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1 Innledning 

Bakgrunnen for denne avhandlingen er Justisdepartementets høringsnotat om ”Hurtigere 

behandling av straffesaker” fra september 2006. Høringsnotatet er en del av et omfattende 

arbeid som pågår for å effektivisere straffesaksbehandlingen. Et av virkemidlene som kan 

bidra til å redusere behandlingstiden for straffesaker, er ulike lovendringer. Endringer i 

reglene om juryordningen, er et av forslagene som legges frem i den forbindelse. Det er en 

forutsetning at hovedtrekkene i dagens ordning skal beholdes, men det er foreslått en viss 

innskrenking i bruken av jury, slik at behandlingsformen skal være forbeholdt de mest 

alvorlige straffesakene. Departementet tar sikte på å fremme en Odelstingsproposisjon til 

behandling i løpet av 2007, og hva utfallet vil bli er foreløpig usikkert. Men det er tydelig 

at forslaget om ulike endringer i reglene om juryordningen har skapt atskillig debatt, og det 

er forskjellige meninger i de ulike høringsinstansene. Dessuten har det foregått debatter i 

media hvor ulike personer har uttalt seg. Debatten som pågår er ikke skapt av forslaget 

alene, også andre bidragsytere er med på å gjøre problemstillingen aktuell. Juryordningen 

har eksistert i norsk rett siden 1887, men har vært gjennom flere reformer siden den gang. 

Ordningen er omtalt i juridisk litteratur og i media. 

 

I denne avhandlingen vil jeg gjøre rede for juryordningens historiske utvikling i norsk rett, 

de ulike forslagene som er fremsatt i forbindelse med høringsnotatet om ”Hurtigere 

behandling av straffesaker” og om det kan sies å være grunnlag for å foreta endringer i 

reglene om juryordningen på bakgrunn av grunnprinsipper og ulike hensyn, slik at bruken 

av jury i norsk rett reduseres. 
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2 Juryordningen 

2.1  Juryordningens utvikling 

Etter en langvarig politisk strid ble juryordningen innført i norsk rett i 1887, noe som 

innebar en radikal endring av det tidligere rettssystemet. Loven ble av den grunn ofte kalt 

juryloven.
1
Dette var i samsvar med den demokratiske utviklingen av folkestyret. 

Fram til 1887 hadde de utdannede dommere, embetsmennene, dominert i norsk 

strafferettspleie. Da straffeprosessloven av 1887 ble utformet, ble det regnet som særdeles 

viktig at lekmenn (ikke-jurister), skulle være med på avgjørelsen av bevisbedømmelsen 

under skyldspørsmålet, og på den måten selv ta del i den dømmende makt. Forkjempere for 

økt lekmannsdeltakelse i strafferettspleien, hevdet at dette var en oppgave ikke-jurister var 

særlig skikket til.
2
 

Juryordningen i England var et forbilde. 

 

Hovedregelen var at de alvorligste straffesakene skulle behandles av en jury i 

lagmannsretten som første instans. Det var frykten for at lekdommerne skulle overkjøres av 

fagdommere, som var bakgrunnen for at man ikke overlot de alvorligste straffesakene til 

behandling av en meddomsrett. Juryen besto av tre fagdommere og ti lekdommere som 

utgjorde lagretten. Denne avgjorde skyldspørsmålet i saken, og lagrettens 

bevisbedømmelse under skyldspørsmålet var endelig, da anke til Høyesterett bare kunne 

gjelde saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen. Men etter andre verdenskrig 

ble det gjort unntak fra hovedregelen om jurybehandling for landssviksaker, prissaker og, i 

en periode, militære straffesaker. I disse sakene skulle saken avgjøres av en meddomsrett. 

De mindre alvorlige straffesakene ble behandlet av en meddomsrett i tingretten (tidligere 

herreds- og byretten) som første instans. 

 

Lagmannsretten ble imidlertid også satt med jury ved fornyet behandling av 

bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. 

                                                 

1
 Knops oversikt over norsk rett, s. 778 

2
 Hov, Jo. , Rettergang II Straffeprosess, s. 276 
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Adgangen til å anke etter fornyet behandling var den samme som for saker pådømt i 

lagmannsrett som første instans. Avgjørelsen av skyldspørsmålet var endelig. 

Juryordningen innebar altså at det for de alvorligste straffesaker bare var adgang til prøving 

av bevisbedømmelsen i én instans, mens det i de øvrige saker var adgang til prøving av 

bevisbedømmelsen i to instanser (fornyet bevisbedømmelse i en sak som er avgjort av 

lagmannsretten, kunne bare skje etter gjenopptakelse av saken). 

 

Under forberedelsen av straffeprosessloven (stprl.) av 1981
3
, gikk 

straffeprosesslovkomiteens flertall inn for å oppheve juryordningen. Disse mente at en 

meddomsrett, bestående av tre fagdommere og seks lekdommere, burde avgjøre både 

skyld- og straffespørsmål i alle saker for lagmannsretten. Flertallet av høringsinstansene 

som uttalte seg, støttet forslaget. I likhet med komiteens mindretall, gikk imidlertid 

Justisdepartementet og Justiskomiteen inn for å beholde ordningen med jurybehandling av 

de alvorligste straffesaker i lagmannsretten som første instans, og dette ble også resultatet 

av lovarbeidet. 

Men i forbindelse med ikrafttredelsen av loven i 1986, og i 1989, ble likevel enkelte unntak 

fra ordningen med jurybehandling vedtatt. 

I forbindelse med lovarbeidet ble det også reist spørsmål om det skulle innføres regler om 

at juryen måtte begrunne avgjørelsen av skyldspørsmålet. Departementet var av den 

oppfatning at det ikke var gode nok grunner for å innføre slike regler, da det ble lagt vekt 

på at dette ville kunne gripe for vidtgående inn i prinsippet om jurymedlemmenes 

anonymitet. Dessuten så ville det skape problemer om ti lekdommerne skulle utforme en 

samlet begrunnelse som alle var enige om. 

 

I 1993 var straffeprosessloven gjenstand for en revisjon, og to-instansordningen ble innført. 

I forbindelse med revisjonen ble det opprettet et To-instansutvalg som skulle vurdere 

straffeprosessuelle endringer med sikte på en effektivisering av rettspleien, og en styrking 

av rettssikkerheten. Igjen ble juryordningen foreslått opphevet. Flertallet i utvalget gikk i 

                                                 

3
 Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 
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likhet med flertallet i Straffeprosesslovkomiteen inn for en opphevelse av juryordningen
4
. 

Og begrunnelsen for dette var den største og mest alvorlige svakheten ved juryen, nemlig at 

juryen ikke ga noen begrunnelse av avgjørelsen av skyldspørsmålet, i motsetning til hva 

som skjedde ved dom avsagt av meddomsrett. Også flertallet av høringsinstansene som 

uttalte seg om spørsmålet, støttet seg til forslaget om en opphevelse av juryordningen. 

Justisdepartementet og flertallet i Stortingets justiskomité ønsket imidlertid nok en gang å 

beholde ordningen med jurybehandling av de alvorligste saker for lagmannsretten, og 

heller ikke denne gangen ble juryordningen opphevet.
5
 Det ble imidlertid foretatt vesentlige 

endringer i reglene om juryordningen. 

Konkret innebar endringene at alle straffesaker, både de alvorlige og de mindre alvorlige, 

skulle starte til behandling i tingretten som første instans, hvor straffesaken ble avgjort av 

en meddomsrett. Dommen som ble avsagt i tingretten kunne ankes til lagmannretten, og til 

en viss grad videre til Høyesterett. Både i tingretten og i lagmannsretten skulle lekdommere 

delta ved avgjørelsen av skyldspørsmål og straffespørsmål. I tingretten og i enkelte saker i 

lagmannsretten, deltok lekdommerne som i et samarbeid med fagdommerne i en 

meddomsrett. I lagmannsretten deltok lekdommerne som jurymedlemmer i en jury ved 

behandling av visse straffesaker. Vilkårene for at en straffesak skulle være gjenstand for 

jurybehandling, var at det var anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og at 

anken gjaldt forbrytelse som kunne medføre mer enn seks års fengselsstraff. I disse 

tilfellene skulle juryen avgjøre skyldspørsmålet alene, og hvor dette resulterte i 

domfellelse, skulle straffespørsmålet avgjøres av tre fagdommerne og fire lekdommere i 

fellesskap. 

Overføringen av jurybehandling fra lagmannsrett som første instans, til lagmannsrett som 

ankeinstans, medførte at antall saker som ble undergitt jurybehandling ble redusert. 

 

                                                 

4
 NOU 1992: 28 s. 99-110 

5
 Ot.prp.nr.78 (1992-1993) s. 54-56 og Innst.O.nr.137 s. 8-11 
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2.2 Forberedelsen av Straffeprosessloven av 1981 

2.2.1 Forhistorie 

Straffeprosessloven av 1981 avløste Lov av 1. juli 1887 nr 5 om Rettergangsmåten i 

Straffesaker (Straffeprosessloven) og Lov av 21. februar 1947 nr 2 om Rettergang i 

Landssviksaker. 

Til grunn for departementets lovbehandling lå en innstilling fra Straffeprosesslovkomitéen, 

som hadde fått i oppgave å forberede en alminnelig revisjon av straffeprosessloven av 

1887. 

Det var særlig to viktige reformspørsmål komiteen ble bedt om å ta stilling til. For det 

første spørsmålet om domstolsordningen, og da særlig spørsmålet om hvorvidt 

juryordningen burde oppheves. Og for det andre spørsmålet om ankeordningen, og da 

særlig spørsmålet om lagmannsretten skulle bli en ren ankedomstol. 

 

I forbindelse med spørsmålet om juryordningen burde oppheves, fremla 

straffeprosesslovkomiteen en komitéinnstilling med forslag om at en såkalt stor 

meddomsrett skulle erstatte juryen i de straffesakene som på daværende tidspunkt var 

gjenstand for jurybehandling. Denne ordningen med stor meddomsrett ville innebære at tre 

fagdommere og seks lekdommere skulle delta på lik linje ved avgjørelsen av både skyld- 

og straffespørsmålet i lagmannsretten som første instans. Med en slik ordning mente 

komiteen at de svakheter som ble påvist ved juryordningen, særlig den usikkerheten som 

fulgte med juryens manglende begrunnelse av avgjørelsen av skyldspørsmålet, ville 

opphøre.
6
 

 

2.2.2 Resultatet av lovrevisjonen 

Innenfor spørsmålet om juryordningen burde oppheves, ble det tatt opp ytterligere fire 

spørsmål. Om juryordningen burde opprettholdes for saker som hørte under lagmannsretten 

i første instans, altså de mest alvorlige straffesaker, om juryordningen også burde 

                                                 

6
 Stud. Jur 1969, hefte 6, s. 5 
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opprettholdes ved fornyet behandling for lagmannsrett, om det for enkelte kategorier av 

saker gjorde seg gjeldende slike særlige hensyn at disse burde unntas fra juryordning og 

behandles med meddomsrett. 

Og til slutt ble det drøftet enkelte spørsmål vedrørende utformingen av juryordningen, 

spørsmålet om et utvalg av lagretten burde delta ved avgjørelsen av straff og annen 

reaksjon, og spørsmål vedrørende grensen mellom rettens og lagrettens kompetanse. 

 

2.2.2.1 Spørsmålet om hvorvidt juryordningen burde oppheves 

Debatten om juryordningen i denne forbindelse dreide seg om hvorvidt ordningen med 

jurybehandling i lagmannsretten som første instans skulle opprettholdes, eller om det 

istedenfor skulle innføres en meddomsrettsordning i alle saker for lagmannsretten. 

Det var altså enighet om at lekdommerne skulle delta i strafferettspleien, uenigheten 

relaterte seg til på hvilken måte de skulle delta. Spørsmålet var om lekdommerne i jury 

(lagrette) alene skulle avgjøre skyldspørsmålet i straffesaker, eller om lekdommerne 

sammen med fagdommerne skulle utgjøre en stor meddomsrett, som avgjorde 

skyldspørsmålet, så vel som straffespørsmålet i saken. 

 

Spørsmålet om lagmannsretten skulle organiseres med jury eller meddomsrett var 

gjenstand for omfattende vurderinger.  

Justisdepartementet la til grunn at både systemet med jury, og systemet med meddomsrett, 

representerte fullt forsvarlige domstolsorganisasjoner, men tok det standpunkt at 

juryordningen skulle opprettholdes.  

Straffeprosesslovkomiteen gikk med et stort flertall, åtte mot en, inn for å oppheve 

juryordningen, og for at lagmannsretten istedenfor skulle settes som meddomsrett. 

Flertallet av høringsinstansene som uttalte seg om spørsmålet, støttet komiteens forslag. 

Det ble påpekt at en overgang til stor meddomsrett ville medføre tre sentrale endringer, 

som alle ville innebære store fordeler. 

Juryordningen innebar at lekdommerne alene avgjorde skyldspørsmålet i de alvorligste 

straffesakene. Straffespørsmålet ble avgjort av fagdommerne. En overgang til stor 

meddomsrett ville for det første innebære et samarbeid mellom lekdommer og fagdommer i 
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avgjørelsen av skyld- og straffespørsmålet. I tillegg til at dette ville innebære en utvidelse 

av lekdommernes kompetanse, ved at lekdommerne i tillegg til å avgjøre skyldspørsmålet, 

ville være med på avgjørelsen av straffespørsmålet, ville dette samarbeidet innebære en 

garanti for et riktig og rettferdig resultat. 

Justisdepartementet mente imidlertid at et slikt samarbeid ville innebære en nærliggende 

fare for at fagdommerne under felles rådslagninger ville få en så vidt sterk innflytelse at 

lekmannselementet ikke kom til sin fulle rett. Dessuten mente de at ordningen med jury 

gjennomgående ga lekfolk en sterkere innflytelse i strafferettspleien enn 

meddomsrettsordningen. Til slutt påpekte de at da juryordningen i nesten 90 år hadde vært 

en viktig del av vårt folkestyre, burde ordningen påvise skadevirkninger dersom det i det 

hele tatt skulle bli aktuelt å oppheve den.
7
 

 

For det andre ville en ordning med meddomsrett innebære at det ble gitt en begrunnelse av 

avgjørelsen av skyldspørsmålet. Det ble påpekt som en vesentlig svakhet, og et alvorlig 

rettssikkerhetsproblem ved dagjeldende juryordning, at avgjørelsen av skyldspørsmålet 

ikke ble begrunnet. En begrunnelse av skyldspørsmålet ville hindre at lekdommere frifant i 

strid med loven. Hva gjaldt den adgangen juryen hadde til å frikjenne i strid med loven 

hvor den ikke var i samsvar med den alminnelige rettsoppfatning, ble det lagt vekt på at 

man istedenfor kunne oppnå et tilfredsstillende resultat, f. eks ved benåding. Dessuten ville 

en begrunnelse gjøre det lettere for Høyesterett å oppklare eventuelle misforståelser av 

loven, ved at de hadde en begrunnelse å støtte seg til. Imidlertid mente Justisdepartementet 

og de øvrige tilhengere av juryordningen, at manglende begrunnelse og anonym 

stemmegivning ikke var tilstrekkelige som argumenter for å oppheve juryordningen. 

 

For det tredje ville en ordning med meddomsrett innebære at man fikk en kontroll med 

misforståelser av loven. 

