mai 2003. Etter de 

første to til tre intervjuene fristilte vi oss i større grad fra intervjuguiden. Opprinnelig 

hadde vi skarpe skiller mellom tingretts- og lagmannsrettsbehandlingen, med den 

konsekvens at det ble mange likelydende spørsmål. I de følgende intervjuene behandlet 

vi de to instansene fortløpende under hvert tema for å unngå dette. I tillegg fjernet vi 

enkelte spørsmål som hadde mindre relevans, herunder en rekke spørsmål som gikk på 

de praktiske sidene av berammingen.  

 

Etter de første intervjuene lot vi også intervjuobjektene snakke mer fritt rundt hvert 

hovedspørsmål, men fulgte opp med standardiserte underspørsmål etter behov.  

 

Alle intervjuene ble gjennomført som personlige intervjuer,26 der vi begge deltok. En av 

oss stilte spørsmål, mens den andre fulgte med i intervjuguiden og sørget for at alle 

temaer ble tatt opp i hvert intervju.  

 

                                                 
25 Respondent = Person som besvarer spørsmål i en spørreundersøkelse. Hellevik, 2002, s. 104. 
26 Personlig intervju = Utspørring med ansikt-til-ansikt-kontakt mellom intervjuer og respondent. Hellevik, 2002, s. 104.   
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Intervjuene varte i gjennomsnitt cirka en time hver, med unntak av noen intervjuer som 

ble gjennomført med to respondenter samtidig og derfor tok noe lengre tid. Samtlige 

intervjuer ble tatt opp på lydbånd og senere skrevet ut i sin helhet, dette for å ha et godt 

arbeidsverktøy til analysen og for å sikre etterprøvbarheten. Totalt endte vi opp med 246 

sider utskrevne intervjuer.  

 

2.4.1 Kritikk av gjennomføringsstadiet 

Det kan kritiseres at vi endret intervjuformen etter hvert. Fordelen med åpne intervjuer 

er imidlertid at man har mulighet til å justere undersøkelsen til en mer hensiktsmessig 

form. Samtlige intervjuer ble likevel gjennomført med de samme hovedspørsmålene og 

temaene. Vi opplevde at endringene førte til at det ble bedre flyt i intervjuene og at vi 

fikk mer og bedre informasjon når intervjuobjektene fikk uttale seg mer fritt.   

 

Muligheten til en slik justering hadde vi ikke for de utsendte avkrysningsskjemaene. Vi 

mottok en del tilbakemeldinger fra aktører som av ulike grunner ikke ønsket å besvare 

spørreskjemaet, som følge av en misforståelse som enkelt kunne vært ”justert”. En del 

aktører hadde misforstått avhandlingens tema og trodde at vi kun skulle undersøke 

berammingspraksisen. Disse henviste oss derfor til sine sekretærer. De hadde ikke sett 

vår kobling mellom de juridiske sidene av beramming og det frie forsvarervalget. En 

forklaring på denne misforståelsen kan ligge i vår arbeidstittel: ”Berammingspraksis og 

forholdet til det frie forsvarervalget”.  

 

For de som ikke så nærmere på undersøkelsen, ga arbeidstittelen berammingen en 

tilsynelatende mer sentral rolle enn den var tiltenkt. I forbindelse med purringen på 

avkrysningsskjemaene kontaktet vi aktørene og forsøkte å oppklare misforståelsen. 

Arbeidstittelen ble endret i forbindelse med dette til ”Saksavviklingsfrister i straffesaker 

og forholdet til det frie forsvarervalget”.  
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2.5 Analysestadiet 

Avhandlingen er hovedsakelig skrevet på bakgrunn av det kvalitative materialet, mens 

det kvantitative materialet har fått en mer underordnet kontrollfunksjon. Av praktiske 

årsaker har vi valgt å sette tabellene fra det kvantitative materialet i egne rammer, slik at 

det er lettere å gi separate vurderinger direkte knyttet til tabellene. Det kvantitative 

materialet har likevel vært en viktig bakgrunnskilde for den øvrige fremstillingen. Man 

vil derfor se at disse to ulike undersøkelsene supplerer og støtter hverandre ved 

presentasjonen av stoffet. Det resterende materialet fra den kvantitative undersøkelsen 

finnes i vedlegg 2.    

 

Ved gjengivelse av sitater har vi lagt vekt på å finne frem til utsagn som er 

representative for respondentene, med mindre annet uttrykkelig er sagt. Vi har tatt oss 

noen små redaksjonelle friheter, i betydning av at vi har renskrevet sitatene der språket 

har vært svært muntlig. Vi har også fjernet mellomliggende tekst enkelte steder, der 

samme tema omtales før og etter unødig eller uvesentlig informasjon. Der dette er gjort 

har vi erstattet den fjernede teksten med følgende symbol: [...]. I begge tilfeller har vi 

vært svært påpasselige med å ikke endre meningsinnholdet eller å rykke sitater ut av sin 

opprinnelige sammenheng.   

 

Som en konsekvens av den noe svake svarprosenten fra enkelte aktørgrupper i det 

kvantitative materialet, bestemte vi oss for å fjerne en del av nyansene i fremstillingen. 

Den opprinnelige planen var å fremskaffe et statistisk materiale som dokumenterte 

forskjeller mellom store og små domstoler. I stedet slo vi de ulike aktørgruppene 

sammen og satte dem opp mot hverandre, uavhengig av domstolenes størrelse. Dermed 

satte vi samtlige aktører inn i hver sin gruppe, herunder dommerne, forsvarene, aktorene 

og domstolenes berammingspersonell. På denne måten fikk vi nok respondenter i hver 

gruppe til å se klare tendenser, særlig holdt opp mot det kvalitative materialet. Vi 

utarbeidet deretter enkle statistiske skjemaer for hvert spørsmål isolert.   

 

Vi beholdt skillet mellom tingrettene og lagmannsrettene, men kun der et slikt skille 

fremsto som hensiktsmessig. I de statistiske tabellene er også skillet mellom tingrettene 

og lagmannsrettene fjernet. Fremstillingene fra lagmannsretten skjer derfor kun på 

bakgrunn av dybdeintervjuene.  
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2.5.1 Kritikk av analysestadiet 

Fokuset på raskere straffesaksavvikling har vært økende over tid, også før lovendringen. 

Sider av den praksisen vi behandler i avhandlingen kan derfor tenkes å ha sitt utspring i 

dette fokuset generelt, og ikke spesielt i de nye bestemmelsene. Lovendringen bidro 

imidlertid til å øke dette fokuset og vi mener derfor det er forsvarlig å knytte temaene vi 

behandler direkte opp mot den. Dette satte vi også som en forutsetning for 

respondentene, men vi lot det være opp til dem selv å vurdere hvilke endringer i praksis 

som kan knyttes direkte opp mot lovendringen.  

 

I mediedebatten i tilknytning til lovendringen har det fremkommet at konsekvensene av 

lovendringene har fått sine største utslag i tilknytning til de store byene og de mest 

belastede domstolene. Dette har til en viss grad blitt bekreftet gjennom vårt materiale, 

selv om vi har gjort en rekke interessante funn også ved de mindre domstolene. Når vi i 

liten grad har tatt med et skille mellom store og små domstoler, ser vi at deler av vårt 

statistiske materiale har blitt ”pyntet” av aktørene fra de mindre stedene. Tilbake-

meldingene fra aktører tilknyttet de store domstolene var klart mer ”ekstreme” i alle 

retninger, men ble modifisert gjennom de øvrige aktørene. Likevel gir det gjenværende 

materialet klare indikasjoner på aktørenes samlede synspunkter og vi mener at sammen-

slåingen av materialet var hensiktsmessig. Imidlertid kan det tenkes at enkelte aktører i 

liten grad kjenner seg igjen i deler av fremstillingen, så lenge den er basert på flertallet 

av aktørene.    

 

Et lite mindretall av aktørene hadde liten erfaring med lovendringen og mente at 

undersøkelsen ble gjennomført for tidlig. Disse aktørene hevdet at de på tidspunktet for 

lovendringen hadde berammet saker langt frem i tid, slik at det ville ta lang tid før de 

merker eventuelle konsekvenser. Tilbakemeldingene fra disse aktørene er likevel med i 

avhandlingen, og har således en modererende funksjon. Vi antar imidlertid at også disse 

aktørene på det nåværende tidspunkt, eller i nær fremtid, vil få erfaring med 

lovendringen.  
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Vi avdekket gjennom intervjuene at aktørene hadde til dels svært ulike oppfatninger 

både av hva innholdet av det frie forsvarervalget er og av hva som skal til for at en 

forsvarer skal ansees som valgt. Vi forsøkte å ikke styre aktørenes oppfatninger av 

dette. De ulike holdningene kan ha vært avgjørende for besvarelsene i både det 

kvantitative og det kvalitative materialet, og er derfor en mulig feilkilde. Vi kommer 

senere tilbake til problematikken rundt innholdet av det frie forsvarervalget.    

 

Et fåtall av intervjuene ble gjennomført med to respondenter samtidig. Dette skjedde 

blant annet med to av dommerintervjuene, der representanter for berammingspersonalet 

ble med. Disse tilfellene ble ikke initiert av oss, men vi aksepterte sammenslåing av 

praktiske årsaker. Aktørene kan ha tilpasset svarene noe til den andre aktøren i disse 

intervjuene.   
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3. PRINSIPPET OM DET FRIE FORSVARERVALGET OG 
DEPARTEMENTETS VURDERING AV LOVENDRINGENS 
FORHOLD TIL DETTE 

3.1 Innledning 

Avhandlingen forutsetter en forståelse av hva som ligger i det frie forsvarervalget. Vi 

skal derfor, i tillegg til å se på lovteksten der dette prinsippet fremgår, se på hvordan 

prinsippet er behandlet i juridisk teori. Vi skal også se nærmere på departementets 

vurdering av lovendringens påvirkning på det frie forsvarervalget og hvordan dette 

forholder seg til Den europeiske menneskerettskonvensjonen. 

 

3.2 Det frie forsvarervalget i lovtekst og teori 

3.2.1 Det frie forsvarervalget i straffeprosessloven 

Prinsippet om fritt forsvarervalg går ut på at tiltalte selv skal kunne velge den 

forsvareren som skal representere ham/henne i straffesaken. Det frie forsvarervalget er 

et grunnleggende prinsipp i norsk strafferettspleie og har som hovedformål å bidra til at 

tiltalte har tillit til at han/hun får en rettferdig rettergang med et effektivt forsvar. 

Prinsippet kommer til uttrykk i strpl. §§ 94 og 102. Det fremgår av strpl. § 94 at 

”(s)iktede har rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av 

saken.” Av strpl. § 102 fremgår det i første ledd 3. pkt. at ”(h)ar siktede fremsatt ønske 

om en bestemt forsvarer, skal denne oppnevnes.”  

 

Som vi ser gjelder det frie forsvarevalget på alle stadier i saken. I dette ligger at tiltalte i 

utgangspunktet kan velge en ny forsvarer når han/hun vil under hele saksgangen. Etter 

en ren språklig forståelse av bestemmelsene kan det virke som om det frie forsvarer-

valget er absolutt. Det er imidlertid anerkjent at det er adgang til å gjøre begrensninger i 

det frie forsvarervalget. Innskrenkninger fremkommer allerede av bestemmelsen i strpl. 

§ 102. Etter denne bestemmelsen kan domstolen bytte ut den valgte forsvareren dersom 

valget medfører en forsinkelse av saken. Tidligere var vilkåret for utskiftning at 

forsinkelsen var ”vesentlig” mens det nye vilkåret er at forsinkelsen skal være ”av 
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betydning for saken”. Dette temaet kommer vi tilbake til i kapittel 4.7 nedenfor. I tillegg 

kan forsvareren etter strpl. § 102 første ledd 4 pkt. byttes ut dersom ”forholdene ellers 

gjør det utilrådelig” å oppnevne forsvareren. Dette vilkåret gjaldt også etter den gamle 

bestemmelsen. Utover de begrensningene som fremkommer av bestemmelsen i strpl. 

§ 102 foreligger det flere bestemmelser i straffeprosesslovens kapittel 9 som innebærer 

begrensninger i det frie forsvarervalget. Begrensningene som er innført går bl.a. ut på å 

sikre effektivitet, kvalifikasjonskrav, habilitetskrav, tidskrav og offentlige interesser. 

Begrensninger ut fra tidskravet er det sentrale for vår avhandling. 

 

Høyesterett har ved en rekke anledninger tatt stilling til spørsmål i forbindelse med 

begrensning av det frie forsvarervalget.27 Vi går ikke nærmere inn på denne retts-

praksisen, da temaet i denne avhandlingen er begrensninger i det frie forsvarervalget ut 

fra tidskravet etter den nye bestemmelsen i strpl. § 102. På det tidspunktet intervjuene 

ble gjennomført forelå det ikke rettspraksis fra Høyesterett etter denne nye 

bestemmelsen.  

 

3.2.2 Det frie forsvarervalget etter EMK art. 6 nr. 3 litra c 

Etter Grunnloven § 110 c har myndighetene et ansvar for å sikre menneskerettighetene. 

Prinsippet om fritt forsvarervalg fremgår også av våre internasjonale forpliktelser. Etter 

menneskerettsloven av 21. mai 1999 nr. 30, gjelder EMK og FNSP som norsk lov, jfr. 

menneskerettsloven § 2 nr. 1 og 3. Ved motstrid skal bestemmelsene i konvensjonene 

gå foran bestemmelser i annen norsk lovgivning, herunder straffeprosessloven, jfr. 

menneskerettsloven § 3. Prinsippet om fritt forsvarervalg fremgår av EMK art. 6 nr. 3 

litra c og FNSP art. 14 nr. 3 litra b. Etter disse bestemmelsene har tiltalte rett på 

henholdsvis ”legal assistance of his own choosing” og ”counsel of his own choosing”. 

Departementet har ikke tatt stilling til bestemmelsenes forhold til FNSP art. 14 litra b, 

og vi har derfor valgt å ikke gå nærmere inn på dette.   

 

                                                 
27 Se bl.a Rt. 2001 s. 957, Rt. 2001 s. 536, Rt. 1999 s. 118, Rt. 1997 s. 2020 og Rt. 1995 s. 145. 
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Om bestemmelsen i EMK art. 6 nr. 3 litra c sier Jørgen Aall28i sin bok, Rettergang og 

menneskerettigheter: 

 

”Artikkel 6.3(c) sier uttrykkelig at anklagede har rett til å la seg forsvare ved juridisk 
forsvarer etter eget valg. Etter ordlyden skulle dette være ukomplisert: en isolert lesing 
av ordlyden synes å lede til at myndigheten skulle være forpliktet til å akseptere som 
forsvarer den person anklagede utpeker. Strpl. § 94 bestemmer da også at ”siktede har 
rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken”.  
[...] 
Men konvensjonsregelen slik den blir praktisert, gjør en rekke unntak fra, og 
presiseringer i forhold til, det frie forsvarervalg.”  

 

Videre heter det: 

 ”Hvor anklagedes valg vesentlig vil forsinke saken, kan det være berettiget, også av 
hensyn til anklagede, å tilsidesette valget. I Ennslin, Baader og Raspe-avgjørelsen 
godtok Kommisjonen da også at forsvarervalget hadde vært tilsidesatt av denne grunn. 
Regelen i strpl. § 102 annet punkt om at siktedes valg kan tilsidesettes dersom det 
vesentlig vil forsinke saken, legger derfor til rette for en praksis som ikke går ut over 
konvensjonsregelen. Dette inntrykk bekreftes i praksis.”  

 
Som vi ser i Aalls fremstilling antas det at praksis etter den eldre bestemmelsen i strpl. 

§ 102, der det frie forsvarervalget kunne begrenses dersom valget medførte vesentlig 

forsinkelse av saken, var i tråd med konvensjonsbestemmelsen.  

 

Vi har gjennomgått andre tilgjengelige teoretiske fremstillinger av det frie forsvarer-

valget.29 I disse fremstillingene nøyer forfatterne seg med å slå fast at det foreligger et 

prinsipp om fritt forsvarervalg, og viser til de begrensningene som fremkommer av 

straffeprosesslovens kapittel 9. De forsøker ikke å gi noen nærmere beskrivelse av hva 

som ligger i prinsippet og hvilke begrensninger som eventuelt kan tenkes i forhold til 

dette. Vår gjennomgang av litteratur direkte knyttet opp mot EMK art. 6 nr. 3 c har 

heller ikke gitt oss en nærmere avklaring.30  

 

                                                 
28 Se Aall, 1995, s. 373 
29 Vi har bl.a. sett på Hov, 1999, s. 228-229, Andenæs, 2000, s. 84, 85, Bjerke/Keiserud, 2001, s. 414.  
30 Se Dijk,  1998, s. 471,  Lorenzen m.fl, 2003, s. 343,  Ebervall, 2002, kapittel 6, Danelius, 2002, s. 242 flg. 
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Ut fra denne kortfattede oversikten kan vi ikke trekke noen sikre konklusjoner om hvor 

langt prinsippet om det frie forsvarervalget rekker. Vi nøyer oss derfor med å si at 

prinsippet om det frie forsvarervalget står sentralt i norsk strafferettspleie. Det kan 

tenkes begrensninger i det frie forsvarervalget, men disse må ikke være så omfattende at 

de fører til at det frie forsvarervalget mister sine viktige funksjoner, blant annet å sikre 

at tiltalte har tillit til at han/hun får en rettferdig rettergang.  

 

Vi går så over til å se på departementets behandling av dette spørsmålet i forarbeidene. 

 

3.3 Departementets vurdering av lovendringens forhold til prinsippet 

om fritt forsvarervalg etter EMK art. 6 nr. 3 litra c 

Ved lovendringen søkes det frie forsvarervalget etter straffeprosesslovens regler inn-

skrenket. Spørsmålet blir da hvor langt man kan gå i denne retningen uten å komme i 

konflikt med bestemmelsen i EMK art. 6 nr. 3 litra c, der det heter at tiltalte har rett til 

”rettslig bistand etter eget valg” (”legal assistance of his own choosing”). Om dette sier 

departementet i forslaget til høringsnotatet: 

 

”Selv om retten til fritt valg av forsvarer ikke er unntaksfri er det, slik 
Justisdepartementet ser det, noe usikkert hvor langt man kan gå i å begrense siktedes 
muligheter til selv å velge forsvarer som følge av tiltak for å sikre hurtigere avvikling 
av straffesaker.”31 
 

Departementet peker altså på at det er en adgang til å gjøre begrensninger i det frie 

forsvarervalget, men at det er usikkert hvor langt man kan gå i denne retningen, i alle 

fall med hurtigere saksavvikling som begrunnelse. Det fremkommer ingen klare 

uttalelser fra departementet på dette punktet.  

 

Særlig interessant er denne problemstillingen i forbindelse med de sakene der det er 

innført frister for avholdelse av hoved-/ankeforhandling. Dette spørsmålet behandlet 

departementet spesielt: 

 

”Selv om de frister Justisdepartementet foreslår er knappere enn dem som er foreslått 
av arbeidsgruppen, er departementet etter en totalvurdering imidlertid kommet til at 

                                                 
31 Ot. prp.  nr.  66 (2001-2002) pkt. 7.2, 26 avsnitt 
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det ikke vil være i strid med EMK art. 6 nr. 3 c å gi retten adgang til å bytte ut 
forsvarer dersom siktedes valg medfører at fristen blir overskredet. Vi legger i denne 
vurderingen størst vekt på at hovedformålet med bestemmelsen, slik det er beskrevet i 
Ennslin, Baader og Raspe-saken, blir tilstrekkelig ivaretatt. Siktede vil fortsatt kunne 
velge mellom mange kvalifiserte forsvarere.”32 

 

I Ennslin, Baader og Raspe-saken33 fremgår det at “the purpose of this provision is to 

ensure that both sides of the case are actually heard by giving the accused, as 

necessary, the assistance of an independent professional”.34  

 

Ut fra denne uttalelsen fra EMD konkluderer departementet med at hovedformålet med 

bestemmelsen i EMK art. 6 nr. 3 litra c er at ”siktede skal ha rett til å velge en 

uavhengig forsvarer som kan utøve et effektivt forsvar” ,35 og sier videre at:  

 

”Dette hovedformålet kan klart nok oppfylles ved at siktede får mulighet til å velge 
blant flere kvalifiserte forsvarere, selv om ikke alle forsvarere som finnes er 
tilgjengelige.”36 

 

Vi ser altså at departementet med henvisning til Ennslin, Baader og Raspe-saken mener 

at hovedformålet med det frie forsvarervalget er ivaretatt og at det etter en total-

vurdering ikke vil være i strid med EMK art. 6 nr. 3 litra c å bytte ut den valgte 

forsvareren dersom valget av denne medfører at fristen overskrides.37 Departementet 

legger således opp til en praksis der tiltalte har mulighet til å velge fritt mellom de 

forsvarerne som er tilgjengelige og kan ta saker innenfor fristene. Denne begrensningen 

mener departementet ikke er i strid med EMK. 

 

Det frie forsvarervalget skal fortsatt være den klare hovedregelen.38 Det er imidlertid 

viktig at det skjer en konkret vurdering i hver enkelt sak. De nye bestemmelsenes 

karakter er av en så generell art at de legger mye av ansvaret for de konkrete 

vurderingene over på domstolene. Dette fører således til at praksisen i henhold til strpl. 

§ 102 må være i overensstemmelse med EMK. Om dette sier departementet: 

 

                                                 
32 Ot. prp. nr.  66 (2001-2002) pkt. 7.2, 27 avsnitt 
33 Ennslin, Baader og Raspe vs. Tyskland (DR 14 (1979) s. 64). Det kan i denne sammenhengen neves at denne saken var svært 

spesiell og på mange måter utypisk. 
34 Ot. prp. nr.  66 (2001-2002) pkt. 7.2, 22 avsnitt 
35 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.2, 23 avsnitt 
36 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.2, 23 avsnitt 
37 Se punkt 4.7.1  
38 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.4, 10 avsnitt 
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”Derimot vil en regel om automatisk bytte av forsvarer ved fare for overtredelse av 
fristen for å avholde hovedforhandling lett kunne tenkes å stride mot EMK art. 6, nr. 3 
c. Departementet legger som nevnt vekt på at det skal utøves skjønn ved anvendelsen 
av § 102 første ledd. Dermed vil man unngå konvensjonsstridige unntak fra prinsippet 
om fritt forsvarervalg.”39 
 

Vi kan derfor slutte at departementet anser bestemmelsen for å være i overensstemmelse 

med EMK, men at det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for å unngå 

konvensjonsstridig praksis ved bytte av den valgte forsvareren. 

 

                                                 
39 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.4, 17 avsnitt 
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4. REGLENE OM DOMSTOLENES PRAKSIS VED BERAMMING, 
OPPNEVNING OG UTSKIFTING AV DEN VALGTE 
FORSVAREREN 

4.1 Innledning 

I det følgende vil vi gi en fremstilling av bestemmelsene som gjelder for beramming, 

oppnevning av forsvarere og bytte av tiltaltes valgte forsvarer forut for hoved-

forhandling i tingretten og ankeforhandling i lagmannsretten. Deretter vil vi under hvert 

tema kort redegjøre for domstolenes praksis på området. 

 

Presentasjonen av bestemmelsene er ikke ment som en dyptgående teoretisk gjennom-

gang, men som en kort redegjørelse som er egnet til å gi leseren en innføring i hvilke 

regler aktørene har å forholde seg til med tanke på forberedelsene til hoved-/anke-

forhandlingen. Temaene vi behandler i kapittelet danner grunnlaget for forståelsen av 

avhandlingens problemstillinger.  

 

Fremstillingen av domstolenes praksis er basert på våre intervjuer og andre under-

søkelser i tilknytning til avhandlingen.  

 

4.2 Reglene om oppnevning av forsvarer 

4.2.1 Oppnevning skal skje straks 

Tingretten skal oppnevne forsvarer for tiltalte ”straks” etter at den har mottatt tiltale-

beslutning fra påtalemyndigheten, dersom oppnevning ikke allerede har skjedd før 

tiltalebeslutning ble sendt til retten, jfr. strpl. § 262 andre ledd. En tilsvarende regel 

gjelder for lagmannsrettens oppnevning, men slik at oppnevning skal skje straks anken 

blir besluttet henvist til ankeforhandling, jfr. strpl. § 328 første ledd. 

 

I den videre fremstillingen vil vi referere til det tidspunktet der tiltalen oversendes 

tingretten og det tidspunktet der anken blir besluttet henvist til ankeforhandling ved 

lagmannsretten samlet som det tidspunktet da ”saken kom inn til retten”. 
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4.2.2 Tiltaltes valgte forsvarer skal oppnevnes 

Dersom tiltalte har ytret ønske om en bestemt forsvarer skal denne som hovedregel 

oppnevnes, jfr. strpl. § 102 første ledd 3. pkt. Unntaket fra denne bestemmelsen, nemlig 

der oppnevnelse av den valgte forsvareren vil føre til forsinkelse av betydning for saken, 

vil vi komme tilbake til i punkt 4.7 nedenfor. Øvrige unntak fra regelen vil vi ikke 

komme nærmere inn på, da dette ligger utenfor avhandlingens tema.  

 

4.3 Domstolenes praksis ved oppnevning av forsvarer 

Dommeren er ansvarlig for oppnevning av forsvarer. Både for tingretten og 

lagmannsretten skjer normalt oppnevning av forsvareren samtidig med at saken 

berammes. I praksis tilrettelegges oppnevningen av berammingspersonalet.40 

 

Oppnevning skal skje særskilt for både hoved- og ankeforhandlingen. Tiltalte har 

allerede hatt bistand fra en advokat under en eventuell fengsling, eller kan ha hatt slik 

bistand på etterforskningsstadiet forut for hovedforhandlingen. Det er ingen automatikk 

i at denne advokaten også blir oppnevnt for hovedforhandlingen. Det samme gjelder der 

tiltalte har hatt en forsvarer i hovedforhandlingen, slik at denne forsvareren ikke 

automatisk oppnevnes også for ankeforhandlingen.  

 

Oppnevningen skjer i praksis normalt etter at domstolen har forsikret seg om at 

forsvareren kan stille til det berammede tidspunkt, eller innenfor en tidsperiode som 

domstolen anser for å være innen rimelig tid. Dette kommer vi tilbake til i punkt 7.3.1. 

 

Unntaksvis skjer oppnevning før saken kommer inn til retten, da særlig i forbindelse 

med en såkalt forhåndsberamming.41 Dette kommer vi tilbake til i punkt 8.2.2. 

 

 

                                                 
40 Se vedlegg 1, begrepsavklaring 
41 Se vedlegg 1, begrepsavklaring 
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4.4 Reglene om hvordan berammingen skal gjennomføres 

Retten har ansvaret for beramming av straffesaker, jfr. strpl. § 275 første ledd. Der 

fremgår det at retten skal fastsette tid og sted for hovedforhandling. Det samme gjelder 

for ankeforhandling, jfr. strpl. § 327 første ledd 1. pkt.  

 

Beramming består i å finne et tidspunkt for hovedforhandling som passer for domstolen, 

tiltalte, forsvareren, aktor og eventuelle vitner og sakkyndige. I avhandlingen er det 

domstolen, forsvareren og aktor vi konsentrerer oss om, og disse tre omtales i 

fremstillingen som ”aktørene”.  

 

Berammingspersonalet har i utgangspunktet kun loven å forholde seg til. Verken 

straffeprosessloven eller forskrifter regulerer hvordan berammingen skal gjennomføres, 

herunder hvordan aktørene skal kontaktes, i hvilken rekkefølge de skal kontaktes, hvem 

det skal tas mest hensyn til ved berammingen osv.  

 

Om gjennomføring av beramming, kan det virke som om det i forarbeidene forutsettes 

at domstolen har egne rutiner:   

 

”Det er tale om å påskynde hovedforhandlingen i to særlig prioriterte sakstyper, ikke i 
alle saker. Etter departementets syn må det være mulig å legge opp rutiner som gjør 
det gjennomførbart å overholde fristene i de fleste saker. ……...”42 (vår uthevning i 
kursiv) 

 

4.5 Domstolenes praksis ved beramming 

Fordi beramming ikke er regulert andre steder enn i loven, følger hver enkelt domstol 

sine egne rutiner.  

 

Domstolene har innrettet seg slik at det er berammingspersonalet, normalt bestående av 

ikke-jurister, som tar seg av den rent praktiske gjennomføringen av berammingen.43  

 

                                                 
42 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 6.5, 5 og 6 avsnitt 
43 Frem til 1. januar 2003 berammet statsadvokatens kontor i Oslo toinstanssakene. Etter dette tidspunkt ble berammingen av disse 

sakene lagt til domstolen. 
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Selve berammingen skjer normalt ved at berammingspersonalet tar kontakt med 

forsvareren og aktor per telefon, brev eller faks og foreslår et par alternative datoer for 

når hoved-/ankeforhandling skal avholdes.  

 

Dersom det viser seg vanskelig å få til hoved-/ankeforhandling på de foreslåtte datoene, 

kan berammingspersonalet be forsvareren og aktor om å foreslå alternative datoer.  

 

Berammingspersonalet står for hele kontakten med forsvarer og aktor på dette stadiet av 

saken, med mindre det ligger an til forsinkelser. Dersom det oppstår problemer tar 

berammingspersonalet kontakt med dommeren for å få bistand fra ham/henne. 

 

 

4.6 Reglene om tidspunktet for beramming 

4.6.1 Beramming skal skje innen to uker 

Strpl. § 275 første og andre ledd setter rammene for beramming.  

 

Det fremgår av strpl. § 275 første ledd 1. pkt. at ”(r)etten fastsetter så snart som mulig 

tid og sted for hovedforhandling”. Etter strpl. § 275 første ledd 2. pkt. skal beramming 

skje innen to uker ”om ikke særlige forhold er til hinder”. Rettens avgjørelse av tid og 

sted for hoved-/ankeforhandling er ”etter sin art ….. uangripelig”, jfr. strpl. § 377. 

Dersom det fremsettes krav om omberammelse av rettslige grunner, vil imidlertid dette 

kunne prøves ved kjæremål, se Rt. 1999 s. 118.44  

 

Beramming skal altså gjennomføres så fort som mulig, men senest innen to uker etter at 

saken kom inn til retten. Det er denne tiden berammingspersonalet har til rådighet til å 

gjennomføre sitt arbeide med å koordinere slik at de finner frem til et tidspunkt der det 

passer for aktørene å avholde hovedforhandling. Dersom toukersfristen ikke overholdes  

                                                 
44 Se også Rt. 2000 s. 1193, Rt. 1995 s. 1581, Rt. 1993 s. 332 der dette fremgår, og Karnov, kommentarer til strpl. § 275 
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må begrunnelsen for fristoverskridelsen opplyses i rettsboken, jfr. strpl. § 275 tredje 

ledd.  

 

Tidligere gjaldt toukersfristen kun for tingretten, men ved lovendringen ble den også 

innført for lagmannsretten.45  

 

4.6.2 Domstolenes praksis i forhold til toukersfristen 

Berammingspersonalet både i tingretten og lagmannsretten opplyser at de som hoved-

regel ikke har problemer med å holde seg innenfor toukersfristen.  

 

Problemer med å overholde toukersfristen kan imidlertid oppstå der det er omfattende 

saker som skal gå over flere uker og der det er flere tiltalte i samme sak, slik at det er 

mange forsvarsadvokater inne i bildet. 

  
Tabell 5  
 
Vi spurte aktørene i det kvantitative om deres inntrykk av hvorvidt toukersfristen overholdes:  
 
Holdes 2-ukersfristen for beramming av hoved-/ankeforhandling, jfr strpl. 275 1. ledd 2. pkt? 
 

 Alltid Som regel Som regel 
ikke 

Aldri Vet ikke 

Dommere 10 % 70 %   20 % 
Berammings- 
Personale 

9 % 91 %    

Forsvarere  25 % 14 %  61 % 
Aktorer 7 % 50 % 7 %  36 % 

 
Det klare flertallet av aktørene mener at fristen ”som regel” holdes. Likevel er det så få som mener at 
fristen ”alltid” holdes, at vi regner med at et ikke ubetydelig antall saker berammes utenfor fristen.  
 

 

 

4.6.3 Hovedregelen om tidspunkt for avholdelse av hoved-/ankeforhandling 

Hovedregelen etter strpl. § 275 andre ledd er at ”(h)ovedforhandling skal avholdes så 

snart som mulig.” Bestemmelsen gjelder også for ankeforhandlinger. Denne 

bestemmelsen ble tilføyd ved lovendringen, og er en kodifisering av tidligere uskreven 

                                                 
45 Endringslov 28. juni 2002 nr. 55 (i kraft 1. oktober 2002 iflg. res. 28. juni 2002 nr. 647) 
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rett på området. Av den grunn, er ikke bestemmelsen isolert sett av stor interesse for vår 

avhandling. Vi vil likevel komme inn på forholdet til denne bestemmelsen der vi har 

interessante funn som knytter seg direkte opp mot denne bestemmelsen, samt der 

forholdet til bestemmelsen er egnet som sammenligningsgrunnlag.  

 

4.6.4 Domstolenes praksis i saker som skal opp til hoved-/ankeforhandling ”så 

snart som mulig”  

Kodifiseringen av denne regelen har kun ført til mindre endringer i praksis hos dom-

stolene, men vi ser at det generelt er større fokus på å oppnå en raskere straffesaks-

avvikling. 

 

4.6.5 Unntaksregelen for tidspunkt for avholdelse av hoved-/ankeforhandling 

Ved lovendringen ble det som nevnt innført unntak fra hovedregelen om at hoved-

/ankeforhandlingen skal avholdes så snart som mulig. Etter strpl. § 275 andre ledd 2 pkt. 

skal det ”(o)m ikke særlige forhold er til hinder”, avholdes hovedforhandling i visse 

sakstyper innen seks uker i tingretten og innen åtte uker i lagmannsretten. Dette dreier 

seg om saker der tiltalte var under 18 år da forbrytelsen ble begått, jfr. strpl. § 275 andre 

ledd 2. pkt. litra a, og saker der tiltalte er varetektsfengslet når saken berammes, jfr. 

strpl. § 275 andre ledd 2 pkt. litra b.  

 

Berammingspersonalet skal således i disse sakstypene komme frem til et tidspunkt for 

påbegynnelse av hovedforhandling innen seks uker etter at saken kom inn til tingretten 

eller innen åtte uker i lagmannsretten.  

 

6-/8-ukersfristen løper fra det samme tidspunktet som toukersfristen for beramming. Det 

vil si at dersom berammingspersonalet bruker to uker på å beramme, skal hoved-/anke-

forhandling starte innen henholdsvis fire og seks uker.   

 

6-/8-ukersfristen er ment å være lengstefrister, men det er mulig å gå utover fristen 

dersom særlige forhold er til hinder for at fristen kan holdes, jfr. strpl. § 275 andre ledd, 

2. pkt. Dersom hovedforhandlingen berammes til et tidspunkt utenfor 6-/8-ukersfristen  
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må begrunnelsen for fristoverskridelsen opplyses i rettsboken, jfr. strpl. § 275 tredje 

ledd. 

 

4.6.6 Forholdet til en eventuell fristoverskridelse 

Det må altså foreligge ”særlige forhold” som er ”til hinder” for at en hovedforhandling 

skal kunne avholdes utenfor fristene. Det fremgår ikke noe nærmere om hva som er å 

anse som ”særlige forhold”.  Etter en vanlig språklig tolkning av ”særlige forhold” kan 

vi si at en fristoverskridelse ikke kan begrunnes i forhold som normalt må forventes å 

oppstå i saken. Det må altså noe mer til for å begrunne en slik fristoverskridelse. Ord-

lyden i bestemmelsen henspeiler på en konkret vurdering fra domstolenes side i hver 

enkelt sak.  

 

I forarbeidene fremgår det at departementet har sett for seg at det vil forekomme 

situasjoner der det vil bli aktuelt å overskride fristene: 

 

”Departementet innser at det ikke alltid lar seg gjøre å overholde fristene. Derfor er 
det da heller ikke foreslått at fristene skal være absolutte eller preklusive. Enkelte 
høringsinstanser har gitt uttrykk for bekymring for at en regel som åpner for 
fravikelse, vil bli tannløs. Departementet antar at det for øyeblikket er praktisk umulig 
å innføre absolutte frister.” 46 

 

Departementet har også i kommentarene til lovforslaget som ble sendt ut på høring, 

kommet inn på spørsmålet om en eventuell fristutsettelse. Her uttaler departementet 

både noe om lengden og begrunnelsen for en utsettelse ut over fristen: 

 

”Skal retten til fritt forsvarervalg begrenses, er det et spørsmål om hvor omfattende 
begrensningen skal være. Arbeidsgruppens forslag er at enhver forsinkelse skal kunne 
føre til tvungent forsvarerskifte. Det er etter departementets syn å gå for langt. En helt 
kortvarig forsinkelse må kunne godtas. I slike tilfeller bør hensynet til det frie 
forsvarervalget veie tyngre enn hensynet til hurtigere straffesaksbehandling.” 47  

 

Det fremgår av denne uttalelsen at departementer mener det bør kunne tillates en helt 

kort forsinkelse ut over fristene, slik at fristene ikke i praksis blir absolutte. Særlig 

                                                 
46 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 6.5, 7 avsnitt 
47 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.2, fjerde siste avsnitt 



 

 35 

viktig er det at departementet åpner for at en fristoverskridelse kan begrunnes i hensynet 

til at det ikke skal skje et forsvarerbytte.  

 

Videre fremkommer det i forarbeidene, under kommentarene til strpl. § 275, eksempler 

på tilfeller der det kan være aktuelt med fristoverskridelser: 

 

”[...]Hovedforhandling kan avholdes senere når særlige forhold er til hinder for å 
starte den tidligere, men da skal grunnen oppgis i rettsboken, jfr. tredje ledd. Etter 
omstendighetene må for eksempel en kort utsettelse aksepteres for å hindre aktor- eller 
forsvarerbytte.” 48 

 

Vi ser altså at departementet mener det vil være relevant å legge vekt på hensynet til at 

det ikke skal skje et forsvarerbytte ved avgjørelsen av om mindre fristoverskridelser 

skal tillates.  

  

Det fremgår ikke noe nærmere om hva som eventuelt er å anse som en ”kort utsettelse”.  

 

Domstolens vurdering av om en fristoverskridelse skal tillates og de andre aktørenes 

tilbakemeldinger i forhold til dette kommer vi tilbake til i kapittel 5. 

 

4.6.7 Domstolenes praksis i forhold til 6-/8-ukersfristen 

Domstolene klarer normalt å holde seg innenfor 6-/8-ukersfristen. Her er hoved-

problemet det samme som ved overholdelse av toukersfristen, nemlig dersom det enten 

dreier seg om omfattende saker som skal gå over flere uker, eller dersom det er flere 

tiltalte i saken.  

                                                 
48 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 20.2, 7 avsnitt under kommentarene til strpl. § 275 
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Tabell 6  
 
Vi stilte aktørene i det kvantitative materialet følgende spørsmål: 
 
Holdes 6-/8-ukersfristen for avholdelse av hoved-/ankeforhandling, jfr strpl. § 275 2. ledd 2. pkt.?  
 

 Alltid Som regel Som regel 
ikke 

Aldri Vet ikke 

Dommere  78 %   22 % 
Berammings- 
Personale 

41 % 50 % 9 %   

Forsvarere  24 % 22 %  54 % 
Aktorer 14 % 43 % 14 %  29 % 

 
Et klart flertall av både dommerne og berammingspersonalet mener at fristene som regel eller alltid 
holdes. Dette tyder på at de nye fristene har fått stor effekt i disse sakstypene.  
 

 

4.7 Reglene om bytte av forsvarer fra domstolenes side 

Når vi i det følgende viser til at domstolen ”bytter ut” forsvareren, mener vi at retten 

oppnevner en annen forsvarer for tiltalte enn den forsvareren tiltalte selv har valgt. 

 

Ved lovendringen ble domstolenes adgang til å oppnevne en annen forsvarer utvidet. 

Etter strpl. § 102 første ledd 4. pkt, kan retten oppnevne en annen forsvarer dersom 

valget av forsvarer vil medføre en ”forsinkelse av betydning for saken”, herunder en 

overskridelse av 6-/8-ukersfristen i strpl. § 275 andre ledd. En oppnevning av en annen 

forsvarer etter strpl. § 102 første ledd 4. pkt. gjøres ved rettslig beslutning, og kan 

påkjæres etter strpl. § 377. 

 

4.7.1 Fjerning av ”vesentlighetskriteriet” 

Før lovendringen kunne retten bytte ut den valgte forsvareren i de tilfeller der valget 

ville føre til en ”vesentlig forsinkelse av saken”, jfr. tidligere strpl. § 102 første ledd 2. 

pkt.  

 

Vi ser altså at vilkåret for å bytte forsvarer har endret seg fra ”vesentlig forsinkelse av 

saken” til ”forsinkelse av betydning for saken”. Ut fra en vanlig språklig forståelse av 

disse begrepene, medfører lovendringen at vilkåret for å bytte ut den valgte forsvareren 
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har blitt mindre strengt. Hva som nærmere ligger i denne endringen fremgår ikke klart 

verken av loven selv, eller av forarbeidene til loven.  

 

Det fremgår av forarbeidene at: 

 

”Høringen har styrket departementet i synet på at det er nødvendig å begrense det frie 
forsvarervalget for å redusere behandlingstiden i straffesaker. 
 
Av særlig betydning er det at forsvarervalget ikke fører til forsinkelse i de saker hvor 
departementet foreslår frister for å avholde hovedforhandling. Flere instanser peker på 
at innstrammingen i det frie forsvarervalget vil være avgjørende for at disse fristene 
skal kunne overholdes. 
 
Men også i andre sakstyper er det viktig at saksbehandlingen ikke tar for lang tid. 
Særlig gjelder det i seksuallovbrudds- og voldssaker og i andre saker hvor det kan 
være av stor betydning for den fornærmede å få avsluttet saken innen rimelig tid. En 
lovendring bør derfor gjelde generelt og ikke bare for de saker hvor det er aktuelt å 
innføre frister for å avholde hovedforhandling.” 49 

 

Denne uttalelsen i forarbeidene peker i retning av en utvidet adgang til å bytte ut den 

valgte forsvareren.  

 

4.7.2 Forsinkelse av betydning for saken 

For at et bytte av forsvarer skal kunne skje må det foreligge en ”forsinkelse av 

betydning for saken”. Vi skal i det følgende se nærmere på hva som ligger i begrepet 

”forsinkelse av betydning for saken” og hvilke momenter som inngår i en vurdering av 

om det foreligger en slik forsinkelse, samt hvilke momenter som skal legges til grunn 

ved domstolenes vurdering av om forsvareren skal byttes ut.  

 

Etter en rent språklig forståelse av bestemmelsen i strpl. § 102 første ledd 4. pkt. må vi 

kunne legge til grunn at det ikke er tilstrekkelig i seg selv at det foreligger en 

forsinkelse. Det kreves noe mer, nemlig at forsinkelsen skal være av betydning for den 

konkrete saken. Ut fra en antitetisk tolkning vil man kunne si at dersom en forsinkelse 

ikke er av betydning for saken, vil den heller ikke kunne medføre et bytte av forsvarer.  

 

                                                 
49 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.4, 1-3 avsnitt 



 

 38 

Videre ser vi at dersom en forsinkelse vil medføre en overskridelse av fristene i strpl. 

§ 275 andre ledd, vil dette kunne være et moment som taler i retning av at det foreligger 

en forsinkelse av betydning for saken.  

 

Vi kan derfor se for oss at det forekommer korte forsinkelser som vil være av betydning 

for saken, og lengre forsinkelser som ikke er av betydning for saken. I en sak med flere 

tiltalte, kan det tenkes at en liten forsinkelse hos en av de tiltalte vil kunne få betydning 

for saken, fordi forsinkelsen får konsekvenser for andre tiltalte eller fornærmede. På den 

annen side kan det tenkes saker med kun én tiltalt, der det forekommer lengre 

forsinkelser uten at dette vil være av betydning for saken.  

 

Idet det ikke fremkommer av lovteksten noe nærmere om hvilke momenter som skal 

legges til grunn ved vurderingen av om det foreligger en ”forsinkelse av betydning for 

saken” og om forsvareren skal byttes ut, går vi over til å se nærmere på andre relevante 

rettskilder.   

 

På tidspunktet for gjennomføringen av intervjuene hadde Høyesterett ikke tatt stilling til 

spørsmålet om domstolenes bytte av den valgte forsvareren etter den nye bestemmelsen 

i strpl. § 102. Det har i perioden etter våre intervjuer kommet en kjennelse fra 

Høyesteretts kjæremålsutvalg som berører noen av problemstillingene vi behandler i 

avhandlingen. Denne kjennelsen var imidlertid ikke tilgjengelig for oss og våre intervju-

objekter på tidspunktet for intervjuene. Vi har derfor valgt å se på kjennelsen for seg 

selv i kapittel 11, hvor vi vil knytte noen bemerkninger til hvordan den forholder seg til 

undersøkelsene vi har gjort.   

 

For ordens skyld kan vi nevne at da vi gjennomførte intervjuene forelå det en kjennelse 

i Rt. 2003 s. 420 som relaterer seg til strpl. § 102. Denne kjennelsen gjelder et tilfelle 

der det var tiltalte selv som ønsket å bytte ut sin forsvarer. Det vi behandler i det 

følgende er de tilfellene der domstolene på eget initiativ vurderer å bytte ut den valgte 

forsvareren mot tiltaltes ønske. Momentene i vurderingene i Rt. 2003 s. 420 får således 

ikke direkte anvendelse i de tilfellene vi behandler her.  

 

Visse spørsmål og momenter som dukker opp i tilknytning til den nye bestemmelsen har 

imidlertid vært behandlet i forbindelse med den gamle bestemmelsen i strpl. § 102. På 
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områder av praksisen som ikke knytter seg direkte til forsinkelsen, vil det derfor være 

aktuelt å trekke inn momenter fra tidligere rettspraksis. Dette gjør vi i de sammen-

hengene der de samme momentene vil kunne gjøre seg gjeldende også i dag. Med 

unntak av denne rettspraksisen, vil vi i det følgende hovedsaklig konsentrere oss om det 

som fremkommer av forarbeidene.  

 

Vi vil derfor se på departementets vurdering av hva som vil være en ”forsinkelse av 

betydning for saken”: 

 

”For å unngå misforståelser foreslår departementet likevel en noe annen ordlyd. Retten 
bør kunne oppnevne en annen forsvarer dersom oppnevnelsen av den ønskede 
forsvareren vil føre til forsinkelse av saken av betydning. Departementet ønsker å 
markere at det skal foretas en viss innstramming av det frie forsvarervalget 
sammenliknet med dagens praksis. Samtidig vil man understreke at det frie 
forsvarervalg på ingen måte skal oppheves, og fremdeles skal være den klare 
hovedregel.”50 

 

Som vi ser, er det frie forsvarervalget fortsatt den klare hovedregelen. Departementet 

har imidlertid ønsket å markere at bestemmelsen innebærer en innstramming i det frie 

forsvarervalget, i form av utvidet adgang for domstolen til å bytte ut den ønskede for-

svareren. Dette er gjort ved å sette som nytt vilkår for et eventuelt bytte av forsvareren 

at oppnevnelsen av den ønskede forsvareren vil føre til ”forsinkelse av betydning for 

saken”.  

 

Vi ser altså at endringen i ordlyden både medfører en utvidelse av adgangen til å bytte 

ut forsvareren idet vesentlighetskriteriet fjernes og medfører en realitetsendring. Den 

nye bestemmelsen setter som vilkår at forsinkelsen skal være av ”betydning for saken”. 

