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1 Innledning 

1.1 Om oppgaven og tema 

Å bli varetektsfengslet mens etterforskning pågår, er det mest inngripende 

tvangsmiddelet vi har i norsk rett. Særlig inngripende blir dette når retten i tillegg 

beslutter bruk av isolasjon. 

 

Etter gjentatt kritikk fra internasjonale kontrollorganer besluttet Norge å innføre nye 

bestemmelser om isolasjon av varetektsfanger høsten 2002. To år tidligere innførte 

Danmark sine nye isolasjonsbestemmelser som langt på vei søker å imøtekomme 

kritikken fra internasjonale fora. Etter en rask behandling i Stortinget vedtok Norge å 

innføre de nye bestemmelsene, langt på vei etter mønster av de danske reglene. 

  

I denne oppgaven vil jeg redegjøre for i de nye isolasjonsbestemmelsene i lov om 

rettergangsmåten i straffesaker (strpl.) §§ 186 og 186a som trådte i kraft 1. oktober 

2002. Deretter vil jeg belyse noen argumenter fra fengslingskjennelser avsagt i Oslo 

tingrett, som omhandler isolasjon. Hensikten er å undersøke om disse argumentene er i 

tråd med gjeldende rett. 

 

Først vil jeg gi en kort presentasjon av hvordan isolasjon tidligere ble praktisert, og 

kritikken av denne praksisen. Jeg vil også belyse praksisen til enkelte andre europeiske 

land. Avslutningsvis kommer enkelte rettspolitiske synspunkter og statistikk for å se om 

formålet med innføringen av de nye bestemmelsene er oppnådd. 

 

1.2 Begrepsforklaring/avgrensing 

I det følgende benytter jeg begrepene den fengslede, mistenkte og siktet om den som 

sitter i isolasjon, eller der retten vurderer isolasjon. Det er ingen statusforskjell knyttet 

til begrepene, bare et ønske om å variere språkbruken.  
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Alminnelig borgelig straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 betegnes i det følgende som strl. 

Lov av 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker betegnes som strpl. 

Der jeg bruker begrepet isolasjon tenker jeg på fenomenet generelt. Der jeg behandler 

en bestemt form for isolasjon er dette betegnet enten som fullstendig isolasjon eller som 

delvis isolasjon.  

 

Delvis isolasjon har sin hjemmel i strpl. § 186(2) og innebærer at mistenkte ”skal 

utelukkes fra samvær med bestemte andre innsatte". Dvs mistenkte er avskåret fra å ha 

kontakt med noen av de innsatte i den anstalten han befinner seg. Dette kan for eks 

gjelde tre personer som alle er mistenkt for å ha utført et ran sammen. Når de mistenkte 

sitter i varetekt, sikter bestemmelsen til at disse tre ikke skal kunne snakke sammen. De 

mistenkte kan imidlertid omgås andre innsatte. Fullstendig isolasjon innebærer at 

mistenkte er avskåret for all kontakt med alle andre innsatte, jf. strpl. § 186a(1).  

 

Når det gjelder isolasjon er det visse vilkår som gjelder for begge formene for isolasjon, 

disse betegnes i det følgende som de generelle vilkårene for isolasjon. De respektive 

isolasjonsformene har også vilkår som bare gjelder for seg, disse betegnes som spesielle 

vilkår. 

 

Den europeiske Torturovervåkningskomite omtales i det følgende som CPT eller 

Torturovervåkningskomiteen, Torturkomiteen eller bare komiteen der den ikke kan 

blandes med andre komiteer . Uansett bruk av betegnelse er det samme kontrollorgan 

med samme myndighet. 

 

Alternative restriksjoner til isolasjon under varetekt er brev- og besøksforbud/kontroll 

eller medieforbud. I det følgende omtales disse stort sett som restriksjonssurrogater. 

Disse restriksjonstypene avgrenser jeg mot. Grunnen til dette er at den kritikk Norge har 

vært utsatt for har knyttet seg til bruken av isolasjon. Videre vil heller ikke i særlig grad 

behandle FNs torturkomites kritikk. Grunnen til dette er at den i hovedsak begrenser seg 

til innføring av maksimumsgrenser ved bruk av isolasjon. Også CPTs kritikk 

inneholder et krav om maksimumsgrenser ved isolasjon. 
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1.3 Metode 

I oppgaven benytter jeg hovedsaklig de tradisjonelle rettskildene; lovtekst, forarbeider 

og rettspraksis. Når det gjelder lovforarbeider ser jeg ikke bare på de norske, men også 

de danske forarbeidene til isolasjonsbestemmelsene. Disse forarbeidene er jevnt over 

ganske like da Norge innførte samme bestemmelse etter mønster fra Danmark. På denne 

bakgrunn vil de danske forarbeidene kunne ha relevans der de norske er tause. Særlig 

gjelder dette der de danske lovforarbeidene er inntatt i de norske forarbeidene. 

 

Når det gjelder rettspraksis er det på det rene at det først og fremst er Høyesteretts 

praksis som har relevans og vekt som norsk rettskilde. Imidlertid vil også praksis fra 

lavere domstoler være relevant. Jeg benytter meg også av underrettspraksis for å 

klargjøre innholdet i bestemmelsene. Grunnen til dette er at det ikke forligger så mye 

praksis fra Høyesterett foreløpig. I denne situasjonen kan det være nærliggende å 

benytte seg av de kildene som foreligger selv om deres vekt kan diskuteres. 

 

En annen rettskilde jeg benytter er uttalelsene fra CPT. Dette er ikke en tradisjonell 

rettskilde etter norsk rett, men kan kanskje sies å få betydning for tolkningen av de 

norske isolasjonsbestemmelsene. Det vil derfor være nødvendig å avklare hvilken 

relevans og vekt slike uttalelser har. 

 

Torturovervåkningskomiteen er et kontrollorgan opprettet av Europarådet. Komiteen 

har sin hjemmel i European convention for the prevention of torture and inhuman or 

degrading treatment or punishment av 26 november 1987 (heretter omtalt som 

"Torturkonvensjonen"). 

 

Det følger av Torturkonvensjonens fortale at komiteens eksistens er basert på kontroll 

av overholdelse av Den Europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) art 3, som setter 

et forbud mot tortur. Det heter videre i fortalens femte ledd at medlemslandene er 

overbevist om at frihet fra tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling 

eller straff kan bli styrket gjennom ikke-juridiske midler gjennom forebygning basert på 

inspeksjoner ("visits") fra torturovervåkningskomiteen (min oversettelse). Norge 

tiltrådte konvensjonen i august 1989. Konvensjonen er således bindende for Norge. 
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De fleste av bestemmelsene i Torturkonvensjonen omhandler komiteens oppbygning og 

sammensetning samt medlemslandenes plikt til å slippe komiteen inn på deres 

respektive områder. Det følger av art. 10  at komiteen "sanksjons middel" ved brudd på 

EMK art. 3 er å formulere en rapport med de funn som er gjort og komme med 

anbefalninger for hvordan endringer kan skje i tråd med konvensjonens hensikt. Dersom 

et medlemsland ikke følger de anbefalninger eller ikke samarbeider på annen måte er 

konvensjonens sanksjonsmiddel "to make a public statement on the matter", se 

Torturkonvensjonens art. 10, nr. 2. 

 

Torturkonvensjonen selv formulerer ikke et "overordnet" mål. Det er ikke uvanlig å 

tillegge de fleste konvensjoner et ønske om å skape et grenseoverskridende samarbeid. 

Dette gjelder også for Torturkonvensjonen. Når det gjelder EMK er hovedmålet å sikre 

at nasjonal lovgivning for medlemslandene ikke strider mot grunnleggende 

menneskerettigheter. Torturkomiteen skal påse at praktiseringen av straff ligger 

innenfor EMKs grenser. Videre kan ønsket om ensartet praktisering av straff lett tolkes 

inn i konvensjonen. Det er komiteens anbefalinger til de enkelte land som i såfall vil 

være retningsgivende for hva som kan gjøres for ikke å komme i utakt med EMK.  

 

Det er flere alternative måter å plassere CPTs rapporter, i et rettskildemessig lys. Det er 

for det første reiser det seg et spørsmål om CPTs rapporter er å klassifisere som en 

folkerettslig kilde. For det andre om rapportene er å sammenlikne med juridisk litteratur 

eller andre uttalelser fra eksperthold. For det tredje om uttalelsene er å anse som 

forarbeider til nasjonal lovgivning. For det fjerde å konkret vurdere hvilken innvirkning 

CPTs rapporter har hatt for de nye bestemmelsene.  

 

Når det gjelder den folkerettslige innfallsvinkelen følger det av folkerettens egen 

rettskildeoversikt, jf  FN-Statuttene art. 38, at rapporter fra internasjonale 

kontrollkommisjoner ikke nevnes. Men deres relevans kan ikke avskrives av den grunn. 

 

Torturkomiteen skal påse at EMK art. 3 ikke overtres. På denne bakgrunn kan en tenke 

seg at alle anbefalninger fra komiteen, for at landene skal avstemme sin lovgivning i 

henhold til EMK,  må betraktes som etterarbeider til EMK art. 3. Ut ifra denne 

synsvinkelen vil det være grensene for EMK art 3 som prøves, hvor komiteens 

eventuelle kritikk og anbefalinger klargjør hva som ligger innenfor art. 3. Et sterkt 
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motargument mot denne synsvinkelen er at EMK prøves rettslig av den Europeiske 

menneskerettsdomstolen (EMD). EMD er det øverste organ for å prøve om nasjonal 

lovgivning stemmer overens med menneskerettighetene. I denne sammenheng vil CPTs 

rapporter få liten vekt som rettskilde. Medlemslandene vil trolig avvente en avgjørelse 

fra EMD i stedet for å bøye seg for uttalelser fra en lavere instans. Særlig dersom det er 

viktige bestemmelser i medlemslandet uenigheten dreier seg om. Dette synet 

underbygges i forarbeidene. Der sier utvalget at "Kommisjonen har aldri funnet at 

artikkel 3 har vært overtrådt i slike saker (isolasjonssaker, min tilføyning)...  ...[p]å 

denne bakgrunn er det ikke grunn til å tro at bruk av isolasjon i seg selv er i strid med 

reglene i EMK."1

 

Når det gjelder innfallsvinkelen juridisk litteratur eller annen ekspertuttalelse, er det på 

det rene at Torturkomiteen består av eksperter innenfor jus og/eller andre beslektede 

områder. Stort sett er det høyt kompetente fagfolk som innehar verv i komiteen, som f. 

eks. juridiske professorer fra de forskjellige medlemslandene. Det er grunn til å tro at 

komitémedlemmene kjenner torturkonvensjonen svært godt. Slik sett kan de sies å ha 

autoritet ved tolkningen og kontrolleringen av konvensjonen. På denne bakgrunn kan 

komiteens uttalelser i stor grad sammenliknes med ombudsmannsrollen eller juridisk 

litteratur slik vi kjenner de i norsk rett. Problemet er imidlertid at også denne 

innfallsvinkelen strander på at det er EMD som er øverste instans for tolkningen og 

forståelsen av EMK. 

 

Den kritikk og de anbefalninger CPT kommer med kan være starten på en ny 

lovgivningsprosess. På denne bakgrunn reiser det seg spørsmål om rapportene kan 

sammenliknes med forarbeider til lovene. Det vil imidlertid bli kunstig å klassifisere 

rapporter fra et internasjonalt kontrollorgan med lovforberedelsene på Stortinget. Det er 

flere likhetstrekk mellom rapportene og Norsk Offentlig Utredning, men en slik 

sammenlikning sier ikke noe om hvilken vekt rapportene i så fall bør ha. 

 

En annen og mer nærliggende innfallsvinkel, er å konkret se på hvilken betydning 

rapportene har hatt for lovendringen i Norge. Advokat Anders Brosveet har skrevet en 

 
1 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 42 
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artikkel i Tidsskrift for Strafferett2 hvor han hevder CPTs rapporter "må stå sentralt ved 

forståelsen og praktiseringen av bestemmelsene". Hans begrunnelse er at CPTs 

rapporter er "den helt sentrale bakgrunn for den nye lovteksten i straffeprosessloven § 

186 og § 186a".  

 

Brosveets syn støttes også av forarbeidene hvor det står "...[f]ormålet med lovendringen 

er å etablere en praksis som gjør at Norge ikke lenger får kritikk fra internasjonale 

kontrollorganer for omfanget og varigheten av bruken av isolasjon. Etter departementets 

syn legger utkastet godt til rette for en slik praksis. Men hvorvidt målsettingen vil bli 

nådd, vil bero på strafferettens aktører. Departementet forutsetter at både domstoler, 

påtalemyndighet og forsvarere tar denne oppgaven meget alvorlig."3 Denne uttalelsen 

trekker sterkt i retning av å tillegge torturkomiteens anbefalinger og kritikk direkte 

virkning for forståelsen av de norske reglene. Departementets uttalelse om "...hvorvidt 

målsettingen vil bli nådd, vil bero på strafferettens aktører" understreker at alle som 

befatter seg med isolasjonsbestemmelsene langt på vei må føle seg bundet av komiteens 

uttalelser. 

 

De norske forarbeidene viser forøvrig til Torturovervåkningskomiteens rapporter ved 

flere anledninger. For det første kommer det frem at lovgiver er tilfreds med at Norge, 

gjennom lovendringen, søker å overholde sine folkerettslige forpliktelser.4 Denne 

uttalelsen viser ikke bare at departementet erkjenner brudd på konvensjonen, men også 

at den aksepterer kritikken  gitt av Torturkomiteen. 

 

For det andre fremgår det av forarbeidene at  kritikken mot praktiseringen av isolasjon i 

Norge er utgangspunktet for de nye lovbestemmelsene om isolasjon5. Dette trekker i 

retning av å tillegge de anbefalinger som komiteen kommer med en viss relevans og 

vekt ved tolkningen av bestemmelsene. 

 

 
2 Brosveet, Anders. Nye regler om isolasjon ved varetektsfengsling - mer enn bare flytting av kompetanse. 

Tidsskrift for Strafferett årgang 3 nr. 1 2003 s. 71. 
3 Ot.prp. nr. 66 s. 136 
4 Innst.O. nr. 68 (2001-2002) pkt. 2.2 
5 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 43 
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For det tredje står det i forarbeidene at en endring av straffeprosessloven etter mønster 

fra dansk rett vil være i tråd med anbefalinger fra internasjonale kontrollorganer.6 

Uttalelsen vitner om at det er et ønske om å etterleve de anbefalinger som kommer til 

uttrykk i rapportene fra Torturkomiteen. 

 

For det fjerde kommer det frem at Justisdepartementet legger stor vekt på at 

internasjonale kontrollorganer har anbefalt Norge å sette i verk tiltak for å redusere 

bruken av isolasjon.7 En konsekvens av denne uttalelsen bør være at de eventuelle tiltak 

som kontrollkomiteer anbefaler da bør ha relevans og vekt ved tolkningen. Målet er jo 

som nevnt å tilpasse lovgivningen til de uttalelser  Torturkomiteen har gitt. 

 

De norske forarbeidene problematiserer over hodet ikke de føringene som har kommet 

fra CPT. Forarbeidenes mangel på å imøtegå kritikken med motargumenter later til at 

forslagene fra Torturkomiteen ble ønsket velkommen inn i norsk rett. Det er god grunn 

til å tro at Norge innførte lovfesting av isolasjon nettopp på bakgrunn av kritikk og 

anbefalinger fra CPT. De norske bestemmelsene viser også et klart ønske om å innfri de 

kravene CPT har stilt overfor Norge.  

 

Ingen av CPTs anbefalinger er eksplisitt brukt i argumentasjonen når domstolene 

anvender isolasjonsbestemmelsene. Uttalelsene i forarbeidene, om at det er opp til 

strafferettens aktører at praksis blir slik CPT har anbefalt, gjør etter mitt syn at 

komiteens syn må tillegges en ikke-ubetydelig vekt ved tolkningen av de norske 

bestemmelsene. På denne bakgrunn bør en se hen til komiteen uttalelser ved 

praktiseringen av bestemmelsene.  