Den eneste kontroll med misforståelser av loven som var ved dom avsagt av jury, var den 

såkalte dobbeltgarantien. Innholdet i denne dobbeltgarantien var at fagdommerne hadde 

adgang til å sette til side juryens fellende kjennelse dersom de mente at det ikke forelå 

                                                 

7
 Ot.prp.nr 35 (1978-1979) s. 32 
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tilstrekkelige bevis for tiltaltes skyld. Dobbeltgarantien besto i at både juryen og 

fagdommerne måtte komme til det resultat at tiltalte var skyldig før straff kunne ilegges. 

Tilhengerne av meddomsrettsordningen mente at samarbeidet og kommunikasjonen 

mellom lekdommerne og fagdommerne i en meddomsrett ville innebære en større sikkerhet 

for kontroll med misforståelser av loven, enn den såkalte dobbeltgarantien ved 

juryordningen. De mente at denne garantien var et grovere instrument som bare virket 

overfor den mer åpenbare uenighet. 

Justisdepartementet sa seg enig i at denne garantien ikke viste seg like effektiv i praksis, 

men holdt allikevel fast på juryordningen. Det avgjørende var den utbredte oppfatningen 

blant forsvarere i straffesaker om at juryordningen ga en sterkere garanti mot uriktige 

fellelser enn en meddomsrettsordning. Dessuten ble det fremhevet at eventuelle 

uoverensstemmelser mellom juryen og fagdommerne, ville komme tiltalte til gode da 

dobbeltgarantien innebar at muligheten for at usaklig fellelse i juryen vil være uten 

betydning.  

 

2.2.2.2 Spørsmålet om juryordningen skulle opprettholdes ved fornyet behandling 

for lagmannsrett 

Reglene om ordningen med fornyet behandling, var at avgjørelsen av skyldspørsmålet som 

ble avsagt i herreds- eller byretten, kunne prøves på nytt ved fornyet behandling i 

lagmannsretten. Ved fornyet behandling i lagmannsretten skulle retten settes med jury. 

Straffeprosesslovkomiteen fremholdt enstemmig at ordningen skulle endres, slik at retten 

istedenfor skulle settes som meddomsrett ved fornyet behandling i lagmannsretten. Dette 

spørsmålet ble lite kommentert av de andre høringsinstansene. 

Justisdepartementet og de øvrige tilhengere av juryordningen gikk inn for å beholde 

ordningen med jury ved fornyet behandling i lagmannsretten. 

Dette standpunktet støttet de på begrunnelsen som var gitt for å beholde juryen i saker som 

ble behandlet i lagmannsretten som første instans. 

Resultatet ble at ordningen med jurybehandling ved fornyet behandling i lagmannsretten 

ble opprettholdt. 
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2.2.2.3 Spørsmålet om det for visse saker gjorde seg gjeldende slike særlige 

hensyn at disse sakene burde unntas fra jurybehandling 

Dette spørsmålet ble gjennomgått under forutsetningen om at ordningen med jury ble 

opprettholdt. Og dersom visse saker skulle unntas fra jurybehandling, ville dette innebære 

en innskrenking i juryens virkeområde. 

Under høringsbehandlingen ble det reist forslag om at visse saker skulle unntas fra 

jurybehandling. Dette gjaldt saker om økonomisk kriminalitet, prissaker, skatte- og 

avgiftssaker, ærekrenkelsessaker og saker som generelt sett måtte anses for å være av 

mindre betydning for tiltalte. 

Departementet stilte seg meget tvilsom til om det reelt sett var grunnlag for å stille enkelte 

sakstyper i en særstilling i forbindelse med spørsmålet om jury eller meddomsrett. 

Bakgrunnen for dette var at de mente at det nesten innenfor alle kategorier av saker, ville 

kunne forekomme tilfelle hvor det kunne reises tvil om jurybehandling ville være 

hensiktsmessig. Dessuten ville en unntakssystem for enkelte saksstyper bli komplisert å 

utforme. 

Det ble ikke innført unntak fra jurybehandling for enkelte sakstyper, og av den grunn ble 

heller ikke juryens virkeområde innskrenket. 

 

Men departementet uttalte samtidig i denne forbindelse at, selv om det ikke var aktuelt med 

innskrenkninger i juryens virkeområde på dette tidspunkt, kunne det i fremtiden være 

aktuelt å vurdere innskrenkninger, dersom særlige grunner gjorde seg gjeldende. 

 

2.2.2.4 Spørsmålet om et utvalg av lagretten burde tiltre retten ved 

straffutmålingen 

Straffeprosesslovkomiteen gikk inn for at lekdommernes kompetanseområde skulle 

utvides, slik at et utvalg av disse skulle delta ved fastsettelse av straff og annen reaksjon 

sammen med fagdommerne. Dette synspunktet støtte de blant annet på det forhold at 

liknende ordning var gjennomført i Danmark, og en del andre land. 
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Blant de ulike høringsinstansene var det delte meninger om et slik utvidelse av 

lekdommernes kompetanseområde. 

 

Departementet mente det ville være verdifullt med en ordning om at lekdommerne også i 

lagmannsretten kunne delta ved fastsettelse av straff og annen reaksjon. Det eneste som 

burde hindre en slik ordning, mente de var at ordningen ville komme i konflikt med 

vesentlige prinsipper ved juryordningen, nærmere bestemt prinsippet om jurymedlemmenes 

anonymitet for så vidt angikk avgjørelsen av skyldspørsmålet. 

Departementet la til grunn at det ikke var til å unngå at en slik ordning ville innebære et 

skår i jurymedlemmenes anonymitet, men i og med at denne ble ansett for å være liten og 

uvesentlig, gikk departementet inn for at et utvalg av lagretten skulle tiltre retten ved 

straffutmålingen, og dette ble også resultatet. 

Hva gjaldt rettens sammensetning ved avgjørelsen av straffespørsmålet, skulle 

lekdommerne være i flertall, og utgangspunktet skulle være at fagdommerne og 

lekdommerne var likestilte, og hadde samme kompetanse ved avgjørelsen. 

 

2.2.2.5 Spørsmålet om lagmannsretten skulle bli ankedomstol 

Dersom lagmannsretten skulle bli ren ankedomstol, ville dette innebære at alle straffesaker, 

også de mest alvorlige, skulle starte i herreds- og byretten som første instans. 

Straffeprosesslovkomiteens flertall gikk inn for at lagmannsretten skulle gjøres til ren 

ankedomstol i alle straffesaker. Bakgrunnen for dette var at de mente at denne nyordningen 

ville innebære en vesentlig mer betryggende ankebehandling enn den man hadde under 

dagjeldende ordning. 

Men departementet ble stående ved at dagjeldende ankesystem skulle opprettholdes på 

bakgrunn av hensynet til tidsmomentet og hensynet til rettsenheten. Disse hensynene ble 

ansett for å være så tungveiende at det måtte en meget god begrunnelse til for at man skulle 

gjennomføre en systemendring. 

De var oppmerksomme på at systemet var særegent, og for så vidt relativt unaturlig ut fra 

vanlige prinsipper for oppbyggingen av et domstolsvesen, men vektla at systemet var vel 

innarbeidet, og hadde vist seg tjenlig i det norsk strafferettspleie.  
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Lagmannsretten ble ikke omgjort til ankedomstol, og ordningen med at de alvorligste 

straffesakene skulle behandles i lagmannsretten som første instans ble opprettholdt. 

 

2.3 Innskrenkninger i juryens virkeområde 

Da spørsmålet om å oppheve juryordningen var oppe til debatt i forbindelse med 

forberedelsen av straffeprosessloven av 1981
8
, var det tverrpolitisk enighet i Stortinget om 

å beholde juryordningen, og dermed ble det uaktuelt å oppheve den. Men som nevnt ble det 

samtidig uttalt at det i fremtiden kunne være grunn til å vurdere innskrenkninger i juryens 

virkeområde dersom særlige grunner gjorde seg gjeldende. 

Dette var bakgrunnen for at regjeringen fremmet forslag i Ot.prp.nr.66 (1987-1988) om 

innskrenkning når det gjaldt uaktsomt drap ved bruk av motorvogn, og i Ot.prp.nr.16 

(1988-1989) forslag om innskrenkning for så vidt gjaldt visse voldssaker. Deretter fulgte et 

forslag i Ot.prp.nr.79 (1988-1989), om innskrenking hva gjaldt straffesaker om økonomisk 

kriminalitet. 

 

2.3.1 Uaktsomt drap ved bruk av motorvogn 

Vegtrafikkloven (vtrl.)
9
§ 3, inneholder en generell aktsomhetsnorm for den som ferdes i 

trafikken. Overtredelse av denne normen, ble etter vtrl. § 31 straffet med bøter eller fengsel 

inntil ett år. Dersom bilføreren opptrådte uaktsomt i trafikken, og denne uaktsomme 

opptredenen resulterte i å ha påført andre skade, ville denne personen kunne ha forbrutt seg 

mot både de nevnte reglene i vegtrafikkloven, og mot en av bestemmelsene i straffeloven
10

 

kapittel 22 om forbrytelser mot liv, legeme og helbred, da særlig strl. §§ 238 eller 239. 

Uaktsomt drap ble etter strl. § 239 straffet med fengsel inntil tre år. I prosessuell forstand 

hadde uaktsomt drap en strafferamme på seks år, da strafferammen kunne forhøyes til seks 

års fengsel under særdeles skjerpende omstendigheter. Og det fulgte da av strprl. § 6 

                                                 

8
 Lov av 22. mai 1981 om rettergangsmåten i straffesaker 

9
 Lov av 18. juni 1965 nr. 4 

10
 Almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 
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1.ledd, at saker om overtredelse av strl. § 239, måtte behandles av en jury i lagmannsretten 

som første instans ved avgjørelsen av skyldspørsmålet. 

Med hjemmel i Høyesterettspraksis, jfr. Rt-1980-360, var det adgang til å anvende de 

nevnte bestemmelser i vegtrafikkloven og straffeloven i konkurrens, da disse rammet 

forskjellige sider ved den straffbare kjøringen. Dette medførte at en uaktsom bilfører både 

kunne dømmes for uaktsomt drap etter strl. § 239, og for brudd på den alminnelige 

aktsomhetsnormen i vtrl. § 3, dersom påtalemyndigheten reiste tiltale etter begge 

bestemmelsene. 

 

I Ot.prp.nr.66 (1987-1988), foreslo departementet en innskrenking i juryens virkeområde 

for så vidt gjaldt saker om uaktsomt drap ved bruk av motorvogn. Dette var det første 

tilfellet av innskrenking i juryens virkeområde som skjedde etter vedtakelsen av 

straffeprosessloven av 1981. 

Bakgrunnen for lovforslaget var at uaktsom bilkjøring hvor det ble voldt alvorlig 

personskade eller død, var et økende samfunnsproblem, og dessuten representerte 

overtredelse av strl. § 239 ved bruk av motorvogn, den alvorligste form for 

trafikklovbrudd. 

Hovedformålene med lovforslaget var todelt, dels å understreke ansvaret ved uforsvarlig 

kjøring, og dels å skjerpe reaksjonspraksis i alvorlige trafikksaker, for på den måten å 

kunne skjerpe trafikantenes bevissthet om aktsomhetsnormen. 

Lovforslaget gikk ut på at man i saker om uaktsomt drap voldt ved bruk av motorvogn, 

gjorde uttrykkelig unntak fra kravet i stprl. § 6, 1. ledd om jurybehandling i lagmannsrett 

som første instans, slik at disse sakene istedenfor skulle behandles av herreds- og byretten i 

første instans.  

Lovforslaget representerte en revurdering av det standpunktet departementet tidligere 

hadde tatt i Ot.prp.nr.35 (1978-1979) om den nye straffeprosessloven når det gjaldt 

spørsmålet om utvidelse av herreds- og byrettens kompetanse i slike saker.
11

 Begrunnelsen 

for at departementet i denne omgang hadde skiftet standpunkt og fremsatte lovforslaget 

bygget særlig på to forhold. 

                                                 

11
 Ot.prp.nr.66 (1987-1988) s. 11 
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For det første det at påtalemyndigheten viste en tendens til å unngå 

lagmannsrettsbehandling ved å unnlate å reise tiltale for uaktsomt drap etter strl. § 239 i 

tillegg til overtredelse av vtrl. § 3, da dette ville nødvendiggjøre en omstendelig 

lagmannsrettbehandling som følge av bestemmelsen i strprl. § 6, 1. ledd. 

Istedenfor reiste påtalemyndigheten kun påtale etter vegtrafikkloven, slik at saken kunne 

avgjøres av herreds- og byrett i første instans. Årsaken til denne tendensen hos 

påtalemyndigheten måtte sies å være den tilbakeholdenhet juryen viste med hensyn til å 

erklære motorvognførere for skyldige etter straffeloven. Det ble anført at det enkelte 

jurymedlem hadde det vanskelig for å finne bevist uaktsomhet med hensyn til dødsfølgen 

etter strl. § 239. Og etter vtrl. § 3 var det ikke noe krav om uaktsomhet med hensyn til 

dødsfølgen.  

For det andre var det slik at den faktiske rettstilstanden i Norge skilte seg fra rettstilstanden 

i land det var grunn til å sammenligne med, og da særlig Sverige og Danmark. 

Departementet mente at den mest effektive måten å endre den til dels for milde, og i det 

minste noe inkonsistente reaksjonspraksis som forelå ved behandling av disse sakene, var å 

gjøre herreds- og byretten til førsteinstans. På den måten ville man fjerne de 

betenkelighetene som gjorde seg gjeldende innen påtalemyndigheten med hensyn til å reise 

sak etter straffeloven, i tilfelle hvor kjøringen hadde voldt en persons død. 

Det ble særlig fremhevet tre hensyn som talte for at disse sakene istedenfor burde avgjøres 

av herreds- og byretten i første instans. 

For det første talte prosessøkonomiske hensyn for en lovendring, på bakgrunn av det store 

antall av saker som kom til å bli reist. For det andre talte hensynet til rettssikkerheten for en 

lovendring, da dette ville åpne for en adgang til å begjære fornyet behandling, og dermed 

en overprøving av skyldspørsmålet. Til slutt talte hensynet til en effektiv rettspleie til fordel 

for en utvidelse av herreds- og byrettens kompetanse. 

 

Resultatet av lovforslaget ble at man i saker om uaktsomt drap ved bruk av motorvogn 

gjorde uttrykkelig unntak fra kravet om lagmannsrettsbehandling ved en tilføyelse i strprl. 

§ 6, 2. ledd nr 1, som ble innført ved lov 8. juli 1988 nr. 70. 
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Imidlertid ble dette særskilte unntaket opphevet som følge av lovendringen som skjedde på 

bakgrunn av Ot.prp.nr.16 (1988-1989). Lovendringen innebar at alle saker om overtredelse 

av strl. § 239 ved bruk av motorvogn skulle gå for herreds- og byretten som første instans 

etter den nye hovedregelen i strprl. § 6, 1. ledd. 

 

I forbindelse med reformen ble det også reist spørsmål om en generell heving av grensen 

for lagmannsrettsbehandling. Men departementet anså ikke en slik løsning som rettsteknisk 

fordelaktig. 

 

2.3.2 Visse voldssaker 

I Ot.prp.nr.16 (1988-1989) tok departementet blant annet utgangspunkt i at voldshandlinger 

utgjorde et alvorlig samfunnsproblem. På bakgrunn av at straffens preventive virkning 

overfor voldsforbrytere måtte sies å være større jo kortere tid det var mellom lovbrudd og 

reaksjon, mente departementet at det var grunn til å vurdere om visse voldssaker som på 

dagjeldende tidspunkt ble behandlet for lagmannsrett som første instans, og som dermed 

var gjenstand for en mer tidkrevende og omstendelig behandling, heller burde starte i 

herreds- og byretten som første instans. 