Om dette sier departementet i kommentarene til strpl. § 102: 

 

”For det første må forsinkelsen være av betydning. Hensikten med denne 
formuleringen er å markere at det skal mindre til før retten kan oppnevne forsvarer 
mot den siktedes ønske enn etter gjeldende rett, men at ikke en hvilken som helst 
forsinkelse skal være avgjørende.” 51 

 

Samlet sett kan vi derfor si at det ikke er tilstrekkelig at det foreligger en forsinkelse 

som er av betydning for saken. Det må i tillegg vurderes om det er riktig å bytte ut 

                                                 
50 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.4, 10 avsnitt 
51 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 20.2, 7 avsnitt 



 

 40 

forsvareren i det konkrete tilfellet. Det fremgår ikke av forarbeidene eksempler på 

typetilfeller som vil føre til et bytte av forsvarer. Det trekkes imidlertid frem flere 

momenter i vurderingen av om et forsvarerbytte skal skje. Vi skal derfor i det følgende 

se på departementets vurdering av hvilke momenter som bør vektlegges i denne 

sammenheng.   

 

4.7.3 Momenter i vurderingen av om en forsvarer skal byttes ut 

4.7.3.1 Hurtig saksavvikling 

Det fremkommer direkte av ordlyden i strpl. § 102 at enhver forsinkelse kan være av 

betydning for saken, men i de sakene det foreligger frister, vil fristene stå sentralt i 

avgjørelsen av om det foreligger en ”forsinkelse av betydning for saken”. 

  

Departementet fremhever behovet for hurtig saksavvikling som et moment i 

vurderingen, og at en eventuell overskridelse av fristene i strpl. § 275 vil være et 

tungtveiende argument i en avveining:  

 

”For det andre må den siktedes interesse i å få oppnevnt den forsvareren han ønsker, 
veies mot behovet for en hurtig avvikling av saken. Normalt vil overholdelse av 
fristene i § 275 være et tungtveiende argument. Men det kan tenkes tilfelle der dette 
behovet vil måtte vike. Momenter ved vurderingen er hensynet til andre siktede i 
samme sak, den fornærmede, siktedes personlige forhold og overholdelse av 
internasjonale forpliktelser.” 52 

 

I avveiningen av behovet for hurtig saksavvikling må det altså tas hensyn til andre 

siktede i samme sak, den fornærmede, siktedes personlige forhold og overholdelse av 

våre internasjonale forpliktelser.  

 

4.7.3.2 Det frie forsvarervalget  

Hensynet til hurtig saksavvikling må vurderes opp mot prinsippet om det frie forsvarer-

valget, som er et vektig motargument mot å bytte ut den valgte forsvareren. Dette 

fremhever også departementet i forarbeidene: 

 

                                                 
52 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 20.2, 8 avsnitt 
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”[...]I avveiningen vil retten alltid måtte legge vekt på at det frie forsvarervalg er et 
sentralt prinsipp i norsk rettspleie.” 53 

 

Departementet har i forarbeidene lagt til grunn at det frie forsvarervalget er tilstrekkelig 

ivaretatt ved at tiltalte har muligheten til å velge mellom de forsvarerne som har 

anledning til å møte til hovedforhandling innen fristen, se kapittel 3. 

 

Selv om det frie forsvarervalget er et moment som må vurderes, står ikke det frie 

forsvarervalget så sterkt at det uansett vil få gjennomslag i forhold til de andre 

momentene. Etter departementets vurdering av hva det frie forsvarervalget innebærer, 

vil det i utgangspunktet ikke være i strid med det frie forsvarervalget å bytte ut 

forsvareren dersom han/hun ikke kan stille innenfor fristen. Her kommer imidlertid 

tillitsforholdet mellom tiltalte og forsvareren inn i bildet, og dersom tiltalte har vært 

representert av samme forsvarer i tidligere instans, er dette et tungtveiende argument 

mot at et bytte skal skje. 

 

4.7.3.3 Tillitsforholdet mellom tiltalte og forsvareren 

I forarbeidene trekkes tillitsforholdet mellom forsvareren og tiltalte frem som et 

moment som skal vektlegges ved avgjørelsen. Følgende er hentet fra departementets 

kommentarer til lovforslaget som ble sendt ut på høring:  

 

”Retten vil derfor i den enkelte saken kunne ta hensyn til hvor viktig det er for den 
siktede å ha en bestemt forsvarer. Siktede har for eksempel hatt den samme 
forsvareren i flere andre saker, eller har hatt forsvareren i førsteinstansen og ønsker 
fortsatt å ha ham i ankeomgangen. ”54 

 

Tillitsforholdet mellom tiltalte og hans forsvarer ble også fremhevet i departementets 

merknader til bestemmelsen i strpl. § 102, der det heter:  

 

”[...]Av betydning er det også om den siktede har brukt forsvareren tidligere i saken, 
for eksempel i forbindelse med varetekt eller i en tidligere rettsinstans.”55 

 

                                                 
53 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 20.2, 8 avsnitt 
54 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.2, 14 avsnitt 
55 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 20.2, 8 avsnitt  
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Hensynet til tillitsforholdet mellom en tiltalt og en forsvarer trekkes også frem i tid-

ligere rettspraksis. Det fremgår at hensynet til det frie forsvarervalget må få større 

gjennomslagskraft i saker der forsvareren også har representert tiltalte i tidligere instans. 

Et eksempel på at dette hensynet blir fremhevet ser vi i Rt. 1999 s. 118, der domstolen 

ønsket å bytte ut den valgte forsvareren fordi han ikke kunne stille til det berammede 

tidspunktet for ankeforhandlingen. I denne saken hadde forsvareren også representert 

tiltalte i tingretten. I kjennelsen fremkommer det avslutningsvis at: 

 

”Utvalget tilføyer at prinsippet om det frie forsvarervalg normalt må ha større 
gjennomslagskraft i de tilfelle den samme forsvarer gjør tjeneste enn når siktede 
ønsker å bytte forsvarer etter at hovedforhandling er berammet, og den nye forsvarer 
ikke har anledning til å møte.” 

 

Vi ser at i de tilfellene tiltalte ønsker å bli representert av den samme forsvareren i 

lagmannsretten som han/hun hadde i tingretten, skal det frie forsvarervalget få større 

gjennomslagskraft enn i tilfeller der tiltalte ønsker en ny forsvarer etter at hoved-

forhandlingen er berammet. Dette er et uttrykk for at tillitsforholdet mellom forsvareren 

og tiltalte blir sett på som viktig for tiltalte. Hensynet til det frie forsvarervalget vil altså 

få større gjennomslagskraft i de tilfellene der tillitsforholdet er etablert over tid.   

 

4.7.4 Konkret vurdering 

I forarbeidene poengteres det at det er opp til dommerens skjønn å avgjøre hvorvidt en 

forsvarer skal byttes ut eller ikke. Det ligger altså ikke noen plikt hos domstolen til å 

foreta et slikt bytte:  

 

”En adgang for retten til å oppnevne en annen forsvarer enn den forsvareren som den 
siktede ønsker, vil ikke samtidig innbære en plikt til å oppnevne en annen forsvarer.” 56 

 

Hvorvidt det skal skje et bytte av forsvarer må avgjøres etter en konkret vurdering i den  

                                                 
56 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.2, 14 avsnitt 
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enkelte sak, noe som også fremgår av forarbeidene:  

 

”[...] Det vil bero på en avveining av de motstridende interesser i den enkelte sak om 
retten har anledning til å gjøre unntak fra hovedregelen om fritt forsvarervalg.” 57  

 

4.7.5 Årsakssammenheng 

Det må foreligge en årsakssammenheng mellom valget av forsvarer og forsinkelsen. 

Dette ligger i bestemmelsens ordlyd, idet det er oppnevnelsen av den ønskede 

forsvareren som medfører en forsinkelse. Om dette sier forarbeidene: 

 

”Det må være årsakssammenheng mellom valg av forsvarer og forsinkelsen. Retten 
kan ikke oppnevne forsvarer mot den siktedes ønske hvis forsinkelsen i realiteten 
skyldes at domstol eller påtalemyndighet mangler kapasitet[...]”58 

 

Vi ser altså at et forsvarerbytte ikke skal skje der forsinkelsen i realiteten skyldes de 

andre aktørene.  

 

Samlet sett kan vi derfor si at dersom forsvareren er den direkte årsaken til forsinkelsen 

og forsinkelsen er av betydning for saken, må man se på behovet for hurtig saks-

avvikling og veie dette opp mot hensynet til prinsippet om det frie forsvarervalget for å 

avgjøre om et bytte av forsvarer skal skje.  

 

4.8 Domstolenes praksis i forhold til bytte av den valgte forsvareren 

Det er dommeren som avgjør om den valgte forsvareren skal byttes ut. Et eventuelt 

bytte av den valgte forsvareren skjer normalt i tilknytning til berammingen.  

Dette skal gjøres ved en rettslig beslutning, som eventuelt kan påkjæres av tiltalte.  

 

Hvorvidt et bytte av forsvarer skal skje, beror som sagt på en konkret vurdering. 

Domstolenes vurderinger ved et eventuelt bytte av forsvarer vil vi komme tilbake til i 

kapittel 6. 

 

                                                 
57 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.4, 9 avsnitt 
58 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 20.2, 9 avsnitt  
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DEL III   EMPIRISK UNDERSØKELSE - ENDRINGER I PRAKSIS SOM 

FØLGE AV DE NYE BESTEMMELSENE I STRPL. §§ 102 OG 275   

 

I denne delen skal vi presentere funnene fra våre kvalitative og kvantitative under-

søkelser rundt praksisen hos de ulike aktørene som følge av de nye bestemmelsene i 

strpl. §§ 102 og 275.  

I del III A skal vi behandle domstolenes praksis i henhold til de nye bestemmelsene.  

 

Vi har gjennom våre undersøkelser oppdaget at også andre sider ved praksisen enn det 

som fremgår i del III A kan bidra til å begrense det frie forsvarervalget. 

 

Vi skal derfor i del III B behandle eventuelle andre endringer som har oppstått hos 

aktørene som en følge av lovendringen, men som ikke følger av lovens ordlyd direkte. 

Dette kan være endrede rutiner, nye arbeidsmetoder eller andre administrative 

tilpasninger. Disse endringene har vi valgt å kalle ”uformell praksis”. 

 

Til slutt vil vi i del III C komme med en sammenfatning av de forskjellige funnene og 

tilbakemeldingene fra aktørene på om lovendringene samlet sett har ført til bedret 

effektivitet og hvordan dette forholder seg til det frie forsvarervalget.  
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5. DOMMERENS VURDERING AV OM DET SKAL TILLATES AT 
SAKEN GÅR UT OVER 6-/8-UKERSFRISTEN  

5.1 Innledning 

Som vi har sett i punkt 4.6.5 og 4.6.6 kan domstolen, etter en konkret vurdering, tillate 

en fristoverskridelse. Spørsmål om muligheten for å få en sak berammet utenfor fristene 

er spesielt interessant med tanke på det frie forsvarervalget. Dette fordi de nye fristene 

er relativt korte, og at det derfor kan oppstå problemer med å beramme saken innenfor 

fristene med den ønskede forsvareren.  

 

Dersom domstolen ikke godtar en fristoverskridelse vil konsekvensen være at den 

valgte forsvareren blir byttet ut. En fristoverskridelse kan derfor være et alternativ til et 

bytte av forsvarer.  

 

Spørsmålet om en eventuell fristoverskridelse og domstolens mulighet til å bytte ut den 

valgte forsvareren henger derfor svært tett sammen. For å få en mer oversiktlig frem-

stilling har vi likevel valgt å skille disse to spørsmålene, og behandler dem derfor hen-

holdsvis i dette og det påfølgende kapittelet.  

 

I det følgende skal vi se på de tilfellene der hoved-/ankeforhandling blir avholdt utenfor 

6-/8-ukersfristen. For å gjøre fremstillingen så oversiktlig som mulig har vi skilt ting-

rettens og lagmannsrettens behandling av disse spørsmålene, slik at de behandles hver 

for seg i henholdsvis punkt 5.2 og 5.3. I punkt 5.4 skal vi behandle de andre aktørenes 

kommentarer til domstolenes praksis. Til slutt har vi i punkt 5.5 en oppsummering og 

vurdering.  

 

5.2 Tingrettens praktisering av 6-ukersfristen 

Vårt generelle inntrykk er at tingrettene praktiserer fristen strengt. Vi fikk tilbake-

melding fra flere dommere ved mindre tingretter om at de allerede før lovendringen i et 

flertall av sakene hadde gjennomført hovedforhandling innenfor et tidsrom som tilsvarer 

den nye 6-ukersfristen. De sakstypene som i dag er omfattet av fristreglene var også før 
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lovendringen prioriterte saker i rettsvesenet. Tingrettsdommerne ved de mindre dom-

stolene opplyste derfor at de ikke har hatt særlige problemer med å tilpasse seg den nye 

fristen. Ved de større og mer belastede domstolene virker det som om fristene har ført 

til større endringer i praksis.  

 

Det har vært vanlig ved tingrettene å føre statistikker over hvor lang saksbehandlingstid 

de har. Ved mange tingretter har det derfor vært viktig å vise at man kan holde seg 

innenfor en relativt kort saksbehandlingstid. I den anledning har flere av tingrettene inn-

ført egne interne frister for behandling av saker. Ved en av tingrettene hvor man hadde 

operert med slike interne frister, hadde overgangen vært lite problematisk. En dommer 

ved den aktuelle tingretten sa om dette:  

 

” Seks uker er jo ikke så langt unna det som faktisk ofte er hverdagen i en straffesak 
her. 45 dager altså, slik at det er nesten normalen vi snakker om. Når gjennomsnittet 
vårt er på 60 dager, så er det vel ofte fordi at det er noen som drar gjennomsnittet ned, 
men det er ganske mange som ligger rundt 45-50 dager.”59  

 

Alle tingrettsdommerne var positive til den nye 6-ukersfristen, og mente at den gjør 

arbeidet med berammingen av disse straffesakene enklere.  

 

En del av dem vi snakket med pekte på at det tidligere var et problem med visse for-

svarere som hadde så fulle timeplaner at de hadde vanskelig for å ta imot berammelser. 

Det kunne gå så mye som et halvt eller ett år frem i tid før de kunne stille. Det var da 

ikke så lett å argumentere for en berammelse på et tidligere tidspunkt, når forsvareren 

ikke kunne. Med de nye fristbestemmelsene har dette blitt enklere.  

 

Dersom det oppstår problemer for forsvareren med å stille innenfor fristen, kan 

dommeren nå vise til en bestemmelse i loven og argumentere ut fra denne. Som vi har 

sett åpner imidlertid reglene for en fristoverskridelse i visse tilfeller. Vi var derfor 

interesserte i å se på hvor lang fristoverskridelse tingrettsdommerne eventuelt vil kunne 

akseptere, og med hvilken begrunnelse. 

 

 

                                                 
59 Intervju nr. 14, 17/03/03, side 1. Tingrettsdommer 
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5.2.1 Den eventuelle fristoverskridelsens lengde 

Forarbeidene legger opp til at man må kunne godta en ”kort utsettelse”. Vi spurte derfor 

om hvor langt ut over fristen tingrettene har vært villige til å strekke seg. Det ble pekt 

på av flere tingrettsdommere at fristene i utgangspunktet er lengstefrister. For å gi et 

inntrykk av tingrettsdommernes holdninger til dette spørsmålet har vi i det følgende 

valgt å ta med noen sitater.  

 

Tre tingrettsdommer sa om overholdelse av fristene:  

 

”Jeg oppfatter jo en sånn regel som veldig holdningsskapende. Om det da er en 
hovedforhandling etter seks, syv eller åtte uker om nødvendig, vil jo ikke det være 
allverdens, med mindre det er en veldig tvilsom sak. Men, for å ta det enkle tilfellet, 
dersom vedkommende har tilstått og gir uttrykk for at han heller vil sitte litt lengre 
hvis han får beholde forsvareren, så må jo det kunne være greit hvis det er snakk om et 
par ukers forlengelse.[...] Er det en sak som det er nokså opplagt vil ende med mange 
måneders fengsel, så spiller det jo ikke så stor rolle. På den annen side, vi setter jo litt 
vår ære i å holde disse fristene.”60  

 

”Nei, fristsakene er en helt annen problemstilling synes jeg. Der er det jo satt opp en 
konkret frist. Det er det jo ikke ellers. Ellers er det vel bare så raskt som mulig som det 
står. Fristsakene vil vi nok følge, i og med at de to kategoriene har blitt fremhevet, at 
de skal pådømmes innen seks uker, eller at hovedforhandling skal være påbegynt 
innen seks uker. Det vil vi strekke oss etter.  
 
I og med at loven har valgt å sette en grense på seks uker for de to gruppene, så har vi 
oppfattet det slik at det er et tungt argument i seg selv. Men ikke helt slavisk. Vi må 
kunne bruke et visst skjønn der også, hvis det går utover seks uker. Da kan vi ikke ha 
så veldig mye å gå på. Da snakker vi om dager eller eventuelt uker, etter min mening, 
som en hovedregel. Men det må vurderes opp i mot hva slags sak det er, hvor lang 
utsettelse det her er snakk om og hva tiltalte selv mener. Det blir et skjønn.”61 
 
”Vi godtar en viss overskridelse av fristen, men ikke mye. Vi har kjørt det ganske 
strengt og erfaringen er at det ordner seg. Man kan selvfølgelig si at det ordner seg 
ikke helt ideelt, fordi noen ganger så blir det mer enn seks uker, men det er en 
vesentlig annen praksis på dette her etter at regelen kom. Det ble jo prioritert før også, 
både varetekt og unge lovbrytere, men da var det mer tilfeldig hvor lang tid det gikk 
fra aktørenes side.”62  

 

Enkelte tingrettsdommere sa altså at man kan strekke seg litt lengre i de sakene der 

tiltalte har tilstått. Andre sa at det generelt ikke er mye å gå på ved en eventuell 

fristoverskridelse. Det ble også bekreftet at lovendringen har ført til en ny praksis i 

                                                 
60 Intervju nr. 4, 06/03/03, side 6. Tingrettsdommer 
61 Intervju nr. 14, 17/03/03, side 2. Tingrettsdommer 
62 Intervju nr. 27, 26/03/03, side 1. Tingrettsdommer 
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forhold til hvor lang tid man aksepterer at det går før en sak skal opp for retten. 

Sammenfatningsvis fikk vi som svar fra alle tingrettsdommerne at det går en grense ved 

ca. to uker ut over fristen. Det skal altså veldig mye til for at de vil vurdere en utsettelse 

utover dette. Dersom en forsvarer ikke kan møte innenfor 6-ukersfristen, og heller ikke 

kan møte innenfor en to ukers periode utover denne, vil vedkommende mest sannsynlig 

bli byttet ut.  

 

5.2.2 Momenter i en vurdering av om det skal skje en fristoverskridelse 

Vi spurte samtlige tingrettsdommere om hvilke momenter de ville vektlegge ved en 

eventuell fristoverskridelse.  

 

Tingrettsdommerne tok forbehold om at det er vanskelig å si noe generelt om dette, da 

en eventuell fristoverskridelse vil bero på en konkret vurdering i hver enkelt sak. Det 

var likevel visse momenter som gikk igjen.  

 

Det var særlig tre hovedmomenter som ble nevnt. Det første momentet er om man ved å 

innvilge en fristoverskridelse vil kunne unngå et forsvarerbytte. Det andre momentet er 

hensynet til rask saksavvikling. I tillegg til disse momentene ble prosessøkonomiske 

hensyn trukket frem som et tilleggsmoment som må vurderes. Vi skal i det følgende se 

litt nærmere på de forskjellige momentene.  

 

5.2.2.1 Forsvarerbytte 

Et viktig moment er om domstolene ved å tillate en fristoverskridelse kan unngå et for-

svarerskifte. Dette er i utgangspunket ønskelig fra domstolens side, både der forsvareren 

er tildelt fra den faste forsvarerlisten, og der tiltalte blir representert ved sin valgte 

forsvarer. Tilbakemeldingene var imidlertid varierte hva gjelder vekten av dette 

momentet.  

 

Flere av tingrettsdommerne nevnte at de ville kunne innvilge en fristoverskridelse av 

hensyn til det frie forsvarervalget dersom det foreligger en uforbeholden tilståelse fra 

tiltalte. Dersom tiltalte sitter i varetekt vil det i disse tilfellene være avgjørende hvor 

lang varetektsperiode det er snakk om. Dette fordi domstolen har lettere for å akseptere 
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at tiltalte sitter lengre i varetekt for å få sin valgte forsvarer oppnevnt dersom dommen 

uansett vil medføre en straffeutmåling som overstiger varetektsperioden. En 

tingrettsdommer sa om dette: 

 

”Hvis vedkommende sitter i varetekt, så føler jo jeg at vi har et spesielt ansvar for at 
saken kommer raskt opp. Der kommer det jo også inn spørsmålet om vedkommende 
har tilstått og om vi er langt fra noen oversoning. Hvis forsvareren og tiltalte sier at det 
er OK for oss, så er det jo lettere da, enn hvis det er en mer tvilsom sak. [...] Hvis 
saken er tvilsom, er det jo mer om å gjøre å få saken opp fort.”63 

 

Flertallet av tingrettsdommerne nevnte at der det kun er én tiltalt, står det frie 

forsvarervalget sterkere enn i saker med flere tiltalte og/eller fornærmede som har 

interesse av å få saken avgjort raskt.  

 

5.2.2.2 Hensynet til rask saksavvikling 

De fleste tingrettsdommerne nevnte hensynet til rask saksavvikling som et argument for 

ikke å akseptere en fristoverskridelse. Det ble pekt på at det, ut fra individual- og 

allmennpreventive hensyn, generelt er ønskelig for samfunnet å få en rask og effektiv 

saksbehandling i straffesaker.  

 

I tillegg til samfunnets interesse av en hurtig saksavvikling, er det flere aktører som kan 

ha interesse av en hurtig saksavvikling. Fra tingrettsdommerne ble det pekt på at for-

holdet til tiltalte selv, andre tiltalte i saken og fornærmede kan være momenter som vil 

tale for en hurtigere saksavvikling. I det følgende skal vi se litt på de hensyn som gjør 

seg spesielt gjeldende i forhold til disse. 

 

Tiltalte selv 

Tiltalte selv vil kunne ha interesse av å få saken opp så raskt som mulig. Særlig vil dette 

gjelde der tiltalte sitter i varetekt. Flere tingrettdommere pekte på at det er lite ønskelig å 

ha folk i varetekt over lengre tid, særlig der begrunnelsen er at forsvareren ikke kan 

stille innenfor fristene.  

 

                                                 
63 Intervju nr. 4, 06/03/03, side 4 og 5. Tingrettsdommer 
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Det ble også pekt på at det kan være ønskelig med raskere saksbehandling i saker der 

tiltalte har endret sin livssituasjon, slik at det vil virke opprivende å gå i lang tid å vente 

på at saken skal opp for retten. Dommerne mente at dette momentet står særlig sterkt i 

saker der tiltalte var under 18 år på tidspunktet for det straffbare forholdet.  

 

Fornærmede 

Flere tingrettsdommere trakk frem forholdet til fornærmede som et viktig moment i 

vurderingen. Særlig dersom det dreier seg om alvorlige voldssaker eller lignende, mente 

flere tingrettsdommere at hensynet til fornærmede taler for en rask saksbehandling. 

Dette vil således være et viktig moment i vurderingen av om en fristoverskridelse skal 

tillates.  

 

Det ble pekt på at dette hensynet gjør seg lite gjeldende i saker der staten er fornærmet.  

 

Andre tiltalte i saken 

En problemstilling som gjelder for de fleste saker der det er flere tiltalte, er at det kan 

være vanskelig å finne et tidspunkt innenfor fristen som passer for alle forsvarerne. Det 

sier seg selv at dette problemet øker med antallet tiltalte i saken.  

 

Vi snakket med tingrettsdommere som fortalte om saker med inntil 13 tiltalte. Flere av 

dommerne påpekte at det nærmest er umulig å overholde fristen i saker med mange til-

talte og mente derfor at det må være rom for lengre fristoverskridelser i disse sakene. En 

tingrettsdommer sa om dette: 

 

”Hvis det er en sak med mange tiltalte og mange forsvarere så strekker man seg litt 
lengre enn ellers. La oss si inntil 10 uker da. Inntil 4 uker mer enn 6-ukersfristen har 
vel forekommet, men hvis det bare er en tiltalt og en forsvarer så strekker man seg 
ikke så langt.”64  

 

Flere tingrettsdommere pekte i denne forbindelse på at det er problematisk å veie de 

forskjellige tiltaltes interesser opp mot hverandre. Det kan oppstå problemer der en 

tiltalt ønsker å utsette saken for å unngå et forsvarerbytte for sin del. De andre tiltalte vil 

da også få en utsettelse av sin sak, noe som igjen kan føre til at de får problemer med at 

                                                 
64 Intervju nr. 27, 26/03/03, side 2. Tingrettsdommer 
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deres forsvarere ikke kan stille på samme tidspunkt. Her ser vi altså at en utsettelse for 

en tiltalt vil kunne påvirke de andre tiltalte.  

 

5.2.2.4 Prosessøkonomiske hensyn 

Flere tingrettsdommere trakk frem prosessøkonomiske hensyn som et relevant moment i 

en avveining av om en fristoverskridelse skal tillates. Dette momentet kommer inn ved 

flere situasjoner.  

 

En situasjon som kan tenkes er når man forener saker til felles behandling. En felles 

behandling kan være aktuelt i saker der det vil innebære en reell dobbeltbehandling å 

gjennomføre flere saker etter hverandre, med de samme vitnene, sakkyndige osv. I disse 

tilfellene vil prosessøkonomiske hensyn kunne tale for en forening, med det resultat at 

det er flere tiltalte å ta hensyn til ved berammingen. Det ble påpekt at det i slike tilfeller 

vil kunne være aktuelt med en utsettelse ut over fristene for å sørge for at flest mulig av 

aktørene kan stille til et felles tidspunkt.  

 

Som en motpol til dette nevnte enkelte dommere muligheten for å dele saker som 

tidligere var forent til felles behandling. Dette kan være et alternativ for å unngå at en 

eventuell forsinkelse hos den ene tiltalte også forsinker saken for de andre tiltalte. 

Problemet med en slik løsning er at det er kostbart. De fleste tingrettsdommerne var 

derfor negative til en slik praksis.  

 

5.3 Lagmannsrettens praktisering av 8-ukersfristen 

Som tingretten praktiserer lagmannsretten 8-ukersfristen strengt. Vårt inntrykk er 

imidlertid at lagmannsretten praktiserer fristen strengere enn tingretten. I lagmanns-

retten virker det som om det forekommer få problemer i forhold til å overholde 8-

ukersfristen. Som i tingretten skjer overskridelser av fristen hyppigere i de saker der det 

er flere tiltalte.  

 

De lagdommerne vi intervjuet var også positive til den nye saksavviklingsfristen, og 

mente at den gjør arbeidet med beramming av straffesakene enklere. Lagdommerne 

mente at det er fordelaktig for domstolen å kunne vise til en konkret frist for når saken 



 

 54 

skal være påbegynt. Som ved tingretten, påpekte lagdommerne at det tidligere har vært 

problematisk å beramme saker med allerede overbookede forsvarere.  

 

Da vi har fått inntrykk fra tingrettene om at det går en grense ved to ukers fristover-

skridelse, spurte vi også lagdommerne om de opererer med en slik grense. Dette mente 

lagdommerne kunne være en rimelig grense, men at man gjerne kunne legge seg på en 

strengere linje. To lagdommere og en representant for berammingspersonalet sa om 

dette65:  

 

”Ja, jeg vil vel si det, altså. Vi er i utgangspunktet veldig strenge.”66 
 
” En til to uker kan kjøpes, men en forsinkelse utover det ……  
 
Men jeg tror det er veldig viktig at man er veldig streng i begynnelsen. Jeg må skryte 
av advokatene for at de innser at dette er noe som kommer og at det er de som nå må 
føye seg etter oss. At det blir retten som bestemmer i de sakene. Men, som de sier, at 
det tar litt tid for dem å vite hvordan de skal organisere seg for å få det til. Men det er 
ingen som er negative eller…  
 
Derfor er det viktig at domstolen setter standarden her. 
 
… og jo tøffere vi er, jo lettere blir det å følge senere. For en eller annen gang 
kommer det opp for høyesterett. En eller annen som ikke aksepterer ett eller annet. 
 
I og med at det her beror veldig på et konkret skjønn, så er det umulig å gi noen sånne 
dager og uker, altså, men vi er veldig bevisst på at vi ikke skal strekke det for langt. 
Nettopp fordi vi nå er i en sånn begynnerfase, så vi kan ikke vanne ut den fristen så 
mye. Det er bedre å kjøre litt tøft.  
 
Som en liten digresjon til det, så er det jo i Sverige da, som også har sånne fristregler, 
at både domstolene og de andre aktørene oppfatter det sånn at fristen er absolutt. Da 
blir vurderingen om det er en forsinkelse av betydning innenfor fristen. Det er egentlig 
dit jeg syns vi burde komme. At saken skal opp så fort som bare det. Altså uten 
forsinkelse av betydning. Den skal i alle fall ikke opp senere enn fristen. Sånn 
praktiseres den der. Det er den mentaliteten vi ønsker å få inn.” 67 

  

Vi spurte deretter om domstolen aksepterer å utsette fristen ut fra argumentet om at 

tiltalte selv ønsker å sitte litt lengre i varetekt for å få sin ønskede forsvarer. Tilbake-

meldingene på dette var generelt negative. Til dette svarte en lagdommer: 

 

”Nei, det aksepterer vi ikke. Fordi samfunnet har også et krav på at dette her skal gå.”68 

                                                 
65 Uttalelsene fra representanten for berammingspersonalet står i kursiv 
66 Intervju nr. 22, 21/03/03, side 2. Lagdommer 
67 Intervju nr. 16 og 17, 17/03/03, side 3 og 4. Lagdommer og berammingspersonell lagmannsretten   
68 Intervju nr. 16 og 17, 17/03/03, side 3 og 4. Lagdommer 
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Til slutt kom vi inn på spørsmålet om hvorvidt saken stiller seg annerledes når det er 

flere tiltalte i saken. Dette fikk vi bekreftende tilbakemeldinger på her, som i tingretten.  

 

Som illustrasjon på en slik problemstilling ga den ene lagdommeren oss et eksempel i 

form av en konkret sak, der det var flere tiltalte. De tiltalte hadde fått sine saker pådømt 

i tingretten på forskjellige tidspunkt, fordi den ene av de tiltalte hadde flyktet til 

utlandet. De andre tiltalte som ble pågrepet i Norge var derfor blitt stilt for tingretten på 

et tidligere tidspunkt enn vedkommende som flyktet. Etter at alle hadde fått sine saker 

behandlet ønsket man å forene sakene til felles ankebehandling i lagmannsretten. 

Problemstillingen var her at de to sakene var blitt pådømt i tingretten med et visst 

mellomrom, slik at det gjaldt forskjellige frister i sakene. Om dette forklarte 

lagdommeren: 

  

”Men der får vi altså frister som løper forskjellig. Da er spørsmålet, skal man fortsatt 
kjøre dette som to saker, altså to ganger fem uker i lagmannsretten med den samme 
bevisførselen fordi man skal ri fristen, eller skal man si OK, nå kjører vi fristen i 
forhold til de siste sakene. Det er bare et eksempel på at man ikke kan gi helt klare 
svar på hvor langt man skal trekke fristene utover de åtte ukene, fordi man må ta en 
del andre sidehensyn også.”69  

 

I ovennevnte eksempel, ser vi et tilfelle der fristene kommer i konflikt med prosess-

økonomiske hensyn. Det sier seg selv at det vil kreve store ressurser å gjennomføre to 

tilnærmelsesvis like hovedforhandlinger, hver på fem uker etter hverandre. 

 

Vi ser altså at både lagmannsrettene og tingrettene selv opplever at de praktiserer 

fristene i strpl. § 275 andre ledd 2. pkt. strengt. For å få et inntrykk av om domstolenes 

tilbakemelding om sin egen praksis er representativ, spurte vi de andre aktørene om 

deres oppfatninger av domstolenes praksis i forhold til fristene. I det følgende skal vi 

derfor se på de andre aktørenes tilbakemeldinger i forhold til domstolenes praktisering 

av fristene.  

 

                                                 
69 Intervju nr. 16, 17/03/03, side 4. Lagdommer 
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5.4 De andre aktørenes kommentarer til domstolenes praktisering av 

saksavviklingsfristene 

Både forsvarerne og aktorene var i utgangspunktet positive til de nye fristene og mente 

at det er riktig å prioritere disse sakene. Det ble imidlertid påpekt fra begge hold at det 

er viktig at ikke fristene håndheves så strengt at det går ut over andre vektige hensyn. 

Det ble også trukket frem at det er viktig at fristene, særlig i en overgangsperiode der 

bestemmelsen er i en innkjøringsfase, ikke blir håndhevet for strengt.  

 

Både aktorene og forsvarerne mente generelt at tingrettene og lagmannsrettene 

praktiserer fristene for strengt.  

 

Flere av forsvarerne hevdet at domstolenes ønske om å holde seg innenfor fristene går 

foran andre vektige hensyn ved avgjørelsen av om fristoverskridelser skal tillates for å 

unngå et forsvarerskifte. 

 

De fleste mente at det må være rom for fristoverskridelser, for å slippe å komme i en 

situasjon der forsvareren ikke kan stille. Dette behovet er størst i mer omfattende saker 

enn i mindre saker.  

 
Tabell 7 
 
Vi ba respondentene i det kvantitative materialet ta stilling til følgende påstand: 
 
Dersom tiltalte selv ønsker en bestemt forsvarer og gjerne lar saken bli utsatt noe for å oppnå dette 
ønsket, bør det ved beramming tas hensyn til dette. 
 

 Enig Delvis enig Uenig Vet ikke 
Dommere  78 % 22 %  
Forsvarere 66 % 17 % 17 %  
Aktorer 10 % 60 % 30 %  

 
Som vi ser her er ingen av dommerne helt enige i denne påstanden, selv om 78 % er delvis enige i 
dette. Over en femtedel av dommerne mener imidlertid at man ikke skal ta hensyn til tiltaltes ønske 
om å utsette saken.  
 

 

Vi ville derfor få tilbakemelding fra forsvarerne og aktorene om deres erfaringer med 

hensyn til hvor store fristoverskridelser som tillates av domstolene.  
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Noen av forsvarerne vi snakket med hadde erfart at det normalt ikke tillates noen frist-

overskridelser. Andre fortalte at de har fått innvilget utsettelse utover fristen, men at det 

kun dreier seg om dager. Det var enighet fra forsvarerhold om at et par uker virker som 

en absolutt øvre grense for en eventuell fristoverskridelse.  

 

En forsvarer vi intervjuet sa om dette: 

 

”Et par uker. Nå snakker vi, om disse 6-/8-ukerssakene. For når det gjelder f.eks. mer 
alvorlige saker og lengre saker hvor det ikke er varetekt, så er situasjonen en helt 
annen. Da kan det godt gå måneder. Men i disse 6-/8-ukerssakene er det ikke sånn, der 
er det et par uker.” 70 

  

Enkelte forsvarere sa at det i noen tilfeller tillates lengre fristoverskridelser, men dette er 

særlig i de tilfellene der det er flere tiltalte.  

 

Som en illustrasjon på at to uker er det maksimale av hva domstolene aksepterer, ga en 

av forsvarerne oss et eksempel på at 17 dager utover fristen ble ansett for å være for 

lang tid, selv i en alvorlig sak med mulighet for lang fengselsstraff:   

 

”[...]Jeg har også opplevd i forbindelse med lagmannsretten at de ikke godtar 17 
dagers utsettelse på en sak med forsøk på drap. Da syns jeg det blir alt for firkantet.” 71 

 

De fleste av forsvarere mente at reglene praktiseres for strengt. De fleste var i denne 

sammenheng svært opptatt av alvorlige saker med fare for lange straffer for tiltalte. Her 

mente forsvarerne at det burde være mye større rom for fristoverskridelser, særlig i 

saker der det ikke er andre tiltalte eller fornærmede som har spesiell interesse av å få 

saken avgjort raskt. Men også i saker der det er andre aktører å ta hensyn til mente 

forsvarerne at hensynet til tiltalte bør veie så tungt at man strekker seg langt for å unngå 

å komme i en situasjon som kan resultere i et forsvarerskifte.  

 

Flere forsvarere trakk også frem som mulig løsning at domstolene i større grad burde 

benytte seg av adgangen til å dele saker, for å unngå å komme i konflikt med fristene i 

saker med flere tiltalte. 

 

                                                 
70 Intervju nr. 1, 26/02/03, side 4. Forsvarer 
71 Intervju nr. 1, 26/02/03, side 4. Forsvarer 
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Representantene fra påtalemyndigheten hadde også et inntrykk av at det går en øvre 

grense ved to uker. Som et eksempel på dette sa en aktor: 

 

”Ja, jeg tror ikke vi har opplevd noe særlig mer enn et par uker over. Men jeg vil nok 
være helt sikker på at etter hvert så vil det skje overskridelser som er større enn det. 
Særlig i saker med mange aktører, det er helt, for å si det sånn, dønn umulig å greie 
det noen ganger. At du da glatt kan komme opp i, ja, gode overskridelser egentlig.”72 

 

Vi ser altså at forsvarerne og aktorene er samstemte med hensyn til oppfatningen av 

hvor lang fristoverskridelse som kan aksepteres i fristsaker. 

 

Både forsvarerne og aktorene mente at de nye bestemmelsene har ført til en dramatisk 

innstramming i det som nå er fristsaker. Tidligere kunne det ta måneder, og i enkelte 

tilfeller år, før saken kom opp. Overgangen har derfor vært stor i disse sakene som nå 

blir påbegynt i løpet av noen få uker etter at tiltale er tatt ut.  

 

Flertallet av forsvarerne og aktorene mente at håndhevingen av fristsakene har gitt 

smitteeffekt også på de sakene som ikke går inn under fristreglene. Denne smitte-

effekten viser seg ved at domstolene har skjerpet praksisen i forhold til hvor langt frem i 

tid man aksepterer å beramme saker som ikke er fristsaker.  

 

En forsvarer sa om denne smitteeffekten: 

 

”Jeg har hatt noen ekstreme tilfeller både i og utenfor varetekt. Dette har smitteeffekt 
på folk som ikke sitter i varetekt også. Jeg har opplevd noen dommere som er helt 
urimelige, i virkelig alvorlige saker. Vi har da ikke fått større slingringsmonn enn et 
par uker. Jeg har måttet krangle og bruke masse tid til korrespondanse på å få flyttet 
en sak tre uker frem i tid, når klienten var ute av varetekt for over ett år siden. Det 
gjaldt 10 kg. heroin. Og da skal man bare slenge det på en vilt fremmed forsvarer på 
kort varsel! Det er jo satt en strafferamme som er langt over drapssaker, ikke sant! 
Men nå har dommerne liksom fått sånn veldig guffe og pondus på det der, ikke sant! 
Nå skal disse forsvarerne bare se! Nå skal ikke de få lov å lage noe mer tull her! Det 
får de bare finne seg i!” 73 

 

                                                 
72 Intervju nr. 29, 03/04/03, side 5. Aktor 
73 Intervju nr. 28, 28/03/03, side 1. Forsvarer 
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5.5 Oppsummering og vurdering  

Vi ser at domstolene legger mye prestisje i å overholde fristene. Samtlige dommere var i 

tillegg svært opptatte av sin egen domstols statistikk i forhold til saksbehandlingstiden. 

Alle aktørene bekreftet da også at domstolene praktiserer fristene strengt.  

 

Hensynet til å oppnå en god statistikk bør ikke veie tungt i straffesaker. Det er viktig at 

dette hensynet ikke går på bekostning av rettssikkerheten i den enkelte sak. Andre 

hensyn enn at fristene skal overholdes bør veie tyngre i denne sammenhengen. 

 

Det ble ved lovendringen gitt åpning for domstolene til å innvilge fristoverskridelser 

dersom det er særlige hensyn som taler for dette. Det er langt på vei enighet mellom de 

forskjellige aktørene om at grensen for en eventuell fristoverskridelse etter dagens 

praksis går ved to uker. De fleste forsvarerne og aktorene mente at denne grensen er for 

lav, mens dommerne mente at en overskridelse ut over dette vil bidra til å utvanne 

fristene. Mange av dommerne påpekte i denne forbindelse at de anser fristene i seg selv 

som lengstefrister.  

 

Det hersker forskjellige oppfatninger om hvilke momenter som bør tillegges størst vekt 

ved avveining av om fristoverskridelser bør tillates. Vårt inntrykk er at domstolene i 

stor grad lar hensynet til hurtig saksavvikling gå foran i denne vurderingen, noe vi 

mener er betenkelig. Så lenge domstolen og aktor har anledning til å stille innenfor 

fristen, er domstolen derfor lite villig til å overskride fristen ut fra hensyn til tiltalte og 

forsvareren.  

 

Det frie forsvarervalget bør veie tungt i en avveining av om en fristoverskridelse skal 

tillates. Dette fremheves også av departementet i forarbeidene. Forsvarerne mente at 

hensynet til det frie forsvarervalget ikke blir tilstrekkelig ivaretatt dersom man ikke 

tillater fristoverskridelser utover to uker i enkelte saker. Det ble også pekt på at det bør 

være større muligheter for fristoverskridelser der tiltalte selv ønsker å sitte lenger i 

varetekt for å unngå et forsvarerskifte. Domstolene på sin side mente at de forskjellige 

momentene må veies mot hverandre, og at det frie forsvarevalget generelt ikke kan få 

avgjørende betydning i denne avveiningen. Særlig gjelder dette i saker der det er flere 

tiltalte eller fornærmede som har interesse av en rask saksbehandling.  
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Dersom situasjonen blir slik at tiltalte kun kan velge mellom forsvarere som kan stille 

innenfor det tidsrommet de seks/åtte ukene utgjør, vil dette i stor grad innskrenke 

kretsen av forsvarere tiltalte kan velge mellom, sett i forhold til tidligere. Man kan 

derfor spørre seg om ikke dette i realiteten innebærer en omdefinering av det frie 

forsvarervalget, i alle fall i fristsakene. 

 

Både forsvarerne og aktorene mente generelt at det bør være større rom for fristover-

skridelser, spesielt i en overgangsperiode frem til fristene har blitt innarbeidet og derfor 

lettere å innrette seg etter. Domstolene på sin side var opptatt av å praktisere fristene 

strengt allerede fra begynnelsen, nettopp for å unngå en utglidning og utvanning av 

fristene.  

 

Vi mener imidlertid det er særlig betenkelig at domstolene ikke er mer lempelige i 

forhold til fristen i en overgangsfase, da disse reglene er nye og nok medfører et større 

press og en vanskelig tilpasning i startfasen. Vi har forståelse for argumentet fra 

dommerne om at bestemmelsen må håndheves strengt for å unngå at den utvannes. Vel 

så viktig i denne sammenhengen er imidlertid at bestemmelsen håndheves på en 

rettssikkerhetsmessig forsvarlig måte, og at interessene til tiltalte som må forholde seg 

til fristen i overgangsfasen ivaretas.  



 

 61 

6. DOMMERENS VURDERING AV OM DEN VALGTE 
FORSVAREREN SKAL BYTTES UT 

6.1 Innledning 

Som det fremgår av punkt 4.7, har lovendringen i strpl. § 102 medført en utvidet adgang 

for domstolen til å bytte ut tiltaltes ønskede forsvarer.  

 

Vi skal i punkt 6.2 og 6.3 se på domstolenes praksis og hvilke momenter dommerne i 

henholdsvis tingretten og lagmannsretten trekker frem som viktige i denne vurderingen. 

I punkt 6.4 skal vi se på forsvarernes og aktorenes kommentarer til praksisen. Vi har tatt 

med et eget punkt med noen av tilbakemeldingene vi fikk i den kvantitative under-

søkelsen i punkt 6.5. Til slutt har vi i punkt 6.6 en oppsummering og vurdering i forhold 

til tilbakemeldingene vi fikk av de forskjellige aktørene.  

 

6.2 Tingrettens bytte av den valgte forsvareren 

Tilbakemeldingene i det kvalitative materialet tyder på at tingrettene relativt sjelden 

benytter seg av adgangen til å bytte ut den ønskede forsvareren ved rettslig beslutning, 

men likevel slik at dette skjer langt oftere nå enn etter den gamle bestemmelsen. 

Bestemmelsen har også indirekte fått stor virkning. Som vi skal se i kapittel 7 har 

domstolene i økende grad tatt i bruk andre virkemidler for å løse problemer der valget 

av forsvarer medfører en forsinkelse.  

 

Ingen av tingrettsdommerne hadde på intervjutidspunktet byttet ut den valgte 

forsvareren ved en formell beslutning. De fleste kjente imidlertid til at kollegaer hadde 

gjort det, og samtlige dommere fortalte at problemstillingen har dukket opp, men at det 

har løst seg på andre måter.74  

 

                                                 
74 Se kapittel 7 
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Tabell 8 
 
Vi spurte dommerne i det kvantitative utvalget følgende spørsmål: 
 
Har du besluttet at en annen forsvarer enn den valgte skal oppnevnes med begrunnelse i strpl. § 102 
1. ledd 4. pkt. etter lovendringen? 
  

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 44 % 56 %  

 
Vi ser at hele 44 % av dommerne svarte bekreftende på dette spørsmålet, til tross for at lovendringen 
kun hadde virket i 6-7 måneder på tidspunktet for besvarelsen av avkrysningsskjemaet.  
 

 

 

Vi spurte tingrettsdommerne om hva de legger i begrepet ”forsinkelse av betydning for 

saken”. Vi spurte også om hvilke momenter de ville vektlegge i vurderingen av om det 

skal skje et bytte av forsvarer.  

 

Tingrettsdommerne pekte på at hver enkelt sak skal avgjøres etter en konkret vurdering, 

og at det derfor er vanskelig å si noe generelt om hva man legger i begrepet ”forsinkelse 

av betydning for saken”. Vi fikk likevel noen tilbakemeldinger som vi mener det er 

grunn til å ta med her:  

 

For det første bekreftet alle vi intervjuet at de opplever lovendringen som en skjerpning.  

 

En tingrettsdommer sa om dette: 

 

”Jeg tror ikke jeg vil begi meg inn på noen ordfortolkning her, om ’forsinkelse av 
betydning’ er sterkere enn ’vesentlig forsinkelse’… det kan man jo diskutere opp og 
ned. Men det viktige her er at hele lovendringen og forarbeidene sier at man skal 
skjerpe situasjonen. Det gir oss ryggdekning for å skifte ut av og til. Sånn at jeg vil tro 
at det blir mindre protester fra forsvareren når vi i gitte situasjoner må gjøre det.”75 

 

Flere av tingrettsdommerne sa at de opplever lovendringen som en oppfordring om å 

reagere raskere i forhold til en eventuell forsinkelse som skyldes forsvareren. Det ble 

pekt på at det er enklere å beramme saker når man har en adgang til å skjære gjennom 

og å bytte ut forsvareren dersom det viser seg vanskelig å komme frem til et tidspunkt 

som passer for denne. Noen av tingrettsdommerne fortalte at dette tidligere hadde vært 

                                                 
75 Intervju nr. 4, 06/03/03, side 3. Tingrettsdommer 
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et problem, og da særlig i forhold til populære forsvarere som hadde fullbookede 

timeplaner langt frem i tid.  

 

Når det gjelder forholdet til det frie forsvarervalget var det enighet om at dette er et 

moment man må ta hensyn til. Flere av dommerne argumenterte imidlertid for at det frie 

forsvarervalget er godt ivaretatt ved at tiltalte uansett kan velge fritt mellom de 

forsvarerne som har anledning til å ta saken innenfor fristen. Dette baserte de på en 

holdning om at det faglige nivået på bistanden tiltalte får fra sin forsvarer er det sentrale 

i prinsippet. De samme dommerne mente at det er mange forsvarere som kan gjøre en 

faglig tilfredsstillende jobb i så henseende. Flere tingrettsdommere mente derfor at det 

ikke er i strid med det frie forsvarervalget å oppnevne en annen forsvarer for tiltalte, når 

den valgte forsvareren ikke kan stille innenfor fristen.  