 

1.4 Straffeprosessuelle grunnprinsipper 

De grunnleggende straffeprosesuelle prinsipper slik vi kjenner de i Norsk rett gjelder 

først og fremst under domstolsbehandlingen. Under etterforskningen er det allikevel 

viktige føringer som skal ivareta mistenktes interesser.  

 

 
6 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 46 
7 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 52 
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For det første har mistenkte krav på forsvarer, jf. strpl. § 98(1).  Bestemmelsen sier 

siktede "såvidt mulig" skal ha forsvarer når spørsmålet om varetektsfengsling avgjøres. 

Reservasjonen "såvidt mulig" begrunnes i forarbeidene med at visse geografiske 

områder har dårlig advokatdekning, eller hvor siktede vil ha en bestemt advokat som 

ikke kan stille.8 Når siktede er fengslet, skal han ha forsvarer, jf. samme bestemmelse, 

annet punktum. Krav på forsvarer sikrer en mer betryggende behandling, blant annet av 

isolasjonsspørsmålet.  

 

For det annet stilles det krav til objektivitet. Dette grunnkravet gjelder fra 

etterforskningen begynner til domsavsigelsen faller. Poenget er at domstolen skal finne 

frem til den objektive sannhet. Dette kravet skal søke å garantere rettssikkerhet for den 

siktede. Siktedes krav på forsvarer må sees på som utslag av prinsippet om objektivitet. 

 

For det tredje er alle tvangsinngrep lovregulert. Det følger av legalitetsprinsippet at 

inngrep i borgernes rettssfære må ha hjemmel. Kravet til hjemmel øker i takt med 

inngrepets styrke. Isolasjon er et så vidt inngripende tvangsmiddel at det er regulert 

gjennom lov. Legalitetsprinsippet trekker sterkt i retning av en tolkning av 

tvangsbestemmelser i favør av den som utsettes for tvang. Det er derfor lite rom for en 

utvidende tolkning slik at tvangsbestemmelser får et større nedslagsfelt enn tiltenkt fra 

lovgiver. 

 

Tvangsinngrep kan iverksettes av påtalemyndighet eller retten, de mest alvorlige 

tvangsinngrep må retten beslutte, slik som ved isolasjon. Dette skal sikre en mer 

betryggende praktisering av isolasjonsbestemmelsene. 

 

Ethvert tvangsmiddel skal heller ikke opprettholdes lengre enn formålet tilsier, jf. 

forholdsmessigheten ved bruk av tvangsmidler, strpl. § 170a. Dersom grunnlaget for 

isolasjon etter en tid faller bort, det er for eks. ikke lenger fare for bevisforspillelse, skal 

isolasjonen opphøre, jf strpl. § 187a. Bestemmelsen skal hindre unødvendig bruk av 

tvang. 

 

 
8 Ot.prp. nr. 5 (1983-1984) s. 156. 



 

 11 

Et siste prinsipp som ikke har fått en generell utforming, men som gjelder ved ethvert 

tvangsmiddel, er prinsippet om at det minst tyngende vedtaket som er nok for å oppnå 

formålet, skal benyttes. En side av dette prinsippet er kommet til uttrykk i strpl § 188, 

som gjelder varetektsfengsling. Prinsippet innebærer at dersom bevisforspillelse kan 

hindres gjennom andre mindre inngripende tiltak, slik som brev og/eller besøksforbud, 

så er det ikke grunnlag for å isolere mistenkte. 



 

 12 

                                                

2 Historisk tilbakeblikk 

2.1 Den tidligere rettstilstand i Norge 

Som nevnt innførte Norge i oktober 2002 lovfesting av reglene om isolasjon av 

varetektsfanger. Før dette tidspunktet fulgte isolasjon indirekte når mistenkte ble ilagt 

brev- og besøksforbud etter strpl. § 186(2). Selve isolasjonsbestemmelsen fulgte ikke av 

loven, men av forskrift gitt med hjemmel i lov, fengselsreglementet § 82(2). 

Bestemmelsen sa at varetektsfanger underlagt brev- og besøksrestriksjoner bare kunne 

ha kontakt med andre innsatte når politiet samtykket. Brev- og besøksrestriksjoner ble 

hyppig besluttet av retten. Samtykke til å omgås andre innsatte ble sjelden gitt. Mye av 

kritikken som ble rettet mot Norge dreide seg om mangel på en klar lovbestemmelse. 

 

2.2 Kritikken mot den tidligere norske (skandinaviske) rettstilstand 

CPT har ved sine tre inspeksjoner i Norge kritisert bruken av isolasjon under varetekt. I 

rapporten etter CPTs besøk i 1997 ble det blant annet reist kritikk mot at isolasjon 

rammet den fengslede for generelt. I punkt 33 uttaler komiteen: "CPT slås også av det 

forhold at med noen få unntak, inneholdt de rettslige kjennelser som delegasjonen er 

kjent med, ingen angivelse av hvilke personer de aktuelle fangene ikke kunne 

kommunisere med av hensyn til etterforskningen; dette betød i praksis at fangene var 

underlagt et totalt kommunikasjonsforbud".9 I denne sammenheng anbefalte 

Torturkomiteen at restriksjoner burde skreddersys i den enkelte sak, se pkt. 36 i 1997-

rapporten. Anbefalingen er gjentatt i rapporten fra 2000 hvor det står "responcibility for 

the decision as to whether a prisoner subjekt to restrictions may associate with other 

prisoners ought to be vested in the courts."10

 

1997-rapporten understreker også komiteen hva den anbefalte i 1993-rapporten. Nemlig 

at "det i visse tilfeller kan være nødvendig å legge restriksjoner på varetektsfangers 

 
9 CPT-rapport av 1997 pkt. 33 
10 Det siterte er uthevet i rapporten. 
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kontakt med andre for å verne justisinteressene. Den anbefalte likevel  at slike 

restriksjoner "blir brukt bare i de tilfeller der de er helt avgjørende (min uthevning) og 

at de aktuelle varetektsfangene får tilbud om egne aktiviteter og menneskelig kontakt"11. 

Dette må forstås slik at det må skje en kraftig innskjerping i bruken av isolasjon, og at 

det bare brukes når det er helt avgjørende for etterforskningen. Komiteens anbefalninger 

her var å lovfeste strengere vilkår for isolasjon. 

 

I 1997-rapporten kommer det også frem at "domstolene skal være spesielt oppmerksom 

på virkningene av restriksjoner på den aktuelle varetektsfanges mentale og fysiske 

helse; om nødvendig bør en domstol innhente uttalelse fra lege før slike restriksjoner 

pålegges eller forlenges"12 Anbefalingen innebærer at domstolene blir pålagt å ta hensyn 

til den respektive fanges helse og at legeundersøkelse bør foretas dersom retten er 

usikker på om det er forsvarlig å isolere siktede. 

 

Videre understreket komiteen at det ikke er akseptabelt å benytte isolasjon for å utøve 

mentalt press mot fengslede. Rapporten fra 1993 viste at mange av de fengslede, som 

ble intervjuet,  følte at isolasjon ble brukt for å presse frem samarbeid med politiet. CPT 

fremhevet at dette i stor grad ble muliggjort ved at det var politiet som bestemte 

innholdet i brev- og besøksrestriksjonene. Samme syn kommer frem av politispesialist 

A. Raclew som har skrevet om norske avhørsteknikker ved Universitetet i Liverpool.13 

En av de omstridte "triksene" han avdekket var politiets løfte om å slippe opp på 

varetektsrestriksjoner dersom siktede var villig til å tilstå. Et slikt pressmiddel vil også 

kunne bli sett på som utilbørlig press etter påtaleinstruksen § 8-2. 

 

Det fremkommer av både CPTs rapporter og FNs Torturkomité at det bør innføres 

maksimumsgrenser på hvor lenge siktede kan holdes fullstendig isolert. På dette punkt 

er ikke anbefalingene tatt til etterretning. Både de norske og de danske reglene 

inneholder en mulighet til å holde siktede isolert så lenge vilkårene er oppfylt, uten en 

absolutt grense.  

 

 
11 Norsk oversettelse av 1997-rapporten pkt. 19 
12 pkt. 36 
13 Artikkel i Aftenposten 2002-10-12 
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For CPT har det også vært et poeng at flere europeiske land, utenom de skandinaviske,  

klarer å gjennomføre en effektiv etterforskning uten å benytte seg av isolasjon i så stor 

grad som Norge (jf. kap. 4.1).  
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3 Skadevirkninger av isolasjon 

 

For flere grupper av varetektsfanger er det stor sannsynlighet for at isolasjon vil kunne 

få store skadevirkninger. Dette gjelder særlig unge lovbrytere, narkotikamisbrukere, 

mentalt ustabile og fysisk syke mennesker.  

 

Når det gjelder varetektsfanger underlagt isolasjon, som ikke faller i de mest kritiske 

gruppene over, er det foretatt flere undersøkelser av helsepersonell for å klargjøre 

skadevirkningene. Blant annet foreligger en dansk undersøkelse14 som påviste økt risiko 

for innleggelse i psykiatrisk sykehus. I konklusjonen kommer det frem at "[d]e isolerede 

har større sandsynlighed for at udvikle psykiske forstyrrelser og større sandsynlighet for 

overførsel til fængselshospital af psykisk årsak end de ikke-isolerede". 

 

Den norske psykiateren Tor Gamman15 foretok en undersøkelse av 63 varetektsinnsatte 

som satt isolert i perioden 1990-93. Etter fire uker i isolasjon ble det påvist en rekke 

plager hos de innsatte. De mest alvorlige plagene var selvskading (kutt i armer eller å 

svelge skarpe gjenstander), angst- og depressive reaksjoner. Så mange som 54 av de 63 

innsatte falt i denne kategorien. De mindre alvorlige plagene var magesmerter, hode-, 

nakke- og ryggsmerter, konsentrasjonsvansker og søvnvansker. Isolasjon i mer enn fire 

uker, som gjaldt to personer, viste utvikling av psykose. 

 

Når det gjelder skadene ved å sitte isolert er det snakk om to typer av skader. For det 

første de akutte skadene, som er beskrevet over. For det andre er det mistanke om 

kroniske skader som utvikler seg over tid etter at isolasjonen er opphørt. De kroniske 

skadene kjennetegnes ved apati, anergi (tap av energi), sosial tilbaketrekning og angst. 

Det er forsket lite på dette men i følge Gamman finnes det en del tilfeller, hvor dette 

antas å ha inntruffet. 

 
14 H.S. Andersen m.fl. Isolationundersøgelsen bind 1. Bispebjerg hospital og retspsykiatrisk klinik 1994. 
15 Tor Gamman Om bruk av isolasjon under varetekstfengsling. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab 

2001 s. 42. 



 

 16 

                                                

I følge Torturovervåkningskomiteen som har vært på flere inspeksjoner i Norge, er det 

ikke ukjent at de siktede får store problemer under isolasjonen. Komiteen snakker om et 

"isolation syndrome"16 som omfatter angst, rastløshet, søvnløshet, depresjoner og 

selvmordstanker. I samme rapport trekker komiteen frem et eksempel på isolasjon fra 

Oslo fengsel:  

 

"En eldre innsatt av tyrkisk herkomst hadde vært underlagt restriksjoner i mer enn seks 

måneder da delegasjonen var på besøk. Hans situasjon var ekstra vanskelig pga. 

problemene han hadde med å kommunisere med personalet (han snakket bare tyrkisk og 

litt nederlandsk). I en skriftlig rapport - skrevet etter at vedkommende fange hadde vært 

isolert i ca. fire måneder - sier fengselslegen følgende: pasienten lider av konstant 

hodepine (spenningshodepine), sover dårlig (våkner stadig), har gått ned mange kilo 

(mer enn 10) i vekt, har dårlig matlyst. Han opplever økende konsentrasjonsproblemer 

pga. isolasjon. Hans symptomer er tiltagende og kan sees som en følge av den 

langevarige isolasjonen. Hvis han fortsetter i isolasjon, vil det være fare for varig 

helseskade". 

 
16 CPT-rapport av 4. juli 1997 pkt. 28 
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4 Overblikk over rettstilstanden i deler av Europa 

4.1 Rettstilstanden i noen europeiske land17 

England (og Wales) har jevnt over en annen prosedyre når det gjelder etterforskning og 

bevisføring. Isolasjon under varetekt slik vi kjenner den i Norge forekommer ikke. Av 

isolasjonslignende forhold, som kan sammenliknes med den norske, er der flere 

mistenkte i samme sak henstilles om å sitte i forskjellig fengsler, for å hindre tilpassning 

av forklaringer. Det er fengselsledelsen som bestemmer og gjennomfører dette. Denne 

formen for hindring av bevisforspillelse forekommer visstnok ganske ofte. Ellers har 

den varetektsinnsatte samme vilkår når det gjelder brev og besøk som andre fengslede. 

Isolasjon fra andre fengslede kan også besluttes i England, men er bare unntaksvis 

benyttet og da for kortere perioder. Dette gjelder f. eks under domstolsbehandlingen 

hvor flere medtiltalte forklarer seg om samme forhold.  

 

I Frankrike benyttes ofte innbringelse av medsiktede i forskjellige fengsler som et 

alternativ til isolasjon. Streng isolasjon (interdiction de communiquer) finnes bare i 

begrenset omfang og omfatter restriksjoner på gåturer, brev og besøk. Typiske saker 

hvor streng isolasjon benyttes er f eks terror-saker. Fullstendig isolasjon kan 

forekomme, men ikke slik vi kjenner den fra Norge. Fullstendig isolasjon i Frankrike 

skal begrunnes i siktedes eget ønske eller av sikkerhetsmessige årsaker.  

 

Spania har bare regler om isolasjon når det gjelder innkallelse av vitner, og kan bare 

opprettholdes i 5 dager. Skal det innkalles vitner fra utlandet kan perioden forlenges. Ut 

over dette er det bare anledning til å isolere siktede i tre dager dersom "saken gir 

anledning til det". 

 

I fem kantoner i Sveits kan streng isolasjon (strenge Einzelhaft) besluttes av hensyn til 

etterforskningen. Isolasjonenes lengde varierer i kantonene fra 8 til 14 dager og 

innebærer at siktede ikke har kontakt med noen utenfor institusjonen, heller ikke 

 
17 Betænkning nr. 1219 (1991) Justisminisetriets Strafferetspleieudvalg 
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forsvarer. Streng isolasjon besluttes kun i få enkeltstående tilfeller hvert år. De øvrige 

kantoner har ikke tilsvarende bestemmelser om isolasjon, men har mulighet til å 

avskjære kontakt med bestemte tredjemenn. 

 

Dette viser at flere land klarer seg godt uten å benytte seg av isolasjon i like stor grad 

som andre land. At andre land har en restriktiv praksis på området, er som nevnt en 

faktor som underbygger CPTs syn på isoalsjon. 

 

4.2 Rettstilstanden i de skandinaviske land 

Isolasjon slik vi kjenner den fra tidligere norsk rett har lenge vært kjent som et sær-

skandinavisk fenomen.18 Det var lite som skilte de skandinaviske landenes praksis, når 

det gjaldt isolasjon. Det var særlig Norge, Sverige og Danmark som hadde en 

isolasjonskultur kjent som "the Scandinavian phenomena". Tidligere dansk rett liknet 

mye på den tidligere norske rett. 

 

Etter svensk rett har den innsatte ikke adgang til fellesskap med andre innsatte hvis det 

er fare for bevisforspillelse eller hvis det er fare for vanskeliggjøring av 

etterforskningen. Beslutning om isolasjon treffes av "arrestbestyreren" (dommeren i 

forhørsretten), lederen av etterforskningen eller påtalemyndigheten. Det er ikke noen 

lengstetid på isolasjonen. Varetektsfengslingen forøvrig skjer på en slik måte at 

forbindelsen mellom varetektsfengslede i samme sak ikke har kontakt.  