Departementet fremsatte et forslag om at enkelte relativt mindre alvorlige voldssaker som 

var gjenstand for jurybehandling, i stedet skulle gå for herreds- og byretten i første instans. 

Konkret gjaldt lovforslaget overtredelse av strl. § 229 andre straffealternativ og strl. § 229, 

1.ledd første straffalternativ jfr. § 232. Da strafferammen for disse lovbruddene var seks år, 

fulgte det av strprl.§ 6, 1. ledd at disse sakene skulle gå for lagmannsrett som første instans.  

 

Flere sentrale momenter ble anført til fordel for lovforslaget. Først og fremst talte 

effektivitetshensynet til fordel for en slik overføring, da dette ville gi mulighet for en 

raskere reaksjon ved domstolene overfor slike overtredelser. Og dette var igjen ønskelig på 

bakgrunn av at straffen ville oppnå sin preventive virkning.  

Dessuten så viste det seg at de sakstypene det var snakk om, la betydelig beslag på 

lagmannsrettens og statsadvokatenes arbeidskapasitet, og at de førte til unødig lange 

varetektstider. Og i en tid med sterkt arbeidspress i strafferettspleien, og en stram 
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budsjettsituasjon, ville det være lite hensiktsmessig å behandle hyppig forekommende og 

relativt sett mindre alvorlige straffesaker for lagmannsretten. En overføring av kompetanse 

fra lagmannsrett til herreds- og byrett, ville innebære en raskere behandling av 

straffesakene og en frigjøring av kapasitet i lagmannsrettene, som igjen ville innebære at de 

mer alvorlige straffesakene kom raskere opp der. Dette ville selvfølgelig medføre økt 

arbeidskapasitet for herreds- og byrettene, men tatt i betraktning deres totale saksantall ville 

dette spille mindre rolle. Dessuten så ville sakene bli fordelt på langt flere domstoler. 

Effektiviteten ville altså øke på alle plan med en slik ordning.
12

 

I tillegg til en vektlegging av disse momentene ble det understreket som en forutsetning for 

lovendringene, at de særlig alvorlige former for voldskriminalitet fremdeles skulle 

behandles av en jury i lagmannsretten som første instans. 

 

Departementet utarbeidet tre ulike forslag med hensyn til hvordan kompetanseoverføringen 

rent rettsteknisk kunne gjennomføres på. Men resultatet ble at alle de tre forslagene ble 

forkastet, og departementet gikk istedenfor inn for en generell heving av grensen for 

lagmannsrettsbehandling i strprl. § 6, 1. ledd fra (mer enn) fem til (mer enn) seks år. 

Bakgrunnen for ordningen med en generell heving av kompetansegrensen var at den hadde 

klare rettstekniske fordeler, og dessuten ble det ansett som lite heldig med en lengre 

kasuistisk oppregning av unntak i strprl. § 6, 2. ledd nr. 1. Som nevnt var den løsningen 

som ble valgt i Ot.prp.nr.66 (1987-1988) som gjaldt saker om uaktsomt drap ved bruk av 

motorvogn.  

Denne hevingen av kompetansegrensen fikk ikke bare betydning for de nevnte 

voldssakene.  Også enkelte andre sakstyper ville bli overført til herreds- og byretten, og det 

praktisk sett viktigste var at dette ville gjelde alle saker om uaktsomt drap etter strl. § 239, 

ikke bare saker om uaktsomt drap ved bruk av motorvogn. 

  

                                                 

12
 Ot.prp.nr.16 (1988-1989) s. 15-16 
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2.3.3 Saker til fornyet behandling 

I et høringsbrev fra departementet sendt ut den 31. januar 1989, var et av de sentrale 

spørsmålene i forbindelse med enkelte endringer i straffesakslovgivningen, økonomiske 

straffesaker sett i forhold til juryordningen. 

Det ble i høringsbrevet tatt utgangspunkt i at økonomisk kriminalitet kostet samfunnet store 

summer hvert år, og at det av den grunn var viktig med en sikring av en mest mulig effektiv 

bekjempelse av lovovertredelser på dette området. 

Det ble påpekt at en del økonomiske straffesaker var svært omfattende og kompliserte med 

hensyn til faktum og jus, og at dette nødvendiggjorde spesialkunnskap som rettens 

medlemmer ofte ikke hadde. Og manglende kunnskap hos domstolene representerte en fare 

for uriktige avgjørelser. På den ene side ville uriktige domfellelser skade rettssikkerheten, 

og på den annen side ville uriktige frifinnelser være uheldig sett i forhold til samfunnets 

behov for en bekjempelse av økonomisk kriminalitet. 

Domstolenes manglende fagkunnskap i saker om økonomisk kriminalitet ble særlig drøftet 

i forhold til juryordningen. Juryen ble ansett som særlig lite egnet til å behandle 

kompliserte økonomiske straffesaker.. 

Oppfatningen om juryens begrensede kompetanse på økonomiske straffesakers område 

bygget på to forhold. For det første ble det hevdet at årsaken til at påtalemyndigheten ofte 

unnlot å begjære fornyet behandling i lagmannsretten i saker som endte med frifinnelse i 

herreds- og byretten, selv om man anså dommen som gal, var oppfatningen om at juryen ga 

mindre sjanser for fellende dom i lagmannsretten enn i førsteinstansen. Og for det andre det 

forhold at det viste det seg, at dersom det forelå en domfellelse i herreds- og byretten, var 

det forholdsvis enkelt for forsvareren å få samtykke til fornyet behandling. Og på grunn av 

slike sakers kompliserte karakter, ville det lettere enn ellers kunne oppstå tvil om hvorvidt 

bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet var riktig avgjort.
13

 

 

Under forberedelsen av den nye straffeprosessloven i 1981 ble det blant annet for 

økonomiske straffesaker diskutert eventuelle begrensede unntak fra det alminnelige 

jurysystemet. 

                                                 

13
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Med hensyn til økonomiske straffesaker var departementet av den oppfatning at det nok i 

en del saker var grunn til å tvile på om juryordningen var hensiktsmessig, men det mente at 

disse problemene kunne løses ved mindre endringer i prosessregelene istedenfor et inngrep 

i juryordningen. Valg av prosessordning hadde mindre betydning for spørsmålet om en 

effektiv kriminalitetsbekjempelse på området for økonomiske straffesaker.
14

 

 

Siden sist gang spørsmålet om hensiktsmessigheten av juryordningen i økonomiske 

straffesaker var oppe til vurdering, hadde det skjedd to innskrenkinger i juryens 

virkeområde. Nemlig for saker om uaktsomt drap ved bruk av motorvogn, og for visse 

voldssaker. 

Det var disse to innskrenkningene, i tillegg til en uttalelse fra justiskomiteen
15

i forbindelse 

med revisjonen av straffeprosessloven, som var årsaken til at departementet i høringsbrevet 

tok opp spørsmålet om en ytterligere innskrenking i juryens virkeområde hva gjaldt 

økonomiske straffesaker. Dette med utgangspunkt i det behovet som forelå for å øke 

domstolenes kyndighet i økonomiske straffesaker. 

Konkret ble det fremsatt forslag om at det skulle innføres en meddomsrettsordning ved 

fornyet behandling av økonomiske straffesaker i lagmannsretten. 

 

Det ble i høringsbrevet påpekt at det var flere hensyn som skulle ivaretas ved behandlingen 

av straffesaker. Av hensyn til tiltalte måtte det stilles krav om hensynsfull behandling og 

rettssikkerhet. Dessuten måtte det ikke gå for lang tid mellom lovbruddet og ileggelse av 

straff, og behandlingen måtte ikke være for kostnadskrevende. Selv om det ble fremholdt at 

både juryordningen og meddomsrett representerte forsvarlige prosessordninger for 

straffesaker, da begge ordningene kunne sies å ivareta rettssikkerheten, og tilfredsstille 

kravet til lekmannsdeltakelse i strafferettspleien, var det allikevel slik at meddomsretten 

måtte sies å ha et fortrinn. Dette gjaldt i forhold til hensynet til hurtighet og omkostninger. 

Og hva gjaldt økonomiske straffesaker måtte det kunne sies at meddomsretten også hadde 

et fortrinn i forhold til kravene om rettssikkerhet og forsvarlig behandling. 

                                                 

14
 Ot.prp.nr.79 (1988-1989) s. 19-20 
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 Innst.O.nr.37 (1980-1981) 
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Ved en innføring av meddomsrettsbehandling i lagmannsretten av økonomiske straffesaker, 

ville det være nødvendig med en konkret avgrensning av hvilke typer av saker ordningen 

skulle gjelde for. I høringsbrevet var det tre forslag til avgrensinger som ble anført. For det 

første et forslag om en positiv avgrensning av hvilke saker som skulle behandles for 

meddomsrett. For det andre et forslag om å foreta en ”speilvending” av dagjeldende 

ordning ved at man gjorde meddomsrett til lovens utgangspunkt, og at det ble unntakene, 

det vil si jurysakene, som skulle oppregnes særskilt. Og for det tredje et forslag om å la alle 

saker til fornyet behandling gå for stor meddomsrett, mens lagmannsrettsbehandlingen for 

øvrig skulle skje med jury. Det var dette siste alternativet som ble anført som det beste 

alternativet rent rettsteknisk.  

At dette var det beste alternativet rent rettsteknisk, støttet seg særlig på tre argumenter. 

Først og fremst ville det løse avgrensningsproblemene i forhold til økonomiske 

straffesaker, som jo stort sett bare kom for lagmannsrett i form av fornyet behandling. 

Dessuten så ville behovet for en rask avgjørelse være særlig stort når saken allerede hadde 

vært behandlet i en instans. Og for det tredje kunne det hevdes at det ved fornyet 

behandling ville være et større behov enn ellers for en begrunnet avgjørelse av 

skyldspørsmålet, for dermed å gi både påtalemyndigheten og tiltalte mest mulig klarhet i 

eventuelle avvik i de to instansenes avgjørelser. 

En slik løsning ville ikke bare være til det beste for behandling av økonomiske straffesaker, 

men også for alle andre sakstyper. 

Resultatet av dette lovforslaget ble ikke begrenset til bare å omfatte økonomiske 

straffesaker, det ble innført en regel om at alle straffesaker skulle behandles av en 

meddomsrett ved fornyet behandling i lagmannsretten. 

  

 

 



 

 19 

2.4 Juryordningen i dag 

2.4.1 Forhistorie 

To-instansutvalget ble oppnevnt av Justisdepartementet i 1990. Med det siktemål å 

effektivisere rettspleien og styrke rettssikkerheten, fikk utvalget i oppdrag å vurdere og 

eventuelt fremme forslag om enkelte straffeprosessuelle endringer. Da det siden 

ikrafttredelsen av straffeprosessloven 1. januar 1986 hadde skjedd flere endringer i loven, 

mente departementet at var det nødvendig å være oppmerksom på eventuelle behov for 

lovendring som følge av en endring av kriminalitetsbildet, og arbeidsforholdene innen 

rettsapparatet.  

Konkret fikk utvalget i oppgave å vurdere, og eventuelt fremme forslag, med hensyn til om 

det burde være adgang til to-instansbehandling av skyldspørsmålet, juryens plass i 

straffeprosessen, og Høyesteretts kompetanse i straffesaker. 

 

Hva gjaldt spørsmålet om det skulle innføres en ordning med to-instansbehandling av 

skyldspørsmålet, fremhevet departementet at det i denne sammenheng var naturlig å trekke 

inn forholdet til folkeretten.  

Norge hadde tiltrådt to konvensjoner som begge inneholdt regler om rett til overprøving, 

nemlig den 7 tilleggsprotokoll 1984 til den europeiske menneskerettighetskonvensjon 1950 

artikkel 2
16

, og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 1966 artikkel 14 (5)
17

. 

Dessuten var det på dette tidspunkt klart at det innen kort tid ville bli aktuelt å ratifisere 

FNs barnekonvensjon som i artikkel 40 nr. 2 (b) (v)
18

, også inneholdt en regel om rett til 

overprøving. I forhold til de to førstnevnte konvensjonene hadde Norge tatt et forbehold for 

så vidt gjaldt reglene om rett til overprøving, og det samme ville måtte bli aktuelt ved en 

ratifisering av FNs barnekonvensjon, dersom det ikke skjedde noen endringer i norske 

regler. 

 

                                                 

16
 Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende frihetene (EMK) 

av 4. november 1950 
17

 De forente nasjoners internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (S&P) av 16. desember 

1966 
18

 De forente nasjoners internasjonale konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989 
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2.4.2 To-instansbehandling av skyldspørsmålet for alle straffesaker 

2.4.2.1 Vurderinger og forslag om ordningen med to-instansbehandling av 

skyldspørsmålet 

Etter dagjeldende regler var mulighetene for overprøving vesentlig forskjellig for 

straffedommer avsagt av herreds- og byrett, og straffedommer avsagt av lagmannsrett. I 

prinsippet kunne en herreds- og byrettsdom overprøves fullt ut, derimot var adgangen til å 

overprøve en dom avsagt av lagmannsrett langt mer begrenset. Når det i lagmannsretten var 

aktuelt med jurybehandling, var regelen slik at bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet 

aldri kunne overprøves. Den eneste muligheten til å få bevisbedømmelsen under 

skyldspørsmålet vurdert på nytt, var gjennom gjenopptakelse. Men vilkårene for å bruke 

dette ekstraordinære rettsmidlet var imidlertid strenge.
19

 

 

I Ot.prp.nr.78 (1992-1993,) gikk det første forslaget fra departementet ut på at det skulle 

innføres en ordning med to-instansbehandling av skyldspørsmålet, noe som ville innebære 

at alle straffesaker skulle starte i herreds- og byrett som første instans. Denne ordningen 

ville erstatte regelen om at de mest alvorlige straffesakene skulle starte i lagmannsretten. 

Dette forslaget var i samsvar med to-instansutvalgets, og det store flertallet av 

høringsinstansenes syn. 

Den viktigste konsekvensen av en innføring av to-instansordningen, var at det ville bli 

mulig å få overprøvd skyldspørsmålet to ganger i alle straffesaker, og dette ville igjen 

skape større garanti for riktigere avgjørelser. 

Ved avgjørelsen av om det skulle innføres en slik ordning, fremhevet departementet først 

og fremst at hensynet til rettssikkerheten måtte tillegges stor vekt. Dette hensynet ville 

være best ivaretatt dersom det var adgang til overprøving i alle straffesaker. Og 

rettssikkerhetshensynet gjorde seg spesielt sterkt gjeldende i forhold til de sakene som på 

dagjeldende tidspunkt ble behandlet i lagmannsretten som første instans, nemlig de 

alvorligste sakene. 

                                                 

19
 Ot.prp.nr.78 (1992-1993) s. 13 

 



 

 21 

Dessuten tilsa hensynet til materielt riktige avgjørelser at det burde innføres en slik 

ordning, da en mulighet for overprøving av bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet i de 

alvorligste straffesaker, ville skape større garanti for riktige avgjørelser. 

Det ble fremholdt at i de alvorligste straffesakene var det særlig viktig å unngå uriktige 

avgjørelser til skade for siktede, men det ble heller ikke ansett som en heldig løsning med 

uriktige frifinnelser. 

Forholdet til de to FN-konvensjonene ble også tillagt vekt. Ved innføring av en slik to-

instansordning for alle straffesaker, ville det bli mulig i det vesentlige å frafalle 

forbeholdene til S&P 14 (5), og fullt ut frafalle forbeholdene til barnekonvensjonen artikkel 

40 § 2b V. Sist gang spørsmålet om å innføre en to-instansordning for alle straffesaker var 

oppe til vurdering, anså ikke departementet det som nødvendig å legge avgjørende vekt på 

forholdet til konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Årsaken til at man ønsket å 

tillegge forholdet til konvensjonene betydning på dette tidspunkt, var at siden sist gang, 

hadde Norge ratifisert barnekonvensjonen, og det måtte tas forbehold også fra denne. I 

tillegg kom at man i Norge de seneste årene hadde tillagt internasjonale 

menneskerettighetsforpliktelser større betydning enn tidligere.  