 

Vi ønsket videre å finne ut om dommerne nærmest vil bytte ut den valgte forsvareren 

automatisk ved fristoverskridelse, eller om det kan tenkes situasjoner der det skal mer til 

før et bytte skjer.  

 

Enkelte tingrettsdommere sa at det skal mer til for at det skal skje et bytte i alvorlige 

saker enn i mindre alvorlige saker: 

 

”Er det en drapssak så er det klart at vi legger større vekt på å ikke skifte forsvarer enn 
i en liten sak.”76  

 

Det ble imidlertid pekt på at hensynet til sakens alvor må veies opp mot hensynet til for-

nærmede i saken og vedkommendes interesse av å få avviklet straffesaken innen rimelig 

tid:  

 

”Det vil jo være helt avhengig av hva slags sak det dreier seg om og hvilken tiltalt det 
er. Er det varetekt? Er det svært ung alder? Hva er grunnen til fristen? Det er ikke 
mulig å gi noe entydig svar på det. Det blir en helhetsvurdering ut fra sakens alvor og 
hensynet til fornærmede. Det er vanskelig å svare enkelt. Det er mange spørsmål vi er 
nødt til å stille oss før vi sier at; ’Nei her må vi skjære gjennom’ eller ’Her må vi rett 
og slett la det gå litt lengre tid.”77 

 

                                                 
76 Intervju nr. 4, 06/03/03, side 1. Tingrettsdommer 
77 Intervju nr. 12, 14/03/03, side 2. Tingrettsdommer 
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Tabell 9 
 
Vi ba respondentene i det kvantitative materialet ta stilling til følgende påstand:  
 
Jo høyere strafferamme tiltaltes angivelige forbrytelse har, jo viktigere er det at han representeres av 
den forsvarsadvokaten han ønsker. 
 

 Enig Delvis enig Uenig Vet ikke 
Dommere 67 % 33 %   
Forsvarere 72 % 28 %   
Aktorer 40 % 30 % 30 %  

 
Vi ser her at samtlige dommere er helt eller delvis enige i at høy strafferamme er et viktig moment for å 
la tiltalte beholde den valgte forsvareren.   
   

 

Vi spurte også tingrettsdommerne om hvordan de ser på tillitsforholdet mellom tiltalte 

og forsvareren. Her var det litt varierende tilbakemeldinger, men jevnt over kan vi si at 

det virker som om dette hensynet ikke får særlig stor gjennomslagskraft i tingretten. Det 

ble pekt på at en hovedforhandling for tingretten skjer på et tidspunkt der saken er 

relativt fersk, og at tillitsforholdet mellom forsvareren og tiltalte ikke har blitt så etablert 

at dette i seg selv er et tungtveiende argument.  

 

Enkelte tingrettsdommere pekte imidlertid på at dette kan stille seg annerledes der 

tiltalte tidligere har vært representert ved samme forsvarer i andre saker. 

 

Vi ser altså at tingrettsdommerne oppfatter lovendringen som en klar innstramming i 

reglene. De mener nå i større grad enn tidligere å ha ryggdekning for å bytte ut den 

valgte forsvareren, dersom de mener at det er behov for det.   

 

De momentene som særlig ble trukket frem i forbindelse med vurderingen om å bytte ut 

den valgte forsvareren, var sakens alvor, forholdet til tiltalte og fornærmedes behov for 

å få saken opp så raskt som mulig.  

 

6.3 Lagmannsrettens bytte av den valgte forsvareren 

Vi stilte lagdommerne de samme spørsmålene som tingrettsdommerne. Tilbake-

meldingene var stort sett sammenfallende med tilbakemeldingene fra 

tingrettsdommerne.  
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Fra lagdommerne fikk vi inntrykk av at tillitsforholdet mellom tiltalte og forsvareren er 

et mer tungtveiende argument i lagmannsretten enn det er i tingretten. I de tilfellene der 

forsvareren har representert tiltalte også i tingretten, skal det mer til før dommeren 

skjærer gjennom og bytter ut forsvareren. I denne forbindelsen ble det også trukket frem 

forholdet til sakens alvor. Det skal her som i tingretten mer til før dommeren bytter ut 

en forsvarer i en alvorlig sak enn i en mindre alvorlig sak.  

 

Ved en lagmannsrett hadde man i et tilfelle valgt som løsning å dele en sak med flere 

tiltalte for å unngå et forsvarerbytte. Her var det hensynet til tillitsforholdet mellom 

forsvareren og tiltalte som ble utslagsgivende: 

 

”En ting er forholdet til aktor, en annen ting er forholdet forsvarere imellom. Da er jo 
spørsmålet…… Hvem skal til slutt gi seg? Det er ofte problemstillingen. En sak tok vi 
simpelthen og delte, og kjørte i to bolker for å få den avviklet innen rimelig tid. Men 
det var etter at forsvareren hadde forklart veldig nøye hvorfor han ikke kunne byttes 
ut, altså den særlige tilknytningen osv.”78 

 

Ut over dette at tillitsforholdet mellom tiltalte og forsvareren tillegges større vekt i 

lagmannsretten enn i tingretten, fant vi ikke vesentlige forskjeller i lagmannsrettens 

holdninger og vurderinger i forhold til tingretten. Andre følger av lovendringen kommer 

vi tilbake til i kapittel 7 nedenfor.  

 

Vi vil derfor gå over til å se på de andre aktørenes oppfatning av domstolenes praksis.  

 

6.4 De andre aktørenes kommentarer til domstolenes praksis ved bytte 

av den valgte forsvareren 

Representantene for påtalemyndigheten hadde få kommentarer til domstolenes praksis 

ved et eventuelt bytte av forsvarer. De mente problemstillingen i liten grad påvirker 

deres hverdag. Vi skal derfor i det følgende konsentrere oss om de tilbakemeldingene vi 

fikk fra forsvarerne.  

 

                                                 
78 Intervju nr. 22, 21/03/03, side 8. Lagdommer 
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De fleste forsvarerne hadde sterke meninger om dette temaet. Flertallet fortalte at det 

har skjedd en skjerpning av praksisen fra domstolenes side. For øvrig ga forsvarerne 

tilbakemeldinger om at det nå ikke skal store forsinkelsen til før domstolen trekker frem 

et bytte av forsvarer som alternativ.  

 

De fleste forsvarerne hadde vært i en eller flere situasjoner der dette spørsmålet var blitt 

brakt på banen. Det var imidlertid et markert skille mellom de advokatene som 

praktiserer på større og mindre steder. De forsvarerne som har sitt daglige virke i til-

knytning til store domstoler opplever at denne problemstillingen oppstår langt 

hyppigere enn andre forsvarere.  

 

En forsvarer fortalte om en sak der han ble byttet ut, der det var snakk om 17 dagers 

fristoverskridelse: 

 

”Der har jeg hatt et par tilfeller etter lovendringen. Det ene var altså forsøk på drap. 
Han hadde fått 4 år i tingretten, han var ikke fornøyd med forsvareren og skiftet til 
meg. Da saken kom inn til meg så ventet jeg på berammelse. Lagmannsretten oversatt 
sin egen frist for å beramme med to dager. Det ble det aldri nevnt at de gjorde. Tiltalte 
satt i varetekt. Så krevde de da at jeg skulle ta den, og da sa de bare ’Sorry!’ Da kunne 
jeg altså stille etter ca, jeg tror det var 17 dager. Da kunne jeg tatt den. Det var det ikke 
tale om. 
[...] 
Det syns jeg var ganske firkantet, når man tenker på sakens alvor og hvor kort tid 
etterpå det var jeg kunne ta den.” 79 

 

Eksempelet i sitatet ovenfor er ikke et enkeltstående tilfelle. Flere andre forsvarere 

fortalte om situasjoner der de var blitt byttet ut fordi de ikke kunne stille innenfor 

fristen, eventuelt litt utenfor fristen. En kommentar som gikk igjen var at forsvarerne 

ikke følte at de alene var årsaken til forsinkelsen.  

 

Det ble fortalt om flere situasjoner der forsvarerne hadde ledige datoer innenfor fristen, 

men at en (eller to) av de andre aktørene ikke hadde anledning til å stille på disse 

alternative datoene. Da saken ble berammet innenfor fristen, men på et tidspunkt som 

ikke passet for forsvarerne, forsøkte de å få saken omberammet. Dette ble avslått fra 

domstolenes side. Spørsmålet forsvarerne stiller seg da, er hvem forsinkelsen i realiteten 

skyldes. Årsakssammenhengen synes i alle fall ikke å være helt klar.  

                                                 
79 Intervju nr. 1, 26/02/03, side 9. Forsvarer 
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Når det gjelder hvilke momenter som bør legges til grunn ved vurderingen av et 

eventuelt bytte av forsvarer, pekte de fleste forsvarerne på viktigheten av tillitsforholdet 

mellom tiltalte og forsvareren. To forsvarere uttalte om dette: 

 

”I veldig alvorlige saker, der advokaten og klienten har samarbeidet i flere måneder, 
kan det være at klienten når man har kommet dit hen, ut fra den innsikten han har i 
saken, føler at jeg er den advokaten som kan forsvare ham på best mulig måte. 
 
[...] 
 
Det er klart at etter at de har sittet i varetekt i et år og det har blitt en form for kjemi, 
og man har blitt kjent med hverandre også videre. Da er det ikke like lett å koble ut 
den ene personen som klienten har fått tillit til. Akkurat den biten mener jeg rett og 
slett domstolen har for liten forståelse for. Det er ikke av hensyn til den enkelte 
forsvareren eller ut fra den jobben den enkelte forsvareren gjør, men det er rett og slett 
ut fra hensynet til siktede. Kanskje spesielt de som skal sitte for eksempel i seks år 
eller mer fordi de har erkjent. Da er det forferdelig viktig at man blir representert av 
den personen de har fått tillit til.”80 
 
”Jeg syns at hvis utsettelsen ikke blir veldig stor, og det er en alvorlig sak, så syns jeg 
at siktede/tiltaltes stemme bør høres mer. For ham er det kanskje snakk om de neste 15 
årene av livet og da må han få lov til å ta avgjørelsen om han kanskje skal sitte to 
måneder lengre i varetekt.”81 

 

De fleste forsvarerne mente at tillitsforholdet er så viktig at det bør bli tatt langt mer 

hensyn til enn det gjøres i dag. Flere forsvarere fremhevet dette som den viktigste siden 

av det frie forsvarervalget. Særlig ble dette fremhevet i forbindelse med anke-

forhandlingen, der samme forsvarer representerer tiltalte i lagmannsretten som i 

tingretten. Men som vi ser av sitatene ovenfor kan et tillitsforhold også oppstå i 

varetektsperioden. Flere forsvarere påpekte at hensynet til tillit kan være svært viktig 

også i førsteinstans, der tiltalte har sittet i varetekt forut for hovedforhandlingen. 

 

Et annet moment som enkelte forsvarere mente domstolene i større grad burde vekt-

legge er de tilfellene der tiltalte har spesielle behov, som noen forsvarere står nærmere å 

kunne tilfredsstille enn andre. Et eksempel på dette er de tilfellene der tiltalte er 

utenlandsk og ikke behersker norsk.  

 

                                                 
80 Intervju nr. 25, 24/03/03, side 7. Forsvarer 
81 Intervju nr. 1, 26/02/03, side 14. Forsvarer 
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Vi snakket med en forsvarer som hadde en klient med slike spesielle behov. Klienten 

var utlending og hadde kun vært i landet i noen få uker da han ble pågrepet. Ved-

kommende snakket verken norsk eller engelsk, men forsvareren behersket klientens 

morsmål. I dette tilfellet ble tiltaltes spesielle behov ikke tillagt avgjørende vekt og 

forsvareren ble byttet ut mot tiltaltes ønske.  

 

Vi spurte forsvarerne om det er forskjeller i praksisen mellom de forskjellige ting-

rettene. Dette spørsmålet kunne ikke alle svare på, idet en del av intervjuobjektene stort 

sett gjør tjeneste ved kun én tingrett. De som hadde erfaring fra andre tingretter mente at 

slike forskjeller helt klart finnes. Forskjellene går stort sett på at enkelte tingretter 

praktiserer adgangen til å bytte ut forsvareren strengere enn andre. En forsvarer sa: 

 

”Der oppfatter jeg at Oslo tingrett er strengere enn andre, i den forstand at de opplever 
reglene som absolutte. De mener at det er så mange flinke å velge i ikke sant, slik at de 
ikke synes det er noe stort tap at man går over til en annen. Jeg har vel det generelle 
inntrykket at Oslo tingrett er av de strengeste.” 82 

 

På spørsmål om det er forskjeller mellom lagmannsrettenes og tingrettenes praktisering 

av adgangen til å bytte ut den valgte forsvareren, fikk vi til svar fra de fleste forsvarerne 

at lagmannsrettene har en høyere terskel for å bytte ut forsvareren i de sakene der tiltalte 

har hatt samme forsvarer for begge instanser. En forsvarer sa om dette:  

 

”[...]Jeg har jo inntrykk av at lagmannsretten fortsatt og så langt, selv om de har 
strammet inn praksisen, har en betydelig terskel for å kreve et skifte hvis man har hatt 
en forsvarer i førsteinstans og ønsker å beholde ham i anneninstans. Man ser jo at det 
byr på vanskeligheter å kreve et bytte da. Slik sett er det en forskjell. Det følger jo 
bare av at det er anneninstans.”83 

 

Vi ser altså at det stort sett er tillitsforholdet mellom forsvareren og tiltalte som får 

gjennomslag i de tilfellene der domstolen tillater fristoverskridelse for å unngå et 

forsvarerbytte. Det virker også som at forsvarerne får gjennomsalg for at det skal mer til 

for at et eventuelt bytte blir gjennomført der tiltalte ønsker samme forsvarer i begge 

instanser.  

 

                                                 
82 Intervju nr. 6, 06/03/03, side 3. Forsvarer 
83 Intervju nr. 6, 06/03/03, side 6. Forsvarer 
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6.5 Det kvantitative materialet 

 
Vi stilte respondentene i det kvantitative materialet følgende tre spørsmål: 
 
Tabell 10 
Fører innføringen av 6-/8-ukersfristen i strpl. § 275. 2. ledd 2. pkt. oftere nå enn før til at den valgte 
forsvareren blir byttet ut? 
 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 22 % 11 % 67 % 
Forsvarere 55 %  45 % 
Aktorer 60 % 5 % 35 % 

 
Tabell 11 
Fører innføringen av bestemmelsen om at hovedforhandling skal avholdes ”så snart som mulig”, 
strpl. § 275 2. ledd 1. pkt, oftere nå enn før til at den valgte forsvareren blir byttet ut? 
 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 11 % 22 % 67 % 
Forsvarere 39 % 16 % 45 % 
Aktorer 5 % 55 % 40 % 

 
Tabell 12 
Byttes forsvarsadvokatene totalt sett oftere ut nå enn før lovendringen? 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 22 %  78 % 
Forsvarere 31 %  69 % 

 
Vi ser av tabell 10 at nesten en fjerdedel av dommerne mener at forsvarerne oftere blir byttet ut som 
følge av innføringen av 6-/8-ukersfristen. I tabell 12 mener en tilsvarende andel av dommerne at 
lovendringen totalt sett, altså medberegnet endringen av strpl. 102, har denne virkningen.  
 
I tabell 12 ser vi at henholdsvis en fjerdedel av dommerne og en tredjedel av forsvarerne mener at 
forsvarerne blir byttet ut oftere enn før. Svært mange svarte imidlertid at de ikke vet svaret på dette. 
Grunnen til dette kan være at beslutningsformen ”rettslig beslutning” i liten grad gjør andre enn de 
aktuelle partene kjent med innholdet av beslutningen.  
 

 

6.6 Oppsummering og vurdering 

Vi ser at det er stor grad av uenighet mellom dommerne og forsvarerne om hvor 

omfattende begrensningene i det frie forsvarevalget bør være. Det er særlig to sider ved 

det frie forsvarervalget som blir trukket frem; hensynet til tillitsforholdet mellom 

forsvareren og tiltalte, og hensynet til at tiltalte skal få et faglig tilfredsstillende forsvar.  

 

Både forsvarerne og dommerne var i utgangspunktet enige i at tillitsforholdet mellom 

tiltalte og forsvareren er et viktig moment, selv om graden av viktighet ble ulikt vurdert. 
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Vi ser imidlertid at dommerne i tingretten ikke oppfatter dette som et like viktig 

moment som det dommerne i lagmannsretten gjør. Dommerne var jevnt over mer 

opptatt av det faglige innholdet i forsvarergjerningen enn tillitsforholdet. Forsvarerne 

var også opptatt av dette, men var mer opptatt av tillitsforholdet, og mente at dette er et 

hensyn som bør vektlegges tungt ved en avveining. Det ble pekt på fra forsvarerhold at 

tilliten er særlig viktig for at tiltalte skal oppleve at han får en rettferdig rettergang.  

 

Dommerne hevdet at det er viktig at det foreligger årsakssammenheng mellom valget av 

forsvarer og forsinkelsen. Forsvarerne mente på sin side at de i mange tilfeller ender 

opp med å måtte vike, selv om en forsinkelse ikke ene og alene er forårsaket av dem. 

Flere forsvarere fortalte at de har vært i situasjoner der en forsinkelse dels har vært 

begrunnet i forsvarerens timeplan, dels i aktors timeplan, og dels i domstolskapasiteten, 

men at forsvareren til syvende og sist måtte vike. I disse tilfellene mente forsvarerne at 

domstolene bør strekke seg lengre før de eventuelt foretar et bytte. Vi mener det i disse 

tilfellene i alle fall ikke er opplagt at man kan si at forsinkelsen skyldes valget av 

forsvarer.  

 

Både fra dommerhold og forsvarehold ble det pekt på muligheten for å dele saken som 

et alternativ til å bytte ut den valgte forsvareren. Flere dommere pekte på hensynet til 

prosessøkonomi som et argument mot en slik løsning. Domstolene har et ansvar for å 

sørge for at det ikke brukes unødvendig mye ressurser ved gjennomføring av straffe-

saken. Dette hensynet bør imidlertid være underordnet, der det kommer i konflikt med 

hensynet til viktige rettssikkerhetsgarantier som det frie forsvarervalget. Det blir selv-

følgelig en avveining her, og det går like selvfølgelig en grense et sted. Det er likevel 

viktig at domstolen strekker seg langt for å unngå et bytte av tiltaltes ønskede forsvarer, 

der det hadde vært mulig å dele saken.  

 

Et annet moment som ofte ble trukket frem fra domstolenes side, og som dommerne 

mener taler for et bytte av forsvarer der denne forsinker saken, er hensynet til andre 

tiltalte i samme sak. Dersom det er et stort sprik mellom de ulike tiltaltes interesser, kan 

det også her eventuelt avhjelpes ved å dele saken. I denne sammenheng kan vi vise til 

Rundskriv G-13/02 fra Justis- og Politidepartementet, under pkt. 5, der det med hen-

visning til EMD praksis fremgår at domstolene skal skille sakene dersom forsinkelse 

hos en av de tiltalte fører til en ikke ubetydelig forsinkelse for de andre tiltalte: 
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”Dersom saken har flere tiltalte, og den enes forhold ventes å føre til en ikke 
ubetydelig forsinkelse, vil imidlertid myndighetene ha plikt til å skille sakene, jf. 
Hentrich mot Frankrike (dom 22. september 1994, application no. 13616/88).” 

 

Hensynet til fornærmede i saker der fornærmede har en spesiell interesse av en hurtig 

saksavvikling, er et annet vektig argument. Det er likevel slik at også fornærmede har en 

interesse av at saksbehandlingen, herunder det frie forsvarervalget, er forsvarlig ivaretatt 

i straffesaken. Det er i fornærmedes interesse at man ikke i ettertid kan stille spørsmål 

ved hvorvidt saksbehandlingen i straffesaken var tilfredsstillende.  

 

 



 

 72 

 

 

 

 

 

DEL III B  

 
UFORMELL PRAKSIS 



 

 73 

7. ANDRE ENDRINGER HOS DOMSTOLENE SOM FØLGE AV 
LOVENDRINGEN 

 

7.1 Innledning   

Vi skal nå gå over til å se på andre konsekvenser av lovendringen. Domstolenes praksis 

i forhold til de nye bestemmelsene, både hva gjelder administrativ og juridisk saks-

behandling i straffesaker, vil i stor grad styre hvordan de andre aktørene innretter seg i 

forhold til reglene.  

 

Domstolene virker således som premissleverandører for hvordan de andre aktørene 

forholder seg til de nye bestemmelsene. Vi vil derfor i punkt 7.2 kommentere noen 

forhold ved domstolenes interne administrative behandling av straffesaker. Deretter vil 

vi i punkt 7.3 og 7.4 se på eventuelle endringer i domstolenes forhold til henholdsvis 

forsvarerne og påtalemyndigheten.  

 

7.2  Domstolenes administrative tilpasninger til de nye bestemmelsene 

Ved lovendringen ble det i forarbeidene84 lagt vekt på at utskifting av den valgte 

forsvareren kun skal skje i de tilfellene der forsvareren er den reelle årsaken til 

forsinkelsen.85 Departementet forutsatte at det skulle legges opp rutiner for å sikre dette, 

uten at det var nærmere spesifisert hva disse rutinene skulle gå ut på. 86 

 

Ut fra uttalelsene i forarbeidene må man anta at departementet forutsatte at det ved hjelp 

av disse rutinene skal tas noe mer hensyn til forsvareren, dersom vedkommende er valgt 

av tiltalte, enn til de andre partene ved beramming og oppnevning. Dette for å sikre at 

verken domstolen, påtalemyndigheten eller eventuelle andre forsvarere i samme sak 

bidrar til å styre berammingsprosessen, slik at hovedforhandlingen blir berammet til en 

dato som ikke passer for den valgte forsvareren.  

 

                                                 
84 Se Ot. prp. nr 66 (2001-2002) pkt. 20.2, kommentar til strpl. § 102 
85 Se også punkt 4.7.2 ovenfor 
86 Se punkt 4.4 og Ot. prp. nr 66 (2001-2002) pkt. 7.4, 5. avsnitt 
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Som vi så i kapittel 4 skjer beramming av hoved-/ankeforhandlinger og oppnevning av 

forsvareren tidsmessig nesten samtidig. Formelt sett oppnevner dommeren forsvareren, 

men berammingspersonalet tilrettelegger alle de praktiske sidene også av oppnevningen.  

  

Vi var derfor interesserte i å undersøke hvilke rutiner og retningslinjer de ulike dom-

stolene har utferdiget for berammingspersonalet med tanke på beramming og opp-

nevning, og om det tas tilstrekkelig hensyn til tiltaltes valg av forsvarer. Vi ville i denne 

sammenheng undersøke hva slags opplæring berammingspersonalet har fått når det 

gjelder hvilke hensyn som skal tas under berammingsprosessen. 

 

7.2.1 Aktørenes tilbakemeldinger 

Intervjuene viste at domstolene i utvalget verken har utarbeidet skrevne retningslinjer 

eller arbeidsinstrukser for berammingspersonalet, med tanke på berammingsprosessen 

og hvilke hensyn som skal tas.  

 

På spørsmål om hva slags opplæring det administrative personalet har fått, viste det seg 

at opplæring normalt gis internt ved de administrative avdelingene av berammings-

personell med mer erfaring. Eventuell faglig oppfølging fra dommerne gis normalt kun i 

enkeltsaker ved behov. 

 

Berammingspersonalet har som hovedregel selv ansvaret for den daglige driften ved de 

administrative avdelingene i domstolene. Systemene for beramming og oppnevning er 

derfor i stor grad tilrettelagt av berammingspersonalet selv. Vårt inntrykk er at den 

faglige kontakten mellom berammingspersonalet og dommerne generelt er liten, men at 

den er større, jo mindre domstolen er. 

 

Vi ville videre finne ut om det, til tross for mangelen på skrevne retningslinjer, er lagt 

opp til rutiner som sikrer at det tas noe mer hensyn til en valgt forsvarer, sett i forhold til 

de andre aktørene, slik at hensynet til det frie forsvarervalget ivaretas.  
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Tilbakemeldingene viste at det ikke er lagt opp til slike rutiner. Berammingspersonalet 

fortalte at de i utgangspunktet tar de samme hensynene til forsvareren som til påtale-

myndigheten og at de ikke skiller nevneverdig på en valgt og en tildelt forsvarer.  

 

De fleste ga uttrykk for at de i utgangspunktet tar like mye hensyn til den ene parten 

som til den andre, fordi de anser dette som mest rettferdig. Flere sa at de ofte forsøker å 

styre berammingen etter den aktøren som har den mest fullpakkede timeplanen, enten 

det er forsvareren eller aktor.  

 
Tabell nr. 13 
 
Vi stilte følgende spørsmål til respondentene i det kvantitative materialet: 
 
Hvem tas det mest hensyn til ved beramming av hoved-/ankeforhandling?  
 

 Den valgte 
forsvareren 

Påtale- 
myndigheten 

Det tas like mye 
hensyn til begge 

Varierer 

Dommere 33 %  56 % 11 % 
Berammings- 
Personale 

38 %  54 % 8 % 

Forsvarere 21 % 11 % 26 % 42 % 
Aktorer 75 %  6 % 19 % 

 
Et klart flertall av både dommerne og berammingspersonalet sa at det enten tas like mye hensyn til 
begge, eller at hvem det tas mest hensyn til varierer. Kun i overkant av en tredjedel av disse 
aktørgruppene sa at det tas mest hensyn til den valgte forsvareren.  
 

 

Flere av berammingspersonalet sa også at de styrer hvem de tar mest hensyn til etter 

hvilken av aktørene de har inntrykk av er mest bundet til saken. Forsvarerne og stat-

sadvokatene er som regel mer knyttet til sakene enn politijuristene. Som en følge av 

dette tas det i mindre grad hensyn til aktor ved beramming, dersom denne er en politi-

jurist. I en del tilfeller er det imidlertid presisert fra påtalemyndigheten hvilken politi-

jurist som skal føre saken og da tas det tilsvarende hensyn til dette som til de andre 

partene.   

 

Når det gjelder forholdet mellom valgte og tildelte forsvarere var tilbakemeldingene på 

hvem av disse det tas mest hensyn til noe varierte. Noen hevdet at de ofte tar ekstra 

hensyn til den valgte forsvareren, men at dette kommer an på hvor vanskelig det er å 

beramme med de andre partene. Flertallet av berammingspersonalet sa imidlertid at det 

generelt ikke tas ekstra hensyn til valgte forsvarere, sett i forhold til tildelte forsvarere.  
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Ett unntak fra dette finnes imidlertid. Ved beramming med en tildelt forsvarer gis det 

normalt kun ett alternativt tidspunkt for avholdelse av hoved-/ankeforhandling, før man 

eventuelt tildeler saken til en annen forsvarer. En valgt forsvarer gis normalt noe mer 

fleksibilitet og gis noen flere alternative datoer innenfor den tidsperioden domstolen kan 

akseptere, forutsatt at dette ikke kommer i konflikt med de andre aktørene. 

 

Berammingspersonalet var gjennomgående fokuserte på de praktiske sidene ved 

berammingen, og lite på de rettslige sidene av dette. De ga uttrykk for at de generelt 

ønsker å komme frem til det mest praktiske tidspunktet for hoved-/ankeforhandling, 

som passer for flest mulig av aktørene, på en hurtigst mulig måte. De sa videre at det 

som styrer hvilke alternative berammingsdatoer forsvareren og aktor får, er tilgangen på 

rettssaler og dommere. Domstolens ressurser er således det styrende momentet når man 

skal finne frem til en dato for avholdelse av hoved-/ankeforhandling.  

 
Vi spurte aktørene i det kvantitative materialet følgende tre spørsmål:  
 
Tabell 14 
Tas det tilstrekkelig hensyn til den valgte forsvarerens timeplan ved beramming av 6-/8-ukerssakene? 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 33 %  67 % 
Berammings- 
Personale 

73 % 27 %  

Forsvarere 33 % 45 % 22 % 
 
Tabell 15 
Tas det tilstrekkelig hensyn til den valgte forsvarerens timeplan ved beramming av saker som ikke 
går etter fristene? 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 45 %  55 % 
Berammings- 
Personale 

82 %  18 % 

Forsvarere 53 % 28 % 19 % 
 
Tabell 16 
Berammingspraksisen ivaretar det frie forsvarervalget på en god måte. 

       Enig  Delvis enig      Uenig      Vet ikke 
Dommere            100 %    
Forsvarere              22 % 44 %                  28 % 6 % 
Aktorer              80 % 10 %  10 % 

 
Som vi ser i tabell 14 mener kun 33 % av dommerne at det tas tilstrekkelig hensyn til den valgte 
forsvareren ved beramming av fristsakene. Andelen er oppe i 45 % når det gjelder saker som ikke 
følger fristen i tabell 15. Det er da ganske oppsiktsvekkende at 100 % av dommerne mener at 
berammingspraksisen totalt sett ivaretar det frie forsvarervalget på en god måte, slik det fremgår i 
tabell 16. Like oppsiktsvekkende er det at hele 67 % av dommerne ikke vet om det tas nok hensyn til 
den valgte forsvareren ved beramming av fristsakene.  
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En annen problemstilling i tilknytning til dette er hvorvidt toukersfristen gir 

berammingspersonalet tilstrekkelig tid til å ta hensyn til de ulike aktørene. Tilbake-

meldingene på dette var at toukersfristen ikke fører til problemer i flertallet av saker, 

men at fristen likevel er for knapp i mange tilfeller. Mange av aktørene mente at den 

knappe fristen indirekte kan føre til at den valgte forsvareren byttes ut, enten ved at man 

ikke rekker å ta tilstrekkelig hensyn til forsvareren eller at det er for liten tid igjen av  

6-/8-ukersfristen etter at domstolen har berammet, særlig i større saker.   

 
 
Vi stilte respondentene i det kvantitative materialet følgende to spørsmål: 
 
Tabell 17  
Gir 2-ukersfristen rom for at alle relevante hensyn til den valgte forsvarsadvokatens timeplan blir 
tilstrekkelig ivaretatt? 
 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 56 %  44 % 
Berammings- 
Personale 

45 % 9 % 46 % 

Forsvarere 22 % 56 % 22 % 
Aktorer 30 % 20 % 50 % 

 
 
Tabell 18 
Kan det tenkes at 2-ukers fristen leder til at den valgte forsvareren blir byttet ut? 
 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 11 % 22 % 67 % 
Berammings- 
Personale 

80 %  20 % 

Forsvarere 69 %  31 % 
Aktorer 55 % 20 % 25 % 

 
Vi ser av tabell 17 at tilbakemeldingene er delt, men at under halvparten av berammingspersonalet 
mener at toukersfristen gir nok rom til at det tas tilstrekkelig hensyn til den valgte forsvareren. Kun 
22 % av forsvarerne mener at fristen gir slikt rom.  
 
I tabell 18 mener hele 80 % av berammingspersonalet,  69 % av forsvarerne og 11 % av dommerne at 
toukersfristen faktisk kan lede til at den valgte forsvareren blir byttet ut.     
 

 

Vi spurte deretter berammingspersonalet om de mener at de har mye å si i forhold til 

fastsettelse av tidspunkt for hoved-/ankeforhandling og hvilken forsvarer som opp-

nevnes.  

 

Ved samtlige domstoler mente berammingspersonalet at de har svært mye å si i denne 

prosessen. I en tingrett sa en representant for berammingspersonalet: 
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”Jeg føler vel at det er vi som styrer hele greia. De andre må bare ta i mot det de får. 
Vi er ganske strenge. De må ta det som er.” 87  

 

I og med at intervjuene etterlot et klart inntrykk av at berammingspersonalet i liten grad 

tar hensyn til tiltaltes valg og at det heller ikke finnes rutiner for at dette skal ivaretas, 

spurte vi berammingspersonalet om de har fått opplæring og innsikt i hva prinsippet om 

det frie forsvarervalget innebærer og hvilke hensyn som skal tas i forhold til dette.  

 

Generelt viste tilbakemeldingene at opplæringen på dette området er minimal. Samtlige 

hadde hørt om prinsippet om fritt forsvarervalg, men innholdet av dette kjente de lite til. 

Ved en tingrett svarte en representant for berammingspersonalet dette på spørsmål om 

vedkommende hadde fått opplæring i tilknytning til dette prinsippet: 

 

”Jaaa…. altså… Det er vel noe vi har lært oss til selv, for å si det sånn. De tiltalte spør 
jo mye hvis det er noe de lurer på, ellers så er det jo egentlig ikke så mye å lure på 
da.”88  

 

7.2.2  Oppsummering og vurdering punkt 7.2 

Nivået på opplæring og graden av faglig oppfølging fra dommerne vil selvsagt variere 

fra domstol til domstol. Vi fant imidlertid flere eksempler i vårt utvalg på berammings-

personell som oppfatter at de står svært fritt i forhold til beramming. Videre har 

berammingspersonalet betenkelig liten kunnskap om det frie forsvarervalget og hvilke 

hensyn som skal tas for å sikre at dette prinsippet blir tilstrekkelig ivaretatt.  

 

Til tross for endrede regler tar berammingspersonalet i all hovedsak de samme 

hensynene nå som før lovendringen, men med økt fokus på hurtighet og effektivitet. 

Dette fører til at de er svært fokuserte på å finne den enkleste og mest praktiske måten å 

beramme på, uten å måtte ta for mange sidehensyn. Behovet for å overholde toukers-

fristen bidrar også til det ensidige fokuset på de praktiske sidene av berammingen. 

Rutinene som departementet forutsetter at domstolene skal legge opp til er i det store og 

                                                 
87 Intervju nr. 26, 25/03/03, side 14 og 15. Berammingspersonell tingrett 
88 Intervju nr. 26, 25/03/03, side 15. Berammingspersonell tingrett 
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hele ikke formalisert. Hensynet til tiltalte kan med andre ord fort bli glemt eller 

underordnet andre hensyn. 

 

Før innføringen av de nye bestemmelsene var beramming i større grad et rent praktisk 

anliggende. Innføringen av de nye bestemmelsene medfører imidlertid at det ved 

beramming og oppnevning nå i større grad må foretas juridiske vurderinger i tilknytning 

til det frie forsvarervalget. Flere av disse vurderingene er tett knyttet sammen med de 

rent praktiske sidene av berammingen og oppnevningen, men kan likevel være svært 

inngripende i forhold til det frie forsvarervalget. Eksempler på slike vurderinger kan 

være spørsmålet om hvilken av aktørene det skal tas mest hensyn til, hvor mange 

alternative berammingsdatoer en valgt forsvarer skal få i forhold til en som ikke er 

valgt, hvor mye arbeidstid det skal legges ned i berammingen for å få berammingen til å 

stemme med tiltaltes ønske osv. Normalt består berammingspersonalet av personer uten 

juridisk bakgrunn, noe som burde øke domstolenes ansvar for å gi berammings-

personalet en grundig opplæring i tilknytning til de juridiske vurderingene som må 

foretas. Dommerne ser imidlertid ut til i liten grad å følge opp et slikt ansvar.  

 

Mangelen på skrevne retningslinjer, rutiner og faglig veiledning er påfallende. Dette til 

tross for at det virker som om berammingspersonalet kan ha stor påvirkning på hvordan 

det frie forsvarervalget ivaretas. Ved domstolene har berammingspersonalet et stort 

ansvar, og det bør derfor av hensyn til tiltaltes rettigheter være klare retningslinjer for 

hvordan beramming, oppnevning og faglig oppfølging skal skje. 

  

Noe av forklaringen på de manglende retningslinjene kan ligge i at både dommerne og 

berammingspersonalet ser ut til å oppfatte at de har svært delte arbeidsoppgaver, og i 

liten grad blir involvert i hverandres arbeid. Inntrykket er at begge parter ser på denne 

inndelingen som en praktisk ordning som bidrar til å øke domstolens effektivitet. 

Ordningen har imidlertid, som vi har sett, rettssikkerhetsmessige betenkeligheter i 

forhold til tiltaltes rett til fritt forsvarervalg.  
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7.3 Domstolenes forhold til forsvareren  

7.3.1 Oppnevning av forsvareren 

Som gjort rede for i punkt 4.2.1, skal retten oppnevne forsvarer til hoved-/anke-

forhandling straks etter at saken kom inn til retten. 

 

Vi hadde i forkant av intervjuene fått tilbakemeldinger om at flere domstoler har 

utviklet en praksis som avviker fra disse bestemmelsene. Både i tingrettene og i lag-

mannsrettene har det blitt vanlig å vente med oppnevningen til man vet om forsvareren 

kan stille til hoved-/ankeforhandling på det ønskede tidspunktet. Dersom den valgte 

forsvareren ikke kan stille, venter domstolene med å oppnevne vedkommende89 og 

forsøker isteden å komme med en alternativ løsning. På denne måten unngår dom-

stolene senere å måtte treffe en formell rettslig beslutning om utskifting av forsvareren, 

som igjen kan påkjæres av forsvareren.  

 

Vi ønsket derfor å undersøke hvordan oppnevningen skjer i praksis.  

 

7.3.1.1 Aktørenes tilbakemeldinger 

Samtlige av domstolene bekreftet praksisen som beskrevet ovenfor. Oppnevning av en 

valgt forsvarer skjer nå enten samtidig med eller etter berammingen. Oppnevningen 

skjer altså ikke ”straks” slik det fremgår av loven.  

 

En lagdommer beskrev denne praksisen: 

 

”Vi tar kontakt med advokaten og sier at; ’vi har en sak hvor det er ønske om at du 
oppnevnes. Vi har følgende alternative datoer….. Kan du da?’ Og hvis vedkommende 
da sier at: ’Ja, jeg kan da’ så blir han oppnevnt. Hvis han ikke kan noen av disse 
datoene, så spør vi: ’ Men når kan du da?’ og hvis det er dagen etter eller noe sånn, så 
kan man jo gå videre på den biten eller finne en rimelig tidsramme, at vi er i en 
situasjon der det går an å forhandle. 
[...]  
Det er litt sånn.... Det er litt på akkord med straffeprosessloven, for det står jo at 
forsvarer straks skal oppnevnes, men erfaringene våre er at det er lettere å la være å 

                                                 
89 Se punkt 7.3.2 og 7.3.4 nedenfor 
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oppnevne en forsvarer enn å bytte. Der ligger poenget.[...] Vi venter med 
oppnevningen til vi har en dato.” 90 

 

Lagdommeren begrunnet at man ved vedkommende domstol hittil ikke har byttet ut den 

valgte forsvareren ved en formell rettslig beslutning med denne praksisen.  

 

Forsvarerne bekreftet også denne praksisen. Som en illustrasjon sa to forsvarere om 

dette:  

”Nei, du får ikke noen oppnevning før saken er berammet. Nei, du gjør ikke det!  
[...] 
Men før så var det aldri noe spørsmål om at: ’Vi oppnevner ikke deg, fordi vi har tenkt 
å beramme saken da og da’. Dette er nytt og jeg opplever det mer i lagmannsretten enn 
i tingretten” 91 
 
”I gamle dager var det jo slik at vi var enige om at det skulle passe for tre parter. Vi 
var tre parter i dette spillet. Og dommerne var ydmyke og opptatt av at det skulle 
passe for oss alle, men nå er det kun en part det skal passe for og det er domstolen. Så 
får vi andre….. Det er nesten blitt sånn som i Høyesterett. Høyesterett venter ikke på 
noen, de bare kaller de.” 92 

  

7.3.1.2 Oppsummering og vurdering punkt 7.3.1 

Oppnevning av forsvareren samtidig med eller etter berammingen skjedde også 

unntaksvis før lovendringen. Dette skjedde imidlertid normalt kun i tilknytning til saker 

der tiltalte ikke hadde valgt forsvarer.  

 

Etter innføringen av 6-/8-ukersfristen viser det seg at denne praksisen har blitt vanlig 

også i de tilfellene der tiltalte har valgt forsvarer. Dette gjelder også de sakene som ikke 

følger 6-/8-ukersfristen.   

 

Etter ordlyden i straffeprosessloven skal oppnevning av den valgte forsvareren skje 

straks etter at saken kom inn til retten. Det overordnede hensynet sett fra lovgivers side 

er at tiltalte skal representeres av sin valgte forsvarer senest fra dette tidspunktet. Ut fra 

dette skal berammingen skje i ettertid av oppnevningen, og tidspunktet  

                                                 
90 Intervju nr. 16, 17/03/03, side 11. Lagdommer 
91 Intervju nr. 32, 20/05/03, side 7 og 8. Forsvarer 
92 Intervju nr. 20, 18/03/03, side 6. Forsvarer 
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for hoved-/ankeforhandling skal tilpasses forsvareren, ikke omvendt, slik praksis er i 

dag.  

 

Den nye praksisen er betenkelig på flere måter. Sett i lys av at det kan ta tid å beramme 

en sak, kan det tenkes at det går både dager, og i enkelte tilfeller uker, uten at tiltalte har 

fått oppnevnt en forsvarer som skal representere vedkommende i den kommende 

hoved/ankeforhandlingen. Ofte er tiltalte representert av en annen forsvarer i denne 

perioden, men ikke alltid og denne forsvareren er ikke nødvendigvis den samme som 

blir oppnevnt for hoved/ankeforhandlingen.  

 

De fleste tiltalte vil ha et sterkt behov for å snarest mulig opprette kontakt og starte 

samarbeidet med sin valgte forsvarer. Ikke minst er det viktig at forsvareren og tiltalte 

får tid i forkant av hoved-/ankeforhandlingen til å bygge opp et tillitsforhold. Et slikt 

tillitsforhold kan være nødvendig for at forsvareren skal få all relevant informasjon av 

tiltalte. Dersom oppnevningen skjer på et sent tidspunkt i forhold til hoved-/anke-

forhandlingen, kan det tenkes tilfeller der man ikke får tid til å etablere et slikt 

tillitsforhold. 

 

Praksisen fører til at både domstolens berammingspersonell og dommerne vurderer om 

det er hensiktsmessig å oppnevne den valgte forsvareren, med tanke på tidspunktet for 

avholdelse av hoved-/ankeforhandlingen. Slike uformelle vurderinger vil være 

vanskelige å etterprøve for tiltalte og det vil være vanskelig å påvise hvilke hensyn som 

er tatt med i vurderingen. Praksisen er derfor betenkelig i forhold til det frie forsvarer-

valget og kan gi inntrykk av at effektivitet veies tyngre enn det frie forsvarervalget ved 

oppnevning. 

 

Videre kan det tenkes at forsvareren, for å unngå unødig arbeid, venter med å forberede 

saken til vedkommende er helt sikker på å få oppnevningen.  

 

Et annet problem i tilknytning til dette er at forsvareren normalt ikke får alle 

dokumentene i saken før oppnevningen har skjedd. Forsvareren får derfor ikke bevis-

oppgaven eller innblikk i påtalemyndighetens vinkling på saken før oppnevningen, noe 

som kan føre til at forsvareren får mindre tid til forberedelser og i verste fall tidsnød.  
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Inntrykket vi fikk fra intervjuene er at lagmannsrettene i noe større utstrekning enn 

tingrettene berammer før oppnevningen. Denne praksisen forekommer imidlertid i stor 

utstrekning ved begge instanser.  

 

7.3.2  Domstolenes uformelle praksis i forhold til strpl. § 102 

Dersom den valgte forsvareren ikke kan stille til det tidspunktet domstolen ønsker at 

hoved-/ankeforhandlingen skal starte vil, som vi så i det ovenstående punktet, normalt 

domstolen ikke oppnevne denne forsvareren.  

 

I og med at dette er en svært inngripende beslutning i tiltaltes valg, ville vi finne ut hva 

som i praksis skjer når den valgte forsvareren ikke blir oppnevnt. Skjer dette på en for 

tiltalte ryddig og oversiktlig måte, for eksempel ved en formell rettslig beslutning, eller 

har det utviklet seg andre måter å gjøre dette på?  

 

I forkant av intervjuene fikk vi tilbakemeldinger om at domstolene har utviklet en ny 

praksis på dette området. Slike avgjørelser tas nå sjelden ved en formell rettslig 

beslutning. I stedet gir domstolene, på et uformelt plan, klare signaler til forsvareren om 

at man ikke vil oppnevne vedkommende, med mindre han/hun innretter seg etter tids-

punktet for hoved-/ankeforhandling som domstolen har foreslått.   

 

Disse signalene kan fremkomme på ulikt vis, dels gjennom berammingspersonalet og 

dels gjennom dommerne. Mange forsvarere innretter seg etter disse signalene og sier fra 

seg forsvareroppdraget til fordel for en annen forsvarer. Tiltalte blir normalt ikke 

involvert i denne prosessen. Vi har valgt å kalle dette en ”uformell utskifting”.   

 

Vi spurte derfor i intervjuene hvordan denne uformelle utskiftingen av forsvareren skjer. 

 

7.3.2.1 Aktørenes tilbakemeldinger 

Intervjuene viste at berammingspersonalet raskt gir forsvareren klare signaler, dersom 

det virker åpenbart for dem at forsvareren ikke kan stille til hoved-/ankeforhandling 

innenfor den tidsperioden domstolen aksepterer.  
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Selv om det formelt sett er dommeren som skal avgjøre om en eventuell tidsover-

skridelse skal aksepteres går berammingspersonalet langt i å foreta denne vurderingen. 

Flere forsvarere ga eksempler der berammingspersonalet, på bakgrunn av sine 

erfaringer, har sagt at forsvareren helt sikkert ikke vil bli oppnevnt og vil bli byttet ut, 

med mindre forsvareren innretter seg etter domstolens foreslåtte dato for hoved-/anke-

forhandling.  

 

Også berammingspersonalet bekreftet denne praksisen. Som et eksempel svarte en 

representant for berammingspersonalet i en lagmannsrett dette, på spørsmål om hvor 

klare signaler de gir til forsvarerne:  

 

”Jeg jobber til jeg ikke tør mer, og da har jeg nok gått litt over grensen, da gjør jeg nok 
det. Det må jeg nok, hvis ….. for jeg kan ikke sitte å være sånn fislete hele veien. I 
utgangspunktet så er det jo jeg som berammer som bestemmer, men det er jo mange 
advokater som fortsatt helst vil høre det fra en annen jurist og ikke fra en funksjonær. 
Sånn er det bare. Men jo tøffere jeg får lov til å være jo mer oppdratt…… aksepterer 
de at jeg har lov til det.” 93  

 

De fleste representantene for berammingspersonalet ved de ulike domstolene fortalte at 

de svært sjelden har behov for å involvere dommerne i berammingen. I de tilfellene det 

kommer på tale å involvere en dommer, løser ofte problemene seg bare ved at 

berammingspersonalet sier til forsvareren at de kommer til å involvere saksforberedende 

dommer.  

 
Tabell 19  
 
Vi stilte representantene for domstolene i det kvantitative materialet følgende spørsmål: 
 
Hender det at ekspedisjonen ”tar avgjørelsen” om å bytte ut den valgte forsvareren, dersom det er 
åpenbart for ekspedisjonen at forsvareren ikke kan stille til hovedforhandling innenfor 6-/8-
ukersfristen? 
 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere  89 % 11 % 
Berammings-
personale 

18 % 73 % 9 % 

 
Meningen med spørsmålet var å avdekke om berammingspersonalet anser at de selv kan gå så langt at 
de på uformelt vis tar beslutningen om å bytte ut den valgte forsvareren. Det er betenkelig at ca. en 
femtedel av berammingspersonalet svarte bekreftende på dette.  
 

 

                                                 
93 Intervju nr. 17, 17/03/03, side 7. Berammingspersonell lagmannsrett 
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Dersom det fremdeles ikke lar seg gjøre å beramme med den valgte forsvareren 

innenfor de aktuelle tidsrammene, og forsvareren ikke trekker seg, tar normalt 

berammingspersonalet kontakt med saksforberedende dommer. 