 

Etter finsk rett skal ikke en varetektsfange plasseres sammen med en annen, dersom 

dette kan vanskeliggjøre etterforskningen eller forstyrre orden og sikkerhet i fengselet. 

Den varetektsfengslede kan også avskjæres fra deltakelse i fellesaktiviteter som eks 

gudstjeneste, dersom formålet med varetektsfengslingen taler for det. I praksis 

innebærer dette fullstendig isolasjon fra andre innsatte. Det er heller ikke her fastsatt 

noen lengstetid for hvor lenge dette inngrepen kan opprettholdes. 

 

 
18 Rod Morgan m fl. Preventing Torture 1998 s. 247-249. 
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Etter islandsk rett har den varetektsfengslede normalt ikke kontakt med andre innsatte. 

Den varetektsfengsledes ønsker om å treffe personer utenfor institusjonen, skal ikke 

imøtekommes dersom dette kan vanskeliggjøre etterforskningen. 
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5 Vilkårene for å beslutte isolasjon 

5.1 Hensyn bak reglene om isolasjon 

Det er hensynet til etterforskningen som begrunner isolasjonsreglene. Den 

grunnleggende tanke bak bestemmelsene er å hindre siktede i å ødelegge bevis i saken. 

Ved å hindre bevisforspillelse oppnås regelmessig to ting. For det første vanskeliggjøres 

hindring av etterforskningen. En sidevirkning av dette kan være at flere lovbrudd 

oppklares, noe som igjen kan skape økt tillitt til politiet. For det andre sikrer det en mest 

mulig riktig avgjørelse.  

 

I henhold til forarbeidene19 er det i hovedsak tre situasjoner hvor isolasjon kan være 

aktuelt av hensyn til etterforskningen. For det første der to eller flere er 

varetektsfengslet i samme sak og hvor det er ønskelig å unngå at de mistenkte 

samordner sine forklaringer. For det andre der det er to eller flere mulige gjerningsmenn 

hvor en eller flere av disse er på frifot. For det tredje der mistenkte etter en individuell 

vurdering kan påvirke andre til å gi uriktige opplysninger til politiet. 

 

De danske forarbeidene nevner aktuelle saker der det kan være behov for å bruke 

isolasjon.20 Etter utvalgets syn er behovet størst i alvorlige saker med flere 

gjerningsmenn, gjerne der lovbruddet har et profesjonelt preg. Som eksempel nevner 

utvalget narkotikakriminalitet og ran av pengetransporter.  

 

Etter både de norske og danske illustreringene i forarbeidene fremkommer det at det er 

forklaringer, fra vitner, medsiktede eller andre, som er det sentrale beviset som en vil 

hindre forspillelse av. En måte å samordne forklaringer på er gjennom direkte eller 

indirekte kontakt. Indirekte kontakt kan for eks. være små skrevne lapper som andre 

fengslede smugler ut til medimpliserte. 

 
19 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) pkt. 4.6.4 s. 45. 
20 Justitsministeriets Strafferetspleieudvalg Betænkning om varetæktsfængsling i isolasjon nr. 1358 

(1998). 
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5.2 Grunnvilkårene 

I dette kapitlet er meningen å finne frem til de nye isolasjonsreglens innhold etter en  

juridisk tolkning av bestemmelsene. Bestemmelsene er relativt nye. Det foreligger 

derfor begrenset med rettskilder knyttet til bestemmelsene. Hovedvekten av tolkningen 

hviler derfor på lovtekst, forarbeider, det som foreligger av rettspraksis og CPTs 

anbefalinger og kritikk. Det foreligger pr. i dag bare fem Høyesterettskjennelser som 

direkte behandler isolasjonsbestemmelsene. Fra lagmannsretten er det foreløpige antall 

avgjørelser seks.  

 

I henhold til bestemmelsene er det er bare anledning til å isolere de som allerede fyller 

vilkårene for pågripelse og fengsling. Det første grunnvilkåret er at det må foreligge 

"skjellig grunn mistenkes", jf. strpl. § 171(1). Det er lang og sikker rettspraksis som sier 

vilkår er oppfylt ved sannsynlighetsovervekt.21 Dette innebærer at vilkåret er oppfylt 

dersom der er mer sannsynlig at mistenkte har begått handlingen, enn det motsatte.  

 

For det andre må ett av de alternative vilkårene etter strpl. § 171 foreligge. Her er det 

fire grunnlag for fengsling når en person er mistenkt for handling som kan medføre 

høyere straff enn seks måneders fengsel: 

 

Det er for det første når det er grunn til å frykte at mistenkte vil unndra seg forfølgning 

eller fullbyrding av straff eller andre forholdsregler, jf nr 1. "[G]runn til å frykte" er ikke 

en spesielt streng sannsynlighetsvurdering. Juridisk teori hevder det ikke trenger være 

sannsynlighetsovervekt for at vilkåret er oppfylt. Videre kan en varetektsfengsles når 

det er "nærliggende fare for at han vil forspille bevis i saken", jf nr 2. Se om kravet til 

nærliggende fare for bevisforspillelse under pkt 3.3.1. For det tredje kan en person 

varetektsfengsles når det "antas påkrevd for å hindre at han på ny begår en straffbar 

handling som kan medføre høyere straff enn seks måneders fengsel", jf nr 3. I følge 

forarbeidene er sannsynlighetskravet her strengere enn nr 1 og nr 2. Til slutt kan en 

mistenkt varetektsfengsles "av grunner som finnes fyldestgjørende", jf. samme 

bestemmelse nr. 4. Denne bestemmelsen er lite praktisk, men tanken er at de som vil 

komme i  gang med soningen eller komme seg vekk fra det kriminelle miljøet, kan 

kreve fengsling.  

 
21 Grunnleggende dom Rt. 1993 s. 1302. 
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For delvis isolasjon er det ikke noe krav til fengslingsgrunnene for om isolasjon kan 

besluttes. Fullstendig isolasjon  kan derimot bare besluttes dersom fengslingsgrunnen er 

"nærliggende fare for bevisforspillelse", jf. strpl. § 186a(1), første setning. Hvorfor 

lovgiver har bestemt dette skillet forklares ikke i forarbeidene. Praktisk sett er det i de 

tilfellene siktede er varetektsfengslet etter strpl. § 171 nr. 2 hvor spørsmålet om både 

delvis- og fullstendig isolasjon kommer opp. Det er i de tilfellene hvor varetekt i seg 

selv ikke er tilstrekkelig for å hindre bevisforspillelse at vurderingen av isolasjon  

foretas. Slik sett er det ingen grunn til å skille mellom fengslingsgrunnene for de 

respektive isolasjonsformene. 

 

5.3 Delvis isolasjon 

Delvis isolasjon er som nevnt mindre inngripende enn fullstendig isolasjon. I praksis 

kan denne formen for isolasjon omfatte alt fra isolasjon overfor alle innsatte unntatt en, 

til isolasjon bare overfor en bestemt medinnsatt. 

 

CPTs anbefaling om at isolasjon bare skal brukes i de tilfellene det er helt nødvendig av 

hensyn til etterforskningen, synes i hovedsak å gjelde for fullstendig isolasjon. Det er 

denne isolasjonsformen komiteen har konsentrert seg om. Således legger ikke denne 

føringen noen klare begrensninger for delvis isolasjon. Det er imidlertid grunn til å anta 

at i de tilfeller der den delvise isolasjonen i realiteten nærmer seg  fullstendig isolasjon, 

vil CPTs anbefalinger også gjøre seg gjeldende. 

 

De spesielle vilkårene for delvis isolasjon er "hensynet til etterforskningen" og 

"utelukkes fra samvær med bestemte andre innsatte". 

 

5.3.1 "hensynet til etterforskningen" 

Strpl. § 186(2) første setning sier det er hensynet til etterforskningen i saken som har 

betydning for om restriksjoner kan bli bestemt. Språklig innebærer dette at delvis 

isolasjon ikke kan begrunnes i etterforskningen i en annen sak. Men der to eller flere 

personer er mistenkt for å ha medvirket i samme lovbrudd, kan isolasjon begrunnes i 

samme sak for alle mistenkte. Det er denne typen av saker bestemmelsen er ment å 

omfatte. 
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Delvis isolasjon er det mest inngripende tvangsmiddelet etter § 186(2). Det følger av 

prinsippet om bruk av tvangsmidler at man skal benytte det minst tyngende 

tvangsmiddelet som kan brukes for å oppnå formålet. Derfor må mindre inngripende 

restriksjonssurrogater alltid vurderes før isolasjon besluttes. Dette innebærer at der brev- 

og besøksforbud/kontroll er tilstrekkelig for å hindre bevisforspillelse, skal en ikke i 

tillegg benytte isolasjon. 

 

Vilkåret "hensynet til etterforskningen" er en vid formulering for å begrunne delvis 

isolasjon. Bestemmelsen må imidlertid sees i sammenheng med formålet med isolasjon, 

nemlig å hindre bevisforspillelse. Slik sett er det bare etterforskningens følsomhet 

overfor unndragelse eller tilpasning av bevis som kan begrunne isolasjon av mistenkte. I 

forarbeidene22 er mangelen på klare og strenge vilkår for å ilegge delvis isolasjon berørt. 

Det står der at delvis isolasjon skal overlates til rettens skjønn. Dette innebærer at det er 

forholdsmessighetsprinsippet i § 170a som setter begrensningene (se om dette i pkt. 

5.5.2) 

 

5.3.2 "utelukkes fra samvær med bestemte andre innsatte" 

En delvis isolasjon innebærer at den fengslede er avskåret fra kontakt med visse 

medinnsatte. Problemstillingen i det følgende er hvordan de personene en er avskåret fra 

å ha kontakt med skal angis, og om denne angivelsen kan besluttes av retten eller av 

påtalemyndigheten.  

 

I Rt 2002 s. 1392 la lagmannsretten til grunn at fengslede skulle nektes kontakt med 

"medinnsatte som ikke er underlagt brev- og besøksrestriksjoner". Denne vide og 

uspesifiserte krets av personer ble av Høyesterett ikke ansett å stride mot loven. I 

forarbeidene heter det at "den siktede skal kunne utelukkes fra samvær med bestemte 

andre innsatte (min utheving). Utgangspunktet er at disse andre må angis. Men i de 

tilfeller hvor det bare er aktuelt å la siktede ha samvær med en begrenset krets av 

personer vil det være tilstrekkelig å angi hvem dette er fremfor å angi hvem den siktede 

ikke skal ha samvær med".23 Etter dette er det ingen grunn til å navngi hvem siktede 

 
22 Ot.prp. nr 66 (2001-2002) s. 134 
23 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 134 annen spalte. 
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ikke skal ha kontakt med, forutsatt at de aktuelle medinnsatte kan identifiseres på annen 

måte. 

 

Ordlyden i § 186(2) trekker klart i retning av at det er de personer en ikke skal ha 

kontakt med som skal angis. Etter forarbeidene er det som nevnt også dette som er 

utgangspunktet. Denne negative angivelse av personer kan overlates til 

påtalemyndigheten, jf samme ledd, siste punktum. Videre følger det av forarbeidene24 at 

"i de tilfeller hvor det  bare er aktuelt å la den siktede ha samvær med en begrenset krets 

av personer, vil det være tilstrekkelig å angi hvem dette er fremfor å angi hvem den 

siktede ikke skal ha kontakt med (min utheving)". Spørsmålet er om denne positive 

angivelse av personer også gjelder for påtalemyndigheten.  

 

Etter ordlyden i § 186(2), 4. pkt. er det bare de personer den fengslede ikke skal ha 

kontakt med som kan overlates til påtalemyndigheten å bestemme. CPTs anbefalinger 

gikk blant annet ut på å skreddersy isolasjon i  de enkelte tilfellene. Der retten finner det 

vanskelig å avgjøre hvem siktede kan ha kontakt med, er det i tråd med 

Torturkomiteens anbefalinger å overlate dette spørsmålet til påtalemyndigheten. I 

motsatt fall blir alternativet ofte for retten å beslutte fullstendig isolasjon for å hindre 

bevisforspillelse.  

 

I Rettens Gang 2003 s. 542 behandler lagmannsretten problemstillingen over. Siktet 

etter strl. § 162 har sittet 12 uker fullstendig isolert. Fortsatt fullstendig isolasjon ble 

ikke akseptert av retten Derimot påla retten påtalemyndigheten å bestemme hvem den 

siktede kunne ha kontakt med i en delvis isolasjon. Etter en gjennomgang av 

forarbeidene, som er beskrevet over, ble det avgjørende for lagmannsrettens flertall at 

isolasjon i svært mange tilfeller vil være nødvendig å overlate til påtalemyndigheten å 

bestemme omfanget av, "og dersom dette ikke kan skje ved angivelse av hvem den 

fengslede skal ha fellesskap med, vil bevisforspillelse i en del tilfeller bare kunne 

hindres ved fullstendig isolasjon." Videre uttaler lagmannsretten at "fullstendig 

isolasjon er et meget sterkt inngrep overfor en siktet, og det samlede regelverk må 

tolkes slik at lempligere midler blir benyttet der dette er tilstrekkelig for formålet, jf. 

prinsippene i straffeprosessloven § 170a". Det bemerkes at kjennelsen ble avsagt med 

 
24 Ot.prp. 66 (2001-2002) s. 134 
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dissens. Mindretallet mente loven ikke åpnet for at retten bestemte en slik ordning, men 

at påtalemyndigheten kunne gjøre dette også dersom kjennelsen gikk ut på fullstendig 

isolasjon.  

 

Spørsmålet er foreløpig ikke behandlet av høyesterett. Men gode grunner taler for at 

løsningen blir som avgjort i lagmannsrettens kjennelse over. Løsningen der stemmer 

som sagt også med CPTs anbefalinger. Det følger av disse anbefalingene at spørsmålet 

om isolasjon skal avgjøres av retten.25 I tillegg fører dette til en redusert bruk av 

fullstendig isolasjon, noe som også har vært et viktig poeng for kontrollkomiteen. 

 

5.4 Fullstendig isolasjon 

Fullstendig isolasjon er et mye større inngrep overfor siktede enn delvis isolasjon. Dette 

kommer klart frem gjennom vilkårene for å beslutte denne type av isolasjon og den 

kritikk Norge har vært utsatt for gjennom CPTs inspeksjoner. Flere medisinske 

undersøkelser viser også at slik isolasjon kan resultere i alvorlig psykisk skade. Som 

tidligere nevnt innebærer denne formen for isolasjon at siktede er totalt avskåret for 

kontakt med alle medinnsatte.  

 

5.4.1 Vilkåret ”nærliggende fare"  

De spesielle vilkårene for å beslutte fullstendig isolasjon er at det foreligger 

"nærliggende fare" for å "forspille bevis i saken" og at det stilles "krav om bestemt 

tidsfrist".  

 

Når det gjelder vilkåret "nærliggende fare" følger det av forarbeidene at dette er å forstå 

på samme måte som § 171 nr. 2.26 Dette innebærer at rettskilder vedrørende denne 

bestemmelsen har betydning ved tolkningen av strpl. § 186a. 

 

Den språklige forståelsen av innholdet i ”nærliggende fare” er i det minste  

sannsynlighetsovervekt. Rent språklig er bestemmelsen å forstå slik at det må være stor 

sannsynlighet for at bevisforspillelse vil skje, dersom mistenkte ikke holdes isolert. 

 
25 CPT-rapport av 1997 pkt. 36 
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Uttrykket ”nærliggende fare” er også benyttet i § 171, 2). Etter systematikken i denne 

bestemmelsen ligger ”nærliggende fare” et sted mellom ”grunn til å frykte” (nr. 1) og 

”antas påkrevd” (nr.2), dette følger også av forarbeidene til § 171. Det er sikker tolkning 

at kravet til sannsynlighet etter § 171(1), nr 2 er sannsynlighetsovervekt.27 Hensynet til 

ensartet tolkning trekker i retning av å tolke § 186a likedan.   