I tillegg måtte en slik ordning antas å være best i samsvar med den alminnelige 

rettsbevisstheten. 

 

Kontradiksjonsprinsippet ble også fremhevet som et vesentlig moment. Tilhengere av 

ordningen med jury i lagmannsrett som første instans for de alvorligste straffesaker, var av 

den oppfatning at etterforskningen og domstolsbehandlingen av straffesaker for 

lagmannsrett, var så grundig at det ikke var behov for at bevisvurderingen under 

skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene skulle kunne overprøves. Men departementet 

fremhevet at kontradiksjonsprinsippet ikke gjaldt på samme måte under etterforskningen 

som ved behandlingen for retten, og dermed var det ikke tilstrekkelig at etterforskningen 

var grundig. 

Manglende adgang til kontradiksjon under ordningen med behandling av de alvorligste 

saker i lagmannsrett som første instans, ble sett på som en vesentlig svakhet ved ordningen. 
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Det ble også fremhevet prosessuelle argumenter som talte til fordel for at instansordningen 

i straffesaker burde endres. For det første at ville det skape større konsekvens og harmoni i 

rettsmiddelsystemet om alle saker startet i herreds- og byrett i første instans. For det andre 

at ordningen ville føre til større likhet mellom ankesystemet i straffesaker og sivile saker. 

Og for det tredje ville behovet for gjenopptakelse reduseres. 

 

Det ble som følge av forslaget om innføring av en to-instansordning, også fremsatt forslag 

om at lagmannsretten skulle bli den ordinære ankeinstansen for alle straffesaker. Dette 

samsvarte best med målsettingen om at Høyesteretts arbeidsbyrde skulle reduseres. 

 

Imidlertid var ikke departementet av den oppfatning at to-instansbehandling i alle 

straffesaker var en ordning som var fri for betenkeligheter. For det første ble det fremhevet 

at det ville kunne gå lengre tid fra tiltale var reist til endelig dom forelå, og dette kunne ha 

en rekke uheldige konsekvenser. For det andre ble det påpekt at hensynet til fornærmede og 

andre vitner kunne tilsi at adgangen til to-instansbehandling ikke ble utvidet. Dessuten ville 

det bli behov for betydelig økte ressurser med en to-instansordning. 

Men ved avveiningen av hensynene for og imot innføring av to-instansordningen, kom man 

til at rettsikkerhetshensynene måtte tillegges størst vekt. 

 

Spørsmålet om innføring av to-instansbehandling var kun et spørsmål om å flytte 

førsteinstansbehandlingen av saker fra lagmannsretten til herreds- og byretten, det ble ikke 

ansett som aktuelt å utvide Høyesteretts kompetanse og arbeidsbyrde da det gjaldt 

straffesakene ved å åpne for større ankeadgang. 

 

Resultatet av lovforslaget var at det ble innført en ordning med to-instansbehandling av alle 

straffesaker, og at lagmannsretten skulle bli ren ankeinstans. 

Dette medførte at det ble full adgang til overprøving av alle sider ved saken i alle 

straffesaker. 
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2.4.3 Juryens plass i strafferettspleien 

2.4.3.1 Vurderinger og forslag om juryordningens plass i strafferettspleien 

Det andre spørsmålet som to-instansutvalget ble bedt om å ta stilling til, gjaldt juryens plass 

i strafferettspleien. 

På daværende tidspunkt var hovedregelen at de alvorligste straffesaker skulle behandles av 

en jury i lagmannsretten som første instans. Juryen besto normalt av ti jurymedlemmer. 

Unntak fra jurybehandling gjaldt imidlertid i tre typer av saker. For det første spionsaker, 

for det andre saker som skulle behandles på nytt fordi fagdommerne hadde satt juryens 

kjennelse til side, og for det tredje i saker som var gjenstand for fornyet behandling. I disse 

sakene ble lagmannsretten satt som meddomsrett. 

I sakene hvor det var aktuelt med jurybehandling, avgjorde juryen skyldspørsmålet alene. 

Straffespørsmålet ble avgjort gjennom et samarbeid mellom fire medlemmer av juryen og 

tre fagdommere. Ved eventuelle sivilrettslige krav ble disse avgjort av de tre fagdommerne 

alene. 

 

Retten hadde adgang til å sette juryens avgjørelse av skyldspørsmålet til side. Dette kunne 

retten gjøre både til tiltaltes gunst, og til tiltaltes ugunst. Vilkårene for å sette juryens 

avgjørelse til side var imidlertid strengere dersom dette ble gjort til tiltaltes ugunst, da var 

det et krav om at retten ”enstemmig” fant at det var ”utvilsomt” at tiltalte var skyldig. 

Vilkåret for å sette avgjørelsen til side til tiltaltes gunst, var at det var et flertall i retten som 

fant at det ikke var ført tilstrekkelige bevis for tiltaltes skyld. 

 

Som nevnt gikk både departementet, To-instansutvalget og flertallet av høringsinstansene 

inn for at lagmannsretten i alle straffesaker skulle være ordinær ankeinstans. For at man 

skulle unngå at juryordningen falt bort ved innføring av to-instansordningen, var det 

samtidig nødvendig med en endring av reglene om når lagmannsretten som ankeinstans 

skulle settes med jury. 

 

Det var enighet om at det skulle være innslag av lekmenn i norsk strafferettspleie. 

Lekmannsdeltakelsen ved avgjørelsen av skyldspørsmålet var verdifullt ut fra hensynet til 
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allsidig og omsorgsfull behandling av den enkelte sak, og ut fra hensynet til demokratisk 

kontroll med rettshåndhevelsen. Spørsmålet var imidlertid om lekmannsdeltagelsen skulle 

bestå i et samarbeid med fagdommerne i en meddomsrett, eller om ordningen med jury i 

lagmannsretten skulle opprettholdes og videreføres. 

 

Justisdepartementet fremholdt at både jurysystemet, og ordningen med meddomsrett, 

tilfredsstilte de krav som bør stilles til et forsvarlig strafferettssystem. 

Departementet fremhevet at det var mange vesentlige argumenter som kunne tale for en 

ordning med meddomsrett istedenfor en ordning med jury, men ønsket allikevel ikke å 

oppheve juryordningen. Dette støttet de blant annet på den oppfatning om at juryordningen 

gjennomgående ga lekdommerne en sterkere innflytelse i strafferettspleien enn 

meddomsrettsordningen.  

 

Innføring av to-instansordningen ville medføre at en begrunnet herreds- og byrettsdom 

kunne overprøves av en jury som ikke skulle begrunne sin avgjørelse. Blant kritikere av 

juryordningen ble dette ansett som en vesentlig svakhet, men departementet mente at dette 

ikke kunne tillegges avgjørende vekt. Dette da en slik ordning som man hadde ved fornyet 

behandling hadde fungert utmerket helt fram til lovendringen som kom i 1989. 

Sentrale argumenter for deres syn var at jurysystemet hadde eksistert i omkring hundre år, 

og at systemet i denne tiden stort sett hadde fungert godt. De mente også at det burde meget 

gode grunner til for å oppheve en ordning som var vel innarbeidet i folks rettsbevissthet, 

som en garanti for en betryggende og demokratisk behandling av straffesaker. Det ble også 

påpekt at da Stortinget fram til dette tidspunkt hadde valgt å opprettholde juryordningen til 

tross for atskillig debatt opp gjennom årene, og til tross for at det ble ført en rekke 

argumenter mot ordningen, ville ikke departementet fremme forslag om en opphevelse. 

Dessuten mente de at spørsmålet om opphevelse av juryordningen ikke stilte seg i en 

vesentlig annen stilling enn tidligere. 
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To-instansutvalgets flertall gikk imidlertid inn for å erstatte juryen med meddomsrett i alle 

saker hvor lagmannsrettens skulle prøve skyldspørsmålet. Flertallet av høringsinstansene 

som uttalte seg, støttet seg til utvalgets syn.  

Dette begrunnet de først og fremst med at juryen, i motsetning til en meddomsrett, ikke ga 

noen begrunnelse for sitt resultat. Fordelene med et krav om begrunnelse var at man fikk 

større sikkerhet for at skyldspørsmålet hadde vært gjenstand for grundig overveielse, og at 

de argumenter som hadde vært lagt frem hadde vært prøvd. Gjennom arbeidet med å 

utforme begrunnelsen, må retten ofte trenge dypere inn i aktuelle spørsmålene. 

Et annet vesentlig moment som ble fremhevet i denne forbindelse, var at en begrunnelse 

ville gjøre det mulig å overprøve rettsanvendelsen gjennom anke til Høyesterett. Og 

gjennom adgangen til overprøving, sikret man samtidig at avgjørelsen ble riktig. Dessuten 

ville en begrunnelse gjøre det mulig med en overprøving av lovanvendelsen, noe som igjen 

ville bidra til å sikre rettsenheten. 

Ikke minst fremhevet utvalget at en begrunnelse ga mulighet til kontroll, som igjen ville 

motvirke at avgjørelser ble truffet på grunnlag av misforståelser eller utenforliggende 

hensyn. Det ble også lagt vekt på at det var nødvendig av hensyn til de involverte; det ville 

oftere være lettere for siktede å godta en domfellelse som var begrunnet, og det ville være 

lettere for fornærmede å leve med en frifinnelse som var formulert på en slik måte som 

gjorde at fornærmede ikke følte seg mistrodd. 

 

Departementet sa seg enig i de sentrale argumenter som ble anført til støtte for en 

meddomsrettsordning, og da særlig at man ved en slik ordning ville få en begrunnelse av 

avgjørelsen. Men disse argumentene ble ikke ansett som tilstrekkelig til å kunne føre til en 

opphevelse av juryordningen, og en innføring av en ordning med meddomsrett. 

 

Resultatet av lovforslaget ble at juryordningen ble opprettholdt i saker hvor lagmannsretten 

skulle prøve skyldspørsmålet. Grensen for hvilke saker som skulle behandles med jury ble 

trukket ved forbrytelser som etter loven kunne medføre fengsel i mer enn seks år, det ville 

altså innebære de alvorligste straffesakene. Denne avgrensningen innebar at det ville være 



 

 26 

de samme hovedtyper forbrytelser som hadde blitt behandlet med jury fram til daværende 

tidspunkt, som ville falle inn under ordningen med jurybehandling. 

Det gjaldt imidlertid unntak for visse alvorlige straffesaker. Ordningen med unntak fra 

jurybehandling for spionsaker, saker der siktede var under 18 år da forbrytelsen ble begått 

og saker der påtalemyndigheten ikke ville påstå idømt fengsel i mer enn to år ble 

videreført. Disse sakene skulle behandles av meddomsrett. 

Ordningen med at saker som skulle behandles på nytt for lagmannsretten etter at 

fagdommerne hadde satt juryens kjennelse til side ikke skulle behandles av jury, ble også 

videreført. 

 

2.4.4 Dagens regler om juryen 

Jurybehandling av straffesaker finner kun sted ved ankebehandling i lagmannsretten. Ved 

førsteinstansbehandling i tingretten behandles straffesaken enten av fagdommere, eller av 

en meddomsrett som består av både fagdommere og lekdommere. 

Men ved ankebehandling i lagmannsretten, settes ikke retten automatisk som jury. Om 

retten settes som jury eller ikke, avhenger av hvorvidt det er anket over straffespørsmålet 

eller skyldspørsmålet.  

Ved anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, skjer dette gjennom såkalt 

”fullstendig anke” (eller bevisanke), og da er hovedregelen at lagmannsretten settes med 

jury hvis det dreier seg om en forbrytelse som kan gi mer enn seks års fengselsstraff.  

Dreier det seg om en forbrytelse som kan gi mindre enn seks års fengselsstraff, settes retten 

imidlertid som meddomsrett.  

I saker som skal behandles med jury, avgjøres skyldspørsmålet av de ti jurymedlemmene 

alene. 

Ender juryens avgjørelse av skyldspørsmålet med domfellelse, blir straffespørsmålet 

avgjort av fire av juryens medlemmer og de tre fagdommerne i fellesskap, jfr. § 376e. 

Juryen skal ikke begrunne sin avgjørelse av skyldspørsmålet, og dette er motsatt av hva 

som gjelder for dom avsagt i meddomsrett. Dette fremgår av strprl. § 40, 1. ledd, hvor det 

heter at domsgrunnene for skyldspørsmålets vedkommende kun utelukkende skal bestå i en 

henvisning til juryens kjennelse. 
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I praksis er behandling med jury i lagmannsretten først og fremst aktuelt i saker om drap, 

grov legemsbeskadigelse, alvorlige seksuallovbrudd, grovt ran og alvorlige 

narkotikaforbrytelser. 

 

Det er fire forhold i loven som kan betegnes som sikkerhetsventiler når skyldspørsmålet 

skal avgjøres av en jury. For det første er det slik at juryen er bundet av den rettsanvendelse 

rettens formann gir uttrykk for i sitt foredrag (rettsbelæringen) etter strprl. § 368, 2. ledd. 

For det andre er det slik at fagdommerne under nærmere (og strenge) vilkår kan sette 

juryens avgjørelse av skyldspørsmålet til side hvis de er uenige i lagrettens 

bevisbedømmelse. Dette kan fagdommerne gjøre både til gunst og til ugunst for tiltalte, jfr. 

strprl. §§ 376a og 376c. 

For det tredje er det slik at retten fører en formell kontroll med juryens avgjørelse. Dersom 

retten mener at avgjørelsen ikke er gjennomført på lovlig måte, eller at den er uklar, kan 

retten pålegge juryen å trekke seg tilbake, og foreta en ny rådslagning og stemmegivning, 

jfr. strprl. § 374, 1.ledd.
20

 

For det fjerde har også fagdommerne en viss adgang til å sette juryens avgjørelse til side 

dersom de er uenige i rettsanvendelsen. Dette har de adgang til dersom de mener at det 

forhold som er beskrevet i spørsmålsskriftet ikke er straffbart, eller at det bare rammes av 

en mildere straffebestemmelse, jfr. strprl. § 376 b, 2. og 3. ledd. 

 

Når skyldspørsmålet blir avgjort av en jury er det et krav om et flertall på syv (av ti) for å 

kjenne tiltalte siktede skyldig, jfr. strprl. § 372, 1.ledd. 

 

Vi har flere spesialbestemmelser i straffeprosessloven om jurybehandling av straffesaker. 

Hvor flere straffbare forhold er forent i én sak, og noen av forbrytelsene skal behandles 

med jury og andre ikke, følger hovedregelen av § 353, som sier at alle forbrytelsene skal 

behandles med jury ved avgjørelsen av skyldspørsmålet. 

I § 352, 2. ledd oppstilles det tre unntak fra hovedregelen om jurybehandling, slik at disse 

sakene istedenfor skal behandles av meddomsrett. For det første hvor anken gjelder 
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forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet, populært kalt ”spionsaker” (nr. 1), for 

det andre når tiltalt er under 18 år og påtalemyndigheten ikke vil påstå strengere straff en to 

år (nr. 2). Og for det tredje dersom det dreier seg om ny behandling etter at fagdommeren 

har satt juryens avgjørelse til side av bevisgrunner (nr. 3). Reglene om dette står i § 376 a, 

1. ledd, 1. punktum og § 376c. 