 

Dommeren foretar så en konkret vurdering, som beskrevet i kapittel 5, i forhold til hva 

man kan akseptere av forsinkelser utover 6-/8-ukersfristen, eventuelt hvor lenge 

”rimelig tid” er i saker som ikke følger fristene. Dommeren vil i praksis vurdere dette 

tett knyttet opp mot muligheten for å bytte ut den valgte forsvareren etter strpl. § 102 

første ledd 4. pkt. Deretter formidles dommerens vurdering til forsvareren. Dette skjer 

imidlertid på uformelt vis, gjerne per telefon eller e-post. Dommerens vurdering skjer 

således ikke i form av en formell rettslig beslutning. 

   

En tingrettsdommer og en lagdommer ga eksempler på den uformelle kontakten mellom 

domstolene og forsvareren: 

 

”Da ble det tatt på telefon. Vi tok rett og slett telefonkontakt med advokaten og sa at: 
’Dette blir for lang tid. Dette kan vi ikke akseptere hvis ikke advokaten kan innrette 
seg etter å klare det på seks uker’. Da var det ikke snakk om å forlenge fengslingen i 
det hele tatt.[...] Det kom ikke på spissen i den forstand at det var nødvendig å avsi 
noen beslutning. Det er den generelle erfaringen vår også, at de fleste advokater er til å 
snakke med og at de forstår reglene de også og innretter seg etter dem.” 94  
 
 
”Ja, jeg har nok sagt til vedkommende forsvarer at…… vedkommende kan ringe til 
meg og si at: ’Han vil at jeg skal være forsvarer men jeg kan ikke før da og da. Kan 
ikke saken utsettes til da?’. Da sier jeg: ’Nei det går ikke. Fristen er sånn og sånn og 
da kan to av de andre aktørene og retten kan.’   
[...] 
Da gir vi såpass klare beskjeder at det blir ikke nødvendig å treffe noen formell 
beslutning, som igjen gjør at dette blir påkjært. Det skjer av og til, men jeg har ikke 
opplevd akkurat det. Men jeg har opplevd at forsvarere som har ringt meg, først har 
fått beskjed på forværelset, eller i ekspedisjonen, hvor advokaten ber om å: ’Jammen 
den saken må kunne utsettes’, med varierende nivå. Så setter de telefonen over til 
forberedende dommer. Da sier jeg hva jeg ville kommet til i forbindelse med en 
avgjørelse kanskje. Da sier jeg at: ’Det er det som vil bli resultatet. Du må gjerne 
komme med det skriftlig, så får du et skriftlig svar. Da blir det muligheter for å 
påkjære’. Jeg har ikke opplevd det for egen del, at dette har ført til noen formelle 
avgjørelser etterpå. Da har det løst seg.” 95 

  

                                                 
94 Intervju nr. 14, 17/03/03, side 1. Tingrettsdommer 
95 Intervju nr. 12, 14/03/03, side 4. Lagdommer 
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Flertallet av forsvarerne bekreftet denne praksisen, både i forhold til kontakten med 

berammingspersonalet og med dommerne. Forsvarerne fortalte om berammings-

personell som går langt i å indikere at et bytte vil skje, før dommerne eventuelt kobles 

inn. Signalene berammingspersonalet gir om hvorvidt domstolen kommer til å akseptere 

forsvarernes ønskede tidspunkt for hoved-/ankeforhandling er ofte vel så klare som hvis 

de kommer fra en dommer.  

 

Dersom forsvareren ber dommeren om det, vil en rettslig beslutning om utskiftning av 

forsvareren kunne fattes og senere eventuelt påkjæres. Innholdet av den eventuelle 

rettslige beslutningen er imidlertid kjent for forsvareren, allerede før den er fattet i disse 

tilfellene.  

 

De fleste forsvarerne ga uttrykk for at de derfor oppfatter signalene om at det vil skje et 

bytte, som at avgjørelsen i realiteten er tatt. De innretter seg derfor normalt etter dette 

uten at problemstillingen virkelig settes på spissen. Resultatet blir med andre ord det 

samme som om en rettslig beslutning om utskiftning hadde blitt fattet. Mange innretter 

seg også etter signalene fra berammingspersonalet, i visshet om at disse sitter på et 

betydelig erfaringsgrunnlag og vet hva som aksepteres av domstolen og ikke.  

    

7.3.2.2  Oppsummering og vurdering punkt 7.3.2 

De fleste av forsvarerne i det kvalitative utvalget har vært i en eller flere situasjoner 

etter lovendringen, der domstolene har gitt så klare signaler at de har valgt å trekke seg 

fra forsvareroppdraget. Forsvarerne har i disse tilfellene oppfattet domstolenes holdning 

som så klar at de ikke har funnet det hensiktsmessig å be om en formell rettslig 

beslutning.  

 

Det faktum at man i de fleste tilfellene finner en løsning uten at retten fatter en formell 

rettslig beslutning kan fra et prosess- og samfunnsøkonomisk perspektiv være en fordel. 

Problemet vil dermed være ute av verden og domstolen risikerer ikke å måtte bruke mer 

tid og ressurser på en eventuell påkjæring.  

 

Imidlertid er det betenkelig at beslutninger som oppfattes som svært viktige av den 

tiltalte tas på et uformelt plan, og dermed uten påkjæringsmuligheter. Slike beslutninger 
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tas gjerne hurtig per telefon, faks eller e-post. Tiltalte har derfor liten mulighet til selv å 

påvirke prosessen, som for eksempel ved å henstille til sin valgte forsvarer om at ved-

kommende skal oppfordre retten til å fatte en formell beslutning og deretter eventuelt 

påkjære.  

 

Videre er det betenkelig at mange slike beslutninger i praksis tas på et rent 

administrativt nivå, uten at de juridiske sidene er tilstrekkelig vurdert. Man kan hevde at 

det i seg selv er uproblematisk hvordan berammingspersonalet ordlegger seg ved 

berammingen. Det som imidlertid gjør dette problematisk er at berammingspersonalet 

har mye å si i berammingsprosessen og at forsvarerne ofte innretter seg etter dem.    

 

En annen problemstilling er at det kan virke som om terskelen for uformell utskifting av 

den valgte forsvareren er lavere enn ved formell utskiftning. Et argument som kan tas til 

inntekt for dette, er det forholdsvis lave antallet formelle utskiftninger som har skjedd, 

sett i forhold til at de fleste forsvarerne i vårt utvalg har opplevd flere tilfeller av 

uformell utskifting.  

 

Nå kan det innvendes at det ligger i forsvarergjerningen å sikre at tiltalte får oppnevnt 

sin valgte forsvarer og at forsvarerne derfor ikke bør rette seg etter domstolenes opp-

fordringer og uformelle beslutninger som skissert ovenfor. Det kan derfor umiddelbart 

virke som om den beste løsningen for å unngå en betenkelig praksis, er at forsvarerne 

ber om at byttet skjer ved en formell rettslig beslutning.  

 

Som vi skal se i det følgende er det imidlertid flere grunner til at forsvarerne likevel 

velger en annen løsning og er noe ettergivne i forhold til domstolenes uformelle 

beslutninger om utskifting. 

 



 

 88 

7.3.3  Påkjæring  

Som vi har sett i punkt 4.7 kan en rettslig beslutning om å bytte ut den valgte 

forsvareren påkjæres. Dersom den valgte forsvareren skal påkjære en beslutning om 

ikke å oppnevne ham/henne, vil den tiden dette tar avspise den tiden forsvareren har til å 

forberede saken. 

 

Vi ville derfor undersøke hvorvidt forsvarerne ser det som en aktuell mulighet å påkjære 

i disse tilfellene ut fra hensyn til tidsmomentet. 

 

7.3.3.1 Aktørenes tilbakemeldinger 

Vi spurte dommerne om det er praktisk mulig å påkjære en beslutning om ikke å 

oppnevne den valgte forsvareren i 6-/8-ukerssakene. Samtlige presiserte at påkjærings-

muligheten er reell. Dommerne så imidlertid at det kan være et problem at en eventuell 

ny forsvarer risikerer å få dårlig tid til å forberede forsvaret sitt dersom vedkommende 

skal holde seg innenfor fristene. Dette vil særlig gjelde i større saker med et omfattende 

bevismateriale.  

 

Dommerne var samtidig opptatte av at en eventuell påkjæring ikke skal forsinke saken. 

Dersom man etter påkjæringen må innvilge den nye forsvareren mer tid til å forberede 

forsvaret, vil man fort kunne komme utenfor fristen. Man kunne med andre ord like 

gjerne innvilget den valgte forsvareren tid ut over fristen. For å unngå dette dilemmaet 

mente dommerne at de i slike tilfeller vil opprettholde berammingen og deretter presse 

hardt på overfor en eventuell ny forsvarer for at vedkommende skal forholde seg til det 

opprinnelige tidspunktet for hoved-/ankeforhandling.  

 

Intervjuene viste at forsvarerne på sin side oppfatter påkjæringsmuligheten som lite 

reell. Dette ble begrunnet i 6-/8-ukersfristen, nettopp ut fra hensynet til at en eventuell 

ny forsvarer får relativt kort tid på å forberede forsvaret.      

 

Flere forsvarere ga eksempler på at de har opplevd det nødvendig å foreta vurderinger i 

forhold til dette på klientens vegne, som her:   
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”Men det er liksom… Den derre klagegreia er nesten illusorisk på disse fristsakene, 
fordi da går det så lang tid og så får man ikke forberedt godt nok med ny forsvarer.    
[...] 
Nei, skal du begynne å klage så går tiden, og det er jo såpass kort frist uansett slik at 
da var det bedre, syns jeg, av hensyn til klienten som satt i varetekt, å se om klienten 
ville godta en annen advokat.” 96 

 

Intervjuene avdekket også andre årsaker til at forsvarerne er lite villige til å påkjære 

beslutninger om å ikke oppnevne den valgte forsvareren.  

 

Flere forsvarere fremhevet blant annet at det er for tids- og arbeidskrevende å påkjære 

slike beslutninger:   

 

”Tro meg! I den saken har jeg brukt 7-8 effektive timer som ikke er betalt og det 
gidder man ikke i lengden.” 97  

 

Flertallet av forsvarerne ga også uttrykk for at de i stor grad vektlegger hensynet til 

samarbeidsklimaet med domstolene i vurderingen av om de skal be om en rettslig 

beslutning om utskifting, for så å eventuelt påkjære. Dette gjelder både i forhold til 

berammingspersonalet og til dommerne, men mest i forhold til førstnevnte. To 

forsvarere sa om dette: 

 

”Der ga jeg meg for så vidt, fordi du har jo også et forhold til domstolen for å si det 
sånn. Du må jo velge slagene dine! Du kan liksom ikke pøse på med problemer 
overfor domstolen hele tiden og kjøre på, ikke sant! Jeg ga meg, men jeg syns virkelig 
synd på klienten. 
[...] 
Hvor mange slag skal du ta på deg? Det er klart at du fungerer i et system og det må 
du ta høyde for. Retten har helt sikkert et inntrykk av at jeg har så mye å gjøre at det er 
vanskelig å beramme og sånn, og så skal du drive å slåss med dem i tillegg. Det er 
ikke så veldig alright!” 98  
 
”Det går på trynefaktoren som alt annet i samfunnet. Er du kantete og firkantet og 
vanskelig å ha med å gjøre, så møter man veldig ofte en vanskelig holdning hos dem 
man skal samarbeide med også.” 99 

                                                 
96 Intervju nr. 1, 26/02/03, side 9. Forsvarer 
97 Intervju nr. 32, 20/05/03, side 16. Forsvarer 
98 Intervju nr. 32, 20/05/03, side 4 og 16. Forsvarer 
99 Intervju nr. 25, 24/03/03, side 4. Forsvarer 
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Tabell 20 
 
Vi ba aktørene i det kvantitative materialet ta stilling til følgende påstand: 
 
En god tone med den som berammer øker sjansen for at den aktuelle saken berammes til en 
passende dato. 
 

 Enig Delvis enig Uenig Vet ikke 
Dommere 22 % 22 % 22 % 34 % 
Forsvarere 58 % 26 % 11 % 5 % 
Aktorer 30 % 10 % 20 % 40 % 

 
Vi ser at 84 % av forsvarerne er helt eller delvis enige i denne påstanden. Blant dommerne er 44 % 
helt eller delvis enige. Dette kan tyde på at personlig kontakt er viktig ved berammingen, noe som er 
betenkelig med tanke på likebehandling.  
 
Det som i alle fall synes klart, er at aktørene har et inntrykk av at personlig kontakt er viktig, hvilket 
øker sjansen for at de innretter seg etter dette, uavhengig av om den personlige kontakten faktisk er 
viktig eller ikke.  
 

 

7.3.3.2 Oppsummering og vurdering punkt 7.3.3 

Som vi har sett gir dommerne uttrykk for at de er lite villige til å kompensere tapt tid 

som har gått med til å påkjære beslutningen om ikke å oppnevne den valgte forsvareren.  

 

Flere forsvarere anser derfor 6-/8-ukersfristen som en hindring for å påkjære, ut fra 

hensynet til å ha tilstrekkelig tid til å forberede et forsvarlig forsvar. Dermed vil hen-

synet til det frie forsvarervalget måtte vike. Det er svært betenkelig at fristen praktiseres 

så strengt at den i seg selv virker som et hinder for å påkjære.   

 

En annen skranke for å påkjære er at forsvarerne ikke opplever det som hensiktsmessig 

å sette for mange saker på spissen, dersom de er i ferd med å komme i konflikt med 

bestemmelsene i strpl. §§ 102 og 275. Dette av frykt for at det kan føre til at man får et 

dårligere samarbeidsklima med domstolene. Ved å være fleksible og tilpasningsdyktige 

i de mindre sakene, mener flere forsvarere at de øker sjansen for at domstolen vil gi dem 

noe større fleksibilitet i de mer alvorlige sakene.  

 

Det er særlig forholdet til berammingspersonalet som vektlegges her. De fleste 

forsvarerne mener at god personlig kontakt med berammingspersonalet bidrar til at de 

vil møtes med større fleksibilitet fra berammingspersonalet i senere saker.    
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Blant de forsvarerne vi intervjuet som står på den faste listen fikk vi også et inntrykk av 

at forsvarerne mener at man ved å være tilpasningsdyktige i forhold til berammings-

personalet, øker sjansen for å få flere tildelingssaker. Det er berammingspersonalet som 

styrer fordelingen av disse sakene. Ved å være fleksible og tilpassningsdyktige i forhold 

til henvendelser fra berammingspersonalet, håper flere forsvarere at berammings-

personalet velger å benytte vedkommendes kontor i større grad enn de kontorene der 

man av erfaring vet at det er arbeidskrevende å komme frem til et tidspunkt for hoved-

/ankeforhandling. Med andre ord kan det blant disse forsvarerne ligge økonomiske 

motiv bak viljen til å tilpasse seg domstolenes oppfordringer.  

 

Konsekvensen av dette kan bli at partene innretter seg etter det som er mest praktisk og 

økonomisk fordelaktig for dem. Tiltaltes valg vil da kunne settes i skyggen av andre 

hensyn og tillegges mindre vekt også av den valgte forsvareren.   

 

7.3.4 Domstolenes løsningsforslag ved utskiftning av den valgte forsvareren 

En annen årsak til forsvarernes ettergivenhet i forhold til de uformelle beslutningene om 

utskifting av den valgte forsvareren, jfr. punkt 7.3.2, kan ligge i domstolenes forslag til 

løsning på berammingsproblemet.   

 

Dersom domstolen har byttet ut tiltaltes valgte forsvarer skal normalt domstolen plukke 

en ny forsvarer fra den faste forsvarerlisten, så sant tiltalte ikke har valgt en ny forsvarer 

selv. 

  

Vi ville derfor undersøke hvordan utvelgelsen av en ny forsvarer skjer. 

 

7.3.4.1 Aktørenes tilbakemeldinger  

Intervjuene viste at domstolene hittil i liten grad har oppnevnt en tilfeldig advokat fra 

den faste listen, i de tilfellene den valgte forsvareren har blitt byttet ut. Derimot løses 

dette normalt ved at berammingspersonalet eller dommeren oppfordrer den valgte 

forsvareren til å finne en advokatfullmektig eller en annen advokat og forsøke å få 

tiltalte til å akseptere å bli representert av denne. Denne praksisen skjer ved samtlige av 

domstolene i utvalget.  
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Oppfordringene til forsvareren om å finne en annen forsvarer kommer samtidig med at 

domstolene gir klare signaler om at det vil bli et forsvarerbytte, jfr. punkt 7.3.2. 

  

Normalt kommer berammingspersonalet med denne oppfordringen i forkant av at 

berammingsproblemene forelegges en dommer. Flere representanter for berammings-

personalet ga eksempler på dette, som her fra to ulike tingretter: 

 

”Ja, vi spør om det er andre fullmektiger eller andre ved kontoret som kan ta det.” 100  
 
”Da skal vi jo spørre andre faste forsvarere først, fortrinnsvis. Men det er jo begrenset 
hvor mye vi kan ringe. Hvis vi må gjennom hele listen over faste forsvarere - da er 
ikke det så veldig lett.  
 
Vi kan heller ikke garantere at ikke den faste forsvareren sier ’ja’ at han kan, så får 
han saken, så kommer det et brev til oss i ettertid hvor tiltalte ber om en av 
fullmektigene for eksempel.”101 

 

Intervjuene viste at også dommerne kommer med tilsvarende oppfordringer, dersom de 

blir trukket inn i saken. Flere dommere ga eksempler på hva man pleier å foreslå overfor 

den valgte forsvareren i slike tilfeller, som her henholdsvis fra en tingrettsdommer og en 

lagdommer: 

 

”Du kan få det valget om du vil spørre din klient om det er noen andre som etter ditt 
forslag kan komme.” 102 
 
”(Vi ble vist et uformelt  brev). Så står det noe om at vi ber dem finne en annen 
forsvarer for tiltalte. [...] De har jo ofte mange på kontoret og så får de en annen ved 
sitt eget kontor til å ta den. Jeg har vel ikke opplevd at vi har måttet oppnevne en av de 
faste forsvarerne.” 103  

 

De fleste forsvarerne ga også eksempler på at domstolene har bedt dem finne en 

advokatfullmektig eller en annen advokat for tiltalte, som her: 

 

”Berammingspersonalet bare sa at dommeren hadde bestemt at man måtte beramme 
innen fristen, og så fikk man da et par alternativer og så foreslo jeg noe. Så gikk det 
tilbake til dommeren og så sa de at det greide de ikke å få til. Så da måtte jeg vike, da. 

                                                 
100 Intervju nr. 5, 06/03/03, side 4. Berammingspersonell tingrett 
101 Intervju nr. 26, 25/03/03, side 16. Berammingspersonell tingrett 
102 Intervju nr. 12, 14/03/03, side 4. Tingrettsdommer 
103 Intervju nr. 22, 21/03/03, side 4. Lagdommer 
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Da fikk vi beskjed om at enten må vi finne en annen forsvarer eller så tar de en av de 
faste.” 104  
 
”Ja, og det har de gjort flere ganger.  
[...] 
De oppfordrer ikke nødvendigvis til at vi skal sende en fullmektig, men de sier ’Kan 
ikke du finne noen andre?’ Det er klart at det mest nærliggende er å sende en 
fullmektig, hvis man har en fullmektig. Men det er jo formelle krav her som på en 
måte blir lempet på. 
[...] 
Retten ser jo gjerne mellom fingrene på bruk av fullmektiger for å få det gjennom.”105  

 

Tidligere var domstolene noe restriktive når det gjaldt å tillate bruk av advokat-

fullmektiger i hovedforhandlinger. Vi spurte derfor om innføringen av de nye 

bestemmelsene innebærer økt bruk av advokatfullmektiger og i så fall hvilket syn 

dommerne har på dette.  

 

Intervjuene avdekket at flertallet av dommerne mener at de nye bestemmelsene spesielt, 

og det økte fokuset på raskere saksavvikling generelt, fører til økt bruk av advokat-

fullmektiger ved domstolene. Synet på om denne utviklingen er positiv eller negativ var 

delt, men de fleste dommerne fremhevet behovet for effektivitet som en begrunnelse for 

å tillate bruk av advokatfullmektiger.  

 

Vi spurte også forsvarerne om de hadde inntrykk av om domstolene har blitt mer 

positive til å tillate bruk av advokatfullmektiger sett i forhold til tidligere. Flertallet av 

forsvarerne svarte bekreftende på dette, som her:  

 

”Ja, helt klart. Lagmannsretten holder fortsatt på at de ikke skal ha fullmektiger, men 
ved tingretten stilles det ikke spørsmål en gang. [...] De ville jo helst ikke ha 
fullmektiger før. I hvert fall ikke i de seksårssakene.” 106 

 

En forsvarer ga et eksempel på en oppnevning av en advokatfullmektig som forsvarer i 

en seksårssak ved en tingrett. Vi spurte om domstolene hadde motforestillinger mot å 

oppnevne en advokatfullmektig i dette tilfellet:   

 

”Den saken jeg skulle ha nå som er en seksårssak. Den som skulle begynt (dato), og 
jeg sendte brev fordi jeg ikke kunne. Jeg sendte brev med en gang da de sa at saken 
skulle berammes den datoen, og sa at jeg ikke kunne og at fullmektigen kunne møte 

                                                 
104 Intervju nr. 1, 26/02/03, side 1. Forsvarer 
105 Intervju nr. 32, 20/05/03, side 9 og 10. Forsvarer 
106 Intervju nr. 32, 20/05/03, side 9 og 10. Forsvarer 
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fordi vedkommende kjente saken. Tiltalte satt jo en veldig lang periode i varetekt og 
da var det fullmektigen som fulgte ham opp. Fullmektigen hadde opparbeidet et 
tillitsforhold til ham og da var det greit for retten, det var liksom ikke noe problem. 
’So what’, liksom. ’Det er ikke noe problem’.” 107 

 
Tabell 21 
 
Vi ba aktørene i det kvantitative utvalget om å ta stilling til følgende påstand:  
 
Dersom siktede velger forsvarer, så er dette et oppdrag som må utføres personlig (uten bruk av 
fullmektig).        

 Enig Delvis enig Uenig Vet ikke 
Dommere 56 % 44 %   
Forsvarere 55 % 39 % 6 %  
Aktorer 50 % 20 % 30 %  

 
Vi ser at godt over halvparten av dommerne er helt enige i denne påstanden. Dette er påfallende sett i 
sammenheng med det kvalitative materialet, der vi har sett at domstolene stadig oppfordrer den valgte 
advokaten om å finne en annen fullmektig/advokat til siktede/tiltalte. 
   

 

7.3.4.2 Oppsummering og vurdering punkt 7.3.4 

Det klare inntrykket etter intervjuene er at domstolene overlater til den valgte 

forsvareren å finne en ny forsvarer for tiltalte, i de tilfellene den valgte forsvareren selv 

ikke kan stille til hoved-/ankeforhandling. Den faste listen benyttes i forbausende liten 

grad ved disse tilfellene.  

 

En slik praksis vil nødvendigvis innebære økt bruk av advokatfullmektiger, i alle fall så 

lenge domstolene aksepterer det. Flere forsvarere ga uttrykk for at domstolene tidligere 

har vært restriktive med hvilke saker man har tillatt bruk av advokatfullmektiger i, men 

at det har vært en klar holdningsendring ved domstolene etter lovendringen. Dette 

gjelder også i seksårssakene,108 der forsvaret i utgangspunktet skal utføres av en advokat 

jfr, domstolsloven § 223 første ledd.  

 

Tingretten og lagmannsretten har adgang til å oppnevne advokatfullmektiger som 

forsvarere i saker som ikke er seksårssaker etter bestemmelsen i domstolloven § 223 

første ledd 1. pkt. Tingretten har også unntaksvis en adgang til å oppnevne advokat 

                                                 
107 Intervju nr. 32, 20/05/03, side 9. Forsvarer 
108 Sak med strafferamme over seks år, se begrepsavklaring vedlegg 1 
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fullmektiger som forsvarere i seksårssaker.109 Intervjuene ga inntrykk av at tingrettene nå 

i større grad enn tidligere benytter seg av denne adgangen. Lagmannsrettene er imidler-

tid fremdeles mer restriktive enn tingrettene i forhold til å tillate bruk av advokat-

fullmektiger, men også her er inntrykket at det har skjedd en oppmykning i forhold til 

tidligere i de sakene der dette kan tillates.110  

 

Domstolene oppfordrer i økende grad direkte og indirekte til bruk av advokat-

fullmektiger. Dette er praktisk begrunnet ut fra behovet for å avholde hoved-/anke-

forhandling innenfor 6-/8-ukersfristen. Bruken av advokatfullmektiger i disse sakene 

øker behovet for fullmektiger ved advokatkontorene generelt, og vil i neste omgang 

kunne føre til økende bruk av fullmektiger også i de sakene som ikke følger fristen. 

 

Det ligger utenfor denne avhandlingen å vurdere hvorvidt utviklingen med økt bruk av 

advokatfullmektiger er positiv eller negativ. Det sentrale her må være at tiltalte får et 

faglig tilfredsstillende forsvar og at anbefalingene fra den valgte forsvareren er basert på 

faglige vurderinger og ikke i for stor grad er influert av forsvarerens egne motiver. 

Videre bør det være en selvfølge at domstolene er garantister for at tiltaltes interesser på 

dette området ivaretas. Den nåværende praksisen ser ikke ut til å sikre dette. 

 

Det er også en fare for at økonomiske interesser styrer anbefalingen i de tilfellene den 

valgte forsvareren anbefaler en annen advokat til tiltalte. Dette kommer vi tilbake til i 

kapittel 9.  

 

7.3.5  Domstolenes uformelle tilpasninger til de nye bestemmelsene sett under 

ett 

Temaene vi har behandlet ovenfor, i punkt 7.3.1 til 7.3.4, griper i stor grad inn i 

hverandre. Som en oppsummering vil vi derfor gjengi et eksempel på et forsøk på å 

beramme en sak med en av forsvarerne i utvalget, for å illustrere dette:111    

 

                                                 
109 Adgangen til dette gis etter unntaksbestemmelsene i dl § 223 1. ledd 2. pkt, jfr. § 220 
110 Adgang til dette gis etter dl. § 223 1. ledd 2. pkt, jfr. §§ 220, 221 
111 Intervju nr. 32, 20/05/03, side 1 til 3. Forsvarer 
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”Jeg syns det verste eksempelet er en sak som jeg skal begynne med nå på torsdag 
som ble banket inn i april. Da var det (x-antall) forsvarere, en statsadvokat, altså en 
seksårssak, og vi hadde fått (over seks år) i første instans. Aktor kunne ikke og flere av  
forsvarerne kunne ikke. Men der bøyde lagmannsretten seg fordi jeg klagde på 
beslutningen og ba om omgjøring. Og da var det helt opplagt. Det er jo en åpning for 
unntak i disse reglene også. Men det virker det ikke som de bruker. Det det sto på da 
var at man ikke hadde sal, og det er jo ikke klientens problem egentlig.”  

 

Vi spurte om det her var snakk om en formell beslutning om utskifting av den valgte 

forsvareren som ble påkjært: 

 

”Nei, vi kom ikke så langt. Først fikk jeg telefon fra kontoret om at domstolen prøvde 
å beramme på en bestemt dato, og at det liksom var den muligheten retten hadde. Så 
tok jeg kontakt med statsadvokaten og han sa at: ’Vi har jo stoppet berammelser vi i 
hele mars og april. Vi berammer ingenting’. Så snakket jeg med de andre forsvarerne 
og han ene kunne ikke. Det som også var ganske så bemerkelsesverdig var at alle 
sammen kunne, i hvert fall forsvarerne kunne uken etter, men da kunne ikke retten. 
[...] Da sa man at: ’Vi har ikke sal’ og dermed basta.” 

 

Vi kommenterte overfor forsvareren at flere dommere har sagt i intervjuene at et 

eventuelt bytte av forsvareren ikke skal begrunnes i domstolenes salkapasitet. Dette er 

også i tråd med forarbeidene til lovendringen.112 Vi spurte om det kom på tale her å 

benytte alternative lokaler: 

 

”Nei. De har jo lokaler i (…alternativt lokale). Det spurte vi om, men det var også 
opptatt. Det er ikke lokaler å oppdrive. I hvert fall ikke her i byen. Andre steder så 
leier man Folkets hus og litt sånn forskjellige, men i denne byen bruker de kun 
tinghuset. Lagmannsretten bruker jo (…alternativt lokale) men jeg kan ikke huske at 
de har brukt andre saler.”  

 

Vi spurte om salkapasiteten var hovedbegrunnelsen: 

 

”Ja. Her var det jo hensyn som måtte veies opp mot hverandre. Dvs. rett til fritt 
forsvarervalg mot rettens effektivitetshensyn. Det er klart at det sto også på retten at 
de ikke hadde sal. Når forsvarerne kan så …… når det står på sal… det kan ikke slå 
gjennom.  
 
Så fikk jeg telefon fra lagmannen, som spurte om jeg kunne snakke med klienten min 
og se om han ville godta en annen forsvarer. Jeg gjorde det. Han var litt på glid, 
samtidig så syns jeg det var litt for ille.  
  
Denne saken som vi snakker om nå, mannen har sittet i 16 måneder i varetekt, og hatt 
samme forsvarer fra dag én. Så har han ventet ett år og tre måneder før saken kom opp 

                                                 
112 Ot. prp. nr.  66 (2001-2002) pkt. 20.2, kommentarer til strpl § 102 
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i førsteinstans og så plutselig så skal man beramme saken innenfor den fristen og gi 
ham en annen forsvarer! Det blir litt feil!  
  
Da var jeg ganske forbanna, for jeg har jo funnet meg i dette her ganske lenge. Og jeg 
tenkte at det var en sak å kjøre helt til Høyesterett. Men da var det greit.”  

 

Forsvareren sendte selv en skriftlig ”klage” til domstolen. Vi spurte om noen av 

domstolens tilbakemeldinger skjedde skriftlig: 

 

”Nei. Jeg fikk beskjed muntlig om at man prøvde å finne en annen dato. Så jeg fikk 
ikke noe skriftlig svar på det.”  

 

Forsvareren fikk til slutt muntlig beskjed om at domstolen skulle velge et annet tids-

punkt for hovedforhandlingen, og at dette ble tilpasset til en dato forsvareren kunne 

stille.  

 

7.3.5.1 Oppsummering og vurdering punkt 7.3.5 

Vi ser her et eksempel på et forsøk på en uformell utskifting av en forsvarer. I dette til-

fellet klaget forsvareren og vant frem med sitt syn. Om resultatet hadde blitt det samme 

dersom ikke statsadvokaten også ønsket å utsette saken, kan man bare spekulere i.  

 

Domstolenes muntlige beslutninger kan være vanskelige å angripe. Vi har hørt mange 

eksempler på uformell utskifting av forsvarere, der forsvareren har trukket seg uten å gå 

så langt i argumentasjonen mot domstolene som i eksemplet over.  

 

Fra et ideelt standpunkt kan man si at det ligger i forsvarergjerningen å sikre at tiltalte 

får sin ønskede forsvarer. Imidlertid ligger det også i forsvarergjerningen å råde tiltalte 

til å la være å angripe en beslutning om å bytte ut den valgte forsvareren, dersom man 

mener at det er en fare for at dette fører til at det blir for liten tid til å forberede et 

forsvarlig forsvar. I det praktiske liv vil nok en del forsvarere også vurdere hvor langt 

det ut fra praktiske, økonomiske og tidsmessige aspekter er hensiktsmessig å strekke seg 

for å bidra til at tiltaltes forsvarervalg ivaretas. En del forsvarerne vil også i forbindelse 

med dette vektlegge hensynet til samarbeidsklimaet med domstolene i eventuelle senere 

saker.  
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Det er derfor betenkelig at domstolene legger opp til en praksis der beslutningene om 

utskifting av forsvareren og begrunnelsene for dette skjer på et uformelt, muntlig plan. 

Dette er viktige beslutninger for tiltalte, og burde skje skriftlig og i formell form. 

Dersom dette skjer muntlig og uformelt, øker faren for ulik behandling av saker. Sett fra 

tiltaltes ståsted vil beslutningene, dersom de foreligger skriftlig, være lettere å angripe.  

 

Videre vil man, dersom det finnes et skriftlig materiale, i større grad kunne sikre en lik 

praksis dommerne imellom. Hvis flere slike tilfeller påkjæres vil også en lik praksis 

kunne utvikles domstolene imellom. Dette vil igjen bedre forutsigbarheten for både 

tiltalte og forsvareren. 

 

Et annet problem i tilknytning til dette kan oppstå dersom tiltalte selv ønsker å angripe 

beslutningen om å bytte forsvarer, på tross av at den valgte forsvareren av ulike grunner 

selv ikke har gjort det. Hvis byttet allerede har skjedd er det lite trolig at den nye 

forsvareren som oppnevnes ønsker å angripe denne avgjørelsen. Dersom tiltalte selv 

ønsker å angripe saken, vil vedkommende ikke ha tilgang til skriftlig materiale og saken 

kan derfor vise seg vanskelig å fremme.  

 

Videre har vi sett at domstolene legger opp til ”enkle” løsninger for forsvareren, ved at 

han/hun oppfordres til å finne en annen forsvarer til tiltalte. Dette kan bidra til å sikre at 

forsvareren og dennes kontor ikke mister en klient ut av porteføljen. Det vil igjen kunne 

bidra til at forsvarerne i større grad aksepterer en uformell utskifting. Dette kommer vi 

tilbake til i kapittel 9.   

 

En annen problemstilling er hvor fritt tiltalte reelt sett står til å ta en uavhengig 

beslutning om hvem han/hun ønsker som ny forsvarer. Det må antas at både domstolen 

og forsvareren, i en situasjon hvor tiltalte er i ferd med å miste sin valgte forsvarer, har 

stor innflytelse over tiltalte. Dette vil vi også komme tilbake til i kapittel 9.  
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7.4  Domstolenes forhold til aktor 

7.4.1 Innledning 

Gjennom intervjuene ble det klart at også påtalemyndigheten i mange tilfeller utgjør et 

av de forsinkende leddene i straffesaksavviklingen. Særlig statsadvokatene er hardt 

presset.  

 

Vi ville derfor undersøke hvilke tiltak domstolene har iverksatt, og hva de kan gjøre i 

forhold til påtalemyndigheten, i de tilfellene aktor påfører saken en forsinkelse. De nye 

bestemmelsene har gitt domstolene et effektivt redskap ved forsinkelse i de tilfellene 

forsvareren er det forsinkende leddet. Tilsvarende regler finnes ikke for påtale-

myndigheten.    

 

7.4.2 Domstolenes mulighet til å påvirke aktor  

Etter lovendringen har det kommet frem flere eksempler på at domstolene har tillatt at 

aktor har påført straffesaker til dels store forsinkelser. Et av de mest omtalte eksemplene 

på dette er Hosein-saken.113 I dette tilfellet ble en av to aktorer syk og påtalemyndigheten 

fikk derfor medhold i at saken skulle utsettes. Saken ble på bakgrunn av dette utsatt i 9 

måneder. Hosein selv ble løslatt fra varetekt, på bakgrunn av at domstolen ikke fant å 

kunne videreføre varetekten på dette grunnlaget. Denne utsettelsen er noe påfallende, da 

vi vet at dersom forsvareren til en tiltalt som sitter i varetekt påfører saken en 

forsinkelse ut over 6-/8-ukersfristen, så blir forsvareren mest sannsynlig byttet ut. 

Forsinkelsen i dette tilfellet gikk betydelig ut over fristen og tiltalte satt i varetekt.  

 

Berammingsprosessen er som nevnt svært avhengig av et samarbeid mellom alle 

aktørene. Dersom det ikke finnes en tilgjengelig aktor på det ønskede tidspunktet vil 

domstolene i disse tilfellene nødvendigvis være tvunget til å ta mest hensyn til det 

tidspunktet aktor kan stille. 

 

                                                 
113 Se blant annet Aftenposten, morgen, 17.01.2003, side 7: ”Dommer kritisk til utsettelse av Hosein-saken”. 
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Konsekvensen av dette vil igjen kunne være at antallet mulige datoer for avholdelse av 

hoved-/ankeforhandling begrenses. Risikoen øker dermed for at tiltaltes valg av 

forsvarer fortrenges.  

 

Riktignok skal, i følge forarbeidene, ikke domstolene begrunne et bytte av den valgte 

forsvareren med ressursmangel på påtalemyndighetens eller domstolenes side.114 Vi har 

imidlertid sett flere eksempler på at slike momenter faktisk vektlegges, særlig ved 

uformell utskifting (se punkt 7.3.5).  

 

7.4.2.1 Aktørenes tilbakemeldinger 

På spørsmål om hvilke virkemidler domstolene bruker overfor aktor for å få ved-

kommende til å stille til hoved-/ankeforhandling på det ønskede tidspunktet, var det 

delte tilbakemeldinger. De fleste dommerne oppfatter det som om de har få eller ingen 

virkemidler i slike situasjoner. Noen dommere sa imidlertid at de har et sterkt virke-

middel, nemlig å beramme uavhengig av aktors timeplan. Henholdsvis to tingretts-

dommere og en lagdommer uttalte om denne problemstillingen: 

 

”Vi bruker ikke andre virkemidler enn at vi har uttalt en klar forventning om at verken 
vi, altså den enkelte dommer eller den enkelte jurist ved politiet, skal være årsaken til 
at en sak blir forsinket. Vi har anledning til å omdisponere, det har politiet også. Det 
tror jeg vi gjør fra begge sider når det er noe som haster.” 115 
 
”Vi har vel ikke …… Det er jo retten som berammer sakene. Det står i loven, så i og 
for seg så har vi det virkemiddelet at vi kan jo bare beramme saken og si at 
statsadvokaten må møte. Men på den annen side så må vi forholde oss til 
virkeligheten. Vi kan ikke. …… altså, det blir sånn krisemaksimering, at man 
berammer saker, og så blir de utsatt fordi statsadvokaten ikke møter.” 116  
 
”Vi prøver selvfølgelig med det gode først, men som jeg nevnte så har vi i forhold til 
statsadvokaten i Oslo fra høsten 2002 vært nødt til å bare rett og slett sende et brev om 
når saken er berammet. Vi har jo hjemmel for det for begge parter, både aktor og 
forsvarsadvokaten, å bare si at saken skal opp da og da. Vi behøver ikke ringe til dem 
før vi har bestemt det. Straffeprosessloven er i utgangspunktet brutal den, det er bare 
at man er litt gem og lar vær å bruke den og ringer og forhandler. Men hjemmelen fins 
der til at vi bestemmer og sender brev.” 117  

 

                                                 
114 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 20.2, kommentar til strpl. § 102 
115 Intervju nr. 14, 17/03/03, side 3. Tingrettsdommer 
116 Intervju nr. 27, 26/03/03, side 4. Tingrettsdommer 
117 Intervju nr. 16, 17/03/03, side 2 og 5. Lagdommer 
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Hos deler av påtalemyndigheten var det stor frustrasjon over de domstolene som 

berammer uten å ta hensyn til påtalemyndigheten. En aktor kommenterte dette: 

 

”Du får bare et brev hvor det er satt en dato. Det er relativt hensynsløst for å si det 
sånn. Hvis vedkommende som da skal ha saken allerede har berammet en sak … de 
spør ikke engang om det! Det er det ikke lett å forholde seg til! Da skal du være to 
steder på en gang.” 118 

 

7.4.2.2 Oppsummering og vurdering punkt 7.4.2 

Inntrykket vi fikk gjennom intervjuene var at de forskjellige domstolene har en for-

holdsvis ulik praksis på dette området. Et fåtall av domstolene er harde overfor påtale-

myndigheten og berammer nærmest uavhengig av aktors innsigelser, dersom aktor står i 

fare for å påføre saken en forsinkelse. Andre domstoler mener at de har få virkemidler å 

benytte i forhold til påtalemyndigheten og retter seg derfor i stor grad etter aktors 

foretrukne berammingsdato.  

    

I hvor stor grad domstolenes tar hensyn til aktor ved berammingen er i mange tilfeller 

av betydning for om tiltalte får oppnevnt sin valgte forsvarer. Sett fra tiltaltes side er det 

fordelaktig at domstolene legger seg på en hard linje i forhold til aktor.  

 

Det er imidlertid betenkelig både at domstolene har få virkemidler ovenfor påtale-

myndigheten og at domstolene praktiserer de virkemidlene som eksisterer ulikt. 

Påtalemyndigheten kan lett få for mye å si i berammingssituasjonen, sett i forhold til 

den valgte forsvareren. Konsekvensen av dette kan bli at den valgte forsvareren må 

vike. Den ulike praksisen ved domstolene kan også føre til en noe uforutsigbar situasjon 

både for tiltalte og forsvareren. 

 

                                                 
118 Intervju nr. 29, 03/04/03, side 3. Aktor 
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8. ANDRE ENDRINGER HOS PÅTALEMYNDIGHETEN SOM 
FØLGE AV LOVENDRINGEN 

 

8.1 Innledning 

 

I det følgende kapittelet vil vi undersøke nærmere hvilke tilpasninger påtale-

myndigheten har gjort for å møte de nye bestemmelsene og om dette har fått noen 

betydning for relasjonen mellom påtalemyndigheten og henholdsvis domstolen og 

forsvarerne.  

 

Enkelte deler av påtalemyndigheten har ved innføringen av de nye fristene vært under-

bemannet. Dette har blant annet ført til at statsadvokaten i Oslo stoppet alle 

berammelser i perioden mars, april og mai 2003.119 Dette innvirket selvsagt på over-

holdelsen av de nye fristene. Dette var likevel et midlertidig tiltak og vi har derfor ikke 

behandlet dette nærmere. Som en liten digresjon kan vi likevel la spørsmålet stå åpent 

om hva som hadde skjedd dersom forsvarerne hadde gjennomført en tilsvarende aksjon.   

 

Vi skal i det følgende se på tilpasninger påtalemyndigheten har gjort for å innrette seg 

etter de nye bestemmelsene, som vi mener har en mer permanent karakter. I punkt 8.2 

skal vi se på om dette har påvirket påtalemyndighetens forhold til domstolene og i punkt 

8.3 forholdet til forsvarerne.  

 

                                                 
119 Aftenposten, morgen, 15.03.03, s. 5 ”Statsadvokatene er nedlesset i arbeid. Drapssaker blir liggende” og Aftenposten, morgen, 

28.10.02, s. 4 ”Statsadvokatene frykter kollaps: Korte frister truer rettssikkerheten” 
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8.2 Påtalemyndighetens forhold til domstolen  

8.2.1 Intern omfordeling av saker 

Ved lovendringen vurderte departementet å innføre tilsvarende bestemmelser for aktor 

som for forsvareren, dersom aktor påfører saken en forsinkelse. Slike bestemmelser ble 

ikke innført.  

 

Departementet mente at det var tilstrekkelig å understreke betydningen av at påtale-

myndigheten legger opp interne rutiner slik at omfordeling av saker kan skje på 

aktoratets side.120 Ved slik omfordeling av saker aktorene i mellom, mente departementet 

at man kan unngå at påtalemyndigheten påfører straffesakene forsinkelser. 

 

Behovet for at aktorene skal omfordele saker oppstår særlig i to situasjoner. For det 

første skjer dette dersom aktorene er så opptatt at de vil kunne påføre saken en for-

sinkelse. For det andre skjer dette i de tilfellene aktor ikke kan stille på det tidspunktet 

den valgte forsvareren kan stille. En konsekvens av at påtalemyndigheten ikke om-

fordeler saker i de sistnevnte situasjonene kan i praksis bli at domstolen må bytte ut den 

valgte forsvareren med en annen forsvarer som kan stille til det tidspunktet aktor kan 

stille.  

 

Vi ville derfor undersøke hvilke rutiner som har blitt lagt opp for at slik intern 

omfordeling av saker kan skje. 

 

8.2.1.1 Aktørenes tilbakemeldinger 

Intervjuene viste at påtalemyndigheten ikke har lagt opp formelle rutiner for om-

fordeling av saker, slik departementet har indikert bør gjøres. Holdningene til slik 

omfordeling var generelt negativ.   

 

Intern omfordeling, slik departementet legger opp til, vil nødvendigvis medføre 

merarbeid dersom ikke saksforberedende aktor skal føre saken for retten. Flere av 

                                                 
120 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.4, 5 avsnitt og pkt. 6.5, 7 avsnitt 
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aktorene påpekte derfor at dette medfører svært ineffektiv bruk av arbeidstiden. Viljen 

til å omfordele disse sakene var liten, særlig ved omfattende saker. Holdningen til om-

fordeling av mindre omfattende saker var imidlertid mer positiv. To aktorer sa om dette: 

 

”Ja, vi bytter noe, men det er ressursødende det, altså! At en mann har gjort en jobb og 
så skal en ny en sette seg ned og gjøre den samme jobben. Det blir jo dobbeltarbeid av 
det! Så vi prøver å unngå det, men det er en del av konsekvensen av reformen at vi i 
større grad må akseptere det. Vi må akseptere at man må møte med andres saker, som 
vi sier.”121  
 
”I utgangspunktet forsøker vi å holde på saken. Vi forsøker heller å rydde plass selv, 
fordi det vil være en ressurskostnad å fordele saken til en annen. I utgangspunktet 
prøver jo den som tidligere har hatt saken i all hovedsak å følge den og heller ordne 
seg med tanke på å rydde i forfallsboka si for å kunne møte selv. Men noen ganger er 
det kræsj. Hvis det er en mindre sak som vi ikke bruker så mye mer tid på, er ikke det 
noe problem. I større saker der har vi vel klart å beholde saken for å si det slik.”122 

 

Flere av aktorene begrunnet også den negative holdningen til omfordeling av saker med 

at det blant aktorene hersker et inntrykk av at forsvarerne har mest å si ved 

berammingen. De opplever det derfor ikke som nødvendig å utvise særlig fleksibilitet 

overfor forsvarerne.  

 

Blant dommerne vi intervjuet var det delte meninger om hvorvidt påtalemyndigheten i 

større grad burde omfordele saker eller ikke. Flere av dommerne ga uttrykk for at de ser 

slik omfordeling som lite hensiktsmessig ut fra et prosessøkonomisk perspektiv. En 

tingrettsdommer sa om dette:  

 

”Det er tullete hvis en ny statsadvokat er nødt til å gå inn i saken rett før 
hovedforhandling. Men altså vi prøver å få dem til å bytte, hvis det er siste mulighet 
for å få til berammelsen innen fristen. Men vi ser at det er vanskelig.” 123 

 

De fleste forsvarerne mente derimot at påtalemyndigheten i for liten grad omfordeler 

saker. I tilknytning til dette mente forsvarerne at de generelt har for liten påvirkning i 

forhold til påtalemyndigheten ved beramming, da særlig i forhold til aktorer fra stats-

advokatens kontor. Så lenge påtalemyndigheten både har mye å si ved berammingen, og 

er lite fleksibel ved omfordeling av saker, kan man lett komme i en situasjon der dette 

går utover det frie forsvarervalget. En forsvarer sa om dette: 

                                                 
121 Intervju nr. 29, 03/04/03, side 3. Aktor 
122 Intervju nr. 18, 17/03/03, side 3. Aktor 
123 Intervju nr. 12, 14/03/03, side 6. Tingrettsdommer 
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”Hvis vi ikke kan det tidspunktet, da er vi hardt ute å kjøre. Fordi da kan det ofte være 
lang tid til vedkommende statsadvokat kan neste gang igjen. [...] Som jeg har sagt [...] 
man skulle jo tro at det var fritt aktorvalg og ikke fritt forsvarervalg! De er så lite 
interessert i å bytte og er så bastante på det, fordi det krever så mye merarbeid. Ja, 
pokker ta altså! Det er klart det gjør det! Det gjør det for oss også og i tillegg har vi en 
klient som vil holde fast ved advokaten sin.” 124  

 

Tilbakemeldingene viste at påtalemyndigheten var delt med tanke på i hvor stor 

utstrekning intern omfordeling av saker faktisk skjer. Til tross for negative holdninger 

til dette, virker det som om politijuristene i stor grad gjennomfører intern omfordeling 

av saker ved behov, mens statsadvokatene i langt mindre grad har en slik praksis. Intern 

omfordeling forutsetter i begge tilfeller at det finnes tilgjengelige ressurser.  