 

Trolig kan fare-kravet avstemmes noe opp mot hvilke bevis mistenkte har mulighet til å 

ødelegge.28 Er det snakk om helt sentrale bevis, bør det slakkes noe på kravet. Og 

motsatt bør kravet skjerpes dersom det er helt perifere bevis mistenkte har mulighet til å 

påvirke. Dette innebærer at kravet til sannsynlighetsovervekt i konkrete tilfeller kan 

variere noe. Formålet med å isolere er å ivareta etterforskningshensyn. Hvis de bevis 

siktede har mulighet til å påvirke ikke har avgjørende betydning for etterforskningen, 

taler gode grunner for at isolasjon ikke kan besluttes. Dersom det er sentrale vitner eller 

spor i saken som siktede kan påvirke, kan det tale for isolasjon selv om siktedes 

mulighet til å påvirke dem ikke er så stor. Forarbeidene sier ikke noe om dette og 

spørsmålet har heller ikke direkte vært forelagt en domstol. 

 

Rt. 2002 s. 1375 kan sies å berøre en side av fare-kravet. Saken gjaldt omsetning av 

illegal sprit som viste seg å inneholde metanol. Lagmannsretten mente 

sannsynlighetskravet ikke var oppfylt slik at isolasjon ikke kunne kreves og begrunnet 

dette slik: "For at isolasjon skal kunne ilegges, må det være en helt annen risiko (min 

uthevning) for at andre innsatte har interesse i å bidra til bevisforspillelse i denne saken 

enn i saker flest. Lagmannsretten finner det lite sannsynlig at medinnsatte er involvert i 

samme sak, slik at de av den grunn kan ha interesse i bevisforspillelse. Når det gjelder 

illegal omsetning av sprit som inneholder metanol, vil det være sannsynlig at de aller 

fleste som ikke selv er involvert, vil bidra til å oppklare saken, fremfor å forspille 

bevis." 

 

 
26 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 135 
27 Rt. 1993 s. 1302. Slik også i Ot.prp.nr.66 (2001-2002) s. 135 første spalte. 
28 Slik også Jo Hov Rettergang, bind 2 
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Begrunnelsen, "helt annen risiko", kan forstås slik at lagmannsretten er inne på fare-

kravet, men at dette ikke kom klart nok frem for Høyesterett. Resultatet blir at 

lagmannsretten ikke får medhold av Høyesterett. 

 

Spørsmålet i det følgende er hvordan retten kan komme til at det foreligger 

bevisforspillelsesfare. Må det konkrete omstendigheter til for at vilkåret om 

bevisforspillelsesfare skal være oppfylt eller holder det med generell frykt for 

bevisforspillelse? Loven sier ikke noe direkte om dette, men "nærliggende fare" i § 186a 

trekker i retning av at det er en konkret vurdering som skal legges til grunn. 

 

Det danske lovforslaget behandler spørsmålet. Dette er i sin helhet referert i de norske 

forarbeidene hvor det står "det kræves endvidere, at denne begrunnede frykt skal kunne 

angives med henvisning til konkrete omstændigheter i den enkelte sag og ikke blot ved 

en mere generel henvisning til, at der er sket varetektsfængsling som følge af en 

antakelse af, at sigtede uberettiget vil vanskeliggøre forfølgningen i sagen". Det 

fremkommer ingen innvendinger mot dette synet i de norske forarbeidene. Siden de 

norske forarbeidene gjengir uttalelsene, er det god grunn til å la det samme gjelde etter 

de norske reglene. 

 

Dette må for det første innebære at isolasjon ikke kan begrunnes i bevisforspillelsesfare 

der det er stor usikkerhet knyttet til om siktede har gjennomført lovbruddet alene eller 

ikke. For det andre, må forarbeidene forstås slik at der det er sikkert at det er mer enn en 

gjerningsmann, men hvor en eller flere er på frifot, ikke er tilstrekkelig alene for å 

beslutte isolasjon overfor den som er pågrepet. Bevisforspillelsesfaren må i disse 

tilfellene knyttes opp mot andre forhold i saken som gjør at faren for bevisforspillelse er 

nærliggende. For eks. at siktede og medimpliserte er filmet, men uten at medimpliserte 

kan identifiseres og hvor siktede ikke vil oppgi hvem disse er. I en slik situasjon, hvor 

siktede vil verne om sine medhjelpere, er god grunn til å anta at han vil forspille bevis 

dersom han får muligheten. 

 

Fullstendig isolasjon ble nektet av lagmannsretten i RG 2003 s. 622. Saken gjaldt 

omfattende omsetning av hasj hvor det var stor grunn til å tro at fengslede hadde 

medhjelper. Siktede var heller ikke villig til å forklare seg for politiet. Retten mente 

fullstendig isolasjon "bare bør anvendes når det anses strengt nødvendig for å oppnå 
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formålet med fengslingen, altså å hindre bevisforspillelse". Delvis isolasjon mente 

retten derimot at det var grunnlag for. Det virker som fullstendig isolasjon ble avslått 

fordi det ikke forelå klare nok bevis for at det var flere enn én involvert i saken. 

 

Hvor konkret  retten må være i sin begrunnelse for at det foreligger fare for 

bevisforspillelse, finnes det visse holdepunkter for i forarbeidene. 

 

Det er særlig i saker med flere involverte det kan være fare for bevisforspillelse. Det 

typiske er tilpasning av forklaringer eller påvirkning av vitner. Denne formen for 

bevisforspillelse gjennomføres enkelt der de siktede i samme sak oppholder seg i 

samme fengsel slik at de kan kommunisere fritt. At det kan legges vekt på dette 

argumentet under begrunnelsen er det holdepunkter for i de danske forarbeidene. Av 

disse forarbeidene kommer det frem at det særlig er tre situasjoner hvor det er aktuelt å 

anvende isolasjon. Utdrag fra de danske forarbeidene er her gjengitt i de norske. Heller 

ikke her kommer det frem noen uenighet fra norsk hold. Det fremkommer at isolasjon er 

tenkt brukt i tilfeller der det er "to eller flere sigdede, der alle er varetægtsfengslede..." 

eller der det er "to eller flere mulige gjerningsmænd, hvor en eller flere af disse er på 

frifod, og hvor en eller flere sigdede er varetægtsfængslede" eller der det er risiko for at 

"den eller de varetægtsfængslede gjennom andre indsatte vil påvirke vidner og andre 

ved overtalelse til at give urigtige oplysninger, fortie oplysninger eller fjerne spor, 

herunder koster".29

 

Dersom mistenkte i tidligere saker har benyttet seg av trusler eller annet for å påvirke 

vitner eller medsiktede, er det en konkret omstendighet som kan ha betydning for 

vurderingen.. I de danske forarbeidene kommer det frem at det kan vektlegges om det 

tidligere er gjort forsøk på bevisforspillelse. Når det gjelder påvirkning av vitner sier 

forarbeidene "[f]ormodningen om, at sådanne midler vil blive taget i brug, kan f.eks. 

bygge på, at sigtede tidligere har forsøgt at true vidner, eller på den omstændighed, at 

vidner står i et særlig afhængighedsforhold til sigtede i sagen". 

 

En annen omstendighet som ofte kommer inn i begrunnelsen for isolasjon er om siktede 

eller medsiktede har avgitt fullstendig forklaring for politiet. Også hvilken lit retten 

 
29  Ot.prp. nr. 66 (2002-2002) s. 45 
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legger på forklaringen kan bli en del av den konkrete begrunnelsen. Dersom siktede har 

avgitt en troverdig forklaring er det ikke lenger like stor fare for bevisforspillelse hva 

gjelder denne siktede (om fare for bevisforspillelse overfor medsiktet, se kap 5.4.2). På 

den annen side kan en beslutning om isolasjon på grunn av manglende forklaring, 

komme på kant med  CPTs kritikk om å bruke trussel om isolasjon for å presse frem 

samarbeid med politiet. Særlig dersom de øvrige argumentene i kjennelsen ikke i seg 

selv er avgjørende for spørsmålet om isolasjon. 

 

5.4.2 Vilkåret om bevisforspillelse 

Ordlyden i strpl. § 186a trekker i retning av å omfatte et hvilket som helst bevis. Det må 

imidlertid være et bevis som er av betydning i den aktuelle sak. Om et bevis i en sak kan 

føre til isolasjon av en mistenkt i en annen sak sier bestemmelsen ikke noe om. Men 

ordet "saken" trekker sterkt i retning av at det bare er i den saken den mistenkte sitter i 

varetekt for hvor bestemmelsen kan brukes for å beslutte isolasjon. Forarbeider eller 

rettspraksis sier ikke noe om dette.  

 

Det følger av rettspraksis30 at tilpasning av egen forklaring under saken, til de bevis som 

foreligger, ikke er bevisforspillelse. Det er alminnelig antatt at dette har en almen 

gyldighet. 

 

Et lignende spørsmål angående bevisforspillelse ble behandlet av lagmannsretten, 

publisert 2004-08-12. Problemstillingen var om det kunne foreligge bevisforspillelse 

etter at politietterforskning er avsluttet. Saken omhandlet forsøk på innførsel av et stort 

kvantum narkotika. Straffesaken mot siktede og medsiktede var ferdig etterforsket. De 

nødvendige bevis for å avgjøre spørsmålet om tiltale var sikret. Påtalemyndigheten 

mente det var fare for at siktede kunne kontakte medsiktet for å påvirke han og dermed 

forspille bevis i saken. Lagmannsretten sa seg ikke enig i dette da siktede og medsiktede 

hadde hatt utstrakt kontakt i lengre periode og at bevisforspillelse allerede kunne ha 

skjedd. I tillegg hadde påtalemyndighetene allerede sikret seg flere bevis i saken.  

 

 
30 Rt 1996 s. 1089 
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Denne løsningen stemmer godt overens med Rt 2000 s. 252 hvor retten sier det ikke 

foreligger bevisforspillelsesfare "dersom den nødvendige bevissikring har funnet sted, 

for eksempel gjennom ransakning og beslag, åstedsgransking og avhør". Dette 

innebærer at dersom politiet har sikret seg de nødvendige bevis for å ta ut titale så kan 

ikke lenger vilkåret "fare for bevisforspillelse" foreligge. Denne løsningen sammenfaller 

også godt med løsningen i Rt. 1996 s. 1089 som sier at tilpasning av egen forklaring til 

de bevis som foreligger ikke er bevisforspillelse. 

 

Umiddelbart kan bestemmelsen  i strpl. § 186a forstås å bare omfatte forspillelse av 

bevis som knytter seg til siktede selv.  Det er også denne situasjonen bestemmelsen 

hovedsaklig er ment å regulere. I NOU 1980:28 s. 47-48 ble det, i forhold til 

varetektsreglene, drøftet om det burde være adgang til å varetektsfengsle for å hindre 

bevisforspillelse overfor medskyldige. En kan for eks. tenke seg en omfattende 

narkotikasak hvor mistenkte har gitt tilståelse for sin del, men det er mistanke om at han 

prøver å dekker over for andre medimpliserte. I forhold til reglene om varetekt ble 

løsningen at tungtveiende etterforskningshensyn til tider kan tale for at man bør kunne 

varetektsfengsle på grunn av bevisforspillelse i sak mot andre. Spørsmålet i det følgende 

er om dette også bør gjelde for isolasjonsreglene.  

 

Problemstillingen kan anses løst i loven. Bestemmelsene lyder på dette punkt, "forspille 

bevis i saken", jf. § 186a(1). Det er jo i samme sak det foregår bevisforspillelse. Slik sett 

er det ikke noe i veien for å isolere siktede på bakgrunn av bevisforspillelse overfor 

medsiktede. Forarbeidene berører ikke problemstillingen i større grad enn at de sier 

"'[n]ærliggende fare' skal forstås på samme måte som i § 171 første ledd nr. 2"31.  

 

I Ot.prp. nr. 53 (1983-1984) s. 26-28 behandles NOUs problemstilling som er referert 

over. Justisdepartementet skriver at det er behov for å opprettholde fengslingsadgangen 

overfor medskyldige "ved organisert kriminalitet eller hvor siktede befinner seg i et 

avhengighetsforhold til andre". Videre kommer det "bør kreves adskillig før slik 

fengsling finner sted" og at slik fengsling har innvirkning på kravet til begrunnelse. På 

dette punkt må forarbeidene forstås slik at det kreves en mer utførlig begrunnelse ved 

isolasjon i forhold til medsiktet enn der isolasjon grunnes i egne forhold. Dette synet 

 
31 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 135. 
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styrkes av Innst.O. nr. 72 (1984-1985) som sier bevisforspillelsesfaren må vurderes 

ekstra grundig der dette gjelder i forhold til en medskyldig. 

 

Spørsmålet i forbindelse med isolasjon, er så langt ikke forelagt retten, bortsett fra i 

kjennelser fra Oslo tingrett  (se om dette under pkt. 6.1.3). Et argument mot at loven 

hjemler denne løsningen er at det i praksis kan resultere i isolasjon av vitner. Men et 

slikt resultat må drøftets under forholdsmessighetsvurderingen, hvor det skal svært mye 

til for at det blir stående. Er lovbruddet alvorlig nok kan det allikevel tale for slik 

isolasjon. Men etter føringene i forarbeidene til strpl. § 171 nr. 2 må det begrenses til å 

omfatte organisert kriminalitet eller der siktede står i et avhengighetsforhold til andre 

involverte i saken.  

 

Det kommer ikke frem i noen av CPTs rapporter hvilket syn komiteen har på den 

aktuelle problemstillingen. Høyst sannsynlig fordi de ikke kjenner til denne adgangen 

for isoalsjon. Det er imidlertid god grunn til å tro at CPT stiller seg kritisk til denne 

formen for isolasjon. Særlig fordi komiteens anbefalinger blant annet inneholdt krav om 

lovfesting av strenge vilkår for isolasjon. På denne bakgrunn er det grunn til å kreve 

svært gode grunner til å isolere siktede på grunn av bevisforspillelsesfare overfor 

medsiktet. 

 

Den språklige forståelsen av å ”forspille” er å ødelegge. Slik sett omfatter bestemmelsen 

enhver form for tilintetgjøring og utslettelse av bevis. Rent språklig er det vanskelig å få 

bestemmelsen til å omfatte mindre justeringer av bevis. Det er allikevel alminnelig 

antatt at enhver form tilpasning og justering av bevis omfattes. Men hvor sentrale bevis 

siktede har mulighet for å ødelegge kan, som sagt, få betydning for vurderingen, jf. 

punkt 5.4.1. 

 

”[V]il forspille” kan videre forstås slik at det kreves en reell mulighet til å kunne endre 

bevisene og at det er sannsynlig at mistenkte vil prøve å benytte denne anledningen. At 

mistenkte vil forsøke, men ikke kommer til å lykkes, kan derfor ikke være nok. I 

henhold til rettspraksis er det også å forstå slik.32

 
32 Rt. 1999 s. 1027 
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5.4.3 Vilkåret ”krav om bestemt tidsfrist” 

Når det gjelder fullstendig isolasjon er det et vilkår at kjennelsen inneholder en tidsfrist 

for hvor lenge fengslede skal være underlagt restriksjoner, jf. § 186a(2). Utgangspunktet 

er at isolasjon ikke skal overskride 2 uker. Etter forarbeidene er det ikke meningen at 

lengstefristen på to uker automatisk skal gjelde ved isolasjon. Det kommer klart frem at 

dette er en maksimumsgrense, og at kortere frist skal benyttes der det er 

formålstjenelig.33 Videre fremkommer det at fristen ved isolasjon "...skal fastsettes etter 

en konkret vurdering i det enkelte tilfellet." Dersom vilkårene foreligger kan isolasjon 

forlenges inntil to uker av gangen, eller i spesielle tilfeller, inntil fire uker av gangen. 

Vilkårene er da "etterforskningens art eller andre særlige omstendigheter tilsier at 

fornyet prøving etter 2 uker vil være uten betydning" og "siktede er fylt 18 år".  

 

Vilkåret "etterforskningens art" er trolig ment brukt ved lang og komplisert 

etterforskning, hvor det er klart at etterforskningen ikke kommer særlig langt på to uker. 