Og det følger av § 352, 3. ledd, at det ikke kreves jurybehandling i tilfeller hvor 

bestemmelser om forhøyelse av maksimumsstraffen på grunn av gjentakelse, sammenstøt 

av forbrytelser eller anvendelsen av strl. § 60 a eller § 232 (særlig smertevoldende måte, 

farlig redskap osv.) er aktuelle. 

3 Utenlandsk rett 

3.1 Sverige 

Sverige har aldri innført jury i alminnelige straffesaker. Jury brukes bare i trykkefrihets- og 

ytringsfrihetssaker. Men disse sakene er kun gjenstand for jurybehandling dersom både 

siktede, og fornærmede ønsker det. 

 

Innslaget av lekdommere består i all hovedsak av meddommere ved de alminnelige 

domstoler og ved forvaltningsdomstolene. I enkelte saker brukes lekdommere med 

spesialkompetanse, dvs. en form for fagkyndige meddommere. Dessuten forekommer 

lekdommere i form av interesserepresentanter i visse sakstyper, bl.a. arbeidsrettssaker og 

husleiesaker. 

 

Hva gjelder rettens sammensetning i straffesaker, er utgangspunktet at tingsratten settes 

med en fagdommer og tre lekdommere. I alvorlige straffesaker økes derimot 

lekmannsinnslaget til fem. 

Dersom det er snakk om særlig kompliserte og langvarige saker, kan retten utvides med 

ytterligere en lekdommer og en fagdommer. 
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Ved straffesaker i hovratten består rettens sammensetning av tre fagdommere og to 

lekdommere, en sammensetning som ved behov kan utvides til fire fagdommere og tre 

lekdommere. Lekdommerne er altså i flertall ved avgjørelser i tingsratten, men i mindretall 

ved avgjørelser i hovratten. 

Dersom det ikke er aktuelt å idømme annet enn bøter, er lekdommere ikke nødvendig. 

 

3.2 Danmark 

Juryordningen ble innført i Danmark ved retsplejeloven av 1916, som trådte i kraft 1. 

oktober 1919. 

Lekdommerinnslaget viser seg ved av lekfolk deltar som meddommere (domsmænd) i 

første- og anneninstans (byretten og landsretten), og som jurymedlemmer når landsretten 

settes med jury. 

Avgjørende for hvorvidt landsretten skulle settes med jury, var den generelle 

strafferammen i straffebudet, altså tilsvarende som gjelder i Norge i dag. 

Den borgerlige straffeloven trådte i kraft i 1932, og hovedregelen var at straffebud med 

strafferamme på fengsel i åtte år eller mer, skulle behandles i landsretten som besto av tre 

dommere og en jury på tolv medlemmer ”nævninger”. 

Det var imidlertid enkelte saker som var unntatt fra jurybehandling, nemlig de groveste 

formuesforbrytelser med unntak av ran, tilståelsessaker og saker om dokumentfalsk. 

 

I dag følger hovedregelen om jurybehandling av den danske grundloven § 65 stk. 2, som 

forutsetter at Danmark skal ha en nævningeordning (juryordning). Hovedregelen er at 

skyldspørsmålet i straffesaker skal avgjøres av en jury hvor det er spørsmål om å idømme 

fengselstraff i fire år eller mer. Det samme gjelder hvis det er spørsmål om å avsi dom på 

forvaring eller anbringelse i institusjon. Når det gjelder saker om særlig grov økonomisk 

kriminalitet, er det gjort unntak fra hovedregelen, til tross for at straffen for slike saker 

overstiger fire år. 

Saker som skal behandles av jury starter direkte i landsretten, som tilsvarer vår 

lagmannsrett. 
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Når landsretten settes med jury består denne av tolv jurymedlemmer, som avgjør 

skyldspørsmålet ved å svare ”ja” eller ”nei” på de tre spørsmålene som fagdommerne 

stiller. Dersom juryen finner tiltalte skyldig, avgjøres straffespørsmålet av juryen og de tre 

fagdommerne i fellesskap, hvor fagdommerne har fire stemmer hver. 

Fagdommerne har anledning til å sette juryens avgjørelse til side, dersom de finner 

bevisene for fellende dom utilstrekkelige. I ankesaker avgjøres saken av et kollegium med 

tre fagdommere og tre lekdommere. Dersom stemmetallene er like vinner det som er 

gunstigst for tiltalte. 

 

I dag pågår det både i Norge og Danmark en diskusjon om dagens prosessordning for de 

alvorligste straffesakene, er den mest betryggende og hensiktsmessige. 

Til tross for at det har vært foretatt endringer i reglene om bruk av jury på samme tidspunkt 

i Danmark og Norge, har man på flere punkter valgt forskjellige løsninger i de to land. 

 

Også i Danmark har det i løpet av 1980-årene vært foretatt en rekke endringer i reglene om 

juryordningen. 

I 1980 fikk Straffelovrådet i oppdrag å vurdere spørsmålet om saker om voldtekt, ran og 

brannstiftelse skulle unntas fra jurybehandling, men slik at man beholdt den øvre 

strafferammen på ti år. Det ble fremsatt et forslag som innebar en oppdeling av de aktuelle 

straffebudene med et første ledd som hadde en maksimumsstraff på fengsel inntil seks år. 

Et nytt andre ledd skulle ramme handlinger av særlig farlig karakter, eller hvor det for 

øvrig forelå skjerpende omstendigheter. Dette forslaget medførte at det bare ble aktuelt 

med jurybehandling etter bestemmelsenes andre og tredje ledd. 

I 1981 fremmet regjeringen et forslag om endringer av straffeloven i samsvar med 

Straffelovrådets forslag. Det viste seg at dette forslaget resulterte i den forventede 

nedgangen av antall jurysaker. 

I 1984 fremsatte den nye regjeringen lovforslag som ville innebære ytterligere endringer i 

reglene om jurybehandling. Disse forslagene hadde store likhetstrekk med en betenkning 

som ble avgitt av Retsplejerådet i 1983. 
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Lovforslaget gikk ut på at det for jurybehandling bare skulle gjelde et 

straffepåstandskriterium på fire år eller mer. Med dette forslaget ble det forventet en 

utvidelse av juryens virkeområde. Dette på bakgrunn av at forslaget ville innebære en 

gjeninnførelse av jurybehandling av saker under den øvre del av strafferammen for 

voldtekt, ran og brannstiftelse. Dette kravet om straffepåstand gjelder fremdeles som dansk 

rett. 

Det har senere viste seg at forventningen om en utvidelse av juryens virkeområde, ikke ble 

realisert i praksis. 

I 1998 ble det nok en gang fremsatt forslag som ville innebære store endringer i reglene om 

juryordningen, og forslaget ble fremmet av det danske Retsplejerådet. Det viktigste 

forslaget gjaldt spørsmålet om overføring av jurysakene fra landsretten til byretten som 

første instans. Og begge parter skulle ha adgang til å anke over alle sider av saken, også 

skyldspørsmålet, til lagmannsretten. 

Dette forslaget minner mye om to-instansreformen i Norge, men det er også viktige 

forskjeller. 

Etter det danske forslaget er det meningen at sakene også i første instans skal behandles av 

en jury på seks medlemmer i tillegg til to fagdommere. Under ankebehandlingen i 

landsretten, skal det etter forslaget være tre fagdommere og ni jurymedlemmer (mot tolv 

nå). I Norge er regelen slik at retten settes som meddomsrett i første instans, og dersom det 

er aktuelt med ankebehandling i lagmannsretten av de alvorligste straffesakene, settes 

retten som jury som består av ti jurymedlemmer. 

I landsretten skal tiltalte ha en valgmulighet med hensyn til om saken skal avgjøres av en 

jury eller en meddomsrett. Og er det aktuelt med jurybehandling, skal tre fagdommere og 

ni jurymedlemmer votere sammen på bakgrunn av en dialog under formannens ledelse, og 

avgjørelsen skal begrunnes. For en fellende dom skal det gjelde et krav om tilslutning fra 

minst to av fagdommerne, og fra minst seks av jurymedlemmene.  

Bakgrunnen for det danske forslaget er et ønske om at flest mulig saker avgjøres endelig i 

første instans, men det fryktes at meddomsrettsbehandling i første instans nesten 

unntaksfritt vil medføre anke. 
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Forslag om en valgfrihet for tiltalte med hensyn til om straffesaken skal behandles av jury 

eller meddomsrett. er også gitt i forbindelse med høringsnotatet om ”Hurtigere behandling 

av straffesaker”.   

 

Justisdepartementet er blitt opplyst om at forslaget er satt på vent. Årsaken til det, er at det 

danske justisdepartementet ønsker å se forslaget i sammenheng med et pågående arbeid 

med strukturendringer i domstolene, som igjen må ses i sammenheng med et arbeid med å 

endre inndelingen i politidistrikter.
21
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4 Nærmere om forslaget om endringer i reglene om juryordningen 

I september 2006 sendte Justisdepartementets Lovavdeling ut et høringsnotat om 

”Hurtigere behandling av straffesaker”. Ett av forslagene som ble fremsatt, gikk ut på at det 

skulle foretas endringer i reglene om juryordningen.
22

 Høringsinstansene fikk frist til 5. 

januar 2007 med å komme med uttalelser. 

 

4.1 Bakgrunnen for høringsnotatet 

Helt siden juryordningen ble innført i 1887 har den vært gjenstand for kritikk. 

Spørsmål omkring juryordningen har siden den gang hatt en plass i forarbeidene til 

straffeloven og straffeprosessloven, uten at det har skjedd annet enn mindre endringer. 

Både under forberedelsen av straffeprosessloven av 1981, og ved innføringen av to-

instansordningen i 1993, gikk flertallet i Straffeprosesslovkomiteen inn for at 

juryordningen skulle oppheves og erstattes av en meddomsrettsordning. Dette har fått støtte 

hos flertallet av høringsinstansene som har uttalt seg om spørsmålet. Imidlertid har 

Justisdepartementet og justiskomiteen sagt seg enige i komiteens mindretall, som har gått 

inn for å beholde ordningen med jurybehandling av alvorlige saker for lagmannsrett. Det 

har som nevnt ikke ved noen av disse to anledningene skjedd en opphevelse av 

juryordningen, det er kun foretatt mindre innskrenkninger i juryens virkeområde. 

 

Også de senere år har ordningen med jury vært gjenstand for diskusjon. 

Innenfor prosjekt ”Hurtigere straffesaksbehandling” oppnevnte Justisdepartementet i juni 

1999 to arbeidsgrupper som fikk i oppdrag å se nærmere på saksbehandlingstiden i 

straffesaker. 

Den ene av disse, Arbeidsgruppe II, pekte blant annet på i sin sluttrapport avgitt juni 

2000
23

, at jurysakene er mer ressurskrevende enn andre straffesaker, og gikk derfor inn for 

å begrense antallet saker som skulle behandles med jury. Av den grunn foreslo de at det 
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skulle innføres som et tilleggsvilkår for jurybehandling, at påstått eller idømt fengselsstraff 

i den påankede dommen må overstige fire år. 

Dette forslaget fra arbeidsgruppen kommer jeg tilbake til i punkt 4.2.1. 

 

I Innst.O.nr. 114 (2000-2001), som gjaldt lovendringene som ligger til grunn for 

opprettelsen av Gjenopptakelseskommisjonen, ble regjeringen bedt om å foreta en 

vurdering av reglene om juryordningen, på bakgrunn av at det i jurysaker ikke gis noen 

begrunnelse av skyldspørsmålet. 

Juryens manglende begrunnelse av skyldspørsmålet ble også kritisert av jurist Jon T. 

Johnsen i NOU 2000: 33, hvor det ble bedt om endringer i reglene om juryordningen, og da 

særlig innføre en regel om begrunnelsesplikt for juryen. 

 

Det eksisterer en oppfatning om at kompliserte straffesaker er lite egnet for jurybehandling. 

Det er av den grunn ofte blitt reist spørsmål om avgrensningen av juryordningen. I sin 

innstilling i forbindelse med lov om endringer i straffeloven
24

, uttalte justiskomiteen  

at korrupsjonssaker kan være lite egnet for jurybehandling på bakgrunn av slike sakers 

kompliserte karakter, og deres preg av omfattende dokumentasjon. Av den grunn ble 

regjeringen bedt om å ”vurdere en utvidelse av straffeprosessloven § 352 annet ledd til 

også å omfatte saker vedrørende korrupsjon”.
25

 

 

4.2 Lovforslaget 

Utgangspunktet for lovforslaget er at færre saker skal være gjenstand for jurybehandling, 

og bare de alvorligste straffesakene, da det er her begrunnelsen for ordningen gjør seg 

sterkest gjeldende. Dersom jurybehandling skal forbeholdes de alvorligste straffesakene, 

innebærer dette at juryens virkeområde må innskrenkes, og ulike lovforslag er fremsatt i 

den forbindelse. 
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Det er seks forslag som er fremsatt. For det første forslag om at det skal innføres som et 

tilleggsvilkår for jurybehandling at enten påstått eller idømt straff i første instans må 

overstige fire år. For det andre forslag om at den tiltalte skal kunne velge bort behandling 

med jury, og for det tredje forslag om at saker om overtredelse av strl. § 276 bokstav b 

(grov korrupsjon) skal unntas fra jurybehandling. 

Departementet mener at dersom man skal klare å beholde en levedyktig juryordning, 

forutsettes det at man jevnlig vurderer om det er svakheter ved ordningen som kan 

avhjelpes. På bakgrunn av dette tar departementet også opp et fjerde forslag om at juryen 

skal ha plikt til å begrunne sin avgjørelse. Opp gjennom årene har det vært anført som et 

vesentlig argument mot juryordningen, at juryen ikke gir noen form for begrunnelse av 

avgjørelsen av skyldspørsmålet. I denne sammenheng luftes også spørsmålet om 

lagmannsrettene skal pålegges å gjøre lydopptak av rettsformannens foredrag etter strprl. § 

368, slik at det foreligger dokumentasjon for innholdet. Til slutt foreslås at dagens ordning 

med utskyting av lagrettemedlemmer skal oppheves. 

Disse forslagene gir uttrykk for en mer målrettet innskrenkning i juryens virkeområde som 

igjen vil bidra til en mer effektiv behandling av straffesakene, samtidig som de viser at 

poenget ikke er å avskaffe innslaget av lekmenn i norske domstoler. 

 

Jeg vil i det følgende gå nærmere inn på kun fire av forslagene som er fremsatt, og har 

valgt å utelukke forslagene om at lagmannsrettene skal pålegges å gjøre lydopptak av 

rettsformannens foredrag, og forslaget om at ordningen om utskyting av 

lagrettemedlemmer skal oppheves. 

 

4.2.1 Jurybehandling kun i saker hvor påstått eller idømt straff er av en viss 

størrelse 

Det er straffesakens alvorlighetsgrad som er avgjørende for hvorvidt den skal behandles av 

en meddomsrett eller jury. Og etter gjeldende rett fremgår straffesakens alvorlighetsgrad av 

strafferammen i det aktuelle straffebudet som er regulert i tiltalen. Hovedregelen følger av 

strprl. § 352, 1.ledd, som sier at ankesaker skal behandles med jury hvor det er anket over 
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bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, og anken gjelder straff for en forbrytelse som 

etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år.  

Et av forslagene som er fremsatt, går ut på at det skal gjelde som et tilleggsvilkår for 

jurybehandling, at enten påstått eller idømt straff i første instans må overstige fire år. 

Dersom dette forslaget gjennomføres vil straffesakens alvorlighetsgrad fremgå både av 

strafferammen i straffebudet, og av påstått eller utmålt fengselsstraff.  