 

8.2.1.2  Oppsummering og vurdering punkt 8.2.1 

Inntrykket er at særlig politijuristene er relativt fleksible, noe som nødvendigvis følger 

av at sakene disse fører ofte er av mindre alvorlig karakter. Mer alvorlige og mer 

omfattende saker, enten hva gjelder strafferamme eller omfanget av dokumentasjon, er 

derimot i større grad bundet til saksforberedende aktor. Viljen til å omfordele disse 

sakene er altså langt mindre, enten det er et politiaktorat eller et statsadvokataktorat.  

 

Det er derfor betenkelig, sett i forhold til det frie forsvarervalget, at det ikke finnes faste 

rutiner for slik intern omfordelig av saker hos påtalemyndigheten. Mangelen på slike 

rutiner kan både føre til at aktor forsinker saken, og at saken blir så bundet til aktor at 

muligheten for en fleksibel beramming utelukkes. Dersom både aktor og forsvareren har 

problemer med å finne ett felles tidspunkt der begge kan stille, men domstolen kun har 

mulighet til å bytte ut forsvareren, gir det seg selv hvilken aktør som til slutt må vike.  

 

Det er også betenkelig at det kan virke som om domstolene i liten grad forsøker å 

påvirke påtalemyndigheten til å omfordele saker, dersom dette er nødvendig for å unngå 

et forsvarerbytte. Det kan virke som om domstolene har lettere for å forsøke å påvirke 

forsvareren enn påtalemyndigheten i en slik situasjon.   

 

                                                 
124 Intervju nr. 6, 06/03/03, side 4. Forsvarer 
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Påtalemyndigheten forsøker likevel normalt å unngå å komme i en situasjon der aktor 

påfører saken en forsinkelse. Det benyttes flere metoder for å unngå dette, som vi skal 

gjennomgå i neste del av kapittelet.  

 

8.2.2 Forhåndsberamming 

Ved lovendringen ble det i forarbeidene lagt vekt på muligheten for økt bruk av 

forhåndsberamming, som et middel for å kunne avholde hoved-/ankeforhandling innen 

6-/8-ukersfristen. Forhåndsberamming vil si å beramme saken før tiltale er tatt ut, altså 

før fristen har begynt å løpe. På denne måten blir det enklere å reservere et tidspunkt for 

hovedforhandling i god tid, innenfor den tidsperioden man antar at fristen vil løpe. 

Departementet påpekte at gjeldende rett åpner for forhåndsberamming125 både ved 

tingrettsbehandlingen og ved lagmannsrettsbehandlingen, og at forhåndsberamming har 

vært noe benyttet også før lovendringen.  

 

I praksis kan forhåndsberammingen skje på to måter:  

 

1.  Påtalemyndigheten kontakter domstolen og ber om at saken berammes før tiltale 

tas ut.  

 

2.  Påtalemyndigheten kontakter den valgte forsvareren og avtaler med ved-

kommende når det passer å avholde hoved-/ankeforhandling. Deretter tar 

påtalemyndigheten kontakt med domstolen og ber om å få berammet saken på 

det avtalte tidspunktet, fremdeles før tiltale er tatt ut. 

 

Sett fra siktedes side er metode nr. 2 klart å foretrekke, med tanke på muligheten for at 

berammingen kan skje med den valgte forsvareren.  

 

Vi ville derfor finne ut hvordan forhåndsberammingen fungerer og om praksisen har 

konsekvenser for det frie forsvarervalget. 

    

                                                 
125 Se Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt 6.5 fjortende avsnitt 
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8.2.2.1 Aktørenes tilbakemeldinger 

Vi fikk et klart inntrykk av at praksisen med forhåndsberamming har økt i omfang som 

en følge av de nye bestemmelsene. Metoden for forhåndsberamming ser ut til å variere 

fra sak til sak. Aktørenes erfaringer med forhåndsberamming var delte. Aktorene var 

imidlertid jevnt over positive til denne praksisen.   

 

Flere forsvarere trakk frem eksempler der det var forhåndsberammet med den tildelte 

forsvareren på et tidlig stadium i saken, altså uten at en forsvarer er valgt. Dersom 

siktede deretter velger en forsvarer og den valgte forsvareren ikke kan møte på det 

forhåndsberammede tidspunktet, er siktede avhengig av at saken omberammes. De 

fleste forsvarerne hadde erfart at domstolene er svært tilbakeholdne med å omberamme 

på bakgrunn av en slik argumentasjon.126 Dermed er i realiteten siktede avskåret fra å 

velge en forsvarer, med mindre vedkommende finner en forsvarer som kan stille til den 

forhåndsberammede datoen.  

 

Dommerne bekreftet også at de normalt ikke ønsker å omberamme i en slik situasjon. 

Dersom den valgte forsvareren kan stille til det forhåndsberammede tidspunktet er det 

derimot ikke noe problem å oppnevne denne forsvareren. En lagdommer sa om dette: 

 

”Det som oppstår fra tid til annen, er at det melder seg en ny forsvarer og da er jeg 
virkelig streng hvis saken for lengst er berammet i samråd med den første forsvareren. 
Hvis vedkommende sier at: ’Jeg vil nå være ny forsvarer, men jeg kan dessverre ikke 
når den er berammet’… Da bytter vi ikke altså. Da er vi på et helt annet plan enn når 
du begynner. Så fritt er ikke det forsvarervalget at man kan forskyve hele saken ved å 
ombestemme seg.”127  

 

Mange forsvarere var også kritiske til å måtte binde opp tid i forbindelse med en for-

håndsberamming, lang tid i forkant av en sak. Når etterforskningen ikke er ferdig og 

tiltalen ikke er tatt ut vil det være vanskelig å beregne hvor lang tid en eventuell straffe-

sak vil ta. Dersom man forhåndsberammer og regner med at det vil bli en omfattende 

sak på for eksempel fire uker, vil disse fire ukene være låst i forhold til andre siktede/ 

tiltalte som ønsker å bli representert av samme forsvarer. Dersom det viser seg når 

etterforskningen er ferdig at saken er mindre omfattende eller kanskje faller helt bort, 

                                                 
126 Se punkt 4.7.4.3 
127 Intervju nr.22, 21/03/03, side 10. Lagdommer 
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kan det derfor tenkes at man på grunn av forhåndsberammingen har forhindret andre 

siktede/tiltalte i å velge den foretrukne forsvareren.    

 

Noen forsvarere var også kritiske til forhåndsberamming ut fra et inntrykk av at 

forhåndsberammingen fører til at påtalemyndigheten er mer tilbøyelige til å ta ut tiltale. 

Disse forsvarerne hevdet at dersom saken er så tvilsom at man under normale om-

stendigheter kunne regne med at påtalemyndigheten ikke ville ta seg bryet med å ta ut 

tiltale, vil man ved forhåndsberamming være mer tilbøyelige til å ta ut tiltale i og med at 

de praktiske sidene likevel er tilrettelagt.  

 

8.2.2.2 Oppsummering og vurdering punkt 8.2.2 

Forhåndsberamming har i utgangspunktet flere positive sider ved seg, sett i forhold til 

det frie forsvarervalget. Dersom siktede har valgt forsvarer og det forhåndsberammes i 

samråd med denne forsvareren, burde sjansen være stor for at tiltalte får sitt forsvarer-

valg oppfylt. Så lenge både aktor og forsvarer er enige om et tidspunkt og det passer for 

domstolen, virker det som om domstolen er tilbøyelig til å beramme på dette 

tidspunktet.  

 

Vi ser imidlertid at det kan være problematisk dersom siktede velger en ny forsvarer 

etter at forhåndsberammingen har skjedd. Hvis ikke domstolene i disse tilfellene er 

villige til å omberamme saken, vil praksisen med forhåndsberamming kunne være 

direkte til hinder for det frie forsvarervalget. Dersom den første forsvareren er tildelt, 

kan det oppstå tilfeller der tiltalte faktisk gjennom hele saksgangen aldri har fått en reell 

mulighet til å få oppnevnt sin ønskede forsvarer, med mindre vedkommende tilfeldigvis 

velger en forsvarer som kan stille til det forhåndsberammede tidspunktet. Tilsvarende 

betenkeligheter gjelder i de tilfellene det forhåndsberammes uten at påtalemyndigheten 

og forsvareren har samarbeidet om forhåndsberammingen.  

 

En annen fare med forhåndsberamminger er at den tiltalte kan oppfatte forhånds-

berammingen som stigmatiserende. Så lenge etterforskningen ikke er ferdig og tiltale 

ikke er tatt ut, men det likevel berammes, vil siktede kunne oppleve det som om 

påtalemyndigheten har en forutinntatt holdning til vedkommende sak. Da det i tillegg er 
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noe vilkårlig hvilke saker som forhåndsberammes, vil dette kunne styrke tiltaltes 

inntrykk av en form for forhåndsdømming.  

 

Så lenge det ikke finnes faste rutiner for hvilke og hvor mange saker som forhånds-

berammes, kan dette føre til at to ellers like saker har en svært ulik tidsmessig 

progresjon. Systemet ville være mer forutberegnlig dersom like saker behandles og 

prioriteres likt.    

 

Det kan også være et problem dersom utstrakt bruk av forhåndsberamming fyller opp de 

aktuelle aktørenes ukeplaner. Mulige konsekvenser av dette kan være lite effektiv 

tidsbruk og at det blir vanskelig for forsvarerne å ta inn andre siktede/tiltalte som velger 

dem. Det er vanskelig å forhåndsberegne lengden på en sak, i alle fall før etter-

forskningen er ferdig. Det vil derfor være naturlig at man heller beregner for mye tid 

enn for lite tid, for på denne måten å sikre at saken kan gjennomføres. På denne måten 

risikerer man at aktørene blir sittende igjen med overskuddstid og at forsvarere må si nei 

til klienter som velger dem, selv om det senere viser seg at de ville hatt tid. Dersom 

aktørene ikke klarer å fylle opp overskuddstiden, vil dette også belaste et allerede 

presset system ytterligere. 

 

8.2.3 Delegasjon 

For å øke effektiviteten delegerer nå statsadvokatene i større grad enn tidligere saker til 

politijuristene. De såkalte seksårssakene skal i utgangspunktet aktoreres av en stats-

advokat både i tingretten og i lagmannsretten, jfr. strpl. § 76 tredje ledd 1. pkt. Etter 

unntaksbestemmelsen i strpl. § 76 tredje ledd 5. pkt, kan statsadvokaten når særlige 

grunner foreligger overdra slike saker til politijurister tilknyttet påtalemyndigheten. 

Praksisen med slik delegasjon har unntaksvis forekommet også før lovendringen.      

 

Vi ville derfor undersøke hvordan dette skjer, hvilke holdninger partene har til slik 

delegasjon og om dette har konsekvenser for tiltalte.  
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8.2.3.1 Aktørenes tilbakemeldinger 

Intervjuene bekreftet at delegasjon av saker fra statsadvokaten til politijurister skjer i 

mye større omfang enn tidligere. De vi intervjuet fra påtalemyndigheten begrunnet den 

økte delegeringen med at de nye fristene har ført til et langt større tidspress på 

påtalemyndigheten.   

 

Samtlige politijurister i utvalget ga tilbakemeldinger om at de ser på denne delegeringen 

som positiv. Begrunnelsen for dette var i de fleste tilfellene at en slik delegasjon inne-

bærer faglige utfordringer for den enkelte politijurist. Enkelte politijurister så imidlertid 

også negative sider ved delegeringen, med tanke på at politijuristene ofte er mindre 

erfarne enn statsadvokatene og at det kan være vanskeligere for politijuristene å få hjelp 

fra sine kolleger, i og med at kollegene sannsynligvis heller ikke har erfaringer fra 

tilsvarende saker.  

 

En politijurist sa om dette: 

 

”Det er en grunn til at loven er som den er, med tanke på bruk av statsadvokat kontra 
politiadvokat. 
 
Det er ikke sånn du bare kaster deg på uten videre. Jeg føler meg komfortabel i 
tingretten, men det er stor forskjell å sitte med tre skarpskodde karer og en jury på – er 
det ti det er i juryen? – Men samtidig så er det litt morsomt og.  
 
Men det er nok en uheldig følge for systemet, men for den enkelte politijurist så er det 
utelukkende positivt. Det er deilig å kjenne at pumpa slår litt innimellom.” 128  

   

Dommerne i utvalget var stort sett positive til ordningen med delegasjon, men de 

poengterte behovet for å ha en streng selektering der kun de beste og mest erfarne 

politijuristene får delegert slike saker til seg. Forøvrig så dommerne på denne ordningen 

som en nødvendighet for å øke effektiviteten og fleksibiliteten på påtalesiden.    

   

Forsvarerne hadde derimot delte erfaringer med slik delegasjon, selv om de hadde et 

inntrykk av at praksisen fører til større fleksibilitet hos påtalemyndigheten. Større 

fleksibilitet kan igjen virke positivt inn på tiltaltes mulighet til å få oppnevnt den valgte 

forsvareren. Flere forsvarere hadde inntrykk av at de delegerte sakene likevel knyttes 
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sterkt til den politijuristen som får saken, slik at større fleksibilitet ikke nødvendigvis 

blir resultatet.   

 

Forsvarerne var imidlertid først og fremst kritiske til at saker delegeres til politijurister 

ut fra det syn at politijurister nødvendigvis mangler erfaring med tilsvarende saker. 

Enkelte forsvarere hevdet at hver enkelt politijurist får delegert så få saker at de 

sannsynligvis ikke vil komme opp på et forsvarlig erfaringsnivå. Forsvarerne pekte på 

ulike negative konsekvenser for tiltalte som en følge av dette.  

 

Blant annet hadde flere forsvarere et inntrykk av at delegasjon til politijurister fører til 

strengere påstander hva gjelder straffeutmåling. To forsvarere sa dette på spørsmål om 

de ser betenkeligheter med delegasjon av saker til politijuristene:  

 

”Ja, absolutt! Og nå snakker jeg av erfaring. Politijurister kan være veldig flinke, men 
de mangler erfaring og innsikt i rettspraksis, altså straffeutmåling og sånne ting. Slik 
at en sak som kan se veldig alvorlig ut… Jeg hadde en sak hvor det var en 
politiadvokat som fikk aktorere, så var det påstand på 14 år. Så fikk man 11 i første 
instans og så gikk de ned til 10 i lagmannsretten. Det er klart at det sier jo litt. Da har 
han bommet totalt. Og det er litt erfaring… Du skal se en del saker før du kan få 14 år. 
Selv om vedkommende har lang erfaring fra politiet, så har han ikke aktorert så veldig 
mange slike saker og blir ekstra engasjert og ser kanskje ikke helt linjene. Det jeg 
synes er verst er alle de påstandene. Det er helt klart at politijuristene - det burde man 
forsket litt på - jeg tror de påstår mye høyere straffer enn statsadvokatene.” 129  
 
”Skal man være litt sånn kynisk, kan man jo si at det kan jo ofte være en fordel at man 
kanskje får en uerfaren politijurist som kommer i litt for store sko, ikke sant, og syns 
vel dette er jævlig morsomt og har sterk iver. Kanskje kan det taktisk sett noen ganger 
være en fordel. Og andre ganger kan det også være en ulempe. Jeg har opplevd at en 
del av de yngre politijuristene har - det er også litt endring der føler jeg - at det er sånn 
veldig viktig å kunne komme ned på kammerset å kunne si at man har påstått en streng 
påstand. Det er viktig med en streng straff. Det er liksom et lite pluss i boka, uten at 
man har modenhet til å prøve å finne frem til hva som er rett straff i denne saken her.  
 
Jeg syns det er en del ganske friske påstander fra en del yngre politijurister. Det har 
liksom manglet litt sånn modenhet og livskunnskap. Det er klart at hvis du får en 
veldig ivrig tølp som virkelig skal vokse i oppgaven og kline til, så kan det liksom bli 
litt skjevt.  
 
Det er en grunn til at statsadvokaten har disse tyngre sakene, ikke sant, for det gjelder 
å ha litt tyngde og substans og ikke være redd for å ta selvstendige avgjørelser. Og det 
er klart at får du en ordentlig tung sak i ung alder der nede, så skal det mye til for at du 
skal finne på noe kreativt, altså. Og da vil du gjerne komme ned med full seier og ha 
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fått mest mulig år, ikke sant, koste hva det koste vil. Og det blir altså feil. Og så er det 
ofte at de ikke er nok erfarne til å ta en del av disse tingene.” 130  

 

Vi spurte forsvarerne om de mener at strenge påstander i denne sammenhengen har 

noen innvirkning på straffeutmålingen. En forsvarer sa om dette:  

 

”Både og. En fersk dommerfullmektig lar seg jo influere av advokaten mer enn en 
dommer. En dommer bør jo holde seg til rettspraksis og det som blir lagt frem. Men 
jeg vil helst ha en lav påstand slik at jeg slipper å slite for å få retten ned på et normalt 
nivå. Du har alltid brattere bakke når det kommer en påstand på 14 og skal få det ned 
på 10, som kanskje er det riktige straffenivået. Når aktor sier 14, så tenker man at han 
kan ikke ta så feil….. Så sånn sett kan det være et problem.” 131  

 

8.2.3.2 Oppsummering og vurdering punkt 8.2.3 

Den økte delegasjonen kan ha positive sider ved seg for tiltalte, i forhold til at man kan 

øke fleksibiliteten på påtalesiden og derigjennom øke sjansen for at tiltalte får oppnevnt 

sin valgte forsvarer. Det kan også føre til hurtigere saksavvikling, noe som kan være en 

fordel for tiltalte, i alle fall så lenge dette ikke skjer på bekostning av det frie 

forsvarervalget eller andre rettigheter.   

 

Faren er imidlertid at slik delegasjon i stor grad vil binde saken til vedkommende 

politijurist som har fått den delegert. Politijuristene vi intervjuet sa at det i dag foretas 

en intern vurdering ved politiets påtaleenheter, i samarbeid med statsadvokaten, av 

hvilke politijurister som skal få saker delegert. Dette skjer i hver enkelt sak.  

 

Vurderingskriteriene går dels på skikkethet og dels på hvem som trenger en positiv 

utfordring og som ønsker slike saker. I og med at de politijuristene som får delegert 

slike saker til seg er spesielt utvalgte, kan det tenkes at det blir vanskelig å overføre 

saken til andre ved kontoret etter behov. På denne måten trenger ikke nødvendigvis 

fleksibiliteten å bedres, i de tilfellene det er behov for dette ut fra hensyn til tiltaltes valg 

av forsvarer.  

 

Man kan også spørre seg om det ikke totalt sett er en fordel å samle kompetansen, ved 

at statsadvokatene aktorerer alle saker med strafferamme over seks år. Dersom det 
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likevel delegeres saker til politijurister kan en alternativ løsning være at statsadvokat-

kontorene i perioder får overført ekstra bemanning fra påtaleenhetene hos politiet. På 

denne måte vil politijuristen, i det minste under saksforberedelsene, i større grad kunne 

samarbeide med de personene som har et bredest mulig erfaringsgrunnlag fra liknende 

saker.  

 

Vi ser av Ot. prp. nr. 98 (2002-2003) at det går i retning av utvidet påtalekompetanse for 

politijuristene. Dersom påtalekompetansen utvides vil med andre ord politijuristene 

over tid kunne opparbeide seg bred kompetanse på de nye sakstypene. En slik form for 

overføring av saker virker mer hensiktsmessig, i motsetning til i dag hvor man får en og 

annen sak delegert.  

 

Et annet poeng flere forsvarere var inne på, er de rettssikkerhetsmessige betenkelig-

hetene ved at påtaleenhetene hos politiet har svært tette bånd til politiets etter-

forskningsenheter. Aktor skal være en objektiv part, men mange forsvarere vi intervjuet 

oppfatter at politijuristene ikke er tilstrekkelig objektive. Forsvarerne mente at det ligger 

en fordel i at statsadvokatene i større grad opererer uavhengig av politiet, blant annet 

ved at deres kontorlokaler normalt er adskilt fra politiets lokaler og at de derfor har 

mindre kontakt med politiet på etterforskningsstadiet. Forsvarerne var derfor kritiske til 

at flere saker delegeres til politijuristene, fordi det er en fare for at objektiviteten i 

mindre grad ivaretas og at aktor i større grad tar fornærmedes side. Forsvarerne mente at 

jo lenger straff og større konsekvenser en eventuell dom kan få for tiltalte, jo større er 

behovet for et slikt skille.    

 

8.2.4 Styring av når 6-/8-ukersfristen begynner å løpe 

Det er i utgangspunktet få frister tilknyttet etterforskningsstadiet i en straffesak, med 

unntak av frister i forbindelse med bruk av varetekt. Etter strpl. § 249 skal påtale-

myndigheten avgjøre spørsmålet om tiltale så snart saken er tilstrekkelig etterforsket. 

Deretter skal en eventuell tiltale tas ut og saken sendes så til domstolen. I det saken 

kommer inn til retten starter 6-/8-ukersfristen å løpe, i de sakene dette gjelder.  
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Det er påtalemyndigheten som både avgjør påtalespørsmålet, tar ut tiltalen og sender 

saken over til domstolen. Derved har påtalemyndigheten i teorien en mulighet til å styre 

når 6-/8-ukersfristen skal begynne å løpe, ved å tilpasse oversendingen til domstolen til 

et passende tidspunkt.  

 

Vi ville derfor undersøke om dette skjer. 

 

8.2.4.1 Aktørenes tilbakemeldinger 

Mange av aktørene ga tilbakemeldinger om at de har erfart at påtalemyndigheten nå har 

begynt å tilpasse oversendingen av straffesaker til domstolen etter sin egen timeplan, i 

alle fall i travle perioder. Vi fikk flere eksempler fra forsvarerne der de mente at påtale-

myndigheten bevisst hadde brukt lengre tid enn nødvendig, på bakgrunn av at 6-/8-

ukersfristen har ført til økt tidspress. De fleste eksemplene gikk ut på at det enten hadde 

gått unormalt lang tid fra etterforskningen var ferdig til påtalespørsmålet ble avgjort, 

eller at det hadde gått unormalt lang tid fra tiltalen ble tatt ut til saken ble oversendt til 

domstolen.   

 

Mange av representantene for berammingspersonalet ved domstolene hadde også et 

inntrykk av at påtalemyndigheten bevisst styrer når de oversender saker til retten, særlig 

i forbindelse med fristsakene. De har erfart at det i perioder kommer svært få fristsaker 

inn, mens det i andre perioder kommer mange saker på en gang, og ga uttrykk for at 

dette kan komme av en bevisst styring fra påtalemyndighetens side.  

 

Dommerne hadde også en oppfatning av at en slik praksis finnes. En tingrettsdommer sa 

om dette: 

 

”Denne regelen her den går jo på at saken skal berammes innen seks uker fra den 
kommer inn til retten, men hvis statsadvokaten ikke sender inn saker så løper det jo 
ikke noen frist. Hvis det ikke er tatt ut tiltale så er det ikke noen frister for å gå videre. 
Hvis man ikke tar ut tiltale så er det formelt sett ingen feil, men sakene blir jo da 
gamle av andre grunner. Det må jo nødvendigvis bety at en god del saker blir eldre 
enn de burde bli.  
 
Nå er det da kolleger som har rapportert til meg at politiet har påberopt at det ikke er 
tatt ut tiltale fordi statsadvokaten ikke har tid. Da blir spørsmålet for så vidt om man 
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skal akseptere en sånn utsettelse på det grunnlaget at man ikke har en naturlig 
fremdrift i påtalemyndigheten.” 132 

 

Mange forsvarere mente også å ha merket at påtalemyndigheten utsetter å ta ut tiltale, 

for på denne måten enten å kunne styre fristens løpetid, eller å utsette andre saker for å 

få tid til fristsakene. For eksempel sa to forsvarere om dette: 

 

”Så merker jeg også at de sakene som ikke gjelder varetekt og som ikke er prioriterte, 
de merker jeg blir senere behandlet påtalemessig. De blir på en måte liggende i 
påtalehylla” 133 
 
”Det ser ut som at politiet burde gå noen kurs hos svenskene og andre folk. Det ser ut 
som når de har etterforsket en sak i 2-3 måneder, så kommer det opp en ny sak, og da 
blir den liggende.  
 
Den har slik ’liggetid’… Et merkelig begrep. Da ligger den på en eller annen hylle. 
Folk går forbi og ser på den som et kuriosum. Så blir den ekspedert videre.” 134 
 

 
Tabell 22 
 
Vi ba aktørene i det kvantitative materialet ta stilling til følgende påstand: 
 
Påtalemyndigheten trenerer ofte straffesaksavviklingen. 
 

 Enig Delvis enig Uenig Vet ikke 
Dommere  22 % 78 %  
Forsvarere  21 % 68 % 11 % 
Aktorer   100 %  

 
Vi ser at i overkant av en femtedel av både dommerne og forsvarerne er delvis enige i denne påstanden. 
Etter tilbakemeldingene fra det kvalitative materialet trodde vi likevel at flere skulle være enige i dette. 
Ut fra påstandens formulering er det mulig at aktørene ikke tenkte på problemstillingen om påtale-
myndigheten tilpasser oversendelsen av saker til domstolene. 
 
Likevel er det påfallende at så mange dommere og forsvarer har et inntrykk av at påtalemyndigheten 
bevisst forsinker saksgangen.   
 

 

I tilknytning til dette fortalte noen av forsvarerne vi intervjuet om tilfeller der saks-

forberedende aktor har ringt og spurt når forsvareren ønsker at påtalemyndigheten skal 

ta ut tiltale: 

 

”Nå har jeg allerede vært med på at statsadvokaten har ringt hit og spurt: ’Når skal jeg 
ta ut tiltale i saken?’” 135 
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8.2.4.2 Oppsummering og vurdering punkt 8.2.4 

Forsinkelser på etterforsknings- og påtalesiden kan oppstå av en rekke ulike årsaker. Vi 

fikk imidlertid flere eksempler der aktørene hadde inntrykk av at påtalemyndigheten 

forsinket saken bevisst, som en direkte følge av tidspresset de nye fristene har ført med 

seg.  

 

Denne praksisen er betenkelig på flere måter. På den rent praktiske siden gir dette 

påtalemyndigheten et ytterligere fortrinn i berammingsprosessen, sett i forhold til den 

valgte forsvareren. Påtalemyndigheten kan på denne måten tilpasse fristens løpetid helt 

etter sin egen timeplan.  

 

Det kan innvendes at dersom påtalemyndigheten samarbeider med forsvareren om når 

tiltalen skal tas ut, kan dette styrke tiltaltes mulighet til å få oppnevnt den valgte 

forsvareren. Faren ved en slik praksis er imidlertid at det kan være andre hensyn enn 

hensynet til tiltaltes valg som veies tyngst, som for eksempel hensynet til aktørenes 

øvrige timeplan. Det kan derfor tenkes at saken som følge av et slikt samarbeid blir 

svært forsinket, men at dette ”skjules” ved at tiltale ikke tas ut. En slik praksis burde i så 

fall kontrolleres og styres av domstolen, i motsetning til nå, hvor dette styres av 

påtalemyndigheten.        

 

Det er også betenkelig dersom styringen av når fristene skal begynne å løpe benyttes i 

sammenheng med forhåndsberamming. Dersom man ønsker å forhåndsberamme langt 

frem i tid på grunn av en presset timeplan, kan en slik forhåndsberamming begrunnes i 

de videre etterforsknings- og påtalemessige skrittene i saken. På denne måten risikerer 

man at påtalemyndigheten i samarbeid med politiet starter tilpasningen til sin egen 

timeplan på et tidlig stadium i saken og derfor bruker lengre tid enn nødvendig på 

saksgangen totalt sett.  

 

Dersom siktede risikerer å måtte sitte lengre i varetekt som et resultat av en slik praksis, 

er dette også svært betenkelig. Det er også en uholdbar situasjon for de som ikke sitter i 

varetekt, dersom saken utsettes av taktiske grunner hos påtalemyndigheten. 
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Sist men ikke minst vil en slik styring av når fristene skal begynne å løpe være en klar 

utvanning og underminering av de nye reglene. En slik omgåelse av reglene vil bidra til 

å skape uforutsigbarhet for tiltalte og vil gjøre det vanskelig å etterprøve om reglene 

virker etter sin hensikt.  

 

8.3 Påtalemyndighetens forhold til forsvarerne 

8.3.1 Kontakt mellom påtalemyndigheten og forsvareren 

Påtalemyndigheten og forsvareren har normalt lite med hverandre å gjøre i tilknytning 

til saken, i alle fall i forkant av domstolsbehandlingen.  

 

Som vi har sett, i dette og det foregående kapittelet, finnes det flere eksempler på 

samarbeid mellom påtalemyndigheten og forsvareren, blant annet i forbindelse med 

fastsettelse av tidspunkt for når tiltalen skal tas ut, forhåndsberamming og samarbeid 

med tanke på å foreslå et felles berammelsestidspunkt til domstolen ved ordinær 

beramming.  

 

En del av aktørene hevdet derfor at lovendringen har medført at påtalemyndigheten og 

forsvarerne samarbeider i større grad enn tidligere, selv om omfanget av dette antagelig 

varierer ved de ulike påtaleenhetene.  

 

Vi lurte derfor på om et slikt samarbeid fra påtalemyndighetens side var begrunnet i 

hensynet til det frie forsvarervalget, eller i andre grunner som for eksempel praktiske og 

taktiske hensyn i forhold til tidsfrister, egen timeplan og mest mulig effektiv bruk av 

tiden.  

 

8.3.2 Påtalemyndighetens selvstendige ansvar for det frie forsvarervalget  

Påtalemyndigheten skal ha en objektiv rolle på alle trinn i en straffesak. Dette kalles 

gjerne for påtalemyndighetens objektivitetsplikt.136 I objektivitetsplikten ligger en 

                                                 
136 Se Hov, 1999, s. 166 – 168. 
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forpliktelse til å sørge for at alle relevante hensyn tas, herunder hensynet til det frie 

forsvarervalget.  

 

Vi spurte derfor aktorene om de føler et selvstendig ansvar for å tilrettelegge for at 

tiltalte får oppnevnt sin valgte forsvarer. 

 

8.3.2.1 Aktørenes tilbakemelding 

Tilbakemeldingene vi fikk fra aktorene var gjennomgående at de ikke føler et selv-

stendig ansvar for det frie forsvarervalget. Nedenfor er gjengitt tre av tilbakemeldingene 

vi fikk på dette: 

 

”Nei, egentlig ikke, hvis jeg skal si noe sånt personlig ansvar. Jeg tror de som blir 
dømt ville blitt det, enten de har den ene eller den andre forsvareren, uansett for å si 
det sånn. Det er saken som avgjør det altså. Det er vel forholdsvis lite forsvareren kan 
påvirke det hele. Resultatet, det mener jeg er gitt ut i fra hva dokumentene inneholder. 
Det er det jo vanskelig å endre på. Det er klart at noen lager mer støy og baluba enn 
andre. Det blir jo på en måte en sånn skinn-... hva skal vi si…, tilfredsstillelse da, for 
de som har en kjent forsvarer. Jeg tror det er mye det det går på. Jeg tror resultatet er 
gitt uansett.” 137  
 
”Jeg vil si at vi føler liksom et selvstendig ansvar for at saken ikke skal ta for lang tid. 
Vi tenker mer på at det tar veldig lang tid. Vi reflekterer rundt det altså. I og med at 
det har blitt en ny bestemmelse i loven, så vil jo vi at også retten tenker sånn i større 
grad, når de nå har muligheten til å gjøre noe med det.” 138 
 
”Politiet føler jo et ansvar for fornærmede, og dersom tiltaltes forsvarer av en eller 
annen grunn ikke lar seg ta til retten før langt om lenge, så er det en kryssende 
interesse i forbindelse med ansvaret for fornærmede, syns jeg da i alle fall.  
 
Ut fra det at vi også naturlig nok føler en viss nærhet til fornærmede i sakene våre, så 
syns i hvert fall jeg at det er bra at man har en viss begrensning i forhold til tidsforløp 
og sånn, det er utvilsomt en stor påkjenning for en fornærmet å gå å vente og vente på 
saken.” 139  

                                                 
137 Intervju nr. 18, 17/03/03, side 7. Aktor 
138 Intervju nr. 24, 24/03/03, side 7. Aktor 
139 Intervju nr. 10, 12/03/03, side 4. Aktor 
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Tabell 23 
 
Vi stilte aktorene i det kvantitative materialet følgende spørsmål: 
 
Har aktor et selvstendig ansvar for å bidra til at siktede/tiltalte får oppnevnt sin valgte forsvarer? 
 

 Ja Nei Vet ikke 
Aktorer 70 % 20 % 10 % 

 
Vi ser at 70 % av aktorene er enige i dette. I det kvalitative materialet var derimot samtlige av aktorene 
av den oppfatning av at de ikke har et slikt ansvar. Det er vanskelig å si hva som er årsaken til disse 
avvikene i materialet. Det kan tenkes at det var lettere å svare nei på dette spørsmålet i intervjuene, 
fordi respondentene der fikk mulighet til å utdype og nyansere sitt syn.  
 
Det kan også tenkes at det er svært delte oppfatninger rundt dette spørsmålet blant aktorene, slik at det 
egentlige resultatet skulle ha ligget et sted midt i mellom resultatene fra de to undersøkelsene.   
  

 

I tilknytning til dette er det også en annen aktør hos påtalemyndigheten som kan ha noe 

påvirkning i forhold til det frie forsvarervalget, nemlig ansatte ved påtalemyndighetens 

berammelses- og stevnekontorer. Disse kontorene har blant annet ansvaret for den 

endelige sammenfatningen av dokumentene og oversendelsen av saken til retten. 

Personalet ved disse kontorene samarbeider tett med aktorene og står for det meste av 

kontakten mellom aktor og domstolenes berammingspersonell.  

 

Vi spurte representanter for dette personalet om de føler et selvstendig ansvar for å bidra 

til at tiltalte får sin valgte forsvarer oppnevnt. Det gikk frem av intervjuene at heller ikke 

de føler et slikt ansvar. En av disse uttalte seg positivt om å begrense det frie forsvarer-

valget, med denne begrunnelsen:    

 

”Det er egentlig litt mer rettferdig også. Da får andre forsvarere anledning til å prøve 
seg. De har vært veldig skviset ut av markedet tidligere. Det har bare vært de store 
forsvarerne som kunne gå med de aller største sakene. Sånn er det ikke lenger.” 140 

 

8.3.2.2 Oppsummering og vurdering punkt 8.3.2 

Intervjuobjektene fra påtalemyndigheten har gjennomgående den holdningen til det frie 

forsvarervalget at de ikke har en selvstendig forpliktelse å bidra til at tiltalte får opp-

nevnt sin valgte forsvarer. I tillegg ga flere uttrykk for et negativt syn på det frie 

                                                 
140 Intervju nr. 30, 03/04/03, side 3. Berammingspersonell påtalemyndigheten 
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forsvarervalget i seg selv, noe som kan være med på å underbygge holdningen til deres 

egen rolle i forhold til det frie forsvarervalget. 

 

Dette er svært betenkelig sett fra tiltaltes side. Påtalemyndigheten har som vi har sett en 

allerede relativt sterk posisjon ved forhandlinger om tidspunktet for avholdelse av 

hoved-/ankeforhandling. Særlig med tanke på at påtalemyndigheten tar ut tiltale, og 

derfor har mulighet til å styre når dette skal skje og når saken skal oversendes retten. 

Videre styrkes deres posisjon, som vi har sett i punkt 7.4.2, ved at domstolene oppfatter 

at de har få virkemidler for å påvirke aktor dersom aktors timeplan er låst.  

 

Hvis påtalemyndigheten i tillegg er mindre fleksibel i forhold til tiltaltes valg, som en 

følge av at de ikke føler et selvstendig ansvar for å bidra til at den valgte forsvareren 

oppnevnes, kan dette komme riktig skjevt ut for tiltalte. Samtidig virker det som at flere 

av representantene for påtalemyndigheten stiller spørsmål ved nødvendigheten av 

prinsippet om det frie forsvarervalget i seg selv.  

 

Påtalemyndigheten har gjennom objektivitetsplikten en plikt til å bidra til at alle 

relevante hensyn blir tatt, også i forhold til tiltalte. Mange av representantene for påtale-

myndigheten ga uttrykk for at de i større grad tar fornærmedes side. Dette kan føre til at 

de ulike hensynene ikke vektes på en objektivt og nøytral måte. Her ligger et klart 

problem i forhold til aktors rolle i en straffesak. Det har fra tid til annen vært en debatt i 

deler av fagmiljøet om man i større grad bør skille politi- og påtaleenhetene.141 

Holdningene til representantene for påtalemyndigheten kan tale for behovet for et slikt 

skille, i håp om at en større grad av deling vil gjøre det lettere å ivareta den objektive 

rollen påtalemyndigheten er ment å ha.         

 

                                                 
141 Dette synet fremkommer blant annet i NOU 39: 1988 ”Politi og påtalemyndighet” og  NOU 10: 1999 ” En bedre organisert 

politi- og lensmannsetat”. 
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9.  ANDRE ENDRINGER HOS FORSVARERNE SOM FØLGE AV 
LOVENDRINGEN 

9.1 Innledning  

Vi har tidligere sett på hvordan de nye bestemmelsene har influert domstolens og 

påtalemyndighetens forhold til forsvarerne. I det følgende kapittelet skal vi se på i 

hvilken grad de nye bestemmelsene har ført til interne tilpasninger hos forsvarerne.  

 

Forsvarernes forhold til tiltalte er i denne sammenheng svært viktig. Vi vil derfor se 

nærmere på relasjonen mellom forsvareren og tiltalte. Et viktig moment i dette for-

holdet, som vil kunne virke styrende på de valg forsvareren gjør på vegne av sin klient, 

er forsvarerens syn på hva som ligger i det frie forsvarervalget.  

 

Vi skal derfor i punkt 9.2 se på forsvarernes oppfatning av innholdet av det frie 

forsvarervalget. Deretter skal vi punkt 9.3 se på hvilke anbefalinger forsvareren gir i 

forbindelse med valg av en annen forsvarer til erstatning for ham/henne. Til slutt skal vi 

i punkt 9.4 se på omorganiseringen av forsvarernes kontorer som følge av lovendringen.   

 

 

9.2 Forsvarernes forhold til tiltalte 

9.2.1 Forsvarernes holdning til det frie forsvarervalget  

Vi har i kapittel 3 sett at man i forarbeidene har gått langt i retning av å definere det frie 

forsvarervalget som en rett til å velge blant de forsvarerne som er ledige innenfor den 

begrensede tidsperioden domstolen ønsker å avholde hoved-/ankeforhandling. Mange 

av dommerne i vårt kvalitative utvalg har også gitt uttrykk for holdninger som går i 

denne retningen.142  

  

                                                 
142 Se også punkt 10.3.1 
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Vi spurte derfor forsvarerne i det kvalitative utvalget om hva de mener ligger i det frie 

forsvarervalget. 

 

9.2.1.1  Aktørenes tilbakemeldinger 

Tilbakemeldingene på dette var delte. De fleste forsvarerne ser på det frie forsvarer-

valget som et rent personvalg. Enkelte forsvarere mente imidlertid at det frie forsvarer-

valget må sees på som en slags kvalitetssikring, slik at forsvarervalget er tilstrekkelig 

ivaretatt så lenge tiltalte kan velge fritt blant de kvalifiserte forsvarerne som er ledige 

innen den perioden domstolen ønsker å avvikle saken.  

 

For å illustrere de ulike synene gjengir vi her tilbakemeldinger fra tre forsvarere: 

 

”Jeg mener at det frie forsvarervalget er ivaretatt, hvis forsvarerskiftet innebærer at 
den det skiftes til er kvalitativt minst like god som den vedkommende har valgt. Det er 
det som er essensen i dette - kvaliteten av den bistanden de har behov for. Det bør ikke 
være personrelatert. Men med de unntak hvor det har bygget seg opp et særlig 
tillitsforhold mellom klienten og advokaten. 
 
For å si noe generelt om dette, så er det etter mitt skjønn et overordnet krav at straffe-
saker pådømmes raskt. Hele det strafferettslige institutt er avhengig av en viss 
spontanitet mellom gjerning og reaksjon. Går det veldig lang tid, så blir dette utvannet. 
Det er en ting. Det andre er hensynet til det frie forsvarervalg, som man kaller en slags 
rettssikkerhetsgaranti. Nå kunne jeg gjerne si, at jeg tror nok at det er enkelte 
advokater som har et ego som er litt for velutviklet, i retning av å ikke akseptere at det 
kanskje er noen som er like flinke eller kanskje enda flinkere. Det er ikke alltid at, jeg 
tror faktisk det er ytterst sjelden, at et forsvarerskifte innebærer kvalitetsendringer i 
forsvaret. Det er for mitt vedkommende det viktigste å ivareta. Valget er ikke person-
relatert. Det kan jo tenkes at dette er en klient vedkommende har hatt lenge, og i flere 
saker, og kjenner ham godt, og så videre. Det er selvfølgelig et moment av stor 
betydning. Dette vil jo komme frem i den saksbehandlingen som finner sted når 
domstolen skal ta stilling til hvorvidt de skal skifte forsvarer. Men jeg tror at ukulturen 
som har utviklet seg, at feterte advokater med stor oppdragstilgang skal kunne regne 
med en straffesaksportefølje i halvannet år frem i tid..... Det er en ukultur! Man må ha 
magemål! Man må bli dyktigere til å henvise til andre. Hvis ikke vi lærer oss det, må 
vi regne med at domstolen vil stramme mer og mer til. Problemstillingen er så 
enkel.”143       
    
”Jeg syns det frie forsvarervalget burde vært hellig. Jeg syns det burde være like 
grunnleggende som en rettighet for tiltalte som retten til å velge egen ektefelle. Det 
gjelder særlig i de alvorlige sakene, hvor du kan risikere å få din fremtidige skjebne 
forseglet for inntil 21 år frem i tid. Og så skal du ikke få velge selv hvem som skal 
ivareta dine interesser?  
 

                                                 
143 Intervju nr. 7, 07/03/03, side 3. Forsvarer 
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Se på konsulenter. Hvis man innenfor andre områder i livet ønsker rådgivning så kan 
man jo velge selv. Her er det jo sånn at fordi det er staten som liksom honorerer 
rådgiveren, så skal staten bestemme hvem du skal ta hvis ikke den valgte rådgiveren 
kan stille når staten ønsker eller når domstolen ønsker. Det blir etter min oppfatning 
galt. Jeg synes rent prinsipielt at valget av rådgiver, i hvert fall i de alvorlige sakene, 
så mener jeg det er en demokratisk rett å få lov til å velge rådgiver selv. 
 
Jeg sier ikke at noen er bedre enn andre. Det er ikke nødvendigvis slik at advokat 
Hansen får det til noe bedre enn advokat Jensen, altså resultatet kan bli akkurat det 
samme, men det er bare en side ved dette. Det andre går jo på tillit, ikke sant! At den 
som står der og er anklaget, står der alene mot maktapparatet. Du har hele samfunnets 
krefter mot deg. Hele politiet og påtalemyndigheten er i besittelse av voldsomt med 
krefter, og tiltalte står der alene i en alvorlig straffesak. Da mener jeg at det har noe 
med tillit og med personlig kjemi å gjøre. Det har noe med mange spørsmål, men den 
som er utsatt for en slik anklage må selv kunne få velge hvem som skal representere 
ham og hvem som skal ivareta synspunkter rundt det. Jeg er ikke så naiv at jeg tror at 
advokat Jensen nødvendigvis gjør det bedre enn advokat Hansen, men tiltalte selv har 
et ønske om å være representert ved advokat Jensen, for å ta et navn. Og mener han at 
Jensen kan ivareta hans interesser, så mener jeg at man i et demokrati bør være raus 
nok og romslig nok til å kunne imøtekomme ham.” 144  
 
”Dette kan være litt tilpasset argumentasjon også, da. Det er snakk om oppdrag og 
penger og på en måte å henge med i karusellen her. Når vi vet at antallet advokater og 
konkurransen etter hvert er blitt ganske stor…. så det ligger der som et bakteppe, selv 
om du kanskje sjelden får noen til å si rett ut at det er viktig for dem å ha disse 
oppdragene.  
 
Har du nok å gjøre da forholder du deg kanskje litt mer avslappet til dette systemet, 
enn hvis det er viktig for deg å få hvert eneste oppdrag du får henvendelse om. Sitter 
du litt i mankosituasjon for å få nok å gjøre, så vil du selvfølgelig slåss mer for det og 
bruke de argumentene som trengs for å få gjort det. Og det er ikke alltid at hensynet til 
tiltalte er det helt avgjørende argumentet da.” 145  
 

 

9.2.1.2 Oppsummering og vurdering punkt 9.2.1 

Som vi ser er det ulike oppfatninger også blant forsvarerne om hva som er innholdet av 

det frie forsvarervalget. Samtlige forsvarere ser på det frie forsvarervalget som et svært 

viktig prinsipp, men oppfatningene er delte i forhold til om man skal se på forsvarer-

valget som et rent personvalg eller som en kvalitetssikring. De forsvarerne som mener 

at det frie forsvarervalget er et rent personvalg vil som en følge av dette kunne være mer 

tilbøyelige til å stå hardt på for å beholde klienter som har valgt han/henne som 

forsvarer.   

 

                                                 
144 Intervju nr. 20, 18/03/03, side 1. Forsvarer 
145 Intervju nr. 31, 04/04/03, side 11. Forsvarer 
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Flere forsvarere var inne på at den enkelte forsvarerens portefølje kan være styrende når 

det gjelder hvilket standpunkt de tar i forhold til innholdet av det frie forsvarervalget. 

Dersom man har et sterkt behov for å beholde så mange klienter som mulig, kan det 

tenkes at man argumenterer for at det er et rent personvalg, for på denne måten å 

forsvare at man står så hardt på for ikke å miste klienten.   

 

Det vi ser av vårt kvalitative materiale er at samtlige av forsvarerne som står utenfor den 

faste listen ser på det frie forsvarervalget som et rent personvalg, mens prosentandelen 

med dette synet er noe lavere blant forsvarerne på den faste listen.  

 

En mulig forklaring på forskjellene kan ligge i at forsvarerne på den faste listen har en 

bedre tilgang på nye klienter. Forsvarerne som står utenfor listen er i større grad 

avhengige av egen markedsføring, prestasjoner i retten og oppmerksomhet i 

massemedia for å få nye klienter. Vi antar derfor at det er viktigere for dem som står 

utenfor listen å beholde alle oppdragene de får henvendelser om, enn for dem som står 

oppført på listen. Disse forsvarerne har således et økonomisk motiv.   

 

Det er ikke uventet at det hersker ulike oppfatninger om innholdet av det frie 

forsvarervalget og at dette debatteres blant forsvarerne. Det er imidlertid uheldig hvis 

økonomiske motiver er styrende for hvilket standpunkt enkelte forsvarere inntar til 

dette, særlig dersom økonomiske motiver overskygger hensynet til klientens valg. Dette 

gjelder selv om disse motivene fører til handlinger som i visse tilfeller fremmer 

klientens valg.  

 

Sett fra siktede/tiltaltes side ville det også bidratt til et mer forutsigbart system, dersom 

det blant aktørene hersket en felles oppfatning om innholdet av det frie forsvarervalget.   

   

9.2.2 Forsvarernes anbefaling av en annen forsvarer  

Som vi har sett i kapittel 7 oppfordrer oftest domstolene den valgte forsvareren om å 

finne en ny forsvarer til tiltalte, dersom forsvareren ikke kan møte til det berammede 

tidspunktet.  
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Det kan også tenkes at den valgte forsvareren av ulike grunner ikke har anledning til å ta 

saken, og derfor på eget initiativ hjelper siktede/tiltalte med å finne en annen forsvarer. 

Dette kan skje på et stadium av saken, der forsvareren ennå ikke har vært i kontakt med 

domstolen vedrørende beramming.   

 

Vi ville derfor undersøke på hvilket grunnlag forsvarerne gir siktede/tiltalte sin 

anbefaling om en annen forsvarer, enten det anbefales en advokatfullmektig eller en 

annen advokat.      