Men også andre forhold kan begrunne lengre isolasjon, jf. "særlige omstendigheter". 

Hva som ligger i dette følger ikke av loven eller forarbeider, men også her tilsier 

formålet med bestemmelsen at det er forhold i etterforskningen som kan begrunne 

isolasjon.  

 

5.4.3.1 "6 uker for forbrytelser inntil 6 års fengsel" 

Strpl. § 186a(3) a) hjemler 6 uker isolasjon for forbrytelser som kan straffes med inntil 

6 års fengsel. Det er to kumulative vilkår for å overskride denne grensen på 6 uker. For 

det første må det foreligge "flere straffbare handlinger som samlet kan føre til en straff 

av mer enn 6 års fengsel". For det andre er det krav om "tungtveiende hensyn". Det 

første vilkåret er i forarbeidene begrunnet med at det er mer tidkrevende å etterforske 

flere lovbrudd.  

 

Hva innebærer "tungtveiende hensyn"? 

Vilkåret indikerer at det skal svært mye til for å isolerer utover 6 uker. Den eneste 

føringene som kommer frem av forarbeidene er at dette er en snever unntaksregel. Fra 

Europarådets Torturkomité har det vært krav om innføring av maksimumsgrenser ved 

 
33 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 135 
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isolasjon. I de danske forarbeidene heter det at "[d]et må også indgå i overvejelserne, at 

der i FN's Torturkomites anbefalinger bl.a. indgår en opfordring til at sikre, at isolation 

kun anvendes under særlige omstændigheder og undergives en nøje regulering bl.a. med 

hensyn til maksimal varighed, og at Europarådets Torturkomite opfordrer Danmark til 

at overveje indførelsen af en absolutt grænse for den tidsmæssige udstrækning af 

anbringelser i isolation."  

 

Denne anbefalingen fikk ikke gehør i det danske lovforslaget. Den danske lovendringen 

inneholder en ikke-ufravikelig maksimumsgrense på 4 måneder. Heller ikke Norge har 

på dette punkt tatt kritikken til etterretning. Men kontrollkomiteenes synspunkt og 

vilkåret i bestemmelsen selv trekker i retning av at det skal svært meget til for at 

vilkåret er oppfylt. 

 

5.4.3.2 "12 uker for forbrytelser over 6 års fengsel" 

Av § 186a(4) b) kommer det frem at siktede kan bli ilagt 12 uker fullstendig isolasjon 

for forbrytelse som kan medføre over 6 års fengsel. Vilkårene for å overskride denne 

grensen er "tungtveiende hensyn". Det er logisk at det skal mer tungtveiende hensyn til 

her enn etter litra a). Av forarbeidene kommer det frem at departementet understreker at 

dette er en snever unntaksregel særlig der det er nødvendig med etterforskning i 

utlandet.34  

 

Det foreligger foreløpig to saker hvor det er besluttet isolasjon ut over 12 uker. Begge 

sakene dreier seg om et alvorlig ran i Stavanger hvor en polititjenestemann ble skutt og 

drept.  

 

I første sak, LG-2004-42591, begrunner Gulating lagmannsrett isolasjon ut over 12 

uker, uten nærmere angivelse av dato. Siktede har allerede sittet nærmere fem måneder i 

fullstendig isolasjon og "føler at han utvikler tvangstanker". Det er sakens "alvor og 

omfang", med "grenseoverskridende kriminalitet med antatt tilknytning til 

internasjonale forbrytermiljøer" som gjør at lagmannsretten mener saken ligger i 

kjerneområdet for § 186a.  

 
34 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 54, første spalte. 
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Vilkåret "tungtveiende hensyn" anses oppfylt av lagmannsretten fordi etterforskning 

fortsatt pågår for fullt, en ny person er varetektsfengslet, tre involverte er fortsatt  

etterlyst og at siktede har fått uklausulert adgang til dokumentene i saken. Beslutningen 

anses forholdsmessig med begrunnelse at siktede nå har fått oppfølging av psykolog i 

fengselet. 

 

I den andre saken, LG-2004-33360, har siktede allerede sittet over 12 uker fullstendig 

isolert. Han er ikke villig til å avgi forklaring for politi eller domstolen. Begrunnelsen 

for isolasjon ut over 12 uker er at siktede er mistenkt for å ha begått alvorlig kriminalitet 

hvor strafferammen er 21 års fengsel. Også her mener retten saken ligger i 

kjerneområdet for anvendelsen av § 186a, litra b). Videre uttaler retten at det foreligger 

sterke økonomiske interesser med flere impliserte, utfordringer ved etterforskning i 

utlandet og at det er sterk grunn til å anta at de impliserte vil gå langt for å hindre 

oppklaring av saken. 

 

Når det gjelder personer under 18 år er det en absolutt lengstetid på isolasjon i 8 uker. 

På dette punkt følger lovgivningen opp de anbefalinger som er kommet fra CPT. 

 

Dersom vilkårene foreligger kan en varetektsfange i prinsippet sitte isolert over svært 

lang tid. Loven setter ikke en absolutt grense for isolasjonens lengde. Det som i så fall 

kan sette en endelig stopper for isolasjon er om det er forholdsmessig å isolere over så 

lang periode. I tillegg vil kravet til begrunnelse øke jo lenger en har sittet isolert (se om 

dette i pkt. 5.5.1). Muligheten for flere år i fullstendig isolasjon er kanskje ikke så 

praktisk, men det kan tenkes, særlig i omfattende terror-saker. At lovgiver ikke setter en 

absolutt grense for isolasjonens varighet er stikk istrid med de anbefalinger CPT har 

kommet med.  

 

5.5 Fellesvilkår (de generelle vilkårene) 

Dette er som nevnt vilkår som gjelder ved beslutning om både fullstendig- og delvis 

isolasjon. 
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5.5.1 Krav til begrunnelse i kjennelsen 

I forvaltningsretten gjelder det et generelt prinsipp om at kravet til å begrunne vedtaket 

øker i tråd med hvor inngripende vedtaket er. Når det gjelder isolasjon er det derfor god 

grunn til å kreve mer utførlig begrunnelse ved fullstendig isolasjon enn ved delvis 

isolasjon. Det samme gjør seg gjeldende dersom isolasjonen varer over lengre tid. Det 

er derfor god grunn til å kreve mer utførlig begrunnelse ved gjentatte 

fengslingsforlengelser, dersom innholdet i restriksjonene ikke myknes opp. Dette synet 

støttes også av prinsippet om at tvangsmiddelet skal være forholdsmessig. 

 

Etter strpl. § 52(1) følger det at "kjennelser skal ha grunner". Bestemmelsen viser ikke 

til strpl. § 40 som sier domsgrunnene "bestemt og utømmende" skal angi det 

saksforhold retten bygger sin avgjørelse på. Den alminnelige forståelsen av 

bestemmelsen er at det kreves mindre hva gjelder begrunnelsen i en kjennelse enn i en 

dom.  

 

Krav til begrunnelse av isolasjon følger av § 186(3), første setning. Bestemmelsen sier 

kjennelsen skal forklare hvordan etterforskningen blir skadelidende dersom mistenkte 

ikke isoleres. Kravet til innhold i kjennelsen må også sees på bakgrunn av den kritikk 

Norge var utsatt for av Torturovervåkningskomiteen. Komiteen anbefalte i 1997-

rapporten at domstolene skulle nøye granske "enhver anmodning om påleggelse av 

restriksjoner".35 Dette kommer også klart til uttrykk i de danske forarbeidene hvor det 

står at isolasjon skal begrunnes i konkrete omstendigheter36.  

 

Ved å kreve begrunnelse oppnås to ting. For det første at retten må tenke seg grundig 

om før isolasjon besluttes. Her må retten ta med i vurderingen alle forhold på siktedes 

side og alle forhold på etterforskningens side. For det andre at det er mulig å etterprøve 

et isolasjonsvedtak. Strengere krav til begrunnelse gjør det lettere for en høyere 

rettsinstans å prøve om vedtaket er lovlig. 

 

Når det gjelder krav til begrunnelse, var Rt 2002 s. 1400, første sak ut etter 

lovendringen. Saken gjaldt fullstendig isolering av fengslede i en alvorlig narkotikasak. 

 
35 CTP-rapport av 1997 kap. B pkt. 36 
36 Ot.prp. nr. 66, pkt. 4.6.4 spalte 2 
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Siktede mente begrunnelsen for isolasjon ikke var tilstrekkelig. Siktede og medsiktet ble 

varetektsfengslet og ingen av de ville forklare seg før de ble forelagt politiets 

begrunnelse for arrestasjonen. Lagmannsrettens begrunnelse for fullstendig isolasjon 

var at "det er viktig at de siktede ikke gis anledning til å samordne sine forklaringer" og 

at "etterforskningen er i sin innledende fase" og videre "sakens alvorlige karakter". 

Lagmannsretten sier også at på det nåværende tidspunkt er restriksjonssurrogater ikke  

tilstrekkelig for å for å hindre bevisforspillelse.  

 

Etter Høyesteretts syn var ikke dette en utilstrekkelig begrunnelse og fullstendig 

isolasjon ble opprettholdt. Det er grunn til å tro at det hadde stor betydning for 

Høyesterett at det var mer enn en siktet i saken. 

 

Rt 2001 s. 121 er et eksempel på en begrunnelse som Høyesterett mente var for knapp. 

Saken gjaldt brev og besøksrestriksjoner etter § 186(2), dvs. før lovfestingen av 

isolasjon. Dommen har allikevel relevans da kravet til begrunnelse er ennå klarere etter 

innføringen av de nye bestemmelsene. En siktet i en voldtektssak hadde sittet under 

brev- og besøksrestriksjoner (fullstendig isolert) i over to måneder. Lagmannsrettens 

begrunnelse for restriksjonene var at "det finnes påkrevet at han undergis brev- og 

besøkskontroll, jf. strpl § 186 annet ledd". Høyesterett sier denne begrunnelsen er 

utilstrekkelig. Videre sier Høyesterett at  "en begrunnelse synes særlig påkrevd når 

hensyn tas til at siktede er under 18 år, har sittet to måneder i varetekt med restriksjoner, 

og at det foreligger illevarslende opplysninger om hans mentale helse". 

Isolasjonsvedtaket ble dermed opphevet. 

 

Også  Rt 2000 s. 1517 gjelder brev- og besøkskontroll før lovendringen. Siktede var 

varetektsfengslet i to måneder med restriksjoner og siktet for drap. Lagmannsretten 

begrunnet restriksjonene med "[h]ensett til fengslingsgrunnlaget finnes restriksjoner i 

form av brev- og besøkskontroll nødvendig". Høyesterett mente dette ikke var 

begrunnelse god nok, selv om siktelsen gjelder et særdeles alvorlig forhold. 

Restriksjonene ble dermed opphevet. Med de økte krav til begrunnelse som gjelder i 

dag er det god grunn til å tro dette fortsatt gjelder. 

 

Av de kjennelsene Høyesterett eller lagmannsretten har avsagt etter lovfestingen er det 

visse momenter som går igjen i begrunnelsen for isolasjon. Det er for det første den 



 

 37 

                                                

straffbare handlingens alvorlighetsgrad. Jo alvorligere og mer samfunnsskadelig 

handlingen er, jo lettere er det å bli utsatt for et isolasjonsvedtak. Typiske lovbrudd hvor 

isolasjon er bestemt er alvorlige narkotikaforbrytelser, omfattende spritsmugling hvor 

det også var metanolfunn og drap. Det finnes ikke noen saker om isolasjon hvor 

lovbruddets alvorlighetsgrad ikke brukes som argument for isolasjon.  

 

Det følger ikke eksplisitt av lovbestemmelsene om isolasjon at retten kan legge vekt på 

hvor alvorlig lovbrudd som er begått. Strpl. § 186a(3) viser allikevel at isolasjonens 

lengde kan besluttes for lengre tid avhengig av strafferammen til det aktuelle 

lovbruddet. Dette kan gi indikasjoner på at det er grunn til å legge vekt på lovbruddets 

alvorlighetsgrad generelt. I forarbeidene sies det om dette "jo mer alvorlig kriminalitet 

det dreier seg om, jo tyngre veier hensynet til etterforskningen."37 Prinsippet om 

forholdsmessighet mellom tvangsinngrepet og den straffbare handling støtter også dette 

synet. 

 

Et annet moment som også går igjen i begrunnelsene ved isolasjon, er hvor langt 

politiets etterforskning er kommet. Er etterforskningen helt på begynnerstadiet, skal det 

mindre til for å beslutte isolasjon av siktede enn om etterforskningen er kommet et godt 

stykke på vei. Der politiet har sikret seg de viktigste bevisene er det etter rettspraksis 

ikke lenger grunn til å isolere.  

 

At etterforskningens følsomhet overfor bevisforspillelse er et relevant og tungt 

argument under begrunnelsen følger direkte av strpl. § 186(2), første setning "hensynet 

til etterforskningen" og strpl. § 186(3) "[k]jennelsen skal angi på hvilken måte 

etterforskningen vil bli skadelidende...".  

 

Begrunnelsen må også inneholde en vurdering av om andre, mindre inngripende, 

restriksjoner kan hindre bevisforspillelse. Dersom bevisforspillelse kan hindres på 

annen måte, for eks. gjennom vanlig varetektsfengsling eller brev- og 

besøksforbud/kontroll, er isolasjonen ikke lovlig.  

 

 
37  Ot.prp nr. 66 (2001-2002) pkt. 4.6.2 spalte to 
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5.5.2 Forholdsmessighetsvurderingen 

Dette grunnprinsippet gjelder ved beslutning av ethvert tvangsmiddel og ble i generell 

form lovfestet først i jan 2000, jf. strpl. § 170a. Før denne tid gjaldt det på ulovfestet 

grunnlag. Kravet om forholdsmessighet gjelder både når inngrepet skal iverksettes og så 

lenge det  opprettholdes. Vurderingstemaet er om tvangsinngrepets art står i forhold til 

omstendighetene i saken. Om inngrepet er forholdsmessig må vurderes konkret, hvor en 

rekke faktorer kan tillegges vekt. Sagt på en annen måte skal, tvangsmiddelet etter et 

helhetsinntrykk av saken, ikke virke unødvendig. 

 

Kravet om forholdsmessighet er eksplisitt uttalt også i isolasjonsbestemmelsene, jf. § 

186(3), siste setning, smh § 186a(5). Men dette medfører ikke at 

forholdsmessighetsvurderingen ved isolasjon skiller seg fra andre tvangsmidler. I følge 

forarbeidene er det ikke meningen at isolasjon skal vurderes annerledes enn andre 

tvangsmidler selv om prinsippet er kommet til uttrykk også i isolasjonsbestemmelsene, 

men at restriksjoner under isolasjoner er et så inngripende vedtak at det er grunn til å 

gjenta kravet.38 Tanken er vel bare å bevisstgjøre retten om at 

forholdsmessighetsvurderingen gjelder både for spørsmålet om varetekt og spørsmålet 

om å ilegge restriksjoner. 

 

Det nærmere innhold i prinsippet er trukket opp i juridisk teori og rettspraksis. Det 

forligger lite rettskilder om forholdsmessighet ved isolasjon, men mye om 

forholdsmessighet ved bruk av andre tvangsmidler. De momentene som juridisk teori og 

rettspraksis behandler kan imidlertid ha relevans ved beslutning om ethvert 

tvangsmiddel. Særlig bør dette gjelde isolasjon, som er et av de mest inngripende 

tvangsmidlene vi har i norsk rett. 

 

Utgangspunktet for forholdsmessigheten er en vurdering av ”sakens art” og ”forholdene 

ellers”, jf. § 186(3). Denne ordlyden er svært vid og språklig er det vanskelig å trekke 

opp mer konkrete rammer enn at det er den straffbare handlingens karakter og en rekke 

andre faktorer som skal med i vurderingen. 