 

Det kan anføres flere argumenter som taler mot å utelukkende legge vekt på strafferammen 

for å slå fast straffesakens alvorlighetsgrad. For det første kan det sies at strafferammen 

bare gir en anvisning på hvor grov og straffverdig handlingen ble oppfattet på det 

tidspunktet da det aktuelle straffebudet ble vedtatt. For det andre er det slik at et straffebud 

ofte regulerer handlinger av svært ulik alvorlighetsgrad, og at det av den grunn først er ved 

den konkrete straffeutmålingen at lovbruddets alvorlighetsgrad kommer til uttrykk. Og for 

det tredje er det slik at det er store variasjoner med hensyn til i hvilken grad strafferammen 

i det enkelte straffebud i praksis blir benyttet fullt ut. Dette kan medføre at straffutmålingen 

i saker som omfatter forbrytelser med strafferamme på seks år eller lavere, kan ende opp 

som strengere enn straffutmålingen i saker som gjelder straffebud med strafferamme på 

mer enn seks år.
26

 

Alle disse momentene taler til fordel for at det bør gjelde både et strafferammekrav, og et 

krav om at påstått eller utmålt straff må være av en viss størrelse, for å slå fast straffesakens 

alvorlighetsgrad. 

 

Et argument mot en innføring av forslaget om et tilleggsvilkår, er at temmelig likeartede 

forhold vil kunne komme til å være gjenstand for en ulik behandling i lagmannsretten. 

Dette på bakgrunn av at det ikke utelukkende er forholdets grovhet som er avgjørende for 

hvilken straff som påstås eller idømmes, men en rekke forskjellige forhold. Hvor lang tid 

som har gått kan for eksempel bli tillagt stor vekt. Det er slik at dersom påtalemyndigheten 

har brukt lang tid på sin behandling av saken, skal dette resultere i lavere straff, men en 
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tilleggskonsekvens ved innføring av tilleggsvilkåret vil nå kunne bli at saken etter anke vil 

bli behandlet av meddomsrett, og ikke med jury. 

Dette nevnte forholdet vil innebære en konsekvens som ikke er i samsvar med tanken om at 

jurybehandling skal forbeholdes de alvorligste straffesakene. 

En annet argument mot forslaget er at dette er uheldig hvor tiltalte har flere straffbare 

forhold å svare for. 

I disse tilfellene følger det av strl. § 62 at det utmåles en felles straff for alle forhold i 

tiltalen. Det er med andre ord ikke slik at tiltalte får utmålt straff i forhold til det enkelte 

straffebud i tiltalen. 

Det kan for eksempel være slik at siktede i tingretten dømmes for grov narkotikaforbrytelse 

etter strl. § 162, 2. ledd, som har en strafferamme på 10 år, men at forholdet isolert sett bare 

vil føre til fengsel i 2 år. I tillegg dømmes han for en del grove bedragerier med en 

strafferamme på seks år, slik at straffen samlet sett vil overstige den foreslåtte grensen på 

fire år. Dersom det ankes over narkotikaforbrytelsen, vil forslaget føre til at saken skal 

behandles med jury, til tross for det forholdet anken gjelder, ligger langt under grensen. 

Dette nevnte forholdet vil også innebære en konsekvens som ikke er i samsvar med tanken 

om at jurybehandling skal forbeholdes de alvorligste straffesakene. 

Forslaget kan også få problematiske konsekvenser hvor det er flere tiltalte i samme sak. 

Typisk er det slik i narkotikasaker. Hvordan retten ordnes hvis denne situasjonen oppstår 

bør fremgå av lovteksten. Den mest praktiske løsning må sies å være at hvis én av de 

tiltalte skal ha sin sak behandlet av jury, så medfører dette at også de andres saker skal 

behandles på samme måte. 

En annen sentral innvendig som kan nevnes mot dette forslaget, er at påtalemyndigheten og 

tingrettsdommeren gjennom straffeutmåling/påstand kan sies å få avgjørende innflytelse på 

hvordan saken behandles i lagmannsrettene. Men man må imidlertid legge til grunn at 

påtalemyndigheten vil foreslå den straff den mener passer til forholdet, selv om det ved 

denne vurderingen alltid vil foreligge rom for skjønn. Påtalemyndigheten kan få 

herredømme over valg av behandlingsform i lagmannsretten ved å legge straffen akkurat 

under det kravet om påstand som ville innebære at saken skulle behandles med jury. I saker 
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hvor man har et svakt bevisbilde, og man regner med at en jury vil frifinne, kan 

straffepåstanden justeres for å hindre jurybehandling.
27

 

 

Effekten av forslaget om innføring av et tilleggsvilkår for jurybehandling er at færre saker 

vil være gjenstand for jurybehandling. Dette på bakgrunn av at forslaget om faktisk idømt 

og påstått straff ligger under strafferammen for viktige straffebud, hvor man etter 

nåværende regler har jurybehandling i ankeinstansen. 

Departementet antar på bakgrunn av tall fra Borgarting lagmannsrett, at forslaget først og 

fremst vil berøre behandlingen av saker etter strl. § 162, 2. ledd (grov narkotikaforbrytelse), 

§ 192 (voldtekt), strl. § 195 (seksuell omgang med barn under 14 år) og strl. § 268 (grovt 

ran). Det vil si at det for en stor del av disse sakene vil det skje den endring at sakene vil gå 

over til å bli meddomsrettssaker istedenfor jurysaker. 

 

Med utgangspunkt i ressurshensyn og ønsket om en effektiv straffesakspleie, bør 

behandling med jury være forbeholdt de alvorligste ankesakene. Og det må antas at en 

kombinasjon av et strafferammekrav og et krav om påstått eller utmålt straff må være av en 

viss lengde, gir den beste anvisningen på grovheten og alvoret i en konkret straffesak. 

 

 

4.2.2 Tiltaltes rett til å velge bort jurybehandling 

Det andre forslaget som er fremsatt på bakgrunn av et ønske om en innskrenking i bruk av 

jury, er et forslag om at tiltalte skal gis anledning til å velge bort jurybehandling. 

 

Ved avgjørelsen av hvilke saker som skal være gjenstand for jurybehandling er det flere 

hensyn som må ivaretas, først og fremst hensynet til rettssikkerheten (hensynet til den 

enkelte siktede), og hensynet til en demokratisk kontroll med strafferettspleien. Men i 

denne forbindelse må det også foretas et valg av i hvilken form man ønsker at lekfolk skal 

delta i strafferettspleien.  
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Hvorvidt det bør innføres en regel om at tiltalte skal ha rett til å velge bort jurybehandling, 

avhenger av hvilke av hensynene som tillegges avgjørende vekt. 

Et hovedhensyn bak juryordningen er altså å ivareta hensynet til en demokratisk kontroll 

med strafferettspleien. Dersom dette hensynet tillegges avgjørende vekt, vil det ikke være 

naturlig å gi den tiltalte muligheten til å velge bort jurybehandling. 

Men dersom man først og fremst ser jurybehandlingen som en rettssikkerhetsgaranti for 

den tiltalte, er det mer nærliggende å innføre en regel om at tiltalte bør kunne si fra seg 

retten til jurybehandling. 

Både i England og USA legges det avgjørende vekt på hensynet til rettssikkerheten, og av 

den grunn gjelder det en regel om valgfrihet for tiltalte. Tilsvarende gjelder i de få tilfeller 

av jurysaker i Sverige. Dessuten foreligger det som nevnt et forslag om en slik løsning fra 

det danske Retsplejerådet. 

 

Det er flere argumenter som taler mot en gjennomføring av forslaget. For det første er det 

klart at loven bør ha klare og obligatoriske regler for hvordan straffesaker skal behandles. 

For det andre vil en regel om valgfrihet for tiltalte komplisere saksbehandlingen, og det vil 

dessuten skape problemer i saker hvor det er flere tiltalte som gjør forskjellige valg med 

hensyn til domstolsordning.  

Dessuten vil en gjennomføring av dette forslaget være i strid med vårt system som bygger 

på at påtalemyndigheten anklager og domstolen dømmer, mens tiltalte forsvarer seg. 

 

Momenter som taler til fordel for en gjennomføring av dette forslaget, er at det vil styrke 

den tiltaltes egenverd, og deltakelse i straffesaken. 

Dessuten må det være et moment at det gjelder en slik valgmulighet for tiltalte i andre land, 

noe som må tyde på at en slik ordning fungerer. 

I saker hvor den tiltalte frykter at en jury vil legge vekt på utenforliggende hensyn eller av 

andre årsaker ikke har tillit til juryordningen, må det sies å være mindre betenkeligheter 

ved å ikke påtvinge den tiltalte jurybehandling.  
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På bakgrunn av at det ikke utelukkende er hensynet til rettssikkerheten (hensynet til den 

tiltalte) som er avgjørende for hvorvidt en straffesak skal behandles med jury eller ikke, må 

det sies å være betenkelig å gi tiltalte en mulighet til å velge.  

Det kan også reises spørsmål ved om tiltalte vil kunne foreta en forsvarlig avgjørelse i 

valget mellom meddomsrett og jury, og særlig hvorvidt det vil bli foretatt et valg som 

tiltalte senere kan komme til å angre på. 

Og da utgangspunktet er at jurybehandling regnes som den beste behandlingsformen for de 

alvorligste straffesakene, vil en regel om at tiltalte skal kunne velge en annen ordning være 

lite heldig. 

 

4.2.3 Bør grove korrupsjonssaker unntas fra jurybehandling? 

Nye straffebud mot korrupsjon ble gitt ved lov 4.juli 2003 nr. 79. Det følger av strl. § 276 

bokstav b, at strafferammen for grov korrupsjon er fengsel inntil ti år. Dermed er det slik at 

ankesaker om grov korrupsjon skal behandles med jury, jfr. strprl. § 352, 1. ledd. 

 

NOU 2002: 22 ligger til grunn for lovforslaget, hvor det ble foreslått at man skulle unnta 

ankesaker om grov korrupsjon fra jurybehandling. Begrunnelsen var disse sakenes 

kompliserte saksforhold. Det ble gått inn for at disse sakene istedenfor skulle behandles av 

en meddomsrett, og denne løsningen ville dessuten gjøre det mulig å sette retten med 

fagkyndige meddommere i saker hvor det var behov for det, jfr. strprl. § 332.  

 

Forslaget til straffebud mot korrupsjon ble fremmet i Ot.prp.nr.78 (2002-2003). I 

Innst.O.nr.105 (2002-2003) anførte justiskomiteen at på bakgrunn av at korrupsjonssaker 

ofte vil være kompliserte og kreve kjennskap til regnskapsføring mv., ville disse sakene 

egne seg dårlig for behandling med jury. Departementet sa seg enig i dette, og anførte 

dessuten som argument mot jurybehandling av disse sakene, at retten i meddomsrettssaker 

vil kunne settes med fagkyndige meddommere hvor det er behov for det, jfr. strprl. § 332, 

1. ledd. En tilsvarende mulighet finnes ikke i jurysaker. 
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Hensynet til en forsvarlig bevisvurdering peker klart i retning av at grove korrupsjonssaker 

burde unntas fra jurybehandling, og istedenfor behandles av meddomsrett. Dette på 

bakgrunn av at bevissituasjonen er mer omfattende og komplisert enn tidligere, og at det 

derfor vil være hensiktsmessig å sette retten med fagkyndige meddommere. Dessuten vil 

det i grove korrupsjonssaker være særlig viktig med en begrunnelse av avgjørelsen av 

skyldspørsmålet. 

Men det kan også anføres at det er spesielt viktig å sikre et sterkt innslag av lekdommere og 

demokratisk kontroll under domstolsbehandlingen av korrupsjonssaker. Årsaken til dette er 

at saker om grov korrupsjon ofte vil gjelde forvaltning av offentlige midler, eller involvere 

offentlige ansatte, eller ansatte med tilknytning til offentlig virksomhet. Og for at 

befolkningen skal ha tillit til domstolens behandling av korrupsjonssaker, bør disse sakene 

være gjenstand for jurybehandling. 

I tillegg kan det spørres om det er nødvendig med et unntak for saker om grov korrupsjon i 

tillegg til begrensningen i juryordningen som er foreslått gjennom tilleggsvilkåret om 

utmålt eller påstått straff. Det er sjelden det er aktuelt å idømme fengselsstraffer på mer enn 

tre eller fire år i grove korrupsjonssaker. 

 

4.2.4 Innføring av begrunnelse for juryens avgjørelse av skyldspørsmålet 

Spørsmålet om begrunnelsesplikt for juryen har vært et gjennomgående tema i forbindelse 

med ulike endringer av straffeprosessloven, men det har aldri blitt ansett for å foreligge 

gode nok grunner for å innføre en slik regel.  

 

Det kan anføres gode argumenter som taler til fordel for å innføre en slik begrunnelsesplikt 

for juryen. 

For det første må det sies å være et paradoks at når det i de alvorligste straffesakene er 

snakk om å ilegge straff, som er samfunnets strengeste reaksjon, ikke gjelder noe krav om 

begrunnelsesplikt. Både i den offentlige forvaltning og i prosesslovgivningen, blir 

begrunnelsesplikt ansett for å være en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti. For det andre 

må en begrunnelsesplikt for juryen sies å gi en større grad av sikkerhet for at 

skyldspørsmålet har vært grundig overveid, og for at de argumenter som har vært anført har 
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vært prøvd, da retten må trenge dypere inn i de aktuelle spørsmålene ved utformingen av 

begrunnelsen. For det tredje gir det muligheter for kontroll, og dette vil kunne motvirke at 

avgjørelser blir truffet på grunnlag av misforståelser eller utenforliggende hensyn 

For det fjerde vil en slik plikt gjøre ankebehandlingen i Høyesteretts enklere, både hvor 

Høyesterett skal prøve juryens rettsanvendelse, og hvor det foreligger en begjæring om 

gjenopptakelse. For det femte må en begrunnelse sies å være ønskelig av hensyn til de 

involverte parter. Ikke minst av hensyn til tiltalte, som lettere vil forsone seg med en 

fellende dom som begrunner avgjørelsen. Men også for fornærmede vil en begrunnelse av 

en eventuell frifinnende dom, være lettere å akseptere ved at vedkommende ikke føler seg 

mistrodd. 

Hensynet til allmennheten tilsier også at det gis begrunnelse, da dette vil gi økt innsikt i 

rettsreglene og rettshåndhevelsen, og på den måten gis det mulighet for å skape debatt om 

strafferettslige spørsmål. 

 

Til tross for at det i prinsippet kan anføres gode grunner for å innføre en regel om 

begrunnelsesplikt for juryen, må motargumentene sies å veie tyngre.  

Det er særlig i kompliserte saker at det i praksis vil vise seg vanskelig å få en 

tilfredsstillende begrunnelse fra juryen. Dette kan ikke sies å skyldes mangel på personlig 

kapasitet hos jurymedlemmene, men at utforming av en begrunnelse er en relativt 

spesialisert oppgave, der det kan være lett å gjøre feil, f. eks ved beskrivelsen av 

straffebudets objektive og subjektive sider, eller skyldspørsmålets faktiske og rettslige side. 

At det kan være vanskelig å få en tilfredsstillende begrunnelse fra juryen viser seg særlig 

hvor jurymedlemmene er av forskjellige oppfatninger når det gjelder grunnlaget for 

avgjørelsen. 