 

9.2.2.1 Aktørenes tilbakemeldinger 

Vi spurte derfor forsvarerne om hvordan anbefaling av andre forsvarere skjer og om de 

normalt anbefaler en forsvarer ved sitt eget eller andres kontor.  

 

Tilbakemeldingen fra forsvarerne viste at de normalt anbefaler en forsvarer ved sitt eget 

kontor, slik at saken blir fordelt internt. Alternativet er å sende saken ut av kontoret, og 

potensielt miste en klient ut av porteføljen.  

 

Hvorvidt forsvarerne anbefaler en advokatfullmektig, i de sakene en fullmektig kan 

stille, eller en annen advokat varierer dels med hvor mange fullmektiger som finnes ved 

det aktuelle kontoret, og dels med den valgte forsvarerens holdning til bruk av full-

mektiger. Enkelte forsvarere var generelt kritiske til bruk av fullmektiger i straffesaker, 

mens andre forsvarere så få eller ingen betenkeligheter ved dette.    
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Tabell 24 
 
Vi stilte forsvarerne i det kvantitative utvalget følgende spørsmål: 
 
Benytter du deg av fullmektig eller annen advokat ved ditt kontor, i saker der du er valgt som 
forsvarer? 
 

 Ja, ofte Ja, noen ganger Ja, men sjelden Ja, det har hendt 
en eller to ganger 

Nei 

Forsvarere 17 % 39 % 33 %  11 % 
 
Vi ser at det klare flertallet av forsvarere (89 %) benytter fullmektiger eller andre forsvarere ved 
kontoret i saker der de er valgt, men med varierende grad av hyppighet.   
 
Vi kan i denne forbindelse nevne at samtlige av forsvarerne tilknyttet de mest belastede domstolene 
plasserte seg på de tre første alternativene, mens samtlige av de som var tilknyttet mindre domstoler 
plasserte seg på de tre siste alternativene. 
 

 

Mange av forsvarerne forsvarte bruk av fullmektiger med at de fullmektigene som 

benyttes er svært dyktige. En del påpekte imidlertid at fullmektigene nødvendigvis vil 

mangle den erfaringen en etablert strafferettsadvokat har og så derfor betenkeligheter 

ved dette.  

 

For å illustrere noen av tilbakemeldingene vi fikk, vil vi gi noen eksempler: 

 

”Fordi du vil jo nødig sende klienter ut av huset. Du vil jo gjerne beholde klientene og 
da sender man på en måte ikke over til andre hvis man har kapasitet inne, selv om det 
er en fullmektig.” 146 
 
”Det er ikke lett altså! Det der å måtte si fra deg en klient som du har fulgt i lang tid 
og kanskje jobbet fælt med for å få inn i porteføljen. Det er smertefullt det, ikke 
sant!”147 
 
”Vi har jo fullmektiger. Jeg kan da sjonglere ved at jeg kan anmode klienten om å la 
seg bistå av en annen, for eksempel en av mine fullmektiger. Det skjer det ganske ofte 
at jeg gjør, men kun etter at jeg selv har snakket med klienten og kun etter at jeg selv 
har forsikret meg om at klienten synes at det er en akseptabel løsning.  
[...] 
Veldig mange av de sakene man får er veldig enkle og greie. For straffesakenes 
vedkommende så mener jo jeg at det er egentlig ikke bare at man er like godt 
representert av en yngre advokat eller en fullmektig, det er ofte bedre fordi det er jo 
gjerne sånn at man har lett for å ta det på rutinen hvis man har holdt på i så mange år 
som jeg har gjort. Er det en fullmektig som skal ha sin 17. sak, så er det dypt og 
tungtgravende arbeid som ligger bak forsvaret. Det er jo en fin utdannelsessituasjon 
for fullmektigen selvfølgelig, men det er også en fordel for klienten ofte, fordi jeg har 

                                                 
146 Intervju nr. 32, 20/05/03, side 10. Forsvarer 
147 Intervju nr. 28, 28/03/03, side 8. Forsvarer 
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jo opplevd i en rekke anledninger at; Å, ja! Den hadde nok ikke jeg sett! Det er jo noe 
til ettertanke, med hensyn til at du ikke skal ta selv de enkleste ting som en 
selvfølge.”148 
 
”Jeg prøver ofte, i saker der jeg ikke selv kan følge klienten i mål, å være veldig aktiv 
i samtaler med den advokaten som overtar og i forberedelsene slik at klienten føler at 
det er et kontor som står bak vedkommende og det er en kollektiv lagånd bak det. Det 
syns jeg er litt viktig, og det gjør jeg ofte.  
[...] 
Vi bruker primært advokater, men innimellom en fullmektig. Men primært advokater.  
[...] 
Det nytter ikke å ha en prinsipal og tre – fire fullmektiger, altså. Det tror jeg egentlig 
er en dårlig struktur uansett, altså. Det er egentlig en useriøs struktur.”149 

 

 
 
Vi ba aktørene i det kvantitative utvalget ta stilling til følgende påstander:  
 
Tabell 25 
Tiltalte blir like godt representert av en fullmektig / annen advokat ved sin valgte forsvarers kontor, som 
av sin valgte forsvarer. 
 

 Enig Delvis enig Uenig Vet ikke 
Dommere  56 %  44 % 
Forsvarere  88 % 6 % 6 % 
Aktorer 20 % 60 % 10 % 10 % 

 
Deretter stilte vi følgende spørsmål: 
 
Tabell 26 
Hvordan løser etter ditt inntrykk forsvarerne problemet dersom timeplanen er låst og han/hun risikerer 
å miste forsvareroppdraget etter strpl. § 102 1.ledd 4 pkt? 
 

 Sier fra seg 
oppdraget 

Anbefaler en annen 
advokat ved et annet 
kontor 

Sender en 
fullmektig/annen 
advokat ved sitt kontor 

Dommere 25 % 25 % 50 % 
Forsvarere 24 % 35 % 41 % 
Aktorer  11 % 89 % 

 
Vi ser at ingen av dommerne eller forsvarerne er helt enige i at det er en fullgod løsning dersom en 
fullmektig/ annen forsvarer ved kontoret tar en sak fremfor den valgte forsvareren, selv om et klart 
flertall hos alle aktørene er delvis enige i at dette er en god løsning.  
 
Uavhengig av holdningene som fremkommer av tabell 25, ser vi av tabell 26 at 41 % av forsvarerne og 
50 % av dommerne mener at forsvarerne oftest løser problemer med å kunne stille til hoved-/anke-
forhandling ved å benytte en fullmektig eller annen forsvarer ved kontoret. Aktorene, som her har en 
kontrollfunksjon, mener at nesten 90 % at forsvarerne løser slike problemer med fullmektiger/andre 
forsvarer ved sitt kontor.   
   

 

 

                                                 
148 Intervju nr. 25, 24/03/03, side 1. Forsvarer 
149 Intervju nr. 28, 28/03/03, side 5. Forsvarer 
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For å unngå å sende saker ut av kontoret forsøker altså de fleste forsvarerne å fordele 

sakene internt. Forutsetningen for at dette kan skje er at tiltalte selv ønsker å bli 

representert av en annen forsvarer ved det samme kontoret. Vi spurte derfor forsvarerne 

i hvilken grad de føler at de kan påvirke siktede/tiltalte ved denne anbefalingen. 

 

Samtlige forsvarere mente at de i stor grad kan påvirke tiltalte ved sin anbefaling. Det er 

sjelden siktede/tiltalte heller velger en annen forsvarer enn den de får anbefalt av sin 

valgte forsvarer.  

 

Flere forsvarere ga også konkrete eksempler på at det er enkelt å påvirke tiltalte i 

retning av å velge en bestemt forsvarer. To forsvarere sa om dette: 

 

”Eventuelt snakker jeg med klienten og foreslår at hvis du stoler på meg så stoler du 
på min vurdering. Den dagen kan ikke jeg, men du kan få den og den andre til å gjøre 
det. Sier vi da: ’synes du det er greit?’, sier de ’Ok’.” 150 
 
”For å si det sånn, når du har fire eller seks uker på deg og du har et tillitsforhold til en 
forsvarer så tror jeg det er de færreste som sier at: ’Nei, jeg vil ikke ha en 
fullmektig’.”151 

 

Intervjuene viste også at forsvarerne har innrettet seg på ulike måter som bidrar til at 

tiltalte lettere aksepterer den valgte forsvarerens anbefaling. En måte å gjøre dette på er 

å sørge for at tiltalte blir kjent med, og får tillit til, en annen forsvarer ved kontoret enn 

den valgte forsvareren. Det vil da ofte være lettere å få tiltalte til å akseptere å bli 

representert av den andre forsvareren som vedkommende har blitt kjent med.  

 

En annen metode er å få tiltalte til å akseptere at man oppgir et primært og et subsidiært 

valg av forsvarer til domstolen ved beramming. Det subsidiære valget er gjerne 

forsvarerens fullmektig eller en annen forsvarer ved kontoret. Domstolen styrer så opp-

nevningen etter hvilket alternativ som passer best i forhold til tidspunktet de ønsker å 

beramme.  

 

Noen forsvarere ga eksempler på hvordan disse metodene utarter seg: 

 

                                                 
150 Intervju nr. 13, 14/03/03, side 3. Forsvarer 
151 Intervju nr. 32, 20/05/03, side 9. Forsvarer 
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”Den måten vi har det på her på kontoret, i og med at vi er såpass mange, er at for alle 
de vi har som sitter i varetekt, også de jeg er oppnevnt på, så er det alltid en annen på 
kontoret som har et hovedansvar for å følge opp klienten. I og med at jeg står i retten 
hver dag, har jeg ikke tid til å gå i fengslingsmøter, fengselsbesøk og mange av de 
tingene som må gjøres. Det gjør også at klienten etter hvert får et ganske greit forhold 
til minst en annen her. Det har derfor ikke vært noen problemer med de som har bedt 
om å få meg oppnevnt, der jeg ikke har kunnet på grunn av tiden og en annen person 
har møtt.  
[...] 
Sånn som det er nå så har de stort sett truffet en annen her på kontoret og fått bygget 
opp et tillitsforhold. Det er stort sett det det går på. I utgangspunktet kjenner ikke de 
noe mer til meg enn de kjenner til hvem som helst annen. Da er det på en måte ikke 
bygget opp et tillitsforhold til noen andre enn den de har snakket med.” 152  
 
”Altså de sakene som jeg får som fast forsvarer, det er mine personlige saker, som jeg 
personlig plikter å ta. Jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde lov til å dytte noen over på 
andre, og det hender vel jeg prøver meg litt, for å si det sånn. Hvis jeg en sjelden gang 
får en som sitter i varetekt, så sender jeg fullmektigen min på fengselsbesøk og håper 
at han gjør en god jobb sånn at klienten da velger fullmektigen som forsvarer isteden. 
Det er det jo anledning til.” 153 
 
”Da sa vi bare til retten at subsidiært får dere oppnevne den andre som har hatt med 
ham å gjøre her. Det var greit subsidiært. Vi kastet bare ballen over, ikke sant. Det 
ligger ikke noe mer i det. Retten skjærer jo da i gjennom. For oss er det helt greit for å 
si det sånn.  
 
Du kan jo for så vidt kalle det en tvangsutbytting, for det har da skjedd ved rettens 
beslutning. Når du ikke påkjærer eller gjør noe mer med det, så sier bare retten at sånn 
ønsker man.” 154   
 
”Da må vi ofte gjøre det sånn at vi bare setter opp …. Vi anmoder om at den 
advokaten klienten vil ha blir oppnevnt, selv om vi kanskje da vet at ikke retten vil 
godta det og vi må da sette opp andre alternativer. Det blir ofte at man da må 
rokkere.”155 

 

Et spørsmål som reiser seg i denne forbindelse er om tiltalte blir så sterkt påvirket av 

andre aktører i valgsituasjonen at valget av forsvarer reelt sett ikke er fritt. Vi spurte 

aktørene om deres syn på dette. Mange mente at det frie forsvarervalget i en del tilfeller 

ikke er så fritt. Henholdsvis en tingrettsdommer og en representant for 

påtalemyndigheten sa om dette: 

 

”Nei, ofte så har vel ikke siktede så mye valg kanskje da, og de blir overtalt til å gjøre 
sånn. Vi får en del meldinger om forsvarerskifte uten at vi vet hvorfor. Vi får bare en 
begjæring hvor siktede har skrevet under på at han vil ha en annen forsvarer. Vi vet 

                                                 
152 Intervju nr. 13, 14/03/03, side 1 og 3. Forsvarer 
153 Intervju nr. 3, 03/03/03, side 3. Forsvarer 
154 Intervju nr. 13, 14/03/03, side 2. Forsvarer 
155 Intervju nr. 28, 28/03/03, side 4. Forsvarer 
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ikke noe om hvordan det skjer. Det er ikke vår jobb å undersøke hvorfor, for så 
vidt.”156  
 
”Det tror jeg nok ikke, sånn er nok ikke verden laget...... Der burde dere snakke med 
fullmektigene. Det kommer jo alltid fullmektiger i fengslinger. Det kan være noen 
ganger de tiltalte i utgangspunktet kan ha et berettiget håp om å få vedkommende 
forsvarer selv i en hovedforhandling, men selv da skal du ha en sak som er mer enn 
alminnelig. I hvert fall i fengslinger blir alle avspist, det er kanskje ikke riktig å si 
avspist - de er jo bra de som kommer, men de har jo egentlig bedt om noe annet.”157    

 

9.2.2.2 Oppsummering og vurdering punkt 9.2.2 

De fleste anbefalingene av en annen forsvarer skjer sikkert på bakgrunn av faglige 

vurderinger, der den valgte forsvareren ivaretar tiltaltes interesser. Vi vil likevel peke på 

mulige betenkeligheter ved denne praksisen.  

 

Vi antar at de fleste siktede/tiltalte er i en sårbar og lett påvirkelig situasjon i forbindelse 

med valg av forsvarer. Dette bekreftet også forsvarerne i intervjuene. For de som sitter i 

varetekt er i tillegg muligheten for kontakt med omverdenen begrenset. Den valgte 

forsvareren vil derfor ha svært stor påvirkning i forhold til tiltalte ved anbefaling av en 

annen forsvarer.  

 

Dersom tiltalte ikke velger en forsvarer selv skal det normalt oppnevnes en forsvarer fra 

den faste listen. Samtlige av forsvarerne på den faste listen har vært gjennom en 

utvelgelsesprosess, som blant annet er ment å garantere at de i utgangspunktet er erfarne 

og dyktige advokater. Dersom tiltalte velger en forsvarer etter sin valgte forsvarers 

anbefaling, vil ikke tiltalte ha noen garanti verken for at forsvareren er dyktig eller 

erfaren. Det kan derfor være betenkelig at forsvarerne står så fritt ved anbefalingen av 

en ny forsvarer. 

  

I tilknytning til dette er enkelte av metodene forsvarerne benytter for å få tiltalte til å 

velge en annen forsvarer betenkelige. Praksisen med å ”spille ballen” over til domstolen 

er et eksempel på dette. Dersom tiltalte har akseptert at det settes opp en alternativ  

                                                 
156 Intervju nr. 27, 26/03/03, side 9. Tingrettsdommer 
157 Intervju nr. 18, 17/03/03, side 3. Aktor 
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forsvarer ”for sikkerhets skyld”, betyr ikke dette nødvendigvis at tiltalte har tatt 

problemstillingen med å velge en alternativ forsvarer inn over seg. Hvis man antar at 

tiltalte regner med at han/hun får oppnevnt sin førstevalgte forsvarer kan man derfor 

spørre om tiltalte i realiteten har foretatt ett valg når domstolen oppnevner andrevalget.  

 

Her er det også betydelige muligheter for den valgte forsvareren til å påvirke tiltaltes 

valg. Det kan tenkes at den valgte forsvareren vet at han/hun ikke kan stille innenfor en 

tidsperiode domstolen kan akseptere, men likevel lar tiltalte få et inntrykk av at det er 

stor sannsynlighet for at den valgte forsvareren vil bli oppnevnt. Dermed lar man dom-

stolen ta avgjørelsen om at den subsidiære forsvareren oppnevnes. En slik domstols-

avgjørelse vil nok de fleste tiltalte akseptere, i hvert fall så lenge også den valgte 

forsvareren anbefaler dem å gjøre det.   

 

Praksisen med å la tiltalte bygge opp et tillitsforhold til en annen forsvarer er også 

betenkelig. Et spørsmål i tilknytning til en slik praksis er om tiltalte fra første stund vet 

at han/hun kommer til å bli representert av denne forsvareren, eller om tiltalte går med 

et berettiget håp om at han/hun skal bli representert i domstolsbehandlingen av den 

valgte forsvareren, og derfor går med på å forberede saken sammen med en annen. 

  

Forsvarerne må som privat næringsdrivende kunne trekke økonomiske motiver inn i 

vurderingene i tilknytning til sin virksomhet. Forsvarerne vil være avhengige av å 

planlegge sin timeplan noe frem i tid, og å sørge for at sakstilgangen er så stabil som 

mulig. Dette er en forutsetning for å sikre egen og ansattes arbeidsplass og er 

ubetenkelig så lenge det ikke går på bekostning av den faglige standarden.  

 

Imidlertid har enkelte av forsvarerne gitt eksempler på metoder for anbefaling av andre 

forsvarere og måter å påvirke tiltalte på, som i gitte situasjoner kan stille tiltalte i en 

presset situasjon. Enten dette skjer bevisst eller ubevisst fra den valgte forsvareren, må 

det frie forsvarervalget fortone seg som lite fritt i enkelte av disse situasjonene. Når vi i 

tillegg vet at domstolene er lite lystne på å omberamme på bakgrunn av et nytt valg, vil 

i realiteten tiltalte være ganske låst.  
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9.3 Forsvarernes behov for omorganisering av advokatkontorene 

En annen side i tilknytning til problematikken behandlet i punktet over, er hvordan de 

ulike firmaene som jobber med strafferett er organisert med tanke på størrelse. Det har 

gjennom flere år vært en tendens til at strafferettskontorene blir større og større. 

Tidligere var det mer vanlig med enmannsbedrifter og små kontorfellesskap. Tendensen 

de siste årene ser ut til å være at firmaene blir større og begynner å likne mer på 

forretningsadvokatkontorene, i alle fall i byene.  

 

Det økte kravet til fleksibilitet og effektivitet i straffesaksavviklingen kan tenkes å 

styrke denne utviklingen. Forsvarerne vil nå i større grad være avhengige av å ha flere 

kollegaer å kunne overføre saker til for å møte domstolenes krav til effektivitet, 

herunder å kunne stille innenfor fristene. Klarer ikke forsvarerne å tilpasse seg dette, vil 

konsekvensen være at de mister både saken og klienten. Forsvarerne vil derfor ha et 

sterkt ønske om å imøtekomme dette.  

 

Vi ville derfor undersøke om organiseringen av kontorene har blitt påvirket av det økte 

effektivitetsfokuset.  

 

9.3.1 Aktørenes tilbakemelding 

I vårt kvalitative utvalg var det stor forskjell på størrelsen på kontorene som de ulike 

forsvarerne var tilknyttet, selv om ingen av kontorene var enmannsbedrifter. 

Forskjellene gikk både på antallet advokater tilknyttet hvert kontor, antallet advokat-

fullmektiger tilknyttet kontoret og antallet fullmektiger hvert kontor hadde sett i forhold 

til antallet advokater.   

 

De fleste forsvarerne mente at kontorets størrelse påvirker hvor mange forsvareroppdrag 

kontoret får. Jo flere ansatte det er ved hvert kontor, jo større er muligheten for intern 

omfordeling av saker. Flere forsvarere mente derfor at lovendringen vil medføre et 

behov for enda større kontorer, fordi behovet for omfordeling av saker øker. På bak-

grunn av dette mente flere at de små firmaene vil være taperne i markedet, fordi de ikke 

har mange nok ansatte til å være tilstrekkelig fleksible i forhold til domstolenes krav til 

effektivitet i straffesaksavviklingen.   
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Noen av forsvarerne ga konkrete eksempler på at de har tatt inn flere advokat-

fullmektiger eller flere advokater ved sitt firma, som en direkte følge av de nye fristene. 

 
 
Vi stilte deler av det kvantitative utvalget følgende tre spørsmål:  
 
Tabell 27 
Fører innføringen av 6-/8-ukersfristen til at du i større grad føler det nødvendig å benytte fullmektiger 
eller en annen advokat ved ditt kontor i saker der du er valgt som forsvarer?  
 

 Ja Nei Vet ikke 
Forsvarere 47 % 50 % 3 % 

 
Tabell 28 
Fører innføringen av bestemmelsen om at hovedforhandlingen skal avholdes ”så snart som mulig” til 
at du i større grad føler det nødvendig å benytte fullmektiger eller en annen advokat ved ditt kontor i 
saker der du er valgt som forsvarer?  
 

 Ja Nei Vet ikke 
Forsvarere 31 % 64 % 5 % 

 

Tabell 29 

Fører fjerningen av vesentlighetskriteriet i strpl. § 102 til at forsvarerne i større grad benytter seg av 
advokatfullmektiger eller andre advokater ved kontoret for å unngå å bli byttet ut av domstolen?  

 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 44 % 12 % 44 % 
Forsvarere 61 % 8 % 31 % 

 
Som vi ser i tabell 27 mener nesten halvparten av forsvarerne at de nye fristene fører til økt behov for 
flere fullmektiger/advokater ved advokatkontorene. I tillegg ser vi i tabell 28 at nesten en tredjedel av 
forsvarerne mener at kodifiseringen av ”så-snart-som-mulig-regelen” har en tilsvarende effekt. 
Samtidig ser vi i tabell 29 at 61 % av forsvarerne mener at fjerningen av vesentlighetskriteriet i strpl.   
§ 102 også medfører et slikt behov. Vi ser altså at reglene hver for seg og til sammen virker i samme 
retning.    
 

 

Flere forsvarere påpekte også behovet for alltid å ha kapasitet til å ta på seg nye 

oppdrag, både dersom domstolen kontakter dem i forbindelse med tildelingssaker, og 

dersom klienter velger dem som forsvarere. Mange av forsvarerne mente at man ved å 

fremstå som fleksibel og alltid akseptere nye oppdrag, bedrer sjansen for å få flere 

tildelingssaker fra domstolen.158    

 

                                                 
158 Se også Langbach, 1996, s. 66 og 67 der det fremgår at dette gjør seg gjeldende også for forsvarere utenfor den faste listen som 

ønsker å være tilgjengelige for tildelingssaker. 
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Berammingspersonalet ved domstolene innrømmet også at det er enklere å kontakte de 

større kontorene ved tildeling av saker.159 Dersom man vet at et kontor har ledig 

kapasitet til å ta inn nye saker, slipper man å bruke tid på å ringe rundt til kontorer der 

det sannsynligvis ikke er ledig kapasitet.  

 

En representant for berammingspersonalet ved en tingrett sa på spørsmål om de er mer 

tilbøyelige til å benytte de større kontorene ved tildeling av saker: 

 

”Ja, det blir jo sånn, at hvis det kontoret har en fast forsvarer også i tillegg, så blir det 
jo gjerne sånn at du kanskje ringer tilbake og spør om de har en annen til å møte.” 160 

  

Flere forsvarere ga tilbakemeldinger om at de ser betenkeligheter med utviklingen der 

strafferettsfirmaene blir større og større, og særlig de tilfellene firmaene benytter et stort 

antall fullmektiger. En forsvarer sa om dette: 

 

”Men så plutselig var det noen som skjønte at her lå det penger. Det har medført at 
man har fått noen kontorer som nå har et betydelig antall fullmektiger. Så sant dette 
foregår på en ordentlig måte har ikke jeg noe i mot det, rent bortsett fra at hvis en 
tiltalt ber om en kjent forsvarer, så får han jo aldri denne forsvareren.  
 
Dermed så er det frie forsvarervalget blitt en fane, og man bruker dette 
rettssikkerhetsargumentet. Det er ganske hult altså, forskjørt. Når ikke vi på en eller 
annen måte greier å løse dette på en tilfredsstillende måte for domstolen, så vil disse 
reglene bli håndhevet etter sin bokstav. Da vil det skje noe, da blir det mye 
forsvarerskifter og nektelser av oppnevnelser. Det kan godt tenkes at domstolen 
kommer med vilkår for oppnevnelser; forutsetningen er at du personlig kan møte 
under hovedforhandlingen. Det er et personlig verv, som man ikke uten videre kan 
skyve over på andre.”161  

 

I tilknytning til dette ga flere forsvarere uttrykk for at domstolenes krav til fleksibilitet 

fører til at kontorene oppretter faste samarbeidsavtaler om gjensidig å anbefale 

forsvarere ved hverandres kontor etter behov. Slike avtaler kan være et alternativ til å 

utvide kontoret med flere ansatte. Særlig de mindre firmaene kan tenkes å føle seg 

avhengige av å opprette slike avtaler, men også større firmaer opererer med denne 

praksisen. En forsvarer sa om dette:   

 

”Jeg vet at det er mange kontorer som samarbeider og bytter klienter og sånn, men jeg 
sender til forskjellige. Jeg har ikke noen faste samarbeidsavtaler. Det tror jeg også er 

                                                 
159 Se også punkt 7.3.4 
160 Intervju nr. 26, 25/03/03, side 16. Berammingspersonell tingrett 
161 Intervju nr. 7, 07/03/03, side 8. Forsvarer 
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en uting, i hvert fall i forhold til motstridsspørsmålet. Hva er forskjellen mellom å 
etablere et samarbeid og å være i et kontorfellesskap, eller at man jobber sammen? Det 
blir jo det samme. Når du ikke kan ta en sak fordi det er motstrid, så er jo meningen at 
man skal ha en advokat som ikke har noe forhold til den andre advokaten sånn at 
vedkommende ikke lider noen last.  
 
Jeg tror at et slikt samarbeid alltid har eksistert. Men det er klart at behovet må ha blitt 
mye større nå. I hvert fall for de kontorene som har få advokater. Hvis du driver i et 
lite kontorfellesskap eller alene, så blir det større behov for å kunne ha noen som kan 
stille opp på fengslinger når du ikke kan. Helt klart!” 162 

 

En annen side av dette, som flere forsvarere var inne på, er forsvarernes spesielle stilling 

som privat næringsdrivende og behovet for å sikre inntektsgrunnlaget for seg selv og 

sine ansatte. Dette kan kun gjøres ved å sørge for at man har nok klienter. Forsvarerne 

fortalte at de svært ofte får nye klienter gjennom sine tidligere klienter. Med andre ord 

kan det å si nei til en klient medføre at man mister flere fremtidige klienter. Forsvarerne 

ønsker derfor å innrette seg slik at de slipper å si nei til nye oppdrag. Dette gjelder 

spesielt for de forsvarerne med liten oppdragstilgang, og da særlig forsvarere utenfor 

den faste listen. En forsvarer sa om dette: 

 

”Hvis du driver med straffesaker, i hvert fall for forsvarerne da, så har du jo alltid 
hovedforhandlinger, og folk i varetekt osv. Hvis du skal kombinere det og skal ha en 
sånn effektivitet så må man helt klart gå ned i antall saker man påtar seg. Det kan være 
greit det, problemet er å finne en middelvei. Jo mindre du påtar deg, jo mindre får du. 
Det er en ond sirkel. Jo mer du tar på deg, jo flere saker får du.”163  

 

9.3.2 Oppsummering og vurdering punkt 9.3 

Økt krav til effektivitet i straffesakskjeden fører også med seg et behov for effektive og 

fleksible advokatkontorer. Trenden med at strafferettsfirmaene blir stadig større vil 

ganske sikkert tilfredsstille dette kravet, blant annet med tanke på den bedrede mulig-

heten til å omfordele saker internt. Som vi har sett kan imidlertid slik omfordeling være 

betenkelig i forhold til det frie forsvarervalget.   

  

En ikke uvanlig organisasjonsstruktur ved større strafferettsfirmaer er at en eller noen få 

medieprofilerte forsvarere driver et firma der en rekke fullmektiger og advokater er 

ansatt. Lovendringen ser ut til å stimulere denne utviklingen. En fare ved oppretting av 

                                                 
162 Intervju nr. 32, 20/05/03, side 10. Forsvarer 
163 Intervju nr. 32, 20/05/05, side 15. Forsvarer 
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slike større strafferettsfirmaer er at behovet for nye klienter kan bli så stort, at de 

profilerte forsvarere nærmest får en innkasterrolle. De klientene som velger disse 

forsvarerne vil senere kunne oppleve at saken deres fordeles mer eller mindre mot deres 

vilje til de andre forsvarerne ved kontoret, i alle fall så lenge det er relativt lett for en 

valgt forsvarer å få klienten til å velge en annen forsvarer, slik vi har sett i punkt 9.2.2. 

 

Så lenge forsvaret kvalitetsmessig er minst like godt har antagelig dette rent praktisk lite 

å si for den tiltalte. Mange tiltalte vil imidlertid kunne oppleve dette som et tillitsbrudd 

fra den valgte forsvareren. Denne praksisen bryter også med grunntanken bak det frie 

forsvarervalget.    

 

Faren ved opprettingen av store firmaer er at dette ut fra effektivitetshensynet er så 

positivt at man fra myndighetenes og domstolenes side ser gjennom fingrene med tanke 

på eventuelle kritikkverdige forhold i tilknytning til det frie forsvarervalget ved slike 

firmaer. Tilsvarende betenkeligheter finnes også ved samarbeidsavtaler firmaene 

imellom.  
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10. FORMELL OG UFORMELL PRAKSIS OG KONSEKVENSER 
AV LOVENDRINGEN 

10.1  Innledning 

Vi har i avhandlingens del III A behandlet innholdet av lovendringene og sett på hvilke 

endringer de nye bestemmelsene har medført i domstolenes formelle praksis. Videre har 

vi i del III B sett på andre endringer som har skjedd som følge av lovendringen i strpl. 

§§ 102 og 275, blant annet i form av praktiske tilpasninger til reglene hos de ulike 

aktørene. Vi har sett en rekke eksempler på at lovendringen direkte og indirekte har fått 

konsekvenser for det frie forsvarervalget. I dette kapittelet skal vi se litt nærmere på 

disse konsekvensene.  

 

I punkt 10.2 vil vi kort oppsummere og knytte sammen hovedfunnene fra kapitlene 5 til 

9, i tilknytning til hvilke direkte og indirekte virkninger lovendringen har fått i forhold 

til det frie forsvarervalget. Deretter vil vi i punkt 10.3 undersøke hvilket syn aktørene 

har på om praksisen etter lovendringen ivaretar det frie forsvarervalget på en god måte. 

Videre skal vi i punkt 10.4 undersøke hvilket syn aktørene har på nødvendigheten av 

lovendringen og i punkt 10.5 se om aktørene oppfatter at lovendringen har virket etter 

sin tiltenkte hensikt.  

 

10.2 Oppsummering av lovendringens konsekvenser for det frie 

forsvarervalget 

10.2.1  Formell praksis ved bytte av den valgte forsvareren 

Som vi har sett i kapittel 3 ønsket departementet at det frie forsvarervalget skulle 

strammes inn noe, på bakgrunn av at man mente at dette i visse tilfeller virker 

forsinkende på straffesakskjeden.    

 

Endringen av ordlyden i strpl. § 102 første ledd 4. pkt, der kriteriet for å bytte ut den 

valgte forsvareren ble endret fra ”vesentlig forsinkelse av saken” til ”forsinkelse av 

betydning for saken”, var ment som et redskap for domstolene til å gjennomføre en slik 
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innstramning. I forbindelse med dette ble også 6-/8-ukersfristen innført for de sakene 

der tiltalte sitter i varetekt, eller var under 18 år på tidspunktet for det straffbare 

forholdet, jfr. strpl. § 275 andre ledd 1. pkt. 

 

Innstramningen gjelder generelt, men spesielt for de prioriterte sakene som følger denne 

fristen. Det fremgår av strpl. § 102 første ledd 4. pkt. at det i fristsakene skal legges vekt 

på om valget av forsvarer medfører overskridelse av 6-/8-ukersfristen, ved vurderingen 

om å bytte ut den valgte forsvareren.  

 

Fristen skal i følge bestemmelsen i § 275 holdes så lenge ikke ”særlig forhold er til 

hinder” for dette. Tilbakemeldingene vi har fått fra domstolene tyder på at i de tilfeller 

domstolene vurderer at slike ”særlige forhold” foreligger, vil normalt den valgte 

forsvareren innvilges maksimalt ca. to ukers utsettelse utover fristen. Dommerne var 

også opptatt av å presisere at fristen er en lengstefrist. Domstolene har på denne måten 

valgt å legge opp til en relativt streng praktisering av fristen.  

 

Ved å praktisere fristen strengt har med andre ord domstolene i de tilfellene fristen er 

overskredet sørget for at de har et vektig moment som taler for utskiftning, i 

vurderingen om å bytte ut den valgte forsvareren etter strpl. § 102 første ledd 4. pkt. 

 

Slik utskifting av den valgte forsvareren skal i følge forarbeidene kun skje dersom det er 

årsakssammenheng mellom valget av forsvarer og forsinkelsen. Dersom man i en frist-

sak gir den valgte forsvareren en eller to alternative berammingsdatoer innenfor fristen, 

og forsvareren ikke kan stille på disse datoene; er det da årsakssammenheng dersom 

forsvareren hadde kunnet stille til andre datoer innenfor fristen? Det virker som om 

domstolene har lagt seg på en praksis der man mener at dette er tilstrekkelig årsaks-

sammenheng, selv om forsvareren kun kan velge mellom domstolens egne forslag til 

berammingsdato. En slik praksis vil derfor kunne være med på å begrense det frie 

forsvarervalget ytterligere.       

  

Innføringen av fristen fører ikke bare til at forsvarerne nå kan bli byttet hyppigere ut på 

grunn av forsinkelse enn før, men også til at man anser forsinkelsen for å inntre på et 

tidligere stadium i saken enn før. Etter den gamle bestemmelsen skulle det en relativt 

lang forsinkelse til for at forsinkelsen ble ansett for å være ”vesentlig”, selv i saker der 
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tiltalte satt i varetekt. Når det gjelder den andre prioriterte gruppen, tiltalte som var 

under 18 år på det tidspunktet det straffbare forholdet skjedde, så var dette en særlig 

prioritert gruppe i straffekjeden også før lovendringen. Realitetsendringen for disse 

sakene er nok derfor mindre.      

 

Et annet poeng i tilknytning til dette er at forsinkelsen må være av ”betydning for 

saken”, i motsetning til den eldre bestemmelsen der ordlyden var vesentlig forsinkelse 

”av saken”. Domstolen skal med andre ord ikke bare vurdere hvorvidt saken objektivt 

sett er forsinket, men vurdere konkret for den enkelte sak om forsinkelsen har betydning 

for saken. Selv svært små forsinkelser kan tenkes å ha betydning for saken, særlig 

dersom domstolen trekker hensynet til prosessøkonomi og effektiv saksbehandling inn i 

denne vurderingen. Vi mener derfor at det ligger en innskjerping av det frie 

forsvarervalget også etter denne delen av bestemmelsen.   

 

Det er også verdt å merke seg at ordlyden i strpl. § 102, i likhet med den tidligere 

ordlyden, innebærer en skjønnsmessig vurdering. Domstolen ”kan” i disse tilfellene 

bytte ut den valgte forsvareren. Domstolen har altså ikke en plikt til å bytte ut 

forsvareren ved forsinkelse.  

 

Vårt klare inntrykk er imidlertid at domstolene har praktisert denne ”kan” -regelen 

forholdsvis hyppig, sett i forhold til den relativt korte tidsperioden regelen har virket i. 

Dette gjelder spesielt i tilknytning til fristsakene, men det er også et økt fokus på 

muligheten for å bytte ut forsvareren i andre saker. Vi mener derfor å kunne si at 

domstolene har strammet inn det frie forsvarervalget i sin formelle praksis etter de nye 

bestemmelsene.  

    

10.2.2  Uformell praksis 

Som vi har sett i avhandlingens del III B har lovendringen også ført med seg andre 

endringer, utover domstolenes endrede formelle praksis. Vi tenker da på de ulike 

formene for praktiske tilpasninger aktørene har gjort for å innrette seg etter de nye 

reglene. Vi så også at en rekke av disse tilpasningene har konsekvenser for det frie 

forsvarervalget. Vi vil i det følgende forsøke å sammenfatte hovedtrekkene herfra. 
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10.2.2.1 Beramming og oppnevning 

Som en følge av lovendringen og det økte fokuset på raskere saksavvikling har det 

utviklet seg ny praksis for både oppnevning av forsvareren og beramming.  

 

Etter strpl. § 262 andre ledd, skal forsvareren oppnevnes av retten straks etter at saken 

har kommet inn til retten. Dersom tiltalte har valgt en forsvarer skal i utgangspunktet 

denne forsvareren oppnevnes. Ved oppnevningen ble det før lovendringen normalt alltid 

tatt hensyn til tiltaltes valg. Som en følge av effektiviseringen av straffesaksavviklingen 

har domstolene nå begynt å undersøke om forsvareren kan stille til det tidspunktet 

domstolen ønsker å beramme saken til, i forkant av oppnevningen. Dersom man ser at 

forsvareren ikke kan stille innenfor en tidsperiode domstolen aksepterer, blir forsvareren 

ikke oppnevnt. Særlig i fristsakene oppstår denne situasjonen hyppig. Intervjuene viste 

at det er heller ikke er tilstrekkelig at forsvareren kan stille innenfor en slik tidsperiode 

definert av domstolen, men vedkommende må i tillegg kunne stille på et tidspunkt som 

de andre aktørene kan stille.  

   

Intervjuene viste at praksisen med å omgå strpl. § 262 andre ledd er svært utbredt. 

Praksisen er spesielt utbredt for fristsakene, men også i andre saker har det økte fokuset 

på raskere saksavvikling ført til at man venter med oppnevningen til man ser når den 

valgte forsvareren kan stille. Vi ser altså at mange valgte forsvarere skyves ut av saken 

allerede på dette stadiet, ved at de ikke blir oppnevnt. Praksisen virker begrensende for 

det frie forsvarervalget.  

 

10.2.2.2 Uformell utskiftning av forsvareren 

I forbindelse med vurderingen av om forsvareren skal oppnevnes eller ikke, skjer det en 

kommunikasjon mellom forsvarerne og berammingspersonalet, eventuelt mellom 

forsvarerne og saksforberedende dommer. Intervjuene viste at både berammings-

personalet og dommerne ved denne uformelle kommunikasjonen i klare ord formidler 

til forsvareren, om vedkommende vil bli oppnevnt eller ikke. Berammingspersonalet 

gjør dette på bakgrunn av sin erfaring med andre saker, mens dommerne foretar en 
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konkret vurdering og formidler hva de ville kommet til ved en eventuell formell rettslig 

beslutning. 

  

Forsvarerne på sin side legger normalt stor vekt på disse tilbakemeldingene, i visshet 

om at de faktisk representerer domstolenes syn. Forsvarerne aksepterer derfor ofte at de 

ikke blir oppnevnt, uten at en formell beslutning om dette har blitt fattet.  

 

I realiteten kan man kalle dette en utskiftning av forsvareren. Domstolens signaler blir 

gitt på bakgrunn av en tilsvarende vurdering som ved en formell utskiftning etter strpl. 

§ 102 første ledd 4. pkt. Forskjellen er at beslutningen ikke fattes som en formell rettslig 

beslutning.  

 

Ved at slike uformelle beslutninger fattes og tas til følge, ser vi at lovendringen har fått 

den konsekvensen at domstolene fører et dobbeltsporet løp i forhold til de nye 

bestemmelsene.  

 

På den ene siden har domstolene valgt å praktisere den nye 6-/8-ukersfristen strengt, i 

kombinasjon med at man benytter den utvidete muligheten til å bytte ut den valgte 

forsvareren. Dette har som vi har sett, ført til at terskelen for å bytte ut den valgte 

forsvareren nå er lavere enn før lovendringen.  

 

På den andre siden har domstolene samtidig utviklet en praksis der man på uformelt vis 

gjennomfører tilsvarende vurderinger som ved formell utskiftning. Dersom forsvarerne 

tar disse vurderingene til følge vil nødvendigvis terskelen for utskiftning i mange til-

feller være enda lavere enn ved formell utskiftning. Det er også betenkelig at det i disse 

tilfellene ikke finnes et skriftlig materiale. Dette kan gjøre det vanskeligere for tiltalte å 

angripe beslutningen og øke faren for at en ulik og uforutsigbar praksis utvikler seg 

øker.    

 

I tilknytning til dette er det også betenkeligheter knyttet til hvordan domstolens 

berammingspersonell kan påvirke utøvelsen av det frie forsvarervalget. Berammings-

personalet står for den praktiske tilretteleggingen av berammingen og oppnevningen. 

Intervjuene viste at berammingspersonalet generelt har lite kunnskap om det frie 
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forsvarervalget, noe som kan føre til at det i for liten grad tas hensyn til de valgte 

forsvarerne ved beramming.  

 

Det frie forsvarervalget blir på denne måten angrepet fra to vinkler av det samme 

regelsettet. 

 

10.2.2.3 Påkjæring 

Domstolens beslutninger om fastsettelse av tid og sted for hovedforhandlinger er etter 

sin art uangripelige. Vi har likevel sett i kapittel 3 at dersom slike beslutninger får visse 

rettslige virkninger, som for eksempel at de griper inn i det frie forsvarervalget, kan de 

påkjæres. Det vil likevel være en konkret vurdering om en slik sak kan fremmes.  

 

Den valgte forsvareren kan derfor tenkes å kunne påkjære domstolens beramming, når 

den er gjennomført på en slik måte at vedkommende ikke blir oppnevnt. Formelle 

rettslige beslutninger om å bytte ut den valgte forsvareren vil alltid kunne påkjæres. I de 

tilfellene domstolen har gitt signaler om utskiftning til forsvareren, uten at en formell 

beslutning har blitt fattet, vil forsvareren kunne henstille til domstolen om at en formell 

beslutning skal fattes.    

 

Når intervjuene har vist at forsvarerne i de fleste tilfellene lar være å påkjære, herunder 

ikke henstiller til domstolen om å fatte en formell beslutning om utskiftning, kan det 

som vi har sett være flere årsaker til dette. Dels kan årsaken ligge i at forsvareren mener 

at det vil være uforsvarlig å påkjære ut fra hensynet til at det skal være nok tid igjen til å 

forberede forsvaret. Dette henger sammen med domstolenes klare tilbakemelinger om at 

det normalt ikke er aktuelt å gå ut over 6-/8-ukersfristen på grunn av at det har tatt tid å 

påkjære. Dels kan årsaken ligge i andre hensyn enkelte forsvarere tar i betraktning, blant 

annet hensynet til samarbeidet med berammingspersonalet og domstolen for øvrig, samt 

eget tidsbruk. 

 

En annen mulig årsak ligger i domstolenes løsningsforslag til forsvareren. Intervjuene 

viste at domstolene ofte oppfordrer den valgte forsvareren til å finne en annen forsvarer 

til tiltalte. På denne måten får forsvareren mulighet til å beholde klienten i porteføljen, 

ved for eksempel å anbefale en advokatfullmektig eller en annen advokat ved sitt 
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kontor. Alternativt kan forsvareren anbefale en forsvarer ved et annet kontor han/hun 

samarbeider med, i bytte mot andre klienter. De forsvarerne som velger en av disse 

løsningene har dermed ikke lenger et økonomisk motiv for selv å opptre på vegne av 

klienten, og kan derfor tenkes å være mer tilbøyelige til å akseptere en uformell 

utskiftning.  

 

I sum ser vi at forsvarerne, uavhengig av hvilke årsaker, i liten grad påkjærer 

beslutninger om utskiftning, herunder at de følger domstolens uformelle oppfordringer 

om å gi fra seg saken. Når selv den valgte forsvareren i svært mange tilfeller aksepterer 

en slik praksis fra domstolenes side, vil dette bidra til å begrense det frie forsvarervalget 

ytterligere.  

 

10.2.2.4 Domstolenes og forsvarernes oppfordringer til tiltalte om å velge en ny 

forsvarer 

Dersom domstolens oppfordring til forsvareren om å finne en ny forsvarer til tiltalte 

skal få noen virkning, forutsetter dette at tiltalte følger forsvarerens anbefaling. Det 

samme gjelder dersom den valgte forsvareren på eget initiativ oppfordrer tiltalte til å 

velge en annen forsvarer etter sin anbefaling.  

 

Når tiltalte har valgt en forsvarer betyr dette at vedkommende i utgangspunktet har en 

form for tillit til denne forsvareren. Mange tiltalte vil derfor følge forsvarerens 

anbefaling av en annen forsvarer. Vi har i tillegg sett flere eksempler på ulike metoder 

forsvarerne benytter for å få tiltalte til å akseptere å bli representert av en annen 

forsvarer. En måte dette gjøres på er at man sørger for at klienten bygger opp et tillits-

forhold til minst en annen forsvarer ved den valgte forsvarerens kontor. På denne måten 

vil man lettere få tiltalte til å velge den andre forsvareren, på oppfordring om å gjøre 

det. En annen metode er si til tiltalte at man ”for sikkerhets skyld” setter opp en 

subsidiær forsvarer. På denne måten styrer domstolen hele prosessen, og velger den av 

forsvarerne som passer best inn i berammingen av saken. Normalt aksepteres dette av 

tiltalte.  
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Formelt sett velger altså tiltalte en ny forsvarer i disse situasjonene, enten oppfordringen 

om dette kommer fra forsvareren eller domstolen. Det frie forsvarervalget kan således 

synes ivaretatt. Denne praksisen har likevel betenkelige sider. 

 

For det første er det et spørsmål om hvilke motiver som ligger bak anbefalingen. Skjer 

den på bakgrunn av faglige vurderinger, på bakgrunn av ulike prosessøkonomiske 

hensyn eller på bakgrunn av forsvarerens egne økonomiske motiver? 

 

For det andre er det et spørsmål om hvor fritt tiltalte reelt sett står i forhold til å velge en 

ny forsvarer i disse tilfellene. Mange tiltalte vil oppleve at både domstolen og 

forsvarerne, gjerne med ulike motiv og med varierende grad av påtrykk, forsøker å 

påvirke dem til å gå bort fra sitt opprinnelige valg. Intervjuene viste at både domstolene 

og de valgte forsvarerne i stor grad kan påvirke tiltalte i denne situasjonen. Dette 

bekreftet også aktørene på direkte spørsmål. Intervjuene viste også at tiltalte normalt 

følger den valgte forsvarerens anbefaling.  

 

I sum fører dette til at svært mange tiltalte ender opp med å bli forsvart av en annen 

forsvarer en den opprinnelig valgte. Man kan spørre om i hvilken grad den nye 

forsvareren er valgt helt frivillig, og om en slik praksis er sammenfallende med grunn-

tankene bak prinsippet om det frie forsvarervalget.  

 

10.2.2.5 Aktors rolle 

For å dempe behovet for at tiltalte må bytte forsvarer kunne man sørge for at påtale-

myndigheten er svært fleksibel med tanke på tidspunkt for avholdelse av hoved-

forhandling. For å oppnå en slik fleksibilitet vil man være avhengig av å omfordele 

saker aktorene i mellom. En slik fleksibilitet er også nødvendig for å sikre at ikke 

påtalemyndigheten påfører saken en forsinkelse.  

 

Departementet valgte imidlertid verken å innføre bestemmelser som bidrar til å hindre 

påtalemyndigheten i å forsinke saker, eller bestemmelser som sikrer omfordeling av 

saker hos påtalemyndigheten. Domstolene har riktignok mulighet til å beramme 

uavhengig av partenes innsigelser, noe de fleste domstolene verken benytter eller ser på 

som særlig hensiktsmessig.  
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I de fleste tilfellene vil man derfor være avhengig av påtalemyndighetens velvilje for at 

omfordeling skal skje. Så lenge sakene har strafferamme under seks år og heller ikke er 

av særlig omfattende karakter, virker det som om en slik vilje er tilstede. Ved høyere 

strafferammer og i mer omfattende saker stiller det seg derimot annerledes. Stats-

advokatene skiller seg særlig ut som mindre velvillige i så måte.  