 

 
38 Ot.prp. nr 81 (1999-2000) s. 27 avsnitt 4.3.5. 
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Når det gjelder "sakens art" er den mest nærliggende tolkning å forstå dette som den 

straffbare handlingens art, dvs hvor grov eller alvorlig handlingen er. Etter rettspraksis 

brukes alltid handlingens grovhet som et, av flere,  argumenter for å iverksette et 

tvangsmiddel. Det er altså den straffbare handlingen som er utgangspunktet for 

forholdsmessighetsvurderingen. Jo mer alvorlig lovbrudd den siktede sitter fengslet for, 

desto sterkere må andre omstendigheter tale i motsatt retning for at isolasjonen skal 

anses uforholdsmessig. 

 

Vilkåret ”forholdene ellers” viser at det ikke bare er selve den straffbare handlingen 

som skal legges til grunn, men også andre omstendigheter. Det kan være 

omstendigheter med direkte tilknytning til saken, slik som siktedes helsetilstand. Eller 

mer indirekte, slik som for eks. siktedes familie. Det er med andre ord et vell av 

omstendigheter som kan ha betydning under forholdsmessighetsvurderingen. I det 

følgende skal jeg ta for meg noen av disse, uten at det på noen måte kan sees på som en 

uttømmende liste. 

 

Andre sentrale momenter under forholdsmessighetsvurderingen er også trukket opp i 

rettspraksis. I Rt 1997 s. 518 tok retten for seg flere momenter ved spørsmålet om 

fortsatt varetektsfengsling. Kjennelsen gjelder fortsatt varetekt etter strpl. § 171(1) nr. 1 

og nr. 2. De momentene Høyesterett drøfter kan også ha relevans ved bruk av 

tvangsmidler generelt, særlig bør dette gjelde når tvangsmiddelet er mer inngripende 

enn varetektsfengsling, slik det er med isolasjon.  

 

Foruten den straffbare handlingens alvorlighetsgrad, bør det etter rettens syn også 

legges vekt på hvor sterkt mistanken er underbygget. Er det en rekke faktorer som peker 

i retning av at siktede er gjerningsmannen, skal det mindre til for å isolere han. Hvor 

sterkt mistanken er underbygget bør også holdes opp mot den forklaringen siktede har 

avgitt. Dersom siktede har avgitt en fullstendig og troverdig forklaring er det høyst 

sannsynlig liten grunn til å isolere. Dersom siktedes nekter å avgi forklaring eller hans 

forklaring er ufullstendig og lite troverdig, kan dette vitne om behov for retten til å sikre 

bevis.  

 

Videre kommer det frem av Rt 1997 s. 518 at tvangsmidlenes skadegjørende handling 

må vurderes. Rt 1999 s.1794 viser at siktedes helsetilstand har betydning når fortsatt 
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varetekt skal vurderes. Saken gjaldt brev- og besøksrestriksjoner under den tidligere 

rettstilstand, men har fortsatt betydning under forholdsmessighetsvurderingen. Siktede 

hadde sittet over tre måneder i varetekt i isolasjon. Han led av hodepine, depresjon, 

søvn- og konsentrasjonsvansker. Høyesterett uttaler om dette at siktedes tyngende 

varetektsfengsling "[må] bli tillagt betydelig vekt ved en mulig begjæring om 

forlengelse av varetektsfengslingen med restriksjoner". At inngrepets betydning for den 

siktede bør tas i betraktning stemmer også overens med CPTs anbefalinger. 

 

Det fremkommer også av Rt 1997 s. 518 at et sentralt moment ved vurderingen er 

hvorvidt etterforskningen er følsom overfor at tvang ikke brukes. Dersom en isolasjon 

regnes som en nødvendig forutsetning for oppklaring av saken, gjerne ved å sikre bevis 

som siktede kan påvirke, er tvangsmiddelet ofte legitimt. En 

forholdsmessighetsvurdering på dette området vil alltid være basert på antakelser. Ved 

første fengslingsmøte vil en beslutning om isolasjon basere seg på ganske usikre 

antakelser om behov for isolasjon som forutsetning for oppklaring. Etter hvert som 

etterforskningen skrider frem vil det ofte komme frem klarere holdepunkter for om 

fortsatt isolasjon er nødvendig for å sikre bevis. 

 

Et annet sentralt poeng ved forholdsmessighetsvurderingen er om mindre inngripende 

surrogater kunne vært brukt i stedet for isolasjon. Også dette er sentralt i Rt 1997 s. 518.  

Når det gjelder isolasjon er det som nevnt, brev- og besøksforbud/kontroll som kan 

være aktuelle restriksjonssurrogater. Formålet med isolasjon er som nevnt å hindre 

bevisforspillelse. Der formålet oppnås gjennom mindre inngripende beslutninger, er det 

dét minst inngripende vedtaket som oppfyller formålet, som er det riktige å bruke.   

 

Det siste momentet som kommer frem av Rt 1997 s. 518 er om andre rammes av 

tvangsbruken. Det som kan være aktuelt å vurdere her er hvordan tvangen virker inn på 

siktedes nærmeste. I Rt 2002 s. 1392 var det anført av forsvareren at isolasjon var 

uforholdsmessig da siktede ikke fikk opprettholdt kontakt med sin 5 år gamle sønn.  

Høyesterett kom ikke med en lang begrunnelse for avslaget, men mente "personlige 

hensyn måtte vike". Kanskje ikke så overraskende beslutning. Det kan imidlertid tenkes 

tilfeller der for eks. et psykisk sykt barn er så knyttet til den siktede at det kan være 

skadelig for barnet med langvarig kontaktbrudd.    
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Lengden i isolasjon vil også være et sentralt tema under forholdsmessighetsvurderingen. 

Jo lengre den siktede har sittet isolert jo mindre skal det til for å anse inngrepet som 

uforholdsmessig. 

 

5.6 Andre spørsmål 

5.6.1 Grensen mellom isolasjon etter § 186(2) og § 186a 

I utgangspunktet er grensene mellom bestemmelsene klare. Fullstendig isolasjon er i 

loven definert som "utelukkes fra fellesskap med andre innsatte". Språklig er dette å 

forstå som at enhver kontakt med alle andre innsatte er avskåret, dette følger også av 

forarbeidene. Delvis isolasjon er på den andre siden definert som "utelukke[lse] fra 

samvær med bestemte andre innsatte. Dette må forstås slik at den fengslede er avskåret 

fra kontakt med noen medfanger.  

 

Å skille mellom isolasjon etter den ene eller andre bestemmelsen kan vise seg å bli 

problematisk i praksis. Særlig når et fengsel får en fange som sitter på delvis isolasjon, 

og realiteten gjør at isolasjonen grenser opp mot fullstendig isolasjon. Dette var 

problemstillingen i Rt 2002 s. 1543. Saken omhandlet en fengslet som satt under delvis 

isolasjon. I praksis hadde den fengslede kontakt med en annen innsatt 2,5 time pr dag 

samt lufting en time pr døgn med medinnsatte. Høyesterett fant at forarbeidenes 

definisjon av fullstendig isolasjon; "[f]ullstendig isolasjon vil det først være når den 

innsatte nektes samvær med alle andre innsatte (min utheving)"39 veide tyngst.  Dette 

innebærer at lovens definisjon av fullstendig isolasjon tas helt på ordet. 

 

5.6.2 Fradrag i straff for utholdt isolasjon 

Etter mønster fra dansk rett er det innført fradrag i straff for de dagene siktede har sittet 

i isolasjon. Fradraget kommer bare i betraktning ved fullstendig isolasjon. Etter 

departementets syn er delvis isolasjon ikke inngripende nok til å begrunne fradrag i 

straff ut over en dag. I Danmark er fradraget en dag pr tre dager under fullstendig 

isolasjon. Departementet mente dette var i minste laget og foreslo at to dager i varetekt 

under isolasjon gir krav på en ekstra dag i fradrag. Bestemmelsen er kommet til uttrykk 

 
39 Ot.prp. nr 66 (2001-2002) 
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i straffeloven § 60(1); "Har den dømte vært undergitt frihetsberøvelse i anledning saken, 

skal dommen inneholde bestemmelse om at hele denne tid skal bringes til fradrag i 

straffen, slik at denne endog kan anses utholdt i sin helhet. Har frihetsberøvelsen skjedd 

i fullstendig isolasjon, skal det gis et ytterligere fradrag som svarer til én dag for hvert 

påbegynt tidsrom av 2 døgn som den dømte har vært underlagt fullstendig isolasjon." I 

praksis innebærer dette at en som har sittet isolert i 14 dager får fradrag for 21 dager i 

straffen.  

 

I  Eidsivating lagmannsretts avgjørelse av 2003-01-06 (publisert LE-2002-01019) var 

spørsmålet om domfelte hadde krav på dette fradraget etter den gamle bestemmelsen om 

brev- og besøksforbud når "fullstendig isolasjon" ikke eksplisitt var besluttet. 

Avgjørende for retten var ikke bruken av begrepet "fullstendig isolasjon", men realiteten 

i de restriksjonene siktede var underlagt. Retten fant at siktede hadde vært underlagt 

fullstendig isolasjon og ga dermed fradrag etter strl. § 60(1), annen setning.  

 

5.6.3 Litt om isolasjon og menneskerettigheter 

Når det gjelder forholdet til folkeretten er det hovedsakelig EMK art 3 som kan sette en 

stopper for isolasjon etter norsk rett. Bestemmelsen er ment å forhindre straff som er 

nedverdigende eller torturlignende. Den engelske bestemmelsen lyder;  

 

"No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or 

punishment."  

 

Et problem ved å forsøke å bruke bestemmelsen for å hindre isolasjon er at begrepet 

"tortur" ikke er klarlagt i bestemmelsen. Hva som menes med tortur er derimot definert i 

FN-konvensjonen mot turtur fra 1984 som Norge er tilsluttet (Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment);  

 

"...any act by which severe pain or suffering, wheter physical or mental, is intentionally 

inflicted on a person for such purpose as obtaining from him or a third person 

information or a confession..." 
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Det er ingen formell sammenheng mellom FN-konvensjonen og Europarådets 

torturovervåkningskomitee, men på torturens område jobber de for et felles mål, nemlig 

overholdelse av EMK. På denne bakgrunn kan tortur-definisjonen til FN også gjelde for 

Europarådet. Dette gjør seg især gjeldende når Europarådet selv ikke har en definisjon 

av tortur. 

 

Det foreligger ingen avgjørelse hvor EMD har kommet frem til at isolasjon etter norsk 

eller dansk rett strider mot EMK art 3. Det kan allikevel tenkes en del tilfeller hvor 

isolasjon etter norsk rett i konkrete tilfeller kan stride mot EMK. 

 

For det første der det foreligger mangelfull begrunnelse for isolasjon. Det følger av 

CTPs anbefalinger at isolasjon skal begrunnes konkret i den enkelte sak. En mangelfull 

begrunnelse vil ikke bare være i strid med norsk rett, men trolig også folkeretten. For 

det andre der siktede holdes isolert lengre enn formålet tilsier. Også her kan en lett 

komme i strid med både folkeretten og norsk rett. Hvordan det stiller seg med langvarig 

isolasjon, som etter norsk rett er mulig etter strpl. § 186a(3) litra b), er vanskelig å si. 

Men både CPT og FNs Torturkomité har anbefalt maksimumsgrenser for isolasjon.  
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6 Hvordan praktiseres isolasjon ved Oslo tingrett i dag? 

Bakgrunnen for dette kapitlet er fengslingskjennelser avsagt ved Oslo tingrett  i løpet av 

en to månedersperiode (25.08.03-25.10.03). Tingretten oppbevarer fengslingskjennelser 

i ett år. At jeg undersøkte perioden september-oktober var helt tilfeldig. Totalt er ca. 415 

fengslingskjennelser gjennomgått fra denne perioden. Det er bare noen av de kjennelser 

hvor isolasjon er begjært som er referert og kommentert.  

 

Fengslinger med isolasjon i Oslo vil ikke være representativt for hele landet. Det er 

allikevel grunn til å anta at isolasjon hyppigst blir begjært i Oslo-området. Den relativt 

korte perioden som undersøkelsen baserer seg på kan heller ikke si noe generelt om 

praksisen eller hyppigheten av isolasjonsbeslutning ved domstolen. Særlig tatt i 

betraktning at 8 siktede ble fengslet for omfattende narkotikaforbrytelse tidlig i 

undersøkelsesperioden. Allikevel kan det være interessant å få et innblikk i hvordan 

isolasjonspraksisen var i Oslo i en gitt periode.  

 

Av de 415 kjennelsene som er gjennomgått er det besluttet isolasjon 43 ganger. Dette 

innebærer at over 10% av fengslingssakene resulterer i isolasjon. Av disse gjelder 10 

saker delvis isolasjon og 35 saker fullstendig isolasjon (tallene går ikke opp fordi 

enkelte er ilagt 2 uker i fullstendig isolasjon og deretter to uker i delvis isolasjon). 

Antall ganger de respektive isolasjonsformene er besluttet ved første fengslingsmøte er 

6 ganger for  delvis isolasjon og 24 ganger for fullstendig isolasjon. 

 

Av de 43 kjennelsene hvor isolasjon er besluttet har påtalemyndigheten fått fullt 

medhold i begjæringen i 29 av sakene. Ved første fengslingsmøte fikk 

påtalemyndighetene fullt medhold i 24 av totalt 30 saker. Bare to ganger ble det avslag 

på isolasjon overhodet. Begge disse sakene gjelder forlengelse av isolasjon. Begge disse 

kjennelsene kommer jeg tilbake til. 
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Ingen av sakene inneholder beslutning om isolasjon i kortere tid enn 2 uker. Totalt 4 

saker inneholder beslutning om isolasjon i fire uker. Dette strider med forarbeidenes 

uttalelse om at det ikke skal gå automatikk i to-ukers grensen40. 

 

Gjennomgående er mitt inntrykk at en beslutning om bruk av isolasjon, stort sett er 

kortere begrunnet enn et avslag. Enkelte begrunnelser er svært korte, men berører alle 

de vilkårene som loven krever. Det foreligger ingen kjennelser som ikke nevner alle 

lovbestemte vilkår, selv om noen begrunnelser er korte.  Det er imidlertid grunn til å 

understreke at det er kjennelser som her trekkes frem, ikke dommer. Som nevnt tidligere 

er da kravet til begrunnelse noe mindre, jf. strpl. § 52(1) smh § 40. 

 

Av kjennelsene er det hovedsaklig brudd på strl. § 162 hvor isolasjon begjæres. Men 

spørsmålet om isolasjon kommer også opp når det gjelder strl. § 270 og § 266.  

 

6.1 Vurdering av fengslingskjennelser fra Oslo tingrett 

I det følgende skal jeg trekke frem kjennelser som i større eller mindre grad kan stride 

mot hvordan isolasjonsbestemmelsene er å forstå. Jeg trekker imidlertid også frem 

kjennelser som er i tråd med hvordan bestemmelsene bør praktiseres. Tanken er ikke en 

utførlig vurdering av hver enkelt kjennelse, men et nærmere innblikk i noen av de 

argumenter eller vurderinger som er mest interessante, for så å sammenlikne disse med 

gjeldende rett. 

 

6.1.1 Forholdsmessighetsprinsippet 

Første sak gjelder 8 pågrepne personer nær Oslo sentrum, (heretter Vålerenga-saken), 

sak nr. 03-007292ENE-OTIR/04. De siktede ble pågrepet mens tre av dem lastet et stort 

parti narkotika inn i en bil, mens andre befant seg i kontorlokaler nær bilen. I lokalene 

ble det også funnet et stort pengebeløp og mer stoff. Bakgrunnen for pågripelsen var 

anmeldelse fra en anonym. Flere av de pågrepne har nær tilknytning til hverandre, eks 

far-datter, samboere. Alle de pågrepne ble mistenkt for overtredelse av strl. § 162(1) og 

(3), jf.  (5) og strl. 317(1), (3) og (4). Dagen etter pågripelsen ble de fremstilt for 

 
40 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 135 
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fengsling. Påtalemyndigheten begjærte alle varetektsfengslet i fullstendig isolasjon. I 

det følgende går jeg nærmere inn på fengslingskjennelsene til noen av de mistenkte. 