Et annet argument er at en begrunnelsesplikt vanskelig lar seg forene med det sentrale og 

grunnleggende prinsippet om jurymedlemmenes anonymitet i juryordningen. Innholdet i 

dette prinsippet er i hovedsak at stemmegivningen ved avgjørelsen av skyldspørsmålet er 

anonym, det vil si at hva det enkelte jurymedlemmet har stemt, ikke kommer frem i 

offentligheten. 
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Dessuten må det sies å være en langt større risiko for at juryen vil gi en misvisende 

begrunnelse, enn for at den vil komme til et uriktig resultat. Og en misvisende begrunnelse 

vil kunne svekke avgjørelsens legitimitet, og gi grunnlag for anke 

 

4.3 Bør det foretas endringer i dagens regler om juryordningen? 

Norsk prosesslovgivning inneholder en del grunnprinsipper som skal ivaretas ved 

utforming av saksbehandlingsreglene. 

Tilhengere av juryordningen er av den oppfatning at disse prinsippene ivaretas best 

gjennom en ordning med jury. En eventuell gjennomføring av lovforslagene vil innebære 

en kraftig reduksjon av antall saker som vil være gjenstand for jurybehandling. Og av den 

grunn er det nødvendig å foreta en vurdering av om det i dag er slik at jurybehandling av en 

straffesak må sies å være det system som ivaretar disse prinsippene på best måte, slik at en 

eventuell redusert bruk av jury vil medføre at disse prinsippene svekkes, eller om en 

ordning med meddomsrett må anses for å ivareta prinsippene på tilstrekkelig 

tilfredsstillende måte. 

 

Og hvorvidt endringer i reglene om juryordningen bør gjennomføres, slik at juryens 

virkeområde innskrenkes og forbeholdes de alvorligste straffesakene, må vurderes på 

bakgrunn av en rekke hensyn. Fordelene og ulempene med ordningen må veies opp mot 

hverandre. På bakgrunn av denne avveiningen må det vurderes om det ut fra dagens 

situasjon er ønskelig å gjennomføre lovforslaget. Under dette punktet drøftes bare hensyn 

som gjør seg gjeldende i tilknytning til det foreliggende lovforslaget som vil innebære en 

redusert bruk av jury. 

 

4.3.1 Hensynet til lekmannselementet 

At det er innslag av lekfolk i strafferettspleien, kan sies å innebære flere fordeler. Først og 

fremst fører lekdommerne den folkelige rettsfølelse og sunne fornuft inn i domstolene ved 

avgjørelsen av skyldspørsmålet. Det kan sies, at samlet representerer lekdommerne den 

alminnelige rettsbevissthet, som derigjennom bidrar til å styrke den allmenne tillit til 
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rettsvesenet. Det er ikke tvil om at juristene er preget av juridisk tenkemåte, og at de heller 

følger loven dersom den ikke er i samsvar med den alminnelige rettsbevissthet. For det 

andre kan det hevdes at det vil være lettere for den tiltalte psykologisk sett å akseptere en 

dom, dersom skyldspørsmålet er avgjort av lekfolk. Og dessuten må det sies at det er en 

god ting i seg selv, at rettsanvendelse og straffutmåling skjer i samsvar med den 

alminnelige rettsbevissthet og det sunne folkevett. 

 

Prinsippet om at ”man skal dømmes av sine likemenn” har eksistert siden juryordningen 

ble innført i 1887. Innholdet i dette prinsippet er at man ikke utelukkende skal dømmes ut 

fra nedskrevne lover og regler, men også etter uskrevne lover og regler, sunn fornuft og 

verdier. Og det er nettopp dette prinsippet som er bakgrunnen for juryordningen, da juryen 

kun består av lekmenn, og dermed tiltaltes likemenn. 

Men det er to forhold som kan sies å undergrave juryordningen, og prinsippet om at man 

skal dømmes av sine likemenn, slik at man kan stille spørsmålstegn ved om juryordningen 

kan sies å ha mistet sitt utgangspunkt. 

For det første viser undersøkelser at juryen i all hovedsak består av eldre, rike og 

ressurssterke personer med høy utdannelse. I tillegg er de mer politisk aktive enn 

gjennomsnittet. Disse undersøkelsene viser altså at prinsippet om at man skal dømmes av 

sine likemenn, mister sin betydning. Og av den grunn faller også hovedbegrunnelsen for 

juryordningen bort.  

Og for det andre har vi regler som innebærer at fagdommeren kan sette juryens avgjørelse 

av skyldspørsmålet til side, dersom han er uenig. Dette kan gjøres både til tiltaltes gunst, 

jfr. strprl.§ 376 bokstav c, og til tiltaltes ugunst, jfr. strprl.§ 376 bokstav a. Når 

skyldspørsmålet skal tas opp på nytt, settes retten som meddomsrett. Gjennom 

fagdommerens kompetanse til å overprøve skyldspørsmålet undergraves på den måten 

juryordningen og prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn, da juryen erstattes 

av tre fagdommere og fire meddommere. Her er det meget sannsynlig at de tre 

fagdommerne vil ha stor påvirkning på meddommerne, og undersøkelser viser at utfallet i 

denne typer saker ofte skiller seg fra jurybeslutninger. 
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Når lagmannsretten settes som meddomsrett ved avgjørelsen av straffesaker, består denne 

som nevnt av tre fagdommere og fire lekdommere, som deltar på lik linje ved avgjørelsen 

av både skyldspørsmål og straffespørsmål. Lekdommerne er altså i et flertall, og det er 

dermed ingen tvil om at lekmannselementet er ivaretatt også i en meddomsrett. Men det er 

en forskjell i fagdommernes deltakelse i meddomsrett og i jury. I en meddomsrett deltar 

fagdommerne direkte i diskusjonen om skyldspørsmålet, mens i saker med jury, instruerer 

kun fagdommeren lekfolket om hva de skal ta stilling til. Naturligvis øker fagdommernes 

påvirkningskraft overfor lekdommerne når de deltar direkte i diskusjonen i en 

meddomsrett. Dels må det kunne hevdes at enkelte lekdommere av respekt vil vike fra sin 

egen oppfatning, dersom oppfatningen hos de juridiske fagdommerne er en annen. Og dels 

vil det være nærliggende å anta at fagdommeren i slike situasjoner vil kunne tilpasse sin 

juridiske argumentasjon, ut fra hva han føler er nødvendig for å overtale lekdommerne til å 

bli enige i sitt eget syn.  

 

4.3.2 Hensynet til rettssikkerheten 

At hensynet til rettssikkerheten er av svært stor betydning i straffeprosessen, betyr at 

hovedsiktemålet må være at alle forhold som kan påvirke domsutfallet, sånn som alle bevis, 

rettslige argumenter, straffeutmålingsargumenter og andre forhold, skal komme frem til 

vurdering av domstolen.  

Først og fremst vil en straffeprosess som ikke ivaretar hensynet til rettssikkerheten øke 

faren for uriktige domfellelser, og dette er også hovedproblemet. 

Det er klart at personer som er dømt på uriktig eller ufullstendig grunnlag vil bli påført 

skadevirkninger, og det gjelder også deres pårørende. Men en rettsusikker straffeprosess vil 

også føre til at det blir flere gjenopptakelsessaker, og dessuten vil dette svekke tilliten til 

strafferettspleien, og oppslutningen om domstolens viktige arbeid vil skades i opinionen. 

Når særlig grove og alvorlige saker som voldtekt, drap og tyveri blir behandlet i 

lagmannsretten, avgjøres skyldspørsmålet av en jury. 

Spørsmålet er om rettssikkerheten ivaretas på best mulig måte når skyldspørsmålet i 

alvorlige straffesaker blir avgjort av en samling på ti mennesker uten juridisk utdannelse.  
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Mange av de vurderingene som skal foretas krever ikke at det tas stilling til kompliserte 

rettslige spørsmål, og av den grunn er det heller ikke noe krav om juridisk fagkunnskap. 

Det er stort sett bevisvurderinger juryen foretar når de skal avgjøre om noen er skyldige 

eller ikke. Ved slike bevisvurderinger er allmenn empirisk kunnskap om 

samfunnsforholdene, alminnelig sunn fornuft og praktisk erfaring, viktigere enn juridisk 

fagkunnskap. Bevisvurderingen skal knyttes opp mot lovens regler om hva som skal 

bevises. Det er heller ikke nødvendig med juridisk fagkunnskap ved vurderingen av 

skjønnsmessige begreper som f. eks. ”rimelig”, eller om handlingen var uaktsom. 

Avgjørelsene treffes på grunnlag av en moralsk vurdering i stedet for ved hjelp av 

rettsregler og rettspraksis. Det er ingen grunn til å tro at fagdommere er bedre egnet enn 

lekdommere til å foreta bevis- og skjønnsmessige vurderinger, da heller ikke disse får 

opplæring i dette, slik at de allmennmenneskelige svakheter må sies å foreligge både hos 

fagdommerne og lekdommerne. Det er først og fremst de juridiske spørsmålene 

fagdommerne skal være gode på.  

På bakgrunn av dette, kan det ikke sies at rettssikkerheten trues ved at avgjørelsen av 

skyldspørsmålet i alvorlige straffesaker avgjøres av en samling på ti mennesker uten 

juridisk utdannelse. 

Men det eksisterer en oppfatning om at lekfolk lettere lar seg påvirke av media og lettere 

tar utenforliggende hensyn, og at de ofte ikke treffer sin beslutning på et objektivt 

grunnlag.  

Tidligere lagdommer Lars-Jonas Nygard har foretatt den første undersøkelsen av hvordan 

jurymedlemmer avgjør skyldspørsmålet i straffesaker. Denne undersøkelsen viste at 

jurymedlemmer synset og følte for mye, og at de la for liten vekt på bevisvurderingen. Det 

viste seg særlig i voldtektssaker at de kvinnelige jurymedlemmene var mer opptatt av 

ofrenes atferd, enn av bevisene i saken, og at de på den måten dømte ut fra fordommer.  

Av de 60 jurysakene han undersøkte, var det bare i to eller tre av sakene at det var foretatt 

det Nygard mente var en grundig bevisvurdering. Disse funnene mente Nygard var 

tilstrekkelige argumenter til at juryordningen burde fjernes.
28
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På bakgrunn av disse undersøkelsene kan man hevde at rettssikkerheten er truet dersom 

avgjørelsen av skyldspørsmålet blir truffet av en jury. Man kan med stor grad av 

sannsynlighet si, at dersom saken hadde blitt vurdert i meddomsrett, ville enhver 

fagdommer slått ned på slike holdninger hos jurymedlemmene, og avgjørelsen ville ha blitt 

truffet på en tilfredsstillende måte. Med dette hevdes det ikke at fagdommerne er fri for 

fordommer, dommere er jo også mennesker. Men med den erfaring fagdommerne sitter 

inne med, må man kunne si at det gis en god mulighet for å få rendyrket en nøktern 

holdning til bevisene.  

 

Ved juryens avgjørelse av skyldspørsmålet, svarer de bare ”ja” eller ”nei”, uten noen 

nærmere begrunnelse, jfr. strprl. § 40, 1. ledd, som sier at domsgrunnene for 

skyldspørsmålets vedkommende bare skal bestå i en henvisning til lagrettens kjennelse. 

Juryen skal kun å foreta en vurdering av skyldspørsmålet, ikke grunngi hva som førte til 

frifinnelse eller domfellelse.  

Av den grunn er det ingen andre enn de ti som sitter i juryen som vet hvilket faktum som 

ble lagt til grunn, hvordan de har tenkt, eller hvilke argumenter som veide tyngst, og som 

derigjennom ledet frem til avgjørelsen av skyldspørsmålet. Og av den grunn er det heller 

ikke mulig å få kontrollert om det faktum som juryen har lagt til grunn, er brukt riktig i 

forhold til lovens krav. 

Jurymedlemmenes anonymitet må kunne tenkes å gi rom for at enkelte av medlemmene vil 

ha en mindre ansvarlig holdning til resultatet, enn om votumet hadde vært åpent og 

offentlig. 

Bevismengden i straffesaker viser seg å være mer omfattende enn før, med et større antall 

telefonavlyttinger, kompliserte DNA-bevis og sakkyndige av alle slag, noe som bidrar til at 

det er blitt vanskeligere å vurdere bevis. At bevisene er blitt vanskeligere å vurdere, må i 

seg selv sies å skape et økt behov begrunnelse av domsavgjørelsene. 

Det må anses for å være et grunnleggende rettssikkerhetsproblem at det ikke forligger noen 

form for begrunnelse av avgjørelsen som treffes i de alvorligste straffesaker. 
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Tilhengere av juryordningen er av den oppfatning at manglende begrunnelse fra juryen 

ikke er et grunnleggende rettssikkerhetsproblem, på bakgrunn av en slags kontrollfunksjon 

som viser seg ved fagdommernes adgang til å sette juryens avgjørelse til side og henvise 

saken til ny behandling, hvis de er overbevist om at juryen er kommet til en uriktig 

avgjørelse. Rettens adgang til å sette juryens frifinnelse til side, følger av strprl. § 376 

bokstav a, og to vilkår må være oppfylt. For det første må retten finne det ”utvilsomt” at 

tiltalte er skyldig. For det andre kreves ”enstemmighet” av rettens juridiske medlemmer. 

Rettens adgang til å sette juryens domfellelse til side, følger av strprl. § 376 bokstav c. 

Dette kan retten gjøre dersom den mener at det ikke er ført tilstrekkelige bevis for tiltaltes 

skyld. Det kreves ikke enstemmighet i retten. I praksis kreves det altså mer til for å sette en 

frifinnende, enn en fellende avgjørelse til side. 

Ved den nye behandlingen av saken settes retten som meddomsrett. Fagdommerne i 

meddomsretten er å anse som en garanti for at juryen ikke kommer til feil avgjørelser, og 

dermed at justismord begås. 

Det er en skjønnsmessig adgang retten har til å beslutte å sette juryens avgjørelse til side, 

og det er ikke meningen at det skal gjøres i alle tilfelle hvor retten selv ville stemt 

annerledes, jfr. ”kan”.  

 

I EMK artikkel 6 (1), oppstilles det et krav til ”fair trial”. Et sentralt element i dette kravet 

er ifølge praksis fra Strasbourg, at det gis domsgrunner i rettslige avgjørelser.  

Det antas imidlertid ikke for å være i strid med konvensjonen at avgjørelsen av 

skyldspørsmålet overlates til en jury, og at man av den grunn ikke får noen begrunnelse av 

avgjørelsen. Dette til tross for den dynamiske tolkningen som finner sted ved 

Europadomstolen. Det er to grunner til dette. For det første fordi det antas å ligge en form 

for begrunnelse i spørsmålsskriftet sammenholdt med lagrettens svar, da dette angir hva 

tiltalte er kjent skyldig i eller frifunnet for. 

For det andre har ordningen med å overlate avgjørelsen av skyldspørsmålet i en straffesak 

til en jury lange tradisjoner både i norsk og europeisk rett. At stemmegivningen i en jury er 

hemmelig, og at juryer ikke gir noen begrunnelse, er blitt oppfattet som 

rettssikkerhetsgarantier. Anonym stemmegivning skulle for eksempel sikre 
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jurymedlemmene mot eventuelle represalier, og på samme måte har mangelen på 

begrunnelse blitt ansett for å gi den som er frifunnet, en styrket posisjon, han er blitt 

”blankt frifunnet”.  