 

Dette fører til at det er en manglende likevekt mellom forsvareren og aktor. Loven 

rammer disse aktørene ulikt ved at forsvareren i liten grad tillates å forsinke en sak, 

mens forsinkelser fra påtalemyndigheten ikke rammes av loven.  

 

Påtalemyndigheten har likevel innrettet seg på ulike måter for i størst mulig grad å unn-

gå å forsinke saker. Dette har de til en viss grad oppnådd, uten at fleksibiliteten i forhold 

til den valgte forsvareren nødvendigvis er bedret. Blant annet benyttes muligheten til å 

forhåndsberamme saker i større grad enn tidligere og statsadvokatene delegerer seksårs-

saker til politijuristene. I og med at påtalemyndigheten styrer når tiltalen tas ut, har de 

en mulighet til å tilpasse dette bevisst etter sin egen timeplan. På denne måten kan 

påtalemyndigheten unngå å påføre saken en forsinkelse etter at fristen har begynt å løpe. 

En slik praksis har vi fått tilbakemeldinger om gjennom intervjuene.  

 

Vi har i tillegg sett at aktorene ikke føler et selvstendig ansvar i forhold til det frie 

forsvarervalget. Hadde de følt et slikt ansvar, kunne viljen til og innsatsen for å utvise 

fleksibilitet i forhold til tiltaltes valgte forsvarer antagelig vært større.  

 

Aktors manglende ansvarsfølelse i forhold til det frie forsvarervalget, kombinert med 

domstolenes begrensede mulighet til å påvirke påtalemyndigheten til å omfordele saker, 

utgjør i realiteten en ytterligere begrensning av det frie forsvarervalget. Jo mer dom-

stolen må ta hensyn til påtalemyndigheten ved beramming, jo mer begrenses antallet 

mulige datoer for avholdelse av hovedforhandling. Jo færre slike datoer som finnes, jo 

større er sjansen for at den valgte forsvareren ikke kan stille. Så lenge domstolen ikke 

har bestemmelser som hjemler utskiftning av aktor vil faren være stor for at forsvareren 

til slutt blir byttet ut i slike tilfeller.  
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10.2.2.6  Lovendringens totale påvirkning på det frie forsvarervalget 

Vi ser altså at lovendringen har fått en rekke direkte og indirekte konsekvenser for det 

frie forsvarervalget. Både den formelle praksisen og sider av aktørenes praktiske til-

pasninger til de nye bestemmelsene bidrar hver for seg til å innskrenke det frie 

forsvarervalget.  

 

Vi har i avhandlingens del III B sett eksempler på ulike former for samarbeid mellom 

aktørene som kan bidra til å ivareta det frie forsvarervalget. Disse eksemplene inne-

bærer imidlertid ikke en styrking av det frie forsvarervalget, sett i forhold til tidligere 

praksis. Etter de gamle bestemmelsene stod det frie forsvarervalget svært sterkt. Disse 

eksemplene illustrerer kun tilfeller der det frie forsvarervalget er mindre begrenset enn 

det kunne ha vært, dersom aktørene ikke hadde samarbeidet. Som vi har sett er sam-

arbeidet som regel heller ikke begrunnet i hensynet til det frie forsvarervalget, men i 

andre praktiske hensyn.  

 

10.3 Aktørenes syn på om praksisen etter lovendringen ivaretar det frie 

forsvarervalget på en god måte 

På bakgrunn av at vi fant en rekke eksempler på innskrenkninger av det frie forsvarer-

valget som en følge av lovendringen, ønsket vi å spørre aktørene om deres syn på 

hvorvidt det frie forsvarervalget er godt nok ivaretatt etter dagens praksis.  

 

10.3.1 Dommerne 

Vi spurte dommerne om de mener at det frie forsvarervalget er godt nok ivaretatt etter 

lovendringen. Dommere mente generelt at dette er tilfellet, både i forhold til 

praktiseringen av fristene og praksisen i forbindelse med å skifte ut den valgte 

forsvareren.  

 

Noen dommere mente imidlertid at man ikke kan svare på dette uten først å definere hva 

man legger i det frie forsvarervalget. Henholdsvis en tingrettsdommer og en lagdommer 

sa om dette: 
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”Dette henger jo sammen med hvilket syn du har på hvor viktig det er med akkurat 
den forsvareren. Det er ikke noe tvil om, etter mitt syn, at det ikke er noe problem å få 
andre kompetente forsvarere til å steppe inn. Det er jo det som er det viktige. Det 
dreier seg jo i stor grad om at mange vil ha bestemte kjendisadvokater som de føler 
står veldig på for deres sak. Det er litt delte meninger om hvor mye de vinner på det, 
for å si det sånn. Så jeg kan ikke se at vi har gått på akkord med noen prinsipper her. 
Jeg har vanskelig for å se det.”164 
 
”Man må jo også ha i betraktning, hva er et fritt forsvarervalg? Og hvor mange er det 
som egentlig har en veldig klar oppfatning av hvem de vil ha? Det er jo mer disse 
gjengangerne som har en forsvarer som de har pleid å bruke og som de kjenner. Ellers 
så er det den de støter på i fengslet og den de har under fengslingen….. Så det er 
veldig flott med det frie forsvarervalget, men i veldig mange tilfeller tror jeg klienten 
er like fornøyd med den ene som med den andre.  
[...] 
Folk tror at det å velge de mest superpopulære forsvarerne er så veldig lurt, men det er 
ikke alltid det. Det er veldig ofte at en fullmektig kan gjøre en ivrig og kjempebra 
jobb. De forbereder seg godt.”165  

 

Mange dommere trakk frem praksis i andre land som et sammenlikningsgrunnlag. 

Særlig Sverige ble trukket frem som et eksempel på et land der mange av dommerne 

mener at straffesaksavviklingen gjennomføres på en mer effektiv og bedre måte enn i 

Norge. En lagdommer sa om dette: 

  

”Altså, svenskene er ikke noen villmenn de, altså. De pleier å holde seg til lover og 
regler. EMK er like hellig der som hos oss. Men der er innstillingen at det frie 
forsvarervalg gjelder innenfor den krets av forsvarere som kan møte. Det er et fritt 
forsvarervalg, og du kan velge hvilken som helst advokat av de som kan møte på den 
og den dato. Det holder så det suser i forhold til EMK. Det er ikke noen tvil om det.”166  

 

10.3.2 Forsvarerne 

Blant forsvarerne var det ganske varierende tilbakemeldinger, selv om et klart flertall 

mente at det frie forsvarervalget har blitt begrenset i for stor grad.  

 

Som vi har vist i kapittel 9 er synet blant forsvarerne delt i oppfatningen av hva som er 

innholdet av det frie forsvarervalget. De som mener at forsvarervalget er et rent 

personvalg, mente også at lovendringen og den etterfølgende praksisen innebærer at 

prinsippet om det frie forsvarervalget nærmest er lagt dødt.  
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De som mente at forsvarervalget må sees som en kvalitetssikring var mindre kritiske. 

Likevel stilte mange spørsmål ved hva som er grensen for et slikt forsvarervalg. Dersom 

domstolen ønsker å beramme en sak på en bestemt dato og det kun er én forsvarer til-

gjengelig på denne datoen; er det da et fritt forsvarervalg? Forsvarerne med et slikt syn 

så med bekymring på det frie forsvarervalgets fremtid, dersom domstolene fortsetter 

praksisen med å følge fristene strengt og å gi forsvarerne få alternativer innenfor fristen.     

 

En annen tilbakemelding som gikk igjen hos mange forsvarere, uavhengig av hvilket 

standpunkt de hadde til det frie forsvarervalget, var synet på at man nå har gått fra den 

ene ytterligheten til den andre. Tidligere var det svært vide tidsrammer for 

berammingen av saker med valgte forsvarere, mens forsvarerne nå oppfatter at tids-

rammene er svært korte. Mange mente derfor at man har strammet inn for mye, i et 

system som ikke er tilpasset dette.   

 

Noen forsvarere mente at det frie forsvarervalget også har blitt begrenset som en følge 

av lovendringens utilsiktede konsekvenser, blant annet ved den økte fullmektigbruken. 

Selv om de presiserte at kvaliteten på forsvaret kan være minst like godt med en full-

mektig, var de fra et prinsipielt ståsted bekymret for fullmektigbruken og dennes inn-

virkning på det frie forsvarervalget. Disse forsvarerne mente at det frie forsvarervalg da 

verken garanterer den siktede et personvalg eller en objektiv kvalitetssikring. Med andre 

ord er det frie forsvarervalget også fra denne synsvinkelen blitt svært begrenset.  

 

Vi vil nedenfor gjengi noen eksempler på tilbakemeldinger fra forsvarerne om deres syn 

på hvorvidt det frie forsvarervalget er godt ivaretatt ved dagens praksis: 

 

”Jeg synes dette er å gå fra den ene ytterlighet til den andre, men jeg kan jo på mange 
måter skjønne det. Nå har man jo altså i flere år anmodet forsvarere om å vise 
måtehold og ikke påta seg oppdrag hvis de ikke kan avvikle dem innenfor ’rimelig 
tid’. Man har jo operert med ulike tidsrom som man finner rimelig.”167 
 
”Jeg har snart vært advokat i 20 år, og jeg har drevet med det samme hele tiden. Det 
har vært en økende tilstramning i forhold til det frie forsvarervalget hele tiden. Men 
det har ikke blitt satt på spissen så mye før man fikk denne nye lovendringen, hvor 
man trakk vekk dette vesentlighetskriteriet.”168 
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”Jeg tror vel at det prinsippet der blir satt på prøve med den nye lovbestemmelsen, slik 
erfaringen har vært. Jeg tror vel at i de domstolene hvor de har hatt lengre 
berammelsestider så må de bruke det nye systemet med fornuft. De kan på en måte 
ikke gå fra dag en til dag to og skifte hele systemet. For det er en forklaring på hvorfor 
systemet er som det er. Samtidig så er det sikkert en del forsvarere som blir brukt mye 
og som har lange frister som kan være litt, hva var det han sa han Elling?... Litt 
’oppskrytt’. Men man skal likevel strekke seg veldig langt, etter mitt skjønn, for å 
akseptere tiltaltes valg av en forsvarer. Fordi det har med tilliten til hele systemet å 
gjøre. Man skal strekke seg langt. Så det blir litt forsvarerens ansvar, litt etisk 
problematikk å tenke over, som at – alright, du fikser ikke alt her i verden. Ingen er 
verdensmester. På kirkegårdene ligger det en hel rekke personer som har vært helt 
avgjørende for alt her i verden. De ligger der. Verden gikk videre.”169  
 
”Nå har man egentlig bare kastet helt over sjøen gamle prinsipper om det frie 
forsvarervalget og sett bort fra at man har et etablert system som ikke er forberedt på 
det her i det hele tatt. Det som da skjer er at det blir dårligere håndverk både på 
forsvarersiden og påtalesiden.  
[...] 
Det frie forsvarervalget blir helt uthult. Det blir borte.  
[...] 
Det er synd at effektivitet og politiske fordringer har fått forrang og at det bare er å 
kaste et så gammelt prinsipp over sjøen uten pine eller vegring. Det har liksom vært en 
norsk pilar som jeg syns det er veldig synd at man bare mister over natten, altså. På 
grunn av sånne ivrige effektivitetspolitikere.”170 
 
”Det jeg også ser som en fare her, det er jo at vi etter hvert har fått en del 
advokatkontorer hvor man jobber veldig mye med fullmektiger. Noen advokatkontorer 
har jo nå ganske mange fullmektiger. De begynner å bli entreprenører. De blir 
oppnevnt og kjører sakene over på fullmektigene sine. Etter mitt skjønn er dette like 
mye på kollisjonskurs med det frie forsvarervalget som at domstolen skifter til en 
annen kvalifisert forsvarer. Der ligger det et problem!” 171 

 

 

10.3.3 Påtalemyndigheten 

Representantene fra påtalemyndigheten hadde i mindre grad gjort seg opp en mening 

om hvorvidt det frie forsvarervalget er godt nok ivaretatt etter dagens praksis. Flere ga 

uttrykk for at de opplever problematikken som så fjern fra sin praktiske hverdag at de 

ikke har følt det nødvendig å ta stilling til dette. I den grad de hadde gjort det, var 

holdningen at det frie forsvarervalget er godt nok ivaretatt. To representanter fra 

påtalemyndigheten sa om dette:    

 

”Holdningen vår generelt til lovendringen er jo positiv. Vi synes jo det er positivt at 
det har blitt lettere å kunne velge en annen, at domstolene kan bestemme noe annet. 
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Samtidig så er det jo et viktig prinsipp dette med at man skal få velge hvem man vil. 
Holdningen herfra er at vi er positive til lovendringen.” 172  
 
”Ut fra det at vi naturlig nok føler en viss nærhet til fornærmede i sakene våre, så syns 
i hvert fall jeg at det er bra at man har en viss begrensning i forhold til tidsforløp og 
sånn. Det er utvilsomt en stor påkjenning for en fornærmet å gå og vente og vente på 
saken. Man må jo da veie opp, hvis man ser litt stort på det, at du har påkjenningen for 
fornærmede her og på den andre siden så har du ulempen for tiltalte med å måtte skifte 
advokat. Ett eller annet sted, mener jeg at ulempen for fornærmede ved å vente er 
større enn ulempen for tiltalte ved å bytte. Nøyaktig sånn tidsmessig hvor grensen går 
er umulig å si. Det avhenger mye av sakens karakter og sånn.”173  

 

10.3.4 Det kvantitative materialet 

 
Vi stilte aktørene i det kvantitative materialet følgende to spørsmål:  
 
Tabell 30 
 
Tas det generelt tilstrekkelig hensyn til siktede/tiltalte ved bytte av den valgte forsvareren? 
 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 57 % 43 %  
Forsvarere 22 % 44 % 34 % 
Aktorer 80 %  20 % 

 

Tabell 31 

Er det frie forsvarervalget tilstrekkelig ivaretatt etter lovendringen? 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 100 %   
Forsvarere 36 % 36 % 28 % 
Aktorer 80 %  20 % 

 
Vi har i det kvalitative materialet sett at lovendringen har medført at forsvarerne i større grad risikerer å 
bli byttet ut, sett i forhold til tidligere. I tabell 30 sier hele 43 % av dommerne at de mener at det ikke tas 
tilstrekkelig hensyn til tiltalte ved slik utskiftning. Likevel ser vi i tabell 31 at 100 % av dommerne 
mener det frie forsvarervalget er tilstrekkelig ivaretatt etter lovendringen.   
 
Blant forsvarerne ser vi at kun 22 % mener at det tas nok hensyn til tiltalte ved utskiftning. Likevel sier 
hele 36 % at det frie forsvarervalget er godt nok ivaretatt etter lovendringen. Forsvarerne er dermed 
overraskende lite kritiske til begrensningene i det frie forsvarervalget som lovendringen har medført. En 
mulig forklaring på dette kan ligge i forsvarernes bemerkelsesverdige gode evne til å tilpasse seg det nye 
systemet.    
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10.4 Var lovendringen nødvendig? 

Som vi ser fikk vi delte tilbakemeldinger på spørsmålet om det frie forsvarervalget er 

tilstrekkelig ivaretatt etter lovendringen. Vi var også interesserte i å finne ut om 

aktørene, uavhengig av om det frie forsvarervalget er godt ivaretatt eller ikke, mente at 

lovendringen samlet sett var nødvendig. Vi skal i det følgende punktet se på aktørenes 

tilbakemeldinger i forhold til dette. 

 

Ifølge forarbeidene var bakgrunnen for lovendringen at departementet mente at straffe-

saksavviklingen tar for lang tid. Departementet mente at en sterkt medvirkende faktor til 

dette var opptatte forsvarsadvokater som forsinker straffesaker når de blir valgt. Vi 

spurte derfor alle aktørene vi intervjuet om de er av den oppfatning at forsvarerne er et 

forsinkende ledd i straffesakskjeden og om de anser innføringen av fristen, samt den 

utvidete muligheten for å bytte ut den valgte forsvareren som gode virkemidler for å 

effektivisere straffesaksavviklingen.  

 

10.4.1 Aktørenes tilbakemeldinger 

Samtlige av intervjuobjektene mente at behandlingstiden i straffesaken bør reduseres og 

at det derfor var behov for å innføre nye rutiner og regler for å forsøke å bedre 

effektiviteten.  

 
Tabell 32 
 
Vi ba aktørene i det kvantitative materialet ta stilling til følgende påstand: 
 
Det frie forsvarervalget er forsinkende for straffesaksavviklingen ved norske domstoler. 
 

 Enig Delvis enig Uenig Vet ikke 
Dommere  89 % 11 %  
Forsvarere 34 % 33 % 33 %  
Aktorer 80 % 10 %  10 % 

 
Vi ser at nesten 90 % av dommerne er delvis enige i denne påstanden, mens 90 % av aktorene er helt 
eller delvis enige. Blant forsvarerne er det også overraskende stor enighet om dette. Det frie 
forsvarervalget har med andre ord et rykte på seg for å bidra til forsinkelser.  
 

 

Tilbakemeldingene fra det kvalitative materialet viste imidlertid at de fleste av intervju-

objektene mente at det er mange forsinkende ledd i straffesakskjeden, og at forsvarerne 
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kun utgjør et mindre problem, sett i forhold til andre ledd. Aktørenes tilbakemeldinger 

gikk ut på at dersom forsvarerne påfører en sak en forsinkelse, er dette normalt i saker 

med flere tiltalte og flere forsvarere. Denne oppfatningen ble generelt delt av både 

dommere, forsvarere, aktorer og domstolenes berammingspersonell, med noen unntak.  

 

Et klart flertall av forsvarerne hevdet at de ikke kjenner seg igjen i departementets 

beskrivelse av forsvarerne som et forsinkende ledd. Samtlige innrømmet at det kan 

forekomme en gang i blant at de er så presset på tid at det oppstår en forsinkelse, men 

de fremhevet at dette kan skje enhver aktør.  

 

Enkelte lite medieprofilerte forsvarere mente at et knippe av landets mest kjente 

forsvarere ofte bidrar til å forsinke saker. De forsvarerne som deltok som er medie-

profilerte mente på sin side at de ikke kjenner seg igjen i denne beskrivelsen. Tre 

forsvarere sa om dette: 

 

”Men så er det noen få advokater som har alt for mange straffesaker som virker som 
’propper’. Jeg er ikke blant dem. Så ukollegial kan jeg vel være å si at det er noen få 
advokater som har fryktelig mange straffesaker. Det tror jeg er et problem. Jeg tror 
ikke alltid at det er så veldig om å gjøre for klienten å få akkurat de advokatene. Jeg 
tror at veldig mange andre advokater kunne gjort det like bra. Så om man begrenser 
retten til det frie forsvarervalget noe, for å unngå problemet som disse få advokatene 
skaper, så syns ikke jeg det går på rettssikkerheten løs.  
[...] 
Rettssikkerheten har disse skreket over hver gang den har blitt begrenset, ikke sant. 
Men jeg tror ikke noe på det. Det finnes veldig mange flinke advokater som ikke er 
veldig godt kjente og som ikke har kjendisstatus, som kan forsvare klientene sine like 
godt som de som har det. Jeg har ikke noe problem med det.”174  
 
”Advokatene er ikke proppen i straffesakskjeden. Det sier jeg ikke fordi jeg er 
advokat. Jeg sier det fordi jeg vet det. Det er en håndfull advokater som er propper. Da 
snakker jeg om 5-6 advokater i Oslo. Dere vet sikkert hvem det er.”175  
  
”Ja, jeg har jo lagt merke til departementets begrunnelse, men samtidig har jeg ikke 
helt kjøpt den. Forut for lovendringen er det svært sjelden at saker har blitt berammet 
sent fordi at jeg ikke kunne møte.  
[...] 
Det der er nok mer et rykte enn en realitet, i all hovedsak. Det er klart at det finnes 
eksempler på det, men i hovedsak så er det ikke slik. Det er svært sjelden at det har 
vært problemet. Jeg fikk berammet en økokrimsak nå (mars 2003) til høsten 2004. Det 
var rettens forslag. Jeg var i hvert fall ledig da.”176   
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Forsvarerne hadde generelt en positiv holdning til innføringen av frister for avholdelse 

av hoved-/ankeforhandling. Imidlertid var de kritiske både til lengden av fristene og til 

det de oppfatter som en rigid holdning fra domstolenes side i forhold til disse. Mange 

forsvarere mente at innføringen av fristene innebærer å gå fra den ene ytterligheten til 

den andre. De fleste forsvarerne mente at fristene burde være en god del lengre, dersom 

det skal være realistisk å overholde dem og samtidig ivareta andre viktige retts-

sikkerhetsprinsipper. Alternativt mente de at dommerne burde utvise langt større 

fleksibilitet i forhold til fristene ved behov. To forsvarere sa om dette: 

 

”Min tanke sånn generelt rundt dette er at jeg mener at man begynner i feil ende. Jeg 
mener at man heller, istedenfor å låse seg til slike frister, skulle gått motsatt vei og 
sagt ’Hva kan man i verste fall tolerere?’. Da syns jeg at 6 og 8 uker er helt horribelt 
lavt. Det er et system som overhodet ikke er tilpasset dette her. Og det bærer, etter min 
oppfatning, preg av at man har skult og sett til svenskene som er veldig effektive og 
som egentlig har en helt annen tradisjon og et helt annet system.  
[...] 
Etter det jeg mener burde man i hvert fall sagt en 3 – 4 måneder. Og så får det være litt 
opp til den som sitter i varetekt også da. Hvis han har et kjempepersonlig forhold til 
sin forsvarer, og de har tillit som bare det, ikke sant. Tenk deg selv, hvis du hadde 
sittet i en dønn alvorlig sak og så har du da kjempetillit og føler at du har god bistand. 
Hvis du da er villig til å gjerne vente tre måneder, og du selv sier at: ’Ja det er klart, 
det gjør jeg med glede!’. Det er som å stå i en pasientkø og gjerne vil opereres i 
ryggen av en lege du føler er flink. Da venter du tre måneder! Det er litt det samme 
her. Og hvis tiltalte er uttrykkelig innforstått med at dette her vil medføre noe 
forsinkelse, altså at han kunne fått en annen offentlig oppnevnt forsvarer på kort 
varsel, men likevel velger den valgte forsvareren så lar man det selvfølgelig gå slik.  
[...]  
Før ordnet det seg stort sett alltid. Det tok jo ofte for lang tid før, vi må jo bare 
innrømme det. Det er klart at det er jo en grunn til at man har fått den ordningen. Det 
var kritikkverdige forhold, det er bare å innrømme det. Det satt jo folk i varetekt i alt 
for lang tid. Så jeg er enig i at man måtte gjøre noe med det. Helt enig i det. Men man 
har gått for drastisk til verks, altså. Nå skal de virkelig rydde opp så jævlig, ikke sant! 
Så blir det nesten den motsatte effekt. Det er en overreaksjon, synes jeg, på et problem 
som det var nødvendig å justere og rydde opp i.”177 

 

”Jeg mener at det helt klart har vært behov for effektivisering. Problemet er at jeg 
synes vi har kommet til den andre ytterligheten. At effektiviteten går foran en 
rettferdig rettergang, i den forstand at i mange saker så vil det bli for mye tidspress 
både i forhold til forberedelse og i forhold til iretteføring av saken. Man kan ikke gå 
fra en berammelsestid på kanskje 8 måneder eller mer, over ett år har jeg også 
opplevd, og ned til 6 uker. Så et sted midt i mellom burde det vært. Det var dårlig både 
at statsadvokatene og forsvarergruppen ikke gikk mye hardere ut mot dette.”178  
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Forsvarernes holdning til domstolenes utvidete adgang til å bytte ut den valgte 

forsvareren var generelt negativ. Forsvarerne mente at domstolene hadde en vid nok 

mulighet til å bytte ut den valgte forsvareren etter den gamle ordlyden i strpl. § 102.  

 

Mange trakk i forbindelse med dette frem den skjevheten det ligger i at domstolene kan 

bytte ut den valgte forsvareren men ikke aktor ved forsinkelse.    

 

Også dommerne støttet forsvarerne i synet om de generelt ikke er et forsinkende ledd i 

straffesakskjeden. Likevel ble enkelttilfeller trukket frem, der dommerne mente at 

forsvarerne har påført saken til dels store forsinkelser.  

 

Dommerne var derfor svært positive både til innføringen av fristen og til den utvidete 

adgangen til å bytte ut forsvarerne. En tingrettsdommer sa om dette:  

 

”Jeg må si at jeg synes dette er en strålende regel. For det første så syns jeg at når folk 
sitter i fengsel… det er et kjempeinngrep, ikke sant. Og for det andre så er det deilig 
for oss å ha en lovbestemmelse å vise til. Å bare si at: ’Det er en lovpålagt plikt å 
beramme. Dessverre kan vi ikke gjøre noe annet.’ Det syns jeg er ganske behagelig 
altså.”179  

 

Enkelte dommere mente likevel at fristen er noe stram, spesielt i forhold til de mest 

belastede domstolene. Imidlertid mente samtlige dommere at fristen må praktiseres 

strengt for at den skal ha noen virkning og ikke bli utvannet.  

 

Domstolenes berammingspersonell står for den praktiske tilretteleggingen av 

beramming og oppnevning i straffesaker, og sitter derfor med førstehåndskunnskap om 

hvilke aktører som i størst grad forsinker straffesakene. Forsvarerne fikk noe 

overraskende støtte fra et flertall av berammingspersonalet i at de generelt ikke blir sett 

på som et forsinkende ledd i straffesakskjeden. Det ble trukket frem enkeltepisoder der 

dette har skjedd, men i det store og hele var inntrykket at berammingspersonalet ser på 

forsvarerne som relativt fleksible og i liten grad forsinkende for straffesakskjeden. En 

representant for berammingspersonalet ved en tungt belastet domstol uttalte dette på 

spørsmål om forsvarerne, og særlig de mest profilerte forsvarerne, fører til forsinkelser 

av straffesaker: 

                                                 
179 Intervju nr. 22, 21/03/03, side 2. Lagdommer 



 

 156 

 

”Det er jeg faktisk enige med forsvarerne i. Vi har stort sett ikke trøbbel med dem. Det 
er klart at innimellom topper det seg der også, at det ikke er noen som er ledige, men 
da går jo sakene stort sett utenom kontoret. De hjelper klienten med å finne en som 
han kan godta. Det synes jeg at de har vært flinke til altså.”180  

 

De fleste av representantene fra påtalemyndigheten mente derimot at forsvarerne ofte 

bidrar til å forsinke straffesaker og at behovet derfor var stort for å begrense det frie 

forsvarervalget. Imidlertid mente påtalemyndigheten at de konkrete fristene som er 

innført er for korte, i alle fall i forhold til bemanningssituasjonen og de tilgjengelige 

ressursene ved de ulike påtaleenhetene.   

 

10.4.1.1 ”Proppen” i straffesakskjeden 

I og med at vi fikk så mange tilbakemeldinger fra aktørene om at de ikke ser på 

forsvarerne som ”proppen” i straffesakskjeden, spurte vi om hva de anser som de mest 

forsinkende leddene.  

 

Tilbakemeldingene på spørsmålet var forholdsvis samstemte. Vi vil kort redegjøre for 

de hyppigste tilbakemelingene.  

 

De langt fleste aktørene trakk frem forsinkelser på etterforskningssiden som den største 

årsaken til at en sak tar lang tid. Denne tilbakemeldingen fikk vi også fra et flertall av 

representantene for påtalemyndigheten. I forbindelse med dette ble sen innhenting av 

eksterne bevis nevnt spesielt, som for eksempel telefonutskrifter fra Telenor, retts-

medisinske undersøkelser osv. Politiet ble også kritisert for den sene saksbehandlingen 

etter etterforskningsstadiet. Mange av aktørene trakk frem den såkalte ”liggetiden” en 

sak har etter at den er ferdig etterforsket til den er påtaleavgjort, og eventuelt ny 

”liggetid” før den oversendes domstolen.  

 

Politiet fikk også massiv kritikk for forsinkelser ved politiets berammelses- og 

stevnekontorer. Aktørene hevdet at mange saker blir utsatt på grunn av at politiet ikke 

har forkynt tiltalebeslutningen eller innstevnet vitner, noe som kan føre til at saker må 

omberammes.  

                                                 
180 Intervju nr. 26, 25/03/03, side 12. Berammingspersonell tingrett 
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Videre påpekte mange av aktørene at det både ved domstolene og påtaleenhetene er stor 

mangel på rettslokaler og personell, sett i forhold til saksmengden. Dette fører ofte til 

forsinkelser, og saksbunker hoper seg opp i pressede perioder.   

 

En annen aktør som svært mange av intervjuobjektene trakk frem som et forsinkende 

ledd var sakkyndige. Mange av de samme sakkyndige benyttes ved de ulike dom-

stolene. Dette fører til et stort press på disse, gjerne ved siden av en ellers travel 

arbeidsplan.  

 

Mange aktører trakk også frem den hyppige omberammingen av saker som en vanlig 

årsak til forsinkelser i seg selv, uavhengig av årsaken til omberammingen. Om-

berammingene fører til økt tidspress på domsapparatet, i alle fall dersom man ikke 

klarer å fylle opp tiden fra de utsatte sakene med nye saker. Som et eksempel på dette 

fikk vi opplyst at i underkant av 30 % av alle berammede straffesaker ved Oslo tingrett i 

februar 2003 ble omberammet, en god del som følge av forsinkelser fra politiets 

berammelses- og stevnekontor.181 

 

En rekke andre større og mindre forsinkende ledd ble også trukket frem, spesielt ulike 

eksempler i tilknytning til varetektsinstituttet og domstolenes og påtalemyndighetens 

praksis. Mange trakk også frem andre forsinkende ledd, som for eksempel soningskøen 

og mangelen på behandlingsplasser i psykiatrien.  

 

Inntrykket var generelt at aktørene hadde en rekke eksempler på ledd i straffesakskjeden 

der de mente at man kan bedre effektiviteten og oppnå langt større effekt enn man kan 

ved å innføre begrensninger i det frie forsvarervalget.  

 

                                                 
181 Se også Dagbladets nettarkiv. 25.11.02 ”En av fire saker i Oslo utsettes – Politiet utsetter offeret for ekstrabelastning”. Det 

fremgår i denne artikkelen at 150 straffesaker ble omberammet i oktober 2002, hvilket utgjør 27,7 % av saksmengden i 
Tingretten. Av disse ble 91 saker utsatt som følge av manglende steving fra politiet.  
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Tabell 33 
 
Hva opplever du som de hyppigste årsakene til utsettelse av hoved-/ankeforhandlinger?  
 

a. Politiet har ikke utført forkynnelsen 
b. Forsinkelser hos domstolen 
c. Forsinkelser hos påtalemyndigheten 
d. Forsinkelser hos forsvareren 
e. Forsinkelser hos siktede/tiltalte 
f. Sykdom 

 a. b. c. d. e. f. 
Dommere 78 %    11 % 11 % 
Berammings- 
Personale 

91 %    9 %  

Forsvarere 60 % 3 % 11 % 6 % 9 % 11 % 
Aktorer 72 %  6 %  11 % 11 % 

 
Vi ser her at politiet får massiv kritikk fra samtlige aktører for manglende eller forsinket forkynnelse. Av 
samtlige aktører er det bare et fåtall av forsvarerne som mener at forsvarerne er den hyppigste årsaken til 
forsinkelser. Det er ingen andre aktører som mener at forsvarerne er den hyppigste årsaken til utsettelser. 
Ca. 10 % av aktørene mener at tiltalte av ulike grunner er den hyppigste årsaken til forsinkelser.  
    

 

10.5 Har lovendringen virket etter sin hensikt, herunder ført til bedret 

effektivitet?  

Målet med lovendringen var å bedre effektiviteten i straffesakskjeden generelt, men 

spesielt for de sakene det ble innført frister i. Som et virkemiddel for å oppnå dette 

ønsket departementet blant annet å begrense det frie forsvarervalget. 

  

Vi spurte derfor aktørene om de mener at lovendringene har virket etter sin hensikt.  

 

10.5.1  Aktørenes tilbakemeldinger 

Flertallet av aktørene mente at fristsakene nå kommer raskere opp enn før lovendringen, 

i alle fall ved større domstoler. Ved mange av de mindre domstolene hadde man også 

før lovendringen relativt kort behandlingstid.  

 

Et flertall av aktørene hadde imidlertid en oppfatning om at straffesakskjeden totalt sett 

ikke er blitt mer effektiv. Den samme mengden saker skal uansett gjennom systemet, 

slik at bedret effektivitet ikke kan oppnås uten samtidig å tilføre domstolene og 



 

 159 

påtalemyndigheten større ressurser. De fleste mente derfor at det kun har skjedd en 

omprioritering av saker, der effektiviteten er bedret i fristsakene på bekostning av 

effektiviteten i andre saker. En forsvarer sa om dette: 

 

”Jeg oppfatter i hvert fall at det har blitt en riktig prioritering av de gruppene som har 
mest behov for at saker kommer opp. Det har blitt en omfordeling i berammings-
praksisen, hvor man da berammer raskest de som det er et stort behov for skal komme 
raskt opp. Om det totalt sett er blitt mer effektivt, det vet jeg ikke egentlig, for det 
betyr jo bare at noen andre saker må vente lenger. Nå har man fått en omstrukturering 
i prioritering her og det er positivt for de sakene.”182  

 

Enkelte mente at effektiviteten totalt sett er blitt forverret. Dette ble blant annet 

begrunnet med at noen av domstolene setter av tid på forhånd til fristsakene. Dersom 

det tilfeldigvis ikke kommer nok fristsaker, kan det være vanskelig å fylle opp tiden 

med andre saker på så kort varsel. Det kan derfor tenkes at domstolen blir sittende igjen 

med overskuddstid. Det kan også tenkes at domstolene må omberamme andre saker i 

perioder der det kommer mange fristsaker inn. Dermed bruker man ekstra tid på 

administrasjon. Begge tilfellene kan påvirke domstolens effektivitet i negativ retning.  

 

En lagdommer intervjuet sammen med en representant for berammingspersonalet (i 

kursiv) sa på spørsmål om fristsakene går på bekostning av andre saker: 

 

”Det er det ikke noe tvil om at det gjør. Du får selvfølgelig en hurtigere avvikling av 
fristsakene, men det er helt åpenbart at det går på bekostning, sånn totalt sett, av andre 
saker.183  
 
Fordi vi må sette av tidsperioder til de hastesakene. Og når vi ser at vi ikke får inn 
hastesaker så må jeg prøve å få inn andre saker og det er ikke like enkelt.184  
 
Det går også litt på det der at en ting er å bare innføre en sånn regel, men du løser ikke 
alt med det altså, innenfor straffesakskjeden. Man må ta totale grep og tenke gjennom 
hele dette systemet. Og selv i Sverige, som på dette feltet ligger foran, så har de det 
problemet, at dette går ut over andre saker. Det betyr at der tar saksavviklingen for de 
resterende sakene like lang tid som i Norge.”185  

                                                 
182 Intervju nr. 6, 06/03/03, side 7. Forsvarer 
183 Intervju nr. 16, 17/03/03, side 12. Lagdommer 
184 Intervju nr. 17, 17/03/03, side 12. Berammingspersonell lagmannsrett 
185 Intervju nr. 16, 17/03/03, side 12. Lagdommer 
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Vi stilte aktørene i det kvantitative materialet følgende to spørsmål: 
 
Tabell 34  
Har straffesaksavviklingen i domstolene blitt mer effektiv som følge av lovendringene i strpl. §§ 102 og 
275? 
 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 22 % 45 % 33 % 
Berammings- 
Personale 

64 % 18 % 18 % 

Forsvarere 33 % 9 % 58 % 
Aktorer 50 %  50 % 

 
Tabell 35  
Fører tidspresset i 6-/8-ukerssakene til at det tar lenger tid før andre saker kommer opp for retten? 
 

 Ja Nei Vet ikke 
Dommere 33 % 22 % 45 % 

 
Vi ser av tabell 34 at tilbakemeldingene på hvorvidt lovendringen har ført til bedret effektivitet er svært 
uensartet. Dobbelt så mange dommere mener at effektiviteten ikke er bedret i forhold til dommerne som 
mener at effektiviteten er bedret. I tillegg ser vi i tabell 35 at en tredjedel av dommerne mener at 
fristsakene forsinker andre saker.  
 
Mange av respondentene krysset av for at de ikke vet om lovendringen har medført endringer i 
effektiviteten. Det er nærliggende å tolke dette som om de ikke oppfatter at det har skjedd en markert 
endring i noen retning.     
 

 

Som vi ser av både det kvantitative og det kvalitative materialet mente de fleste 

aktørene at effektiviteten totalt sett enten er den samme som før lovendringen eller har 

blitt forverret. Alle aktørene var imidlertid samstemte i synet om at det er positivt at 

fristsakene nå har fått bedre prioritet enn andre saker.  
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11. AVSLUTTENDE VURDERINGER OG KOMMENTARER 

11.1 Innledning 

I dette kapittelet skal vi i punkt 11.2 gi våre avsluttende vurderinger av hvordan 

lovendringen og praksisen i tilknytning til denne forholder seg til det frie forsvarer-

valget. I punkt 11.3 har vi valgt å ta med to kjennelser fra henholdsvis Høyesteretts 

kjæremålsutvalg og Eidsivating lagmannsrett som vedrører samme sak og ble avsagt i 

ettertid av våre intervjuer. Kjennelsene omhandler flere av de temaene vi har behandlet i 

avhandlingens del III A og B. Vi foretok derfor noen undersøkelser i tilknytning til 

denne saken og har gitt noen kommentarer til dette.  

 

11.2 Vår vurdering 

Vi har sett at det frie forsvarervalget har blitt begrenset både som en følge av dom-

stolenes formelle praksis, og av andre tilpasninger hos aktørene. Vi mener å ha trukket 

frem en rekke illustrerende eksempler på dette i avhandlingens kapittel 5 til 10. Videre 

bekreftet aktørene dette inntrykket i avhandlingens punkt 10.3, på direkte spørsmål om 

de mener at det frie forsvarervalget har blitt begrenset. Synet var varierende i forhold til 

hvor mye de mener det har blitt begrenset, nødvendigheten av en slik begrensning og 

om prinsippet er godt nok ivaretatt etter dagens praksis, se punktene 10.3 til 10.5.  

 

Spørsmålet blir da hva som er igjen av det frie forsvarervalget. Det vil være vanskelig å 

gi et helt presist svar på dette, og vi har derfor ikke som mål å gjøre det. Derimot vil vi 

peke ut hvilken retning vi mener svaret ligger i.  

 

Departementet gikk i forarbeidene til lovendringen langt i retning av å definere det frie 

forsvarervalget som forsinkende for straffesakskjeden.186 Departementet presiserte at det  

derfor ønsket å begrense det frie forsvarervalget ”noe”.187 Hva som ligger i ”noe” ble  

                                                 
186 Se Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.4, første og fjerde avsnitt 
187 Se Ot. prp. nr .66 (2001-2002) pkt. 7.4, åttende avsnitt 
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ikke definert. Det fremstår for oss som at summen av alle de større og mindre 

begrensningene lovendringen har påført det frie forsvarervalget må utgjøre mer enn 

”noe”, uansett hvordan man definerer rammene for et slikt ord.  

 

Imidlertid må vi igjen innom den tilbakevendende problematikken om hva som ligger i 

prinsippet om det frie forsvarervalget, for å kunne si noe mer om dette. Dersom man ser 

helt bort fra at det frie forsvarervalget er et personvalg, og definerer det som en ordning 

som skal sikre at tiltalte kan velge mellom den eller de personene med avlagt juridisk 

embetseksamen som domstolen ut fra praktiske hensyn lar tiltalte velge mellom, så er 

selvsagt det frie forsvarervalget mer enn godt nok ivaretatt etter dagens praksis. 

Definisjonen av det frie forsvarervalget må nok likevel sies å ligge et sted mellom disse 

to ytterpunktene. Problemet er, som vi har sett, at verken lovtekst, norsk eller 

internasjonal rettspraksis eller juridisk litteratur har gitt oss en presis definisjon av 

dette.188 Både i juridisk litteratur og i rettspraksis finner man flere steder utsagn som 

formidler et syn om at det frie forsvarervalget i utgangspunktet er helt fritt, altså et rent 

personvalg, men at man må tillate visse begrensninger av dette for å tilpasse det til det 

praktiske liv. En nærmere definisjon finner vi ikke.  

 

Hvis vi ser for oss en vektstang, der ytterpunktene av definisjonene av det frie forsvarer-

valget balanserer på hver side, kan vi si at lovendringen har medført at det frie 

forsvarervalget, fra etter norsk rett å ha ligget godt inne på den ene halvdelen der det er 

et personvalg, har blitt skjøvet godt inn på den andre halvdelen.  

 

Dette gjelder spesielt i fristsakene, men lovendringen gir også tilsvarende ringvirkninger 

for andre saker. Domstolene ser nå ut til å legge seg på en praksis der de mener at det 

frie forsvarervalget er ivaretatt ved at tiltalte får lov til å velge blant den eller de 

forsvarerne som tilfeldigvis er ledige på det tidspunktet domstolen ønsker å beramme 

saken. Skal man gå utenfor dette, ser det ut til at tiltalte gjennom sin valgte forsvarer må 

begrunne dette svært godt. Tidligere fikk normalt tiltalte alltid oppnevnt sin valgte 

forsvarer, så tok man diskusjonen om når saken skal berammes i ettertid. Dersom det 

viste seg at saken ble vesentlig forsinket som følge av dette, noe det skulle forholdsvis 

                                                 
188 Se om dette i pkt. 3.2 
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mye til, tok man eventuelt opp spørsmålet om å bytte ut forsvareren. Etter lovendringen 

skjer dette i motsatt rekkefølge.  

 

Hva som er en riktig og god praktisering av det frie forsvarervalget reiser også noen 

spørsmål om hvordan man skal plassere det frie forsvarervalget i forhold til andre 

rettssikkerhetsgarantier i et straffeprosessuelt landskap. 

  

På den ene siden kan det tenkes at tiltaltes valg av en svært opptatt forsvarer fører til at 

tiltaltes sak blir så mye utsatt at man kommer i konflikt med prinsippet om at en sak 

skal avholdes innen rimelig tid, ’within a reasonable time’, jfr EMK art 6. nr. 1. Riktig-

nok er dette et prinsipp som gir tiltalte en rettighet, og det er derfor noe usikkert om 

dette prinsippet kan brukes mot tiltalte dersom tiltalte selv ønsker å utsette saken. Det er 

imidlertid ikke utenkelig at retten på et eller annet tidspunkt kan skjære igjennom 

dersom det tar for lang tid, ut fra en objektiv vurdering av hva som er tiltaltes beste. 

Dette er en problemstilling departementet også berørte i forarbeidene, uten at 

departementet tok stilling i forhold til bruken av dette prinsippet i en slik situasjon. 189 

Uansett kommer en rekke andre hensyn inn dersom det tar lang tid å få saken opp, 

herunder hensynet til fornærmede, andre tiltalte i saken og samfunnet for øvrig, samt 

ulike prosessøkonomiske hensyn. Alle disse taler for at saken skal opp innen rimelig tid.  

 

På den andre siden kan det tenkes at man begrenser det frie forsvarervalget så mye, og 

er så opptatt av effektivitet, at man kommer i konflikt med det overordnede prinsippet 

om en rettferdig rettergang; ’fair trial’, i EMK art. 6 nr.1. Herunder prinsippet om at 

tiltalte skal ha tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar, ’adequate time 

and facilities for the preparation of his defence’, jfr. EMK art. 6 nr. 3 litra b. Dette er en 

problemstilling departementet ikke tok opp.  

 

Det vi fra våre intervjuer kan knytte opp mot den sistnevnte problemstillingen er blant 

annet tilbakemeldingene vi fikk fra forsvarerne om deres inntrykk av at effektivitets-

hensynet i seg selv har fått så stor vekt at hensynet til det frie forsvarervalget må vike. 

Domstolenes indirekte press, via forsvareren, om å velge en annen forsvarer uten at en 

formell utskiftning har skjedd er et direkte utslag av dette. Mange har også gitt tilbake-

                                                 
189 Se Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.2, 24. og 25. avsnitt 
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meldinger om at det ikke er praktisk mulig å påkjære beslutninger om utskiftning uten å 

sette forberedelsene av forsvaret på spill i fristsakene. Vi har også sett eksempler der 

tiltalte først har fått oppnevnt en forsvarer til domstolsbehandlingen lang tid etter at 

tiltalen ble tatt ut, som følge av problemer med å beramme. Enkelte har også hevdet at 

fristene har ført til at bevisoppgaven blir oversendt forsvareren uforsvarlig sent i 

fristsakene, særlig dersom forsvareren får en sen oppnevning. Slike tilbakemeldinger 

kan tenkes å lede over i vurderinger knyttet opp mot prinsippet om ’fair trial’.  

 

Avveiningen av disse ulike prinsippene mot hverandre ved kollisjon innebærer en rekke 

skjønnsmessige vurderinger for hva man skal legge vekt på i den enkelte sak. Det vil 

derfor være vanskelig å trekke opp skarpe grenselinjer mellom prinsippene, og en 

nærmere vurdering av dette vil ligge utenfor rammene for denne avhandlingen. Vårt 

poeng er at begrensninger i det frie forsvarervalget kan tenkes å få konsekvenser også 

utover dette prinsippet.  

 

Det frie forsvarervalget er tuftet på flere grunntanker, blant annet at tiltalte skal ha tillit 

til systemet og at tiltalte ved hjelp av sin forsvarer skal kunne føre et effektivt forsvar, 

herunder at det er praktisk tilrettelagt for at forberedelse av forsvaret kan skje. Her 

snakker man altså ikke om effektivitet i betydning rask saksavvikling, men effektivitet i 

betydning av et hensiktsmessig og kvalitetsmessig godt forsvar. For å sikre dette har 

lovgiver blant annet satt opp visse kvalitetskrav for hvem som kan opptre som forsvarer. 

Dette fremgår av straffeprosesslovens § 95, jfr. domstolsloven §§ 218 til 220. I den 

forbindelse reiser det seg noen spørsmål i forbindelse med domstolenes og forsvarernes 

oppfordringer om at tiltalte skal velge en fullmektig som forsvarer.  

 

Som vi har vært inne på tidligere kan en fullmektig utføre et svært godt arbeid, og i 

mange typer saker tilfredsstiller en advokatfullmektig lovens kvalitetskrav. Problemet er 

imidlertid at tiltalte ikke har noen garanti for at fullmektigen kan utføre et kvalitets-

messig godt forsvar. Man kan gjerne innvende at man ikke nødvendigvis har en slik 

garanti med en advokat heller, men tiltalte vet i det minste at en advokat har erfaring fra 

retten. Dersom tiltalte velger en forsvarer fra den faste listen så har disse forsvarerne i 

tillegg gjennomgått en søknadsprosess som blant annet er ment å sikre at de er erfarne 

på strafferettens område.  
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Når domstolene har tatt et skritt bort fra det frie forsvarervalget som et personvalg, 

burde kvalitetssikringen uansett ligge sterkt til grunn for det som er igjen av det frie 

forsvarervalget. Praksisen i dag ser imidlertid ikke ut til å garantere tiltalte en slik 

kvalitetssikring. Dersom tiltalte påvirkes av domstolen og av den valgte forsvareren til å 

velge en fullmektig, har ikke vedkommende en objektiv målestokk for å vurdere 

hvorvidt fullmektigen kan utføre et godt forsvar på hans/hennes vegne. Tiltalte er helt 

overlatt til den valgte forsvarerens og domstolens råd. Enkelte dommere har i inter-

vjuene gitt uttrykk for at så lenge tiltalte har valgt en fullmektig, så er det lite de kan 

gjøre med dette, det er sågar ikke deres oppgave å gjøre noe med dette, i alle fall så 

lenge det er en sakstype loven tillater bruk av fullmektiger i. Med andre ord er tiltalte 

overlatt til seg selv når det gjelder å vurdere om domstolens og den valgte forsvarerens 

råd om å velge en fullmektig er et godt råd eller ikke.  