 

Siktet nr. 2 hevder hun ikke visste hva eskene som ble lastet inn i bilen inneholdt. Dette 

bekreftes av medsiktede, nr. 1. Siktede nr. 2 har hatt psykiske problemer og har tidligere 

sonet i fengsel hvor hun har skadet seg selv. Tingretten mener et "så alvorlig lovbrudd" 

hvor "omfattende etterforskning gjenstår" begrunner isolasjon i to uker. Retten finner 

det også "svært sannsynlig at den siktede vil forsøke å påvirke andre medimpliserte". 

Resultatet ble to uker i fullstendig isolasjon.  

 

En av CPTs anbefalinger når det gjaldt psykisk syke personer som det vurderes å bruke 

isolasjon overfor, er at retten må konsultere med lege før et slik vedtak blir besluttet. 

Videre sier komiteen at isolasjon skal skreddersys i de enkelte tilfellene. Når retten er 

blitt gjort oppmerksom på siktedes mentale historikk, følger det av komiteens 

anbefaling at retten bør tilpasse isolasjonen for å begrense skadevirkningene. I denne 

saken er det på det rene at siktede i et tidligere fengselsopphold har skadet seg og at hun 

i lengre tid har hatt psykiske problemer. Det fremkommer ikke av kjennelsen at det i 

denne saken ble rådført med lege eller annet helsepersonell før isolasjonsvedtaket. I et 

slikt åpenbart kritisk tilfelle bør retten innhente uttalelser fra lege for å undersøke om 

isolasjon er uforholdsmessig. Alle de andre medsiktede er også underlagt fullstendig 

isolasjon. Slik sett burde faren for bevisforspillelse mellom de medsiktede allerede være 

tilstrekkelig hindret.  

 

Sak nr. 03-008696ENE-OTIR/06 gjelder spørsmålet om fortsatt isolasjon av kvinnen 

med psykiske problemer. Hun har nå allerede sittet to uker i fullstendig isolasjon. Under 

hele isolasjonstiden har hun hatt tilsyn av fengselslegen. Han forklarer at kvinnen har 

fått klare problemer av isolasjonen. Hun er tiltagende deprimert, sliter med 

konsentrasjonsvansker, sover lite, gått ned 6 kilo i isolasjonsperioden og sliter med 

selvskadingstanker. Hun har fått medisiner mot en del av plagene uten full effekt. 

Siktede har avgitt lang forklaring og er villig til ytterligere forklaringer, som ikke er blitt 

prioritert av politiet. Retten sier "det er fortsatt bevisforspillelsesfare", men kommer til 

at isolasjon er et uforholdsmessig inngrep. Særlig legger retten vekt på de fysiske 

plagene og at hun tidligere har vært plaget med psykisk problemer. Retten understreker 
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nå også at etterforskningshensynet ivaretas gjennom at alle de andre i samme sak er 

isolert. 

 

Siktedes økende psykiske og fysiske problemer under isolasjonstiden vitner om at 

beslutningen om isolasjon ikke var forholdsmessig. Når retten nå har klarere innblikk i 

hennes helsetilstand og hennes virkning av isolasjonen, kommer den imidlertid frem til 

at fortsatt isolasjon er uforholdsmessig. Denne vurderingen er i tråd med hvordan 

isolasjonsbestemmelsene er å forstå, men dette burde vært resultatet ved første 

fengslingsmøte. Det hadde det trolig også blitt dersom medisinsk undersøkelse hadde 

vært foretatt allerede da. Videre kan det virke som om hennes samarbeid med politiet 

for å oppklare saken også har fått betydning for oppmykning av restriksjonene, selv om 

det ikke direkte inngår i begrunnelsen.  

 

Sak nr. 03-008696ENE-OTIR/06 gjelder også  fortsatt isolasjon av siktet i Vålerenga-

saken. Påtalemyndigheten begjærer fullstendig isolasjon i to nye uker. Siktede lider av 

psoriasis-artritt, noe som krever at han har behov for bevegelighet. Retten mener andre 

varetektsrestriksjoner ikke er nok til å hindre bevisforspillelse, særlig tatt i betraktning 

sakens alvorlige karakter. Retten mener videre fullstendig isolasjon er et 

uforholdsmessig inngrep. Siktede blir ilagt delvis isolasjon i to uker overfor to navngitte 

medsiktede som sitter i samme fengsel. 

 

Oppmykningen av isolasjonen i dette tilfellet viser at retten vektlegger siktedes 

helsetilstand. Opplysningen om siktedes helsetilstand kom ikke opp under første 

fengslingsmøte. Å tilrettelegge for større bevegelighet stemmer også overens med 

forholdsmessighetsprinsippet og CPTs anbefaling om å tilrettelegge isolasjonen for den 

enkelte innsatte. I dette tilfellet kunne trolig også en tilpasning av isolasjonsforholdene 

vært nok. Under en fullstendig isolasjon kan det være mulig å gi siktede flere lufteturer 

og større areal å bevege seg på. Om dette ikke praktisk lot seg gjennomføre i det 

fengselet siktede sitter i, er ikke kommentert i kjennelsen. Men i et fengsel med denne 

muligheten, ville løsningen trolig vært i tråd med CPTs anbefalinger, særlig det 

alvorlige lovbruddet tatt i betraktning. 

 

I to andre saker forsøker de siktede også å bruke argumentet om psykisk sykdom for å 

unngå å bli isolert. 
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Første sak er nr. 03-008696ENE-OTIR/06 gjelder også fortsatt isolasjon i Vålerenga-

saken. Siktede har ikke ønsket å forklare seg for politiet. Han begrunner dette med at 

han hevder det er en stor psykisk påkjenning å være isolert og vil vente med forklaring 

til restriksjonene opphører. Tingretten kommer til fortsatt fullstendig isolasjon i to uker 

ikke er uforholdsmessig. Begrunnelsen er at etterforskningen er i sin "innledende fase". 

 

Det foreligger ikke legeerklæring om siktedes helsetilstand. Etter den måten anførselen 

om siktedes mentale tilstand er presentert på, spørs det om retten i det hele tatt måtte ha 

foretatt en undersøkelse av hans sinnstilstand. Det virker som siktede her forsøker å 

presse retten til å slippe opp på isolasjon slik at han kan styre når han vil forklare seg for 

politiet. I denne situasjonen er det forståelig at retten ikke gjør nærmere undersøkelser 

hva gjelder siktedes psykiske lidelser. Avgjørelsen synes således i tråd med gjeldende 

rett. 

 

Andre sak er nr. 03-008696ENE-OTIR/06 som også gjelder siktet i Vålerenga-saken. 

Også denne siktede hevder han er for psykisk syk til å forklare seg for politiet. Retten 

begrunner fullstendig isolasjon i to uker med at saken er i startfasen, at det er grunn til å 

anta at dette er hovedmannen og sakens alvorlige karakter og omfang.  

 

Trolig legger ikke retten særlig lit på anførselen om at siktede er for psykisk syk til å 

forklare seg. Det foreligger ikke en legeerklæring som bekrefter hans mentale tilstand. 

Det kommer imidlertid ikke frem av kjennelsen om det er foretatt undersøkelser av 

siktedes mentale tilstand. Slik anførselen er presentert, kan en også her spørre seg om 

retten burde foretatt en medisinsk undersøkelse av mistenkte. Etter CPTs syn er det 

siktedes mulighet til forverring av helsetilstanden ved isolasjon som bør undersøkes av 

retten, ikke om hans forklaring påvirkes av hans mentale tilstand. Også her foretar 

retten, etter mitt syn, en vurdering som er i tråd med hvordan isolasjonsbestemmelsene 

bør praktiseres. 

 

6.1.2 Krav til begrunnelse 

Som nevnt tidligere inneholder forvaltningsretten et prinsipp om at kravet til 

begrunnelse øker jo mer inngripende vedtaket er. Prinsippet anvendt på kjennelser som 

omhandler isolasjon innebærer at kravet til begrunnelse øker i takt med isolasjonens 
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lengde. Ved forlengelse av isolasjon er det derfor grunn til å kreve en mer utførlig 

begrunnelse. I flere av kjennelsene er argumentene for fortsatt isolasjon stort sett de 

samme som ved første fengslingsmøte, ofte er de også kortere. Retten begrunner ofte 

isolasjon med at det ikke er fremkommet nye opplysninger som setter saken i et annet 

lys enn ved første fengslingsmøte. 

 

Sak nr. 03-008772ENE-OTIR/06 gjelder fortsatt isolasjon for siktet etter strl § 162(3) jf. 

(5) og strl § 317 ("Vålerenga-saken"). Siktede har allerede vært fullstendig isolert i to 

uker, påtalemyndigheten begjærer to nye uker i fullstendig isolasjon. Begjæringen blir 

tatt til følge med begrunnelsene "bevisforspillelse står i samme stilling som tidligere", 

"mange personer er siktet", "mange avhør og andre etterforskningsskritt gjenstår" og 

"beslagets omfang tilsier mange involverte". 

 

At bevisforspillelsesfaren står i samme stilling som tidligere innebærer at denne 

begrunnelsen ikke skiller seg fra den som opprinnelig var grunnlaget for isolasjonen. At 

det ikke foretas en ny konkret vurdering i dette tilfellet stemmer ikke med 

forvaltningsrettens prinsipp om økt begrunnelse ved forlengelse av isolasjon. Denne 

avgjørelsen kan ikke sies å stemme overens med gjeldende rett. 

 

Eks. 1 sak nr. 03-010443ENE-OTIR/08 gjelder fortsatt isolasjon av fengslet i 

Vålerenga-saken. Siktede har sittet fire uker i fullstendig isolasjon. Påtalemyndigheten 

krever fire nye uker. Retten sier fullstendig isolasjon fortsatt bør opprettholdes og viser 

til at det gjenstår mye etterforskning, blant annet analyser av teledata og bankutskrifter. 

Videre hevder retten det fortsatt er nærliggende fare for bevisforspillelse ved at siktede 

kan ta kontakt med medimpliserte. Det kommer også frem at det er vanskelig å praktisk 

gjennomføre en delvis isolasjon på det nåværende tidspunkt. Det besluttes fullstendig 

isolasjon i to uker.  

 

Eks. 2 sak nr. 03-010443ENE-OTIR/08 gjelder fengslingsforlengelse i Vålerenga-saken 

hvor det er begjært fire nye uker i fullstendig isolasjon. Siktede har allerede sittet fire 

uker isolert. Retten begrunner fortsatt fullstendig isolasjon med at mye etterforskning 

gjenstår, særlig resultat av teletrafikk. Retten sier også at det på det nåværende tidspunkt 

ikke er praktisk mulig å gjennomføre delvis isolasjon, fordi politiet vet for lite. Med 

støtte i strpl § 186a(2), 2. pkt setter retten fullstendig isolasjon til 2 uker. 
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Begge disse to eksemplene over viser en noe mer utførlig begrunnelse enn tidligere, 

særlig ved at de nevner spesifikt hvilke tekniske undersøkelser som politiet må ha svar 

på for å sikre bevis og ved at den sier det ikke er praktisk mulig å gjennomføre delvis 

isolasjon nå. Begge disse avgjørelsene må anses i tråd med gjeldende rett. I forhold til 

isolasjonens lengde skulle en imidlertid ventet en mer konkret begrunnelse hva gjelder 

bevisforspillelsesfaren. Det kommer ikke frem på hvilken måte siktedes muligheter for 

bevisforspillelse er vurdert. At siktede kan samtale med andre medimpliserte er etter 

forarbeidene trolig ikke nok til å si det foreligger bevisforspillelsesfare. 

 

I sak nr 03-008696ENE-OTIR/06 som også gjelder siktet i Vålerenga-saken, ble 

begjæring om fullstendig isolasjon ikke tatt til følge da siktede "[har] avgitt omfattende 

politiforklaring som det er vanskelig å gå bort fra". Retten mente at 

bevisforspillelsesfaren er ivaretatt gjennom brev- og besøksforbud samt delvis isolasjon. 

Siktede ble ilagt delvis isolasjon i to uker. 

 

I dette tilfeller halter begrunnelsen for å ilegge isolasjon. Dersom siktede har avgitt 

forklaring er det ikke lengre fare for bevisforspillelse hva gjelder denne siktede. Det 

retten trolig mener, men som ikke kommer klart frem i begrunnelsen er fare for 

bevisforspillelse overfor medsiktede. I så fall kreves det etter forarbeidene og 

rettspraksis til § 171 nr. 2 adskillig for å fortsatt varetektsfengsle. Anvendt på isolasjon 

skulle det også innebære adskillig for i isolere, selv om det nå er snakk om delvis 

isolasjon. I en så alvorlig sak som dette er bør imidlertid adskillig-kravet være oppfylt, 

særlig når det er snakk om en delvis isolasjon. På denne bakgrunn er det god grunn til å 

anse resultatet som riktig, selv om begrunnelsen er uklar. 

 

Det kommer frem i flere kjennelser at tingretten ikke begrunner en delvis isolasjon i like 

stor grad som en fullstendig isolasjon.  

 

Første sak er nr. 03-007216ENE-OTIR/04 gjelder delvis isolasjon av siktede etter strl. § 

162(1), (3) og (5). Tingretten begrunner isolasjonen med at det er en omfattende og 

alvorlig sak, hvor det gjenstår mye etterforskning. Særlig er det siktedes rolle som må 

etterforskes mer. Det besluttes delvis isolasjon overfor navngitt medsiktet. 
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Andre sak er nr. 03-010298ENE-OTIR/08, som gjelder fengslingsforlengelse for siktede 

etter strl. § 162(1), (3) og (5). Siktede har sittet to uker under delvis isolasjon. 

Medsiktede sitter i samme fengsel. Med begrunnelsen "fare for bevisforspillese" fornyes 

isolasjonstiden med to nye uker overfor navngitt medsiktet. 

 

I disse to kjennelsene er det isolasjon overfor en bestemt medinnsatt. Dette er ikke et 

spesielt inngripende vedtak, følgelig er det heller ikke behov for en utførlig begrunnelse. 

Selv om begrunnelsene er i korteste laget, må de anses i tråd med gjeldende rett. Særlig 

inngrepets art tatt i betraktning. 

 

Sak nr. 03-010083ENE-OTIR/08 gjelder forlengelse av siktet i sak nr. 03-007216ENE-

OTIR/04. Siktede har sittet 2 uker delvis isolert. Påtalemyndigheten krever fire nye 

uker. Retten sier seg enig med påtalemyndigheten med begrunnelsen "mye 

etterforskning gjenstår" og "mistanken mot siktede er styrket etter første 

fengslingsmøte" og at det er en "alvorlig narkotikasak". 

 

I denne forlengelses-saken begrunnes fortsatt delvis isolasjon noe mer enn ved første 

fengslingsmøte. Særlig er det argumentet om at mistanken er styrket som kommer i 

tillegg til vurderingsmomentene ved første fengslingsmøte. Heller ikke her kan 

beslutningen sies å vært i strid med slik bestemmelsene er å forstå. Særlig tatt i 

betraktning at det dreier seg om isolasjon overfor én medinnsatt. 

 

Sak nr 03-011055ENE-OTIR/08 gjelder også brudd på strl. § 162(1) og (2) jf. (5). Det 

er to siktede i saken. Påtalemyndigheten har begjært begge fullstendig isolert i to uker. 

Siktede nr. 1 har avgitt en fullstendig og troverdig tilståelse. Retten kommer til at 

"ytterligere etterforskning neppe kan få saken mer opplyst". Retten sier videre at det 

skal "mer til enn en hypotetisk fare for bevisforspillelse". Siktede nr. 1 løslates. 

 

Denne avgjørelsen er helt i tråd med gjeldende rett. I den aktuelle saken har politiet 

sikret seg bevis. Det følger da av rettspraksis at det ikke lenger er fare for 

bevisforspillelse. 
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6.1.3 Bevisforspillelsesfare overfor medsiktede 

Isolasjon som begrunnes i bevisforspillelsesfare overfor medsiktet ble behandlet i pkt. 