I denne forbindelse kan også nevnes at juryordningen ikke ble ansett for å skape problemer 

i forhold til Europakonvensjonen ved vedtakelsen av denne i 1950.
29

 

 

4.3.3 Hensynet til materielt riktige avgjørelser 

Spesielt i straffesaker står hensynet til materielt riktige avgjørelser sentralt. Straff anses 

som en forholdsvis massiv sosial fordømmelse, og derfor regnes det som særlig viktig at 

dommer er materielt riktige på den måten at ingen uskyldige dømmes. Derimot regnes det 

ikke som like alvorlig at dommen er feil på den måten at en skyldig går fri. Men for at 

straffen ikke skal miste sin samfunnsmessige effekt, er det allikevel viktig at man ikke er så 

redd for å dømme uskyldige at man også må frikjenne et stort antall skyldige.
30

 

 

Tilhengere av juryordningen er av den oppfatning at juryen må sies å være best egnet til å 

treffe de ”riktige” avgjørelser om skyldspørsmålet i straffesaker, da juryen håndhever 

prinsippet om at all rimelig tvil om bevisene skal komme tiltalte til gode, strengere og mer 

konsekvent enn en meddomsrett.
31

Dette da juryen fremstår som en garanti for at ”det sunne 

bondevett”, som er best egnet til å treffe de riktige avgjørelser om skyld eller uskyld, 

kommer til sin rett.
32

 

Men det kan være grunn til å stille spørsmålstegn ved denne oppfatningen, på bakgrunn av 

de ulike radikale endringer som har skjedd i samfunnet. 

For det første har den teknologiske utviklingen medført at bevismaterialet i mange saker 

blant annet består av utpreget tekniske og medisinske analyser. Og når juryen avsier sin 

kjennelse uten begrunnelse, vet man aldri med sikkerhet hva det ble lagt vekt på ved 

avgjørelsen, eller om juryen har oppfattet bevisene riktig både når det gjelder det objektive 
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gjerningsinnhold, og tiltaltes forsett. I denne forbindelse må man bygge på antakelser og 

tro. Hvorvidt en meddomsrett er bedre egnet til å foreta slike vurderinger er tvilsomt, da en 

saks faktum kan være innviklet og teknisk også for jurister som ikke har medisinsk, teknisk 

eller annen faglig bakgrunn. Men i en meddomsrett foreligger det som nevnt en 

begrunnelse av avgjørelsen, og dette medfører at det er muligheter med en viss kontroll av 

hvorvidt retten har oppfattet bevisene på rett måte. 

For det andre har forskjellen mellom de ulike samfunnslag endret seg siden innføringen av 

juryordningen. I dag finnes det ikke lenger noen klar forskjell i den sosiale status mellom 

fagdommerne og lekdommere, og juryen kan ikke lenger sies å være symbolet på folks 

opprør mot embetsstanden. Tvert imot består lekdommerne stort sett av mennesker som 

tilhører det øverste sosiale lag. 

Dessuten så er det ingenting som tyder på at fagdommerne fremstår som sterkere i forhold 

til lekdommerne under samarbeidet som skjer mellom fagdommere og lekdommere i en 

meddomsrett. 

På denne bakgrunn kan det også hevdes at det er en overdrevet oppfatning, og et tynt 

argument til fordel for juryordningen, at et samarbeid mellom fagdommerne og 

lekdommere i en meddomsrett vil medføre at fagdommerne i kraft av sin 

argumentasjonsteknikk, erfaring og autoritet, vil bli for dominerende slik at lekdommernes 

syn ikke får tilstrekkelig gjennomslag. Det bør ikke være grunn til å frykte at en 

lekdommer lar seg diktere av en fagdommer utelukkende på bakgrunn av vedkommendes 

posisjon som fagdommer. Det må også kunne sies at fagdommerne neppe har noe ønske 

om å dominere. Og det kan være grunn til å tro at den som har problemer med å hevde sine 

selvstendige meninger og tillater å la seg dominere av fagdommere, også vil ha problemer 

med det i en jury. Dessuten kan det være en viss fare for at enkelte sterke jurymedlemmer 

dominerer de øvrige jurymedlemmene. 

I forbindelse med NOKAS - saken stod dessuten et av jurymedlemmene som hadde lang 

erfaring som meddommer, frem og fortalte at hun aldri hadde følt seg overkjørt av noen 
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fagdommer. Tvert imot følte hun at lekdommerne ble møtt med respekt, og at de hadde 

reell innflytelse.
33

 

For det tredje har synet på kravene til betryggende saksbehandling endret seg vesentlig 

siden 1887. I den offentlige forvaltning har man skjerpet kravet til begrunnelse ved de ulike 

vedtak, mens når det gjelder de alvorligste inngrep i individets rettssfære, gjelder det 

fortsatt ikke noe krav om begrunnelse. Juryens avgjørelse må sies å fremstå som en 

anakronisme i den moderne rettsstat.
34

 

 

4.3.4 Effektivitet 

Hensynet til effektiv saksavvikling er et av flere overordnede formål ved straffeprosessen. 

Det er en nøye sammenheng mellom hensynet til effektivitet, og hensynet til 

prosessøkonomi. Dette viser seg ved at hvor kortere tid saken kan avvikles på, desto 

mindre kostnader vil det gå med til lønn, lokaler og lignende. 

 

Forslagene i høringsnotatet om ”Hurtigere behandling av straffesaker” er fremsatt med det 

formål å føre til en redusert bruk av jury. Det fremheves i lovforslaget at en redusert bruk 

av jury først og fremst vil føre til en frigjøring av ressurser som kan brukes på andre 

områder, slik at saksbehandlingstiden i lagmannsrettene samlet sett vil gå ned. Hvilken 

konkret effektivitetsgevinst forslaget vil innebære, avhenger av antallet saker som vil 

omfattes av en eventuell lovendring, og dette er foreløpig uklart. Men det er liten tvil om at 

selve avviklingen av en jurysak tar noe lengre tid enn en meddomsrettssak. Dette på 

bakgrunn av selve etablering av retten, men også på bakgrunn av den erfaring med at 

forhandlingene i en jurysak lett blir mer omstendelige. Til dette hører til at forhandlingene 

deles, ved at det først foretas en behandling av skyldspørsmålet, og deretter en behandling 

av straffespørsmålet. En jurysak krever også at det settes av mer tid til veiledning av 

lekdommerne enn når den behandles av en meddomsrett, da det i meddomsrettssaker er slik 

at fagdommerne også er med på avgjørelsen av skyldspørsmålet. 

                                                 

33
 Kolsrud, Kjetil, aftenposten.no 

34
 Lov og Rett 2001 nr. 1, s. 5 



 

 52 

Dessuten så vil en reduksjon i antallet jurysaker innebære at det går med mindre arbeid på 

saksbehandlersiden, da det er betydelig færre personer som skal innkalles i 

meddomsrettssaker. 

 

4.3.5 Prosessøkonomiske hensyn 

Lovforslaget vil innebære frigjøring av økonomiske ressurser i lagmannsrettene, og i 

straffesakskjeden for øvrig. 

Omkostningene vil reduseres, ved at det blir en mindre antall av lekfolk som skal ha 

godtgjørelse og få dekket reise- og oppholdsutgifter. 

 

På kort sikt er mange av driftsutgiftene upåvirket av saksmengden, dette gjelder spesielt 

utgifter til lønn og rettssaler mv. Domstolenes driftsutgifter vil ikke minskes i stor grad ved 

en reduksjon av antall jurysaker. 

Imidlertid må ressurssituasjonen sies å bedres ved redusert bruk av jury, og på den måten 

legge til rette for hurtigere saksavvikling. 

 

4.3.6 Konklusjon 

Jurybehandling av en straffesak har siden ordningen ble innført, blitt betraktet som det 

system som ivaretar hensynet til lekmannselementet på best måte med utgangspunkt i 

prinsippet om at ”man skal dømmes av sine likemenn”, da jurymedlemmene er vanlige 

folk, altså ikke-jurister. Men det er to forhold som tyder på at dette prinsippet kan sies å ha 

falt bort. For det første viser det seg at jurymedlemmene ikke lenger er ”folket”, men at de 

må sies å representere folk fra det høyere sosiale lag. Og av den grunn er også det skarpe 

skillet i sosial status mellom fagdommere og lekdommere borte (juryordningen ble også 

innført som et opprør mot embetsstanden). For det andre blir straffesaker behandlet på ny 

av en meddomsrett dersom fagdommeren benytter seg av adgangen til å sette juryens 

avgjørelse av skyldspørsmålet til side. Disse to forhold viser at dagens tiltalte i all hovedsak 

ikke kan sies å dømmes av sine likemenn, men av representanter fra eliten. Dette innebærer 



 

 53 

at prinsippet om at ”man skal dømmes av sine likemenn” faller bort, og utgangspunktet for 

juryordningen kan ikke lenger sies å eksistere. 

Til tross for at fagdommerne kan sies å ha en viss påvirkningskraft overfor lekdommerne 

hvor de deltar sammen i en meddomsrett, må det på spørsmålet om hensynet til 

lekmannselementet svekkes dersom de alvorligste straffesaker blir avgjort av en 

meddomsrett istedenfor av en jury, besvares benektende. En meddomsrett må sies å ivareta 

hensynet til lekmannselementet på en minst like tilfredsstillende måte som en ordning med 

jury. Ikke minst på bakgrunn av at utgangspunktet om at ”man skal dømmes av sine 

likemenn” for juryordningen ikke lenger eksisterer, men også på bakgrunn av at den 

påståtte påvirkningskraft fagdommerne skal ha overfor lekdommerne, ikke kan sies å være 

så stor i praksis. 

 

At juryen ikke begrunner sin avgjørelse av skyldspørsmålet, må sies å representere en av de 

uheldigste sider ved juryordningen, og dette har støtte i en rekke momenter. 

For det første kan ikke manglende begrunnelse sies å være i samsvar med den rettslige 

utviklingen som ellers har funnet sted når det gjelder begrunnelse for avgjørelser, og for det 

andre er åpenhet og begrunnelse generelt i samfunnet, å betrakte som viktige 

rettssikkerhetsgarantier. 

For det tredje burde det gjelde som en moralsk plikt å gi begrunnelse for svarene som gis 

ved avgjørelsen av skyldspørsmålet i de alvorligste straffesaker, og den en domsavgjørelse 

rammer må kunne kreve at det gis en begrunnelse av resultatet, uansett utfall. Dersom 

tiltalte blir kjent skyldig vil det være av stor betydning å bli gjort kjent med bakgrunnen for 

avgjørelsen. Og dersom tiltalte blir frikjent, vil det være av stor betydning for ofrene, og de 

etterlatte, å ha en begrunnelse å forholde seg til.  

For det fjerde må det sies å være uakseptabelt med et domstolssystem der det gis 

begrunnelse i første instans, men ingen begrunnelse i annen instans. Tiltalte kan bli 

frifunnet i tingretten med begrunnelse, men domfelt i lagmannsretten uten begrunnelse, 

eller omvendt. Og det må sies å være et paradoks at dette gjelder i de alvorligste 

straffesakene. Manglende begrunnelse vil dessuten kunne bidra til å svekke den allmenne 

tillit til domstolene i dagens samfunn. 
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Et av forslagene som er fremsatt i forbindelse med høringsnotatet om ”Hurtigere 

behandling av straffesaker”, er som nevnt at det skal innføres en regel om 

begrunnelsesplikt for juryen. Men det er mye som tyder på at en slik regel vanskelig vil la 

seg gjennomføre, og motforestillingene mot en slik regel er sterke. 

 

At juryen ikke begrunner sin avgjørelse av skyldspørsmålet er som nevnt ikke i strid med 

kravet til domsgrunner i EMK artikkel 6 (1). 

Men det er allikevel rimelig å anta at dersom det ikke hadde eksistert et slikt grunnleggende 

element i flere lands straffeprosess at man overlater avgjørelsen av skyldspørsmålet i de 

alvorligste straffesaker til en jury, ville kravene til forsvarlig saksbehandling medført at 

man den dag i dag, ville ha utformet en prosessordning som ville ha sikret at det ble gitt en 

form for begrunnelse av skyldspørsmålet i de alvorligste straffesaker.
35

 

Men det avgjørende i denne sammenheng må være at grunnleggende rettssikkerhetshensyn 

tilsier at det bør gis en fullstendig begrunnelse av avgjørelsen av skyldspørsmålet i de 

alvorligste straffesaker. Og av den grunn må hensynet til rettssikkerheten sies å være best 

ivaretatt gjennom en meddomsrett. 

En meddomsrett sikrer at man får en tilfredsstillende avgjørelse, på den måten at eventuelle 

uklarheter og misforståelser ved bevis- og skjønnsmessige vurderinger kan drøftes mellom 

fagdommerne og lekdommerne, og i tillegg er at man sikret en begrunnelse av avgjørelsen 

av både skyld- og straffespørsmålet. 

 

Det er en utbredt oppfatning at lekfolk og fagfolk må anses for å være like godt egnet til å 

foreta bevis- og skjønnsmessige vurderinger, men undersøkelser viser allikevel at lekfolk 

lettere lar seg påvirke av media, tar utenforliggende hensyn, og at de ofte ikke treffer 

avgjørelsene på objektivt grunnlag. Dette kan sies å true rettssikkerheten, og for å sikre at 

avgjørelsen av straffesaken blir avgjort på tilfredsstillende måte, bør avgjørelsen av 

skyldspørsmålet komme i stand etter et samarbeid mellom fagdommere og lekdommere i 

en meddomsrett, da eventuelle uklarheter og misforståelser kan drøftes. 
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Med utgangspunkt i ulike radikale endringer som har skjedd i samfunnet siden 

juryordningen ble innført, bør det være grunn til å stille spørsmål ved om dagens 

prosessordning i de mest alvorlige straffesakene er den mest betryggende og 

hensiktsmessige, og om juryen kan sies å være best egnet til å treffe de ”riktige” 

avgjørelser. 

Det har vært hevdet at det skjer flere frifinnelser under jurysystemet, enn under et 

meddomsrettssystem. 

Dette kan for det første skje på bakgrunn av faktisk tvil, da den teknologiske utviklingen 

har medført at bevismaterialet i mange straffesaker er mer komplisert enn tidligere. For det 

andre kan årsaken være at juryen legger en lempeligere anvendelse av rettsreglene til 

grunn.  

Disse forholdene peker i retning av at hensynet til materielt riktige avgjørelser må sies å 

være best ivaretatt dersom rettsspørsmål blir avgjort av en meddomsrett, da samarbeidet 

mellom fagdommerne og lekdommerne som finner sted her, gir de beste garantier for en 

saklig, allsidig overveid og juridisk korrekt avgjørelse
36

. 

 

For at straffen skal oppnå sin preventive virkning, er det en forutsetning at det ikke går for 

lang tid mellom den straffbare handlingen og reaksjonen. Og både den siktede og de 

fornærmede har dessuten ofte et behov for å legge saken bak seg. 

Forslagene om en viss innskrenking i bruken jury, slik at ordningen forbeholdes de 

alvorligste straffesakene, er tiltak som er ment å bidra til en hurtigere og mer effektiv 

behandling av straffesakene.  

Effektivitetshensynet og prosessøkonomiske hensyn tilsier at bruken av jury burde 

innskrenkes og forbeholdes de alvorligste, og at flere straffesaker bør behandles med 

meddomsrett.  

Men allikevel vil ikke dette være tilstrekkelige argumenter til fordel for en redusert bruk av 

jury dersom de nevnte grunnprinsippene taler for at ordningen med jury burde 

opprettholdes slik den er i dag.  

                                                 

36
 Lov og Rett 2001 nr. 1, s. 7 



 

 56 

Gjennomgangen av grunnprinsippene viser imidlertid at beskrivelsen av juryordningen som 

en garanti for en betryggende og demokratisk behandling av straffesaker, ikke stemmer. 

Denne beskrivelsen av juryordningen, hviler på symbolverdier i tilknytning til 

demokratiseringen av det norske samfunnet på 1800-tallet, ikke på en vurdering ut fra 

samfunnsforholdene i dag.  

Dersom man