 

Nå mener vi selvsagt ikke med dette å si at man ikke bør tillate fullmektigbruk i straffe-

saker. Fullmektigene trenger øvelse og for tiltalte vil det kunne fremstå som en god 

løsning å få oppnevnt den valgte forsvarerens fullmektig dersom han/hun ikke får 

oppnevnt sin valgte forsvarer. Gjerne under løfte om at den valgte forsvareren skal følge 

opp saken tett. Dette kan være en fin måte å ivareta tiltaltes tillit til systemet på, og så 

lenge kvaliteten på forsvaret er god burde dette være uproblematisk. Imidlertid har flere 

av aktørene gitt tilbakemeldinger om en ukritisk bruk av fullmektiger i straffesaker, 

både fra enkelte domstolers side og fra enkelte forsvareres side. Vi stiller derfor 

spørsmålet om ikke domstolene ved sin oppfordring direkte til tiltalte, eller via 

forsvareren, får et større ansvar for å sikre kvaliteten av forsvaret.   

 

Så lenge innholdet av det frie forsvarervalget er så uklart, og de ulike aktørene har så 

ulike oppfatninger av innholdet som vi har sett i kapitlene 6 til 10, er utøvelsen av 

prinsippet i stor grad avhengig av den eller de personene som direkte eller indirekte er 

med på å håndheve prinsippet i den enkelte sak. Dette kan være ansatte ved påtale-

myndigheten, berammingspersonell, dommere, forsvareren selv eller andre som jobber 

tett sammen med noen av disse aktørene. Det er derfor et problem at det hersker så ulike 

oppfatninger av dette blant aktørene.  

 

Det finnes mange eksempler på at prinsippet om det frie forsvarervalget blir utpekt som 

et av straffesakskjedens ”sorte får”, i betydning av at mange mener at det forårsaker 
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forsinkelser. Media kan være en sterk påvirker i så måte, der det med ujevne mellom-

rom fokuseres på effektiviteten i straffesakskjeden. Fornærmedes stilling trekkes gjerne 

frem i rikspressen, dersom gjerningsmannen ikke blir dømt raskt nok. 190 Departementet 

forfekter også dette synet, som vi blant annet ser av uttalelser som:  

 

”Høringen har styrket departementet i synet på at det er nødvendig å begrense det frie 
forsvarervalget for å redusere behandlingstiden i straffesaker.”191 
 
”Departementet er likevel ikke i tvil om at det frie forsvarervalget bidrar til å forsinke 
mange saker.”192  

  

De som kjemper for at det frie forsvarervalget skal stå sterkt i norsk rett, har med andre 

ord inntatt et upopulært standpunkt, så lenge omverdenen har definert det frie forsvarer-

valget som forsinkende for straffesakene. Enkelttilfeller trekkes stadig frem fra ulike 

hold, også i intervjuene, der det frie forsvarervalget faktisk har ført til forsinkelser. 

Intervjuene ga oss også inntrykk av at det blant mange av aktørene hersker en holdning 

om at det frie forsvarervalget ikke er spesielt viktig for tiltalte. Mange ga uttrykk for at 

bare tiltalte har en forsvarer, så burde det være godt nok. Noe påfallende var det derfor 

at intervjuene viste at aktørene ser på forsvarerne som relativt fleksible og at samtlige 

trakk frem en rekke andre ledd i straffesakskjeden som de oppfatter som mer 

forsinkende enn det frie forsvarervalget.  

 

Vi ser altså at prinsippet om det frie forsvarervalget kanskje har et noe ufortjent dårlig 

rykte når det gjelder i hvor stor grad det er forsinkende for straffesakskjeden. 

Holdningene til prinsippet fører imidlertid til at prinsippet blir angrepet på et mer 

prinsipielt grunnlag. Når så mange av aktørene i straffesakskjeden ser på det frie 

forsvarervalget som tungvint og forsinkende, og faktisk mange av forsvarerne heller 

ikke står spesielt hardt på for at tiltaltes valg skal ivaretas, kan man si at prinsippet er 

inne i en slags eksistensiell krise. Aktørene som utøver det frie forsvarervalget kan 

neppe forventes å ta særlige hensyn til et prinsipp som de har et negativt syn på.  

 

Prinsippet er imidlertid uttrykk for et verdivalg. Det er ikke begrunnet ut fra hva som er 

mest effektivt eller hva som fremmer en raskest mulig saksbehandling. Skal man i norsk 

                                                 
190 Se blant annet Aftenposten, morgen, 31.10.2003 s. 3 ”Voldsofre må vente lenger på rettssak” 
191 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.4, første avsnitt 
192 Ot. prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 7.4, fjerde avsnitt 
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rett operere med et fritt forsvarervalg må man nok også akseptere at det i enkelttilfeller 

oppstår forsinkelser. Eventuelt kan man bedre effektiviteten på andre områder, for 

gjennom dette lettere å akseptere disse enkelttilfellene. Med det økte fokuset på raskere 

saksavvikling som lovendringen er et resultat av, trenger prinsippet en revitalisering 

blant de ulike aktørene for å bli tilstrekkelig ivaretatt. Dersom man på den ene siden 

skal være svært opptatt av effektivitet og egne statistikker for hvor raskt man klarer å 

avvikle saker, mens man på den andre siden skal forsøke å ivareta et prinsipp som 

oppfattes som et forsinkende ledd, blir dette nærmest en selvmotsigelse.     

 

Så tilbake til spørsmålet vi stilte om hva som er igjen av det frie forsvarervalget. 

Leseren har nå sett at prinsippet er under massivt angrep fra flere hold. Det generelle 

inntrykket er at det frie forsvarervalget har blitt vingeklippet. Det begrenses blant annet 

av formell og uformell praksis, man kan kanskje si at det utnyttes til å få tiltalte til å 

velge fullmektiger slik at effektiviteten i saksgangen kan bedres, det møtes med 

negative holdninger hos de fleste som utøver det, og samtidig vet ingen riktig hva det 

presise innholdet av prinsippet er. Departementet forutså neppe alle begrensningene i 

det frie forsvarervalget som faktisk har oppstått som en følge av lovendringen, eller 

også så har de akseptert dem.  

 

For den enkelte tiltalte trenger derimot ikke dette å oppleves så dramatisk. Mange får 

fremdeles sin valgte forsvarer oppnevnt. Dersom dette ikke går i orden velger de 

kanskje en fullmektig eller en annen advokat, og dersom de får denne oppnevnt 

reflekterer de fleste antagelig ikke videre over problemstillingen. Prinsippet er, som 

departementet påpeker, fremdeles hovedregelen.  

 

Derimot kan det forekomme enkelttilfeller som faller riktig ille ut for tiltalte, der 

vedkommende utsettes for flere av de begrensende momentene i løpet av saksgangen og 

der det frie forsvarervalget på ingen måte er godt ivaretatt. Det kan ikke være slik at 

man måler om prinsippet er godt ivaretatt kun ved å se på hvor mange tiltalte som får 

sin valgte forsvarer oppnevnt. Det må også sees hen til konsekvenser som i verste fall 

kan oppstå.  

 

Vi vil derfor, for å avslutte avhandlingens behandling av lovendringens virkning på det 

frie forsvarervalget, ta med en liten historie som inntraff i ettertid av våre intervjuer.     
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11.3 En historie fra virkeligheten 

Vi skal i det følgende gjengi saksgangen i et tilfelle som har vært mye omtalt i media.193 

Det frie forsvarervalget har kommet på spissen ved flere anledninger i tilknytning til 

denne saken.  

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi ikke har intervjuet noen av de navngitte 

aktørene i forbindelse med denne saken.  

 

11.3.1 Saksbehandlingen i tingretten 

Lørdag den 11. januar 2003 påtok advokat Tor Erling Staff seg oppdraget som ny 

forsvarer for en av åtte tiltalte i en stor heroinsak ved Nedre Romerike tingrett. Advokat 

Elise Stilloff ved Staffs kontor var dagen før blitt oppnevnt som medforsvarer og 

fortsatte i denne rollen. Tiltaltes opprinnelige forsvarer var blitt pågrepet av politiet i 

forbindelse med mistanker om at han hadde påvirket vitner i saken. På tidspunktet for 

oppnevnelsen av Staff var hovedforhandlingen allerede i gang og hadde pågått i en uke 

for tingretten. I forbindelse med at han påtok seg oppdraget ba Staff om en 

omberammelse slik at saken ble utsatt i en uke. 

 

På rettsmøtet to dager senere, mandag den 13. januar 2003, hadde Staff imidlertid om-

bestemt seg og ba om en tre ukers utsettelse i stedet for den ene uken han opprinnelig 

hadde bedt om. Tingretten var ikke innstilt på å utsette saken noe mer og opprettholdt 

således berammelsen slik at Staff kun fikk en ukes utsettelse.  

 

Etter å ha fått bedre oversikt over hvor mye bevismateriale som forelå i saken ba Staff 

på nytt om en omberamming i brev av 15. januar 2003. Staff ønsket nå en utsettelse på 

en måned. Staff mente at han trengte lengre tid til forberedelse idet det bl.a. forelå 

30 000 – 40 000 avlyttede telefonsamtaler194 som ble sett på som noen av de viktigste 

                                                 
193 Aftenposten, morgen, 14.01.03, s. 4 ”Dommeren nektet å utsette heroinsak”, Aftenposten, morgen, 17.01.2003, s. 7,  
Aftenposten, morgen, 20.01.03, s. 4 ”Staff truer med å gå”, Aftenposten, morgen, 26.02.03, s. 3 ”Staff slapp straff” 
194 Såkalt TK-materiale 
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bevisene i saken. Disse telefonsamtalene var på et språk Staff ikke behersket, noe som 

ytterligere bidro til å komplisere gjennomgangen av bevismaterialet.  

 

Da hovedforhandlingen likevel kom i gang igjen mandag 20. januar 2003 begjærte Staff 

saken utsatt for hans klients del. Dette motsatte tingretten seg. Begrunnelsen for ønsket 

om en forlenget utsettelse var de mange avlyttede telefonsamtalene som måtte gjennom-

gås, og at dette arbeidet hadde vist seg svært tidkrevende. Da Staff ikke fikk innvilget 

denne utsettelsen ønsket han å trekke seg fra oppdraget som forsvarer, fordi han mente 

at det ikke var tid til å forberede et forsvarlig forsvar. 

 

Nedre Romerike tingrett mente Staff hadde hatt nok tid til forberedelse av saken og ila 

ham en rettergangsbot på kr. 50.000. Staff påkjærte denne boten og fikk medhold i 

Eidsivating lagmannsrett. Lagmannsretten uttalte bl.a. at: 

 

”Ut fra en totalvurdering finner lagmannsretten at det arbeidet advokat Staff sto 
overfor, var så omfattende at det var nødvendig med ytterligere tid for å kunne 
forberede saken. Det er tale om en alvorlig og omfattende sak. Tiltalen gjelder kjøp og 
salg av ca 2,5 kg heroin og oppbevaring av ca 4,9 kg samt tidligere heroinsalg for 
minst kr 1,4 mill. TK-materialet synes å være et sentralt bevismiddel, og forberedelsen 
av saken vil nødvendigvis måtte bli arbeidskrevende.[...].”195 

 

Saken ble deretter delt og det ble gitt en utsettelse til forsommeren 2003 for Staffs klient 

og tre medtiltalte. Staff fikk derfor ca. fire måneder til å forberede saken for tingretten.  

 

Saken gikk sin gang i tingretten og tiltalte ble dømt til 15 års fengsel. 

 

11.3.2 Saksbehandlingen i lagmannsretten 

Tiltalte og fem medtiltalte i saken anket til lagmannsretten, og saken ble forent til felles 

behandling for de seks tiltalte.  

 

For lagmannsretten ba tiltalte igjen om å få Staff som forsvarer, men Staff hadde ikke 

anledning til å stille til det berammede tidspunktet.  

 

                                                 
195 Eidsivating lagmannsretts kjennelse LE-2003-00073 
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Lagmannsretten hadde altså berammet saken før oppnevning og var ikke villig til å 

omberamme den til tross for at tiltalte hadde valgt samme forsvarer som i tingretten. 

Staff måtte derfor trekke seg fra saken. Staff ble ikke byttet ut ved formell beslutning.  

 

Tiltalte valgte deretter advokat Storrvik, som gjorde oppmerksom på at heller ikke han 

kunne møte til berammet tidspunkt. Han forsøkte å få innvilget en omberammelse til et 

senere tidspunkt.  

 

Lagmannsretten avslo begjæringen om omberammelse ved beslutning den 10. juli 2003 

og gjorde samtidig oppmerksom på at advokat Storrvik ikke ville bli oppnevnt dersom 

han ikke kunne stille til ankeforhandling til det berammede tidspunkt i uke 35.   

 

Lagmannsretten fattet ikke beslutning om å bytte ut den valgte forsvareren, men fattet 

beslutning om å opprettholde det berammede tidspunkt for hovedforhandling og overlot 

til forsvareren å eventuelt selv si fra seg oppdraget. 

  

Tiltalte ved advokat Storrvik påkjærte imidlertid lagmannsrettens beslutning om 

berammelsestidspunkt, men fikk ikke medhold, jfr. Høyesteretts kjæremålsutvalgs 

kjennelse 1. oktober 2003.196  

 

I sin begrunnelse trakk kjæremålsutvalget først frem forholdet til det frie forsvarer-

valget. Det ble påpekt at det dreier seg om en alvorlig sak der tiltalte risikerer en svært 

streng straff. Dette hensynet ble veid mot det praktiske behovet for å forene sakene, da 

med særlig henblikk på tidsbesparelsen det innebærer å forene sakene, samt at hensynet 

til sakens opplysning best ivaretas ved en felles behandling.  

 

I tillegg ble det trukket frem at forsvareren først kunne møte seks uker etter det opp-

rinnelig berammede tidspunkt. Dette ville innebære en ”betydelig overskridelse av 

åtteukers-fristen”197 både for tiltalte og for en av de andre tiltalte i saken. Begge disse  

                                                 
196 Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse HR-2003-00907-1 
197 Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse HR-2003-00907-1, avnitt 23 
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fikk sine saker pådømt samtidig i tingretten og begge satt varetektsfengslet forut for 

ankeforhandlingen. 

 

Som et ytterligere moment viste kjæremålsutvalget til at dersom saken mot tiltalte 

utsettes, vil antagelig også de andre ankesakene utsettes, med det resultat at det skjer et 

ytterligere brudd på åtteukers-fristen for de andre tiltalte. Her pekes det på at hensynet 

til medtiltalte er et relevant hensyn ved vurderingen etter strpl. § 102.  

 

Til slutt pekte kjæremålsutvalget på at advokat Storrvik ikke representerte tiltalte under 

hovedforhandlingen i tingretten, samt at advokat Storrvik, da han påtok seg oppdraget, 

var klar over at han ikke kunne stille til ankeforhandling på det berammede tidspunkt.  

 

Etter en totalvurdering med en avveining av ovennevnte momenter kom Høyesteretts 

kjæremålsutvalg til at kjæremålet måtte forkastes. 

 

Advokat Storrvik ble derfor ikke oppnevnt som forsvarer for tiltalte.  

 

Tiltalte valgte altså forsvarer to ganger, men begge forsvarerne ble avskåret fra å ta 

oppdraget fordi lagmannsretten ikke har vært villig til å omberamme saken til et 

tidspunkt som passet for dem. Som vi har sett, skal det mye til for at en domstol godtar 

en omberamming når saken allerede er berammet. Denne situasjonen hadde sannsynlig-

vis sett annerledes ut dersom lagmannsretten hadde oppnevnt forsvarer før de 

berammet. Vi kan også tenke oss at det ville blitt tatt mer hensyn til Staff dersom han 

hadde påkjært beslutningen, siden han forsvarte tiltalte i tingretten.  

 

Etter behandlingen av kjæremålet gjensto det ca. to uker frem til den berammede 

ankeforhandlingen. Det at Storrvik påkjærte medførte altså at den gjenværende 

forberedelsestiden i saken ble svært kort.  

 

Tiltalte valgte ikke noen ny forsvarer selv. Lagmannsretten var derfor henvist til å finne 

en ny forsvarer for tiltalte. Dette skjedde ved at lagmannsretten tok kontakt med 

forsvarerne på den faste listen.  
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Det skulle vise seg vanskelig å finne en forsvarer som ville ta saken på så kort varsel. 

Advokat Sigmund Øien, som står på listen over faste forsvarere ved Nedre Romerike og 

Eidsivating, ble til slutt oppnevnt som forsvarer. Det var en forutsetning for opp-

nevnelsen at Øien kunne stille til det berammede tidspunktet, det ble derfor aldri snakk 

om å utsette saken. Saken mot tiltalte var fremdeles omfattende og det var satt av fem 

uker i retten til ankeforhandlingen. På ny oppsto situasjonen der forsvareren var nødt til 

å sette seg inn i bevismaterialet bestående av ca. 20 permer med dokumenter og et 

omfattende TK-materiale.  

 

Det er noe påfallende at den samme domstolen som hadde avsagt kjennelse om ikke å 

ilegge Staff rettergangsbot, bl.a. ut fra begrunnelsen at saken ”var så omfattende at det 

var nødvendig med ytterligere tid for å kunne forberede saken” samtidig opprettholdt 

berammingen av ankeforhandlingen til et tidspunkt som lå ca. to uker frem i tid etter 

oppnevnelsen av den nye forsvareren.  

 

For å avhjelpe situasjonen ble det oppnevnt en medforsvarer for tiltalte, slik Staff hadde 

hatt under hovedforhandlingen for tingretten. Medforsvareren i ankesaken var imidlertid 

en advokatfullmektig, og ikke advokat, slik tilfellet var i tingretten. Som vi har sett, fikk 

Staff ca. fire måneder til forberedelse, mens de nye forsvarerne i ankeforhandlingen kun 

fikk ca. to uker til å gjennomføre forberedelsene.  

 

Ankesaken gikk sin gang, og tiltalte ble dømt til 16 års fengsel i lagmannsretten.198  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Informasjonen om dommen i Eidsivating lagmannsrett er hentet fra Romerike blads nettutgave 28.09.03 ”Hovedmann fikk 16 års 

fengsel” 
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12. KONKLUSJON 

 

Som vi har sett av våre undersøkelser har selve gjennomføringen av lovendringen vært 

svært effektiv, i betydning av at den raskt har blitt innarbeidet i de ulike aktørenes 

hverdag og virke. Aktørene har innrettet seg på ulike måter og lovendringen har fått den 

tilsiktede virkning ved at det frie forsvarervalget har blitt innskrenket og at fristsakene 

blir prioritert. Det har imidlertid vist seg at også lovendringens utilsiktede virkninger 

har hatt en tilsvarende effekt. De tilsiktede og utilsiktede virkningene har derfor samlet 

sett medført store endringer.  

 

Både i privatlivet og i yrkeslivet er det en selvfølge at man selv kan velge hvem man vil 

engasjere til å utføre en tjeneste, for eksempel hvilken tannlege, frisør, revisor eller 

konsulent man vil benytte. På alle andre områder der man har behov for juridisk 

assistanse står man da også fritt til å velge hvilken advokat man ønsker å benytte. Når 

det gjelder valg av forsvarer skulle man tro at denne retten til å velge står særlig sterkt, 

idet prinsippet til og med er lovfestet.  

 

Når man innfører en lovendring som har som formål å begrense retten til å velge 

forsvarer vil man derfor kunne forvente en protestbølge fra fagmiljøet og menneske-

rettighetsforkjempere. Den ventede protestbølgen har, med unntak av spede tilløp i 

media, i det store og hele uteblitt. Det har vært markert mindre motstand enn forventet. 

Aktørene i vårt kvantitative og kvalitative utvalg har, med unntak av enkelte svært 

kritiske røster, i sum vært langt mindre kritiske enn det vi hadde regnet med.  

 

Man kan forsøke å forestille seg hva som ville skjedd dersom man hadde innført til-

svarende begrensninger ved valg av bistand på andre livsområder. Dersom for eksempel 

næringslivet ved en lovbestemmelse ble fratatt muligheten til å velge konsulent fritt, 

ville nok sterke markedskrefter, media og antagelig allmennheten for øvrig protestert 

høylytt og jobbet i fellesskap mot lovbestemmelsen.  

 

Når ingen slik protest oppstår ved begrensning av det frie forsvarervalget, vil vi anta at 

dette har nær sammenheng med det kriminalpolitiske klimaet lovendringen har skjedd 
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i.199 Innsattes og tiltaltes rettigheter er et lite salgbart tema, i en tid da politikere flest slår 

politisk mynt på å stramme inn kriminalpolitikken.  

 

Likevel kunne man kanskje forvente at særlig dommerne og forsvarerne skulle gripe tak 

i eventuell betenkelig praksis og protestere mot denne. Dette er sterke grupper i sam-

funnet som blir hørt i mediedebatten og kan få gjennomslag for sine syn. Vi spør derfor: 

Hvor ble det av motstanden? 

 

Forklaringen på dette ser ut til å ligge i at de fleste aktørene, særlig dommerne og 

forsvarerne, enten har sterke egeninteresser i at forsvarervalget begrenses, eller at de har 

sett fordelaktige muligheter som har åpnet seg ved lovendringen. Andre berørte aktører, 

slik som aktorene og berammingspersonalet er i liten grad opptatt av problemstillinger i 

tilknytning til det frie forsvarervalget.  

 

Når det gjelder dommernes holdinger til lovendringen kan svaret ligge i at domstolene 

har en særlig interesse av at straffesaker avvikles så raskt som mulig. På denne måten 

oppfylles Justis- og politidepartementets mål for effektiv saksbehandling og den enkelte 

domstolens egne saksavviklingsstatistikker blir seende tilsvarende pene ut. Dette vil øke 

den enkelte domstolens anseelse. Våre undersøkelser avdekket en overraskende sterk 

opptatthet av egne statistikker ved de ulike domstolene. Det knytter seg også mye 

prestisje til det å klare å oppfylle de nye fristene. Domstolene oppnår lettere denne 

effektiviteten ved å la hensynet til effektivitet veie tungt i forhold til andre hensyn. 

Delegering av saker fra prinsipaler til fullmektiger og fra statsadvokater til politijurister 

vil derfor være fordelaktig for domstolene i denne sammenhengen, så lenge det fører til 

at sakene kan avvikles raskere. I tillegg har vi sett at det frie forsvarervalget oppfattes av 

domstolene som en nokså upraktisk ordning i deres arbeid med å beramme saker.  

Lovendringen har derfor gjort hverdagen lettere for domstolene, med tanke på at de nå i 

større grad kan bestemme selv når en sak skal avholdes, uten å ta like store hensyn til 

forsvarerne som tidligere.          

 

                                                 
199 ”Opinionsklimaet” i samfunnet. Begrep i tilknytning til ”opinionsperspektivet” i rettssosiologien. Se Mathiesen, 2001, side 86.   
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Forsvarerne har også tatt domstolenes ønske om hurtig saksavvikling på alvor. De har 

vist en forbausende evne til å tilpasse seg dette, og har på ulike måter innrettet seg slik 

at de er mer fleksible i forhold til domstolene. Dette har skjedd blant annet fordi de 

håper å beholde flest mulig av sakene ved sitt kontor og kanskje til og med få inn flere 

tildelingssaker. Domstolenes oppfordringer om å overføre saker til fullmektigene har 

blitt mottatt uten særlige protester. Lovendringene har derfor virket stimulerende på 

fullmektigbruken og har ført til en øket grad av entreprenørvirksomhet blant 

forsvarerne. Denne utviklingen gir forsvarerne klare økonomiske motiver for i størst 

mulig grad å innrette seg etter domstolenes krav til effektivitet og i det stille å akseptere 

lovendringen. Når dette er sagt, har de fleste av protestene mot lovendringen kommet 

nettopp fra forsvarerhold, men de har samlet sett vært færre og mildere enn forventet.   

 

Fra rettssosiologisk teori vet vi at lover kan få en svært effektiv virkning dersom det 

oppstår en vekselvirkning mellom retten og samfunnet som virker i samme retning.200 I 

vårt tilfelle tyder mye på at vi har fått en slik samvirkning. Både retten, samfunnet og 

flere av de mest berørte aktørene har felles interesser av gjennomføringen av 

lovendringen. Nesten alle ”aktørenes” interesser trekker i samme retning. Tilbake står 

den tiltalte, som har fått sin rett til fritt forsvarervalg stygt beskåret, og hvis protest i 

liten grad høres og enda mindre vektlegges.  

 

En konsekvens av dette er at vi har fått en sjeldent effektiv lovgjennomføring og at lov-

endringen til dels har ført til en praksis som har gått lenger og rammer bredere enn opp-

rinnelig tiltenkt. Dersom departementet ved lovgjennomføringen hadde forutsett lov-

endringens totale virkning, kan man spørre om den ville blitt gjennomført i sin 

nåværende form.  

 

                                                 
200 Se Mathiesen, 2001, s. 110 - 114. Blant annet nevnes her et eksempel fra Sverige, der professor Per Stjernquist i 1973 la frem en 

undersøkelse av svensk skogvernlovgivning frem til ca. 1960. I dette tilfellet hadde lovgivningen virket sammen med og i samme 
retning som en rekke andre sosiale, politiske og økonomiske betingelser, som sammen førte til effektiv lovgjennomføring.  

    Se også Aubert, 1976, kapittel 5, spesielt side 104, 105. 
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Når det gjelder virkningen av bestemmelsene konkret, har vi sett at strpl. § 102 har fått 

den tilsiktede virkning ved at forsvareren nå byttes ut i større grad enn tidligere ved 

forsinkelse.  

 

Et spørsmål det er nærliggende å stille i forbindelse med den nye bestemmelsen i strpl. 

§ 102, er hva som var departementets egentlige motivasjon for lovendringen. Enten vi 

leser forarbeidene, ser tilbake på den samtidige mediedebatten eller snakker med våre 

intervjuobjekter, sitter vi igjen med et bestemt inntrykk av at lovendringen kom som et 

resultat av at man mente at en håndfull medieprofilerte forsvarere i Oslo representerer 

en flaskehals i systemet. Dersom dette er tilfellet, kan man spørre seg om ikke den 

tidligere bestemmelsen i strpl. § 102, der man kunne bytte ut den valgte forsvareren 

dersom valget førte til en ”vesentlig forsinkelse”, egentlig var ideell. Bestemmelsen var 

utformet på en slik måte at man nettopp rammet unntakstilfellene der noen få forsvarere 

førte til forsinkelser.  

 

Våre undersøkelser har vist at domstolene i liten grad benyttet seg av adgangen til å 

bytte ut den valgte forsvareren før lovendringen. Det hadde utviklet seg en praksis der 

det skulle en svært lang forsinkelse til før forsvareren ble byttet ut. Lovendringen kan 

derfor sees som et signal fra departementet om at man ønsket en endring i praksisen. 

Dette er isolert sett en grei begrunnelse for lovendringen. Problemet er imidlertid, som 

vist ovenfor, at det kan se ut til at lovendringen har fått en langt mer omfattende 

virkning enn tilsiktet.  

 

De nye fristene for avholdelse av hoved-/ankeforhandling i strpl. § 275, har også virket 

etter sin hensikt, idet disse sakene nå blir prioritert i straffesaksavviklingen. Domstolene 

praktiserer imidlertid fristene så strengt at de bidrar sterkt til å begrense det frie for-

svarervalget ytterligere. Disse fristene er i utgangspunktet korte, og blir ennå kortere når 

man ser dem i sammenheng med toukersfristen for beramming. Toukersfristen avspiser 

6-/8-ukersfristen slik at man risikerer at det kun er henholdsvis fire og seks uker frem til 

hoved-/ankeforhandling etter at berammingen er ferdig, eller ennå mindre dersom 

domstolen ikke overholder toukersfristen.  

 

I realiteten innebærer lovendringen at effektiviteten går foran det frie forsvarervalget, 

særlig i sakene som følger 6-/8-ukersfristene.  
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Den totale effektiviteten er imidlertid ikke bedret. Lovendringen har vært svært effektiv 

med tanke på å begrense det frie forsvarervalget og å prioritere fristsakene, men saker 

som ikke er prioriterte blir dermed fortrengt. Den totale straffsaksavviklingen har ikke 

fått sin tilsiktede effektivisering. Mange mener sågar at den har blitt tregere.  

 

Praktisk talt alle aktørene i straffesakskjeden mener at straffesaksavviklingens store 

flaskehalser er å finne andre steder enn i det frie forsvarervalget. Man kan derfor spørre 

seg hvorfor det er innført en slik lovendring som så ensidig retter seg mot tiltalte og den 

valgte forsvareren.  
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13.  VEIEN VIDERE 

 

Avslutningsvis vil vi trekke frem noen sider ved lovendringen og praksisen rundt denne, 

der vi mener det er rom for forbedringer eller endringer.  

 

Vi har valgt å presentere dette punktvis i to deler. I punkt 13.1 vil vi presentere våre 

forslag til mulige endringer kronologisk, i den rekkefølgen en straffesak behandles fra 

den kommer inn til retten og frem til hoved-/ankeforhandlingen starter. I punkt 13.2 vil 

vi presentere noen forslag som ikke direkte relaterer seg til den delen av straffesaks-

behandlingen som fremgår av punkt 13.1 

 

13.1 Forslag til mulige endringer i straffesaksbehandlingen 

Beramming 

Domstolene utøver en til dels ulik og uregulert berammingspraksis. Vi mener derfor det 

bør vurderes å innføre en fastere regulering av berammingen for å oppnå likere praksis 

både internt ved domstolene og mellom de forskjellige domstolene.  

 

For tiden er et nytt felles saksbehandlingssystem for domstolene under utprøving. 

Systemet heter LOVISA og vil blant annet kunne bidra til en likere berammingspraksis 

domstolene imellom. Likevel vil antagelig ikke dette systemet kunne avhjelpe andre 

problemer i tilknytning til berammingen, som for eksempel spørsmål om hvilke aktører 

man skal ta mest hensyn til osv.       

 

Slike systemer vil derfor ikke alene være tilstrekkelig for å bedre rettssikkerheten ved 

berammingen. Utarbeiding av felles berammingsrutiner, opplæring av det 

administrative personale i forhold til de ulike rettsikkerhetsgarantiene, herunder det frie 

forsvarervalget, og tettere faglig oppfølging av berammingspersonalet kan være mulige 

løsningsforslag.  
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Oppnevning 

Vi mener det bør være en selvfølge at tiltalte får oppnevnt den valgte forsvareren, og at 

man deretter forsøker å finne et passende berammingstidspunkt, i motsetning til dagens 

praksis ved enkelte domstoler der dette gjøres i omvendt rekkefølge. I disse tilfellene 

berammer man først saken, eventuelt finner frem til to – tre alternative datoer, og venter 

med å oppnevne den valgte forsvareren til man har sjekket om vedkommende kan stille 

til dette tidspunktet. En slik praksis er akseptabel ved tildelingssaker, men bør ikke 

forekomme i de tilfellene tiltalte har valgt forsvarer. Oppnevningspraksisen bør derfor 

skilles for disse to tilfellene.    

 

Toukersfristen 

Det bør i de fleste tilfeller la seg gjøre å beramme en sak senest innen to uker. Det er 

derfor positivt med en bestemmelse om at dette skal skje, for å forhindre en utglidning 

av praksisen. Det er imidlertid viktig at fristen ikke praktiseres strengere enn at man har 

tid til å ta alle relevante hensyn. Dette ser ut til å være et problem i enkelte tilfeller i 

dag.   

 

Det mest kritikkverdige ved dagens praktisering av toukersfristen er imidlertid at den 

avspiser 6-/8-ukersfristene. Disse fristene bør ha atskilte løpetider, slik at 6-/8-ukers-

fristen starter i det domstolen er ferdige med berammingen og oppnevningen. På denne 

måten vil det være mer realistisk for aktørene å overholde fristene i disse sakene. I 

tillegg unngår man på denne måten at domstolenes eventuelle sene beramming går 

utover tiltalte og forberedelsestiden til hoved-/ankeforhandlingen.    

 

6-/8-ukersfristen 

Tanken bak fristene er i utgangspunktet positiv. Imidlertid bør man her skille mellom de 

sakene der tiltalte har valgt forsvarer og rene tildelingssaker. Man kan kjøre hardt på 

fristene i saker uten valgt forsvarer, mens fristoverskridelser bør tillates i saker med 

valgt forsvarer, i alle fall så lenge tiltalte ønsker det selv. Slike fristoverskridelser bør ha 

langt videre rammer enn de har etter dagens praksis, særlig i tilfeller der tiltaltes valg av 

forsvarer er velbegrunnet. Ved vurderingen av om fristoverskridelser skal tillates bør for 

det første tillitsforholdet mellom tiltalte og forsvareren, og for det andre tiltaltes 

eventuelle særskilte behov, herunder språklige og kulturelle, vektlegges i langt større 

grad enn det gjøres i dag.  
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I nær fremtid bør det også evalueres om fristene har en hensiktsmessig lengde. Ved 

mindre domstoler ser det nærmest uproblematisk ut å overholde fristene. Ved større 

domstoler tyder mye på at fristene per i dag ikke har en hensiktsmessig lengde. Enten 

bør fristene være så lange at samtlige domstoler kan overholde dem uten at 

praktiseringen går på rettssikkerheten løs, eller så bør de største domstolene gis lengre 

frister.   

   

Beslutningsformen ved utskifting av den valgte forsvareren 

Vi har gjennom våre undersøkelser erfart at det er vanskelig å få en fullstendig oversikt 

over i hvor stor grad domstolene har benyttet seg av adgangen til å bytte ut den valgte 

forsvareren. Dette kommer i all hovedsak av at et slikt bytte skjer ved en rettslig be-

slutning. Denne beslutningsformen er i liten grad tilgjengelige for andre enn de aktuelle 

partene. For å skape større grad av lik behandling i denne type saker, og å synliggjøre 

hvor viktig det frie forsvarervalget er for tiltalte, kan det være en idé at slike beslut-

ninger skjer ved en kjennelse. I tillegg vil et skjerpet formkrav bidra til å synliggjøre 

hvilke vurderinger som ligger til grunn for byttet.   

 

Hittil har få slike saker blitt påkjært. Etter hvert som flere saker påkjæres vil eventuell 

ulik behandling avdekkes og kunne avhjelpes. Likevel ser vi at dagens praksis åpner for 

et system der de fleste problemene løser seg på andre måter enn ved rettens formelle 

beslutninger. Ved å gå over til kjennelser som beslutningsform, kan man kanskje få bukt 

med den uheldige uformelle praksisen.      

 

Utskifting av den valgte forsvareren, jfr. strpl. § 102 1. ledd 4. pkt. 

Ordlyden ”forsinkelse av betydning for saken” fører til en utskiftningspraksis som 

rammer altfor bredt. Enhver forsinkelse er i utgangspunktet av betydning for saken, og 

dette synes derfor å være en lite hensiktsmessig formulering. Den tidligere 

bestemmelsen der ordlyden var ”vesentlig forsinkelse” var svært dekkende for 

bestemmelsens formål, nemlig å forhindre grove forsinkelser.   

 

Vi mener derfor at vesentlighetskravet bør gjeninnføres, men praktiseres strengere enn 

det gjorde tidligere.  
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I forbindelse med praksisen i tilknytning til denne bestemmelsen mener vi at momenter 

som tillitsforholdet mellom tiltalte og forsvareren, tiltaltes spesielle behov og det at 

tiltalte selv ønsker å utsette saken for å få oppnevnt sin valgte forsvarer bør tillegges 

langt større vekt enn det gjøres i dag.  

 

Begrepsavklaring av det frie forsvarervalget 

Vi mener det bør tilstrebes å få en nærmere avklaring av innholdet av det frie forsvarer-

valget. Som vi tidligere har påpekt hersker det ulike oppfatninger av hva som ligger i 

dette prinsippet. Dette er problematisk fordi så mange forskjellige aktører med ulikt syn 

er med på å forvalte prinsippet. Det bør tilstrebes at man gjennom rettspraksis og/eller 

teori finner frem til en mest mulig samlende oppfatning av hva som ligger i dette 

begrepet. Det vil sannsynligvis være vanskelig å komme frem til en skarp og avgrenset 

definisjon og mye vil fremdeles være overlatt til rettens skjønn i den konkrete saken. 

Det burde likevel være mulig å snevre uenighetene inn, slik at tiltalte kan velge 

forsvarer på klarere og mer forutsigbare premisser.  

 

Påkjæring 

Den strenge praktiseringen av 6-/8-ukersfristen virker i dag som et hinder for å påkjære 

beramminger, oppnevninger og beslutninger om å bytte ut den valgte forsvareren. 

Dersom det skal være en reell mulighet for tiltalte å påkjære bør tiden det tar å påkjære 

legges til fristen.  

 

Argumenter ved påkjæring 

Det heter i forarbeidene at forsvareren må være den reelle årsaken til forsinkelsen 

dersom vedkommende skal kunne byttes ut. Dette er et argument det kan se ut som få 

forsvarere har tatt tak i. Tilsvarende ser domstolene i liten grad ut til å vurdere dette 

momentet. Det som gjerne skjer i forkant av oppnevningen er at domstolen berammer 

saken eller bestemmer seg for hvilken/hvilke alternative datoer saken skal berammes til. 

Dersom ikke forsvareren kan stille til et av disse tidspunktene, risikerer vedkommende å 

bli byttet ut selv om forsvareren kunne stilt til hovedforhandling på andre datoer 

innenfor fristen.  

 

Så lenge forsvareren kunne stilt til andre tidspunkter innenfor fristen, men at dette ikke 

lar seg gjøre fordi domstolen av ulike grunner ikke kan beramme saken til dette/disse 
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tidspunktene, blir spørsmålet hvem som er den reelle årsaken til forsinkelsen. Vi mener 

forsvarerne i større grad bør argumentere mot utskifting ut fra årsakssammenheng, og 

mener samtidig at domstolene på eget initiativ burde vurdere denne problemstillingen 

konkret i hver sak, før et bytte kan skje.    

 

Omberamming 

Domstolene er som vi har sett svært tilbakeholdne med å oppnevne en ny forsvarer for 

tiltalte dersom dette fører til en omberamming av saken. Vi kjenner til at det tidligere 

har forekommet tilfeller der tiltalte har trenert saken ved å spekulere i adgangen til å 

velge en ny forsvarer på ethvert trinn av saken, og på denne måten oppnådd å utsette 

saken i lang tid.  

 

Etter dagens praksis ser det imidlertid ut til at adgangen til å omberamme en sak 

begrunnet i et forsvarervalg er blitt alt for begrenset. Dette gjelder særlig i de tilfellene 

tiltalte har fått oppnevnt en tildelt forsvarer og senere velger en forsvarer. Dersom 

domstolen ikke er villig til å omberamme saken i disse tilfellene kan man komme i en 

situasjon der tiltalte aldri har fått utøvd sitt frie forsvarervalg.  

 

Tilsvarende gjelder ved forhåndsberamming, der saken er berammet lenge før tiltale er 

tatt ut. Domstolene bør anerkjenne at tiltalte på et senere tidspunkt enn ved forhånds-

berammingen kan ha fått behov for å velge en annen forsvarer.  

 

I tillegg kan det tenkes at det oppstår reelle samarbeidsproblemer mellom tiltalte og 

forsvareren. Dette kan blant annet skje som følge av at tiltalte har valgt en forsvarer, 

men senere blitt fordelt til en annen forsvarer ved den valgte forsvarerens kontor. I disse 

tilfellene bør det ikke være slik at tiltalte er låst til denne forsvareren.  

 

Vi mener derfor adgangen til å omberamme saker bør utvides noe. Domstolene bør i 

denne sammenheng vektlegge i hvilken grad tiltalte har fått mulighet til å utøve sitt frie 

forsvarervalg og samarbeidsklimaet mellom forsvareren og tiltalte.  
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13.2 Andre mulige endringer 

Registrering av tiltaltes valg av forsvarer 

Vi har valgt å ta med et punkt i denne delen som egentlig ligger utenfor vår avgrensning 

av avhandlingen. Mange av våre respondenter ga tilbakemeldinger om mangelfull 

registrering av siktede/tiltaltes valg av forsvarer fra påtalemyndighetens side.  

 

En forutsetning for at domstolen skal kunne oppnevne tiltaltes valgte forsvarer er at 

domstolen blir opplyst om dette valget. Det er påtalemyndighetens oppgave å sørge for 

slik opplysning, så lenge tiltaltes valg har fremkommet i forbindelse med politiets og 

påtalemyndighetens kontakt med vedkommende. I praksis skjer gjerne dette i 

forbindelse med avhør.201  

 

Vi har fått en rekke tilbakemeldinger fra forsvarerne om at registreringen av tiltaltes 

valg i mange tilfeller ikke skjer. Resultatet blir da ofte at en annen forsvarer blir 

oppnevnt. Som vi har sett er domstolene generelt lite villige til å oppnevne en ny 

forsvarer dersom det fører til en omberamming av saken. Riktignok har vi fått opplyst 

fra domstolene at man i slike tilfeller, der tiltaltes valg ikke er registrert, er mer fleksible 

enn ved annen omberamming. Likevel kan den ytterste konsekvensen av dette bli at 

tiltalte aldri får mulighet til å utøve sitt frie forsvarervalg.  

 

Vi mener derfor at politi- og påtalemyndighetens rutiner for registrering av tiltaltes valg 

bør skjerpes.  

 

Som en fortsettelse av dette, har vi fått opplyst fra forsvarerne og advokatsekretærene at 

domstolene i enkelte tilfeller ikke opplyser om forsvareren er valgt av tiltalte, ved 

henvendelser i forbindelse med beramming. Dette har vi også fått bekreftet fra enkelte 

av berammingspersonalet ved domstolene.  

 

Som et resultat av dette kan vedkommende ved forsvarerens kontor anta at det dreier 

seg om en tildelingssak og opplyse til domstolen at forsvareren ikke kan stille til det 

ønskede tidspunktet. Domstolen finner da en annen forsvarer fra den faste listen og 

                                                 
201 Se påtaleinstruksen § 22-6, jfr. § 8-1 andre ledd 
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tiltalte har på denne måten blir avskåret fra å få sin valgte forsvarer oppnevnt. Dersom 

domstolen hadde opplyst at forsvareren var valgt av tiltalte, ville forsvareren fått 

mulighet til å flytte på andre saker, eller gjøre andre grep for å innpasse saken til sin 

timeplan.  

 

Rutinene for domstolenes berammingspersonell bør derfor skjerpes på dette området.  

 

Forsinkelser hos påtalemyndigheten 

Vi har i forbindelse med intervjuene avdekket en rekke eksempler der aktor har påført 

den aktuelle saken en forsinkelse. Vi mener derfor det bør innføres bestemmelser som 

kan gi domstolene et godt virkemiddel, dersom aktor påfører saken en forsinkelse. Det 

bør av hensyn til det frie forsvarervalget være slik at domstolene forsøker å passe aktor 

inn i forsvarerens timeplan og ikke omvendt. Som en naturlig konsekvens av at det kun 

er forsvareren som kan byttes ut, er forsvareren i dag prisgitt aktors velvilje for å oppnå 

en fleksibel beramming.  

 

I tilknytning til dette bør det avklares hvilket ansvar påtalemyndigheten har i forhold til 

det frie forsvarervalget.  

 

Mulige andre tiltak for å fremme effektivitet 

Formålet med lovendringen var å oppnå større grad av effektivitet i straffesaker. Vi har 

imidlertid avdekket at samtlige aktører mener at det er store forbedringspotensialer med 

tanke på effektivitet i de fleste ledd av straffesakskjeden, og at det frie forsvarervalget 

kun er et lite problem i denne sammenhengen. 

 

Særlig forsinkelser på etterforskningsstadiet, den såkalte ”liggetiden” og politiets 

manglende forkynnelser ble trukket frem. Det bør derfor være mulig å innføre frister for 

politi- og påtalemyndighetens behandling av straffesakene for å få bukt med eventuelle 

forsinkelser her.  

 

Ressurser 

I denne forbindelse er det klart at forsinkelser hos domstolen og påtalemyndigheten i 

stor grad beror på et ressursspørsmål, særlig med tanke på tilgjengelig personell og 

salkapasitet.  
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Det bør være et overordnet mål for myndighetene at det til enhver tid er nok ressurser 

ved både domstolene og påtalemyndigheten, slik at rettssikkerhetsgarantiene kan ivare-

tas på en forsvarlig måte. I dag ser det ut til at særlig statsadvokatene og saksmengden 

ved de større domstolene fører til en rekke uheldige konsekvenser for det frie forsvarer-

valget.  

 

Den faste listen 

Et annet tilbakevendende tema i våre undersøkelser er den faste listen over forsvarere. 

Forsvarerne på den faste listen er i en svært gunstig situasjon i forhold til oppdrags-

tilgang. I tillegg innretter enkelte av forsvarerne på den faste listen seg slik at de 

maksimerer den gunstige posisjonen, ved å fremstå som svært fleksible ovenfor dom-

stolen i håp om å få flere tildelingssaker enn de andre på listen.   

  

Domstolene hevder at de tildeler saker etter et tilfeldighetsprinsipp. Dette prinsippet er 

likevel ikke mer tilfeldig enn at de mest fleksible forsvarerne får flest saker. Som en 

konsekvens av dette forsøker enkelte av de faste forsvarerne å fordele flest mulig av 

sine saker til de andre forsvarerne på kontoret, slik at de kan få nye saker tildelt. Dette 

fører til at også de klientene som velger denne forsvareren i større grad blir fordelt til 

andre ved kontoret, slik at den faste forsvareren har ledig kapasitet.  

 

Vi mener derfor tildelingen etter den faste listen burde skje i mer ordnede former og 

være mer bundet til forsvareren som får saken tildelt. Dette vil utvilsomt føre til at det 

blir for få forsvarere på enkelte lister, men da bør man vurdere å utvide disse listene. På 

denne måten kan man kanskje også få bukt med andre problemer, slik som 

”klientstjeling” i fengslene.  

 

I tillegg har vi forstått det slik at dersom man først har kommet inn på den faste listen, 

er man i praksis inne på listen for godt. Hvis listen skal fungere som en kvalitetssikring, 

kan man spørre om det er slik at den som fremsto som en god forsvarer for 20 år siden 

automatisk er en god forsvarer i dag. Vi spør derfor om forsvarerne på den faste listen 

burde oppnevnes for en avgrenset tidsperiode av gangen og deretter gå gjennom en ny 

søknads- og utvelgelsesprosess.   
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Forsvarernes fullmektigbruk 

I tilknytning til dette stiller vi også spørsmål ved forsvarernes tilsynelatende vide mulig-

heter til å overføre klienter som har valgt dem som forsvarere, til sine fullmektiger. 

Burde slike overføringer i større grad formaliseres? En måte å gjøre dette på er å la 

valget i utgangspunktet være personlig. Dersom den valgte forsvareren ikke har 

anledning til å stille, kan denne forsvareren foreslå overfor domstolen at fullmektigen 

kan ta saken. Deretter kunne det vært domstolens oppgave å kontakte tiltalte og spørre 

om vedkommende aksepterer en slik overføring eller om han/hun vil velge en annen 

forsvarer, eller få en tildelt forsvarer fra den faste listen. På denne måten vil man 

begrense mulighetene for påvirkning og styring av tiltaltes valg.   

 

Etterfølgende undersøkelser 

Samtlige domstoler vi var i kontakt med opplyste at de fører statistikker over saks-

behandlingstiden i straffesaker. Denne statistikken gjelder imidlertid generelt, og det 

føres visstnok ikke egne lister over saksbehandlingstiden i saker som følger 6-/8-

ukersfristene. En slik statistisk vil kunne gi en indikasjon på om domstolene tillater 

fristoverskridelser og i hvilken utstrekning dette skjer. I tillegg vil en slik oversikt være 

hensiktsmessig i en evaluering av om fristene har fått sin tilsiktede virkning. 
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