5.4.2. Der kom det frem at denne formen for isolasjon er krever adskillig41. For det 

første kan slik isolasjon bare begrunnes i organisert kriminalitet eller der siktede står i et 

avhengighetsforhold til andre i saken. For det andre stiller en slik isolasjon ekstra krav 

til begrunnelsen.  

 

Sak nr. 03-007820ENE-OTIR/05 gjelder overtredelse av strl. § 162(1) og (3) jf. (5). To 

danske menn ble pågrepet mens de overleverte en betydelig mengde stoff fra en trailer. 

Siktede nr. 1 erkjenner straffeskyld og har lagt alle kortene på bordet. Han har også 

avgitt en troverdig forklaring. Påtalemyndigheten krever 4 uker fullstendig isolasjon. 

Tingretten sier det "på dette stadium av saken er viktig å hindre kommunikasjon med 

andre involverte". Retten mener videre at det er fare for at andre vil presse opplysninger 

ut av siktede. Retten skriver "[det] er sterke krefter bak denne saken som overveiende 

sannsynlig vil presse siktede for den informasjon han har gitt politiet. Det er ingen fare 

for at han selv vil kontakte dem". På bakgrunn av dette ble siktede ilagt 2 uker i 

fullstendig isolasjon og 2 uker i delvis isolasjon.  

 

Denne kjennelsen er en av de mest utførlige av de jeg har gjennomgått. I en så 

omfattende sak som dette er det som retten sier "sannsynlig at det står sterke krefter 

bak". Denne uttalelsen peker klart i retning av at retten mener de står overfor godt 

organisert kriminalitet. Dette kommer også frem av rettens antakelse om at siktede 

overveiende sannsynlig vil bli presset for de opplysningene han har gitt politiet. Retten 

griper imidlertid ikke fatt i det faktum at de pågrepne er danske. Dette kan indikere at 

saken har internasjonale forgreininger, noe som også hadde bygget oppunder 

isoalsjonsvedtaket.  

 

Sak nr. 03-012572ENE-OTIR/01 gjelder brudd på strl. § 162(2). En kilo amfetamin ble 

funnet i siktedes bil. Han har forklart seg forbeholdent overfor politiet. Det ble fremsatt 

begjæring om 2 uker i fullstendig isolasjon. Retten mener det er klart at det er mange 

involverte i en så omfattende sak og at det er fare for bevisforspillelse overfor 

medskyldige. Retten sier angående fengslingsspørsmålet at "bevisforspillelsesfare 

 
41 Ot.prp. nr 53 (1983-1984) s. 28 
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overfor medskyldige er gjennom forarbeidene og rettspraksis forutsatt at det kreves 

adskillig for fengsling. Her er det en så alvorlig sak at vilkåret er oppfylt". Isolasjon ble 

heller ikke ansett uforholdsmessig selv om siktede hadde sukkersyke. Retten forutsetter 

at siktede mottar nødvendig legetilsyn i fengslingsperioden. 

 

Også i denne saken trekker retten frem at det trolig dreier seg om organisert 

kriminalitet. Begrunnelsen for isolasjonen er imidlertid ikke like konkret som en skulle 

forventet ut i fra forarbeidene. Det er muligens siktedes forbeholdne forklaring som har 

spilt en rolle ved rettens vurdering. Dersom forbeholdet indikerer at siktede vil beskytte 

andre kan det være et argument for isolasjon. Retten utdyper imidlertid ikke dette, noe 

en skulle ha ventet når det er så klare krav til begrunnelse i denne formen for isolasjon. I 

stedet slår retten fast at i en så alvorlig sak som denne er vilkårene oppfylt. Dette 

tilfredsstiller trolig ikke den begrunnelse forarbeidene foreskriver.  

 

6.1.4 Isolasjon skal begrunnes i konkrete omstendigheter 

Det følger av forarbeidene at isolasjon skal begrunnes i konkrete omstendigheter i det 

enkelte tilfellet. CPT var også sterkt kritisk til at isolasjon ofte ble besluttet på bakgrunn 

av generelle antakelser om bevisforspillelse.  

 

Sak nr. 03-007561ENE-OTIR/04 gjelder overtredelse av strl. § 162(3) jf. (5). Siktede 

ble her pågrepet med ca 100 gram heroin. Det ble funnet ytterligere et betydelig 

kvantum på siktedes bopel (hvor mye fremkommer ikke av kjennelsen). Tingretten 

mener det er sannsynlig at siktede har medhjelpere, siden det dreier seg om så store 

mengder tunge stoffer. To uker fullstendig isolasjon ble begrunnet med at 

etterforskningen er på et tidlig stadium (siktede ble pågrepet dagen før) og faren for at 

mulige øvrig implisertes påvirkning av forklaring. 

 

I denne kjennelsen kommer det ikke klart frem at det er en konkret fare for 

bevisforspillelse. At det er sannsynlig at siktede har medhjelpere er ikke det samme som 

at det er en konkret fare for at eventuelle medimpliserte vil forsøke å tilpasse 

forklaringer. Etter RG 2003 s. 622 (omtalt på side 22) ble løsningen i en tilsvarende sak 

delvis isolasjon i to uker. Eneste forskjell i sakene er at det i lagmannsrettens kjennelse 
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dreier seg om omfattende omsetning av hasj og ikke heroin. Det er god grunn til å tro at 

beslutningen om fullstendig isolasjon i denne saken ikke er riktig. 

  

I sak nr. 03-011876ENE-OTIR/09 kommer det klarere frem at bevisforspillelsesfaren er 

nærliggende. Saken gjelder også brudd på strl. § 162(1) og (3) jf. (5). Det ble på 

siktedes bopel (i kjellerboden) funnet 117,5 kg hasj. Siktede hevder han har stilt sin bod 

til disposisjon for andre personer, som han ikke vil navngi. Fullstendig isolasjon i to 

uker begrunnes med at det er en omfattende sak hvor det er sannsynlig at det er 

medhjelpere eller vitner som kan kontaktes. 

 

I denne saken er det stor sannsynlighet for at det er flere involverte. På denne måten er 

isolasjon begrunnet i en fare for bevisforspillelse. Faren konkretiseres gjennom siktedes 

uvillighet til å oppgi navn på de som disponerte boden. På denne bakgrunn er det god 

grunn til å tro at siktede vil beskytte eventuelle medimpliserte. Avgjørelsen må derfor 

anses i tråd med gjeldende rett.  

 

Sak nr. 03-011227ENE-OTIR/09 gjelder væpnet ran, brudd på strl. § 268(2) jf. § 267 og 

§ 317(3) jf. (1) og våpenl. § 33(1), 2. pkt., jf. (2), jf. (3), jf. § 7(1) og § 8(1). Det er på 

det rene at ranet er gjennomført av flere personer. Siktede er ikke villig til å forklare 

seg. Retten besluttet fullstendig isolasjon i to uker med begrunnelsen lovbruddets 

"alvorlige karakter" og at det er "nærliggende fare for bevisforspillelse". 

 

Når det er flere gjerningsmenn er det grunn til å tro at disse vil hindre oppklaring av 

saken dersom de har mulighet, for eks. gjennom å samordne forklaringer. I denne saken 

er bevisforspillelsen imidlertid ikke knyttet til konkrete omstendigheter. I følge 

forarbeidene er det ikke nok med en generell frykt for bevisforspillelse. Siktedes 

uvillighet til å avgi forklaring peker i retning av at siktede vil beskytte andre 

medimpliserte, men dette er trolig ikke konkret nok til å beslutte fullstendig isolasjon. 

 

6.1.5 Isolasjon som pressmiddel 

CPT-rapportene inneholder blant annet en kritikk av at isolasjon brukes som 

pressmiddel for å få siktede til å samarbeide med politiet. Å bruke isolasjon for å presse 

frem samarbeid vil også lett bli ansett som utilbørlig press, og er formelt sett ikke tillatt. 
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Eksemplene under er ikke ment brukt for å vise hvor retten benytter seg av utilbørlig 

press, men for å illustrere hvilken vekt retten legger på siktedes villighet til samarbeid. 

For siktede kan imidlertid isolasjonen reelt sett oppfattes som et pressmiddel til å avgi 

forklaring. 

 

Sak nr. 03-011175ENE-OTIR/09 gjelder brudd på strl. § 162(1) og (3) jf. (5). Siktede 

ble pågrepet av politiet med en sekk som blant annet inneholdt 600 gram heroin. To 

uker fullstendig isolasjon ble besluttet på bakgrunn av at det var et stort heroinbeslag. 

Videre begrunnes isolasjon med at det gjenstår mye etterforskning og "at siktede ikke 

ville oppgi hvem som er oppdragsgivere, leverandører eller mottaker av stoffet".  

 

Det kommer relativt klart frem av kjennelsen at siktedes manglende samarbeid er med 

på å begrunne isolasjon.  

 

Sak nr. 03-010443ENE-OTIR/08 gjelder fengslingsforlengelse for 3 siktede i 

Vålerenga-saken som har sittet fullstendig isolert i 4 uker. Påtalemyndigheten krever 

også her fire nye uker i fullstendig isolasjon. Retten finner at to uker til i isolasjon er 

riktig med begrunnelse at "siktede trolig sitter inne med verdifull informasjon" og at det 

er viktig av etterforskningshensyn i hindre kontakt med de andre. Videre at delvis 

isolasjon er praktisk vanskelig å gjennomføre da politiet vet for lite. 

 

I denne begrunnelsen er det uttalelsen "trolig sitter inne med verdifull informasjon" som 

kan virke noe uklar. Uttalelsen i kjennelsen kan sees på som at isolasjon brukes for å 

"mørne" siktede til å avgi en forklaring. Begrunnelsen inneholder imidlertid andre 

argumenter som taler for isolasjon, slik sett er ikke den uheldige uttalelsen det eneste 

som begrunner vedtaket.  

 

6.1.6 Bare isolere i helt avgjørende tilfeller 

Sak nr. 03-012168ENE-OTIR/01gjelder overtredelse av strl. § 162(1) og (2). En kilo 

kokain ble funnet på kroppen til siktede. Siktede er portugisisk statsborger, hun snakker 

ikke andre språk. Det er store språkproblemer da tollvesenet bare har spanskspråklig 

betjent. I Portugal har hun 5 barn hun forsørger. Hun har heller ikke noen tilknytning til 

Norge. Siktede har erkjent forholdet, bevisforspillelsesfaren knytter seg også her til 
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medskyldige. Retten understreker at det da kreves adskillig vedr fengslingsspørsmålet. 

Fullstendig isolasjon ble ilagt i 2 uker med begrunnelse sakens alvor, etterforskningen i 

sin innledende fase og at det ikke er mulig å vite hvem siktede skal skjermes fra. Retten 

sier delvis isolasjon er vanskelig å gjennomføre da det er nærmest umulig å vite hvem 

som kan snakke portugisisk i fengselet. 

 

Etter CPTs anbefalinger skal isolasjon bare brukes i helt avgjørende tilfeller. Etter mitt 

syn er ikke dette en sak hvor det ikke finnes andre måter å sikre bevis på. At kvinnen 

bare snakker portugisisk bør gjøre en delvis isolasjon svært enkelt. Hvis hun i tillegg 

ilegges brev- og besøksforbud er det ikke mange muligheter hun har for å smugle 

beskjeder ut av fengselet. Det kan heller ikke være så vanskelig for fengselsvesenet å få 

oversikt over om det er noen som behersker portugisisk i det fengselet kvinnen sitter. Å 

sitte fullstendig isolert er også ekstra tyngende for denne siktede som bare kan forholde 

seg til fengselsbetjenter som høyst sannsynlig ikke snakker hennes språk.  
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7 Rettspolitiske synspunkter og statistikk 

7.1 Rettspolitiske synspunkter 

Det kan være ugunstig at vilkåret for varetektsfengsling etter strpl. § 171 nr 2 er det 

samme som vilkåret for isolasjon, "nærliggende fare for bevisforspillelse". For det 

første vil vilkåret ofte i de tilfellene hvor en fengsles etter strpl. § 171 nr. 2 også være 

oppfylt når det gjelder isolasjonsspørsmålet. For det andre kan det være vanskelig å 

skjønne om det skal være en realitetsforskjell mellom vurderingene,  jf. begrunnelsen til 

lagmannsretten i Rt 2002 s. 1400. Dette er riktignok kommentert i lovforarbeidene, men 

siden lovforberedelsene til isolasjonsbestemmelsene ble gjennomført svært raskt kan det 

være at ikke alle problemstillinger er like grundig vurdert. Dette kan være tilfellet når 

det gjelder isolasjon for å hindre bevisforspillelse overfor medsiktede.  

 

At verken norske eller dansk lovbestemmelser inneholder en absolutt lengstetid for 

isolasjon strider som sagt mot synet til CPT og FNs Torturkomite. Mangelen på en 

absolutt lengstetid bidrar på ingen måte i å understreke hvor inngripende og 

skadegjørende et isolasjonsvedtak er. Tvert i mot sender det ut signaler om at isolasjon 

ikke er så alvorlig og skadegjørende som det CPT og helsepersonell mener.  

 

Bruk av isolasjon bør stille klare krav til etterforskningen enn det som følger av strpl. § 

185. Når det besluttes bruk av isolasjon i en sak bør det samtidig stilles klare krav til 

etterforskningen hva gjelder fremdrift og prioritering. Både Norge og Danmark har 

akseptert at isolasjon er et svært inngripende vedtak med fare for psykisk skade. 

Etterforskningen bør derfor, i isolasjonssaker, prioriteres slik at isolasjonstiden blir 

kortest mulig.  

 

Det er alternative måter for å redusere antall fengslinger i isolasjon. For det første kan 

de siktede så langt det lar seg gjøre, plasseres i forskjellige fengsler. I denne situasjonen 

er det mindre behov for isolasjon. For det andre der det er to siktede hvor begge blir 

begjært fullstendig isolert, kan den ene isoleres fullstendig, mens den andre kan fengsles 



 

 58 

                                                

på ordinær måte. Bevisforspillelsesfaren er langt på vei ivaretatt uten å isolere begge, 

ev. alle medsiktede. 

 

7.2 Er det blitt mindre isolasjon etter lovfestingen? 

Det viste seg å være vanskelig å få tak i noen gode statistikker eller tall som viser 

bruken av isolasjon etter de gamle og de nye isolasjonsbestemmelsene. De eneste som 

har denne oversikten er Kriminalomsorgsavdelingen ved Justitsdepartementet. Etter 

gjentatte henvendelser fikk jeg en oversikt som viser at det i løpet av de siste 4 årene er 

en økning i bruk av isolasjon på 3 %.42

 

Det kan imidlertid være usikkerhet knyttet til disse tallene. Det er vanskelig å 

kontrollere tallene når bare totalverdiene foreligger. Som det fremgår av statistikken er 

det bare for 2003 hvor de enkelte restriksjoner er spesifisert. For de andre årene er det 

bare oppført en kolonne for "andel med fullstendig eller delvis isolasjon". Det 

fremkommer ikke av statistikken hva som ble klassifisert som "isolasjon" før 

lovendringen. På denne bakgrunn kan det være at tallene ikke tegner et riktig bilde av 

virkeligheten. 

 

Under forutsetning av at tallene er riktige så strider resultatet sterkt mot den kritikk 

Norge har vært utsatt for av internasjonale kontrollorganer. Det følger av denne 

kritikken at Norge i alt for stor grad har benyttet seg av isolasjon for å oppklare 

lovbrudd. CPT understreket at isolasjonspraksisen må reduseres og bare brukes i de 

tilfeller det er helt avgjørende for etterforskningen. Forarbeidene har ved flere 

anledninger både vist og uttalt at lovgiver har et ønske om å redusere omfanget av 

isolasjon. Lovgiver har også sendt "staffettpinnen" over til strafferettens aktører med 

klar beskjed om at de tar dette meget alvorlig.

 
42 Se vedlegg nr. 1 s. 59 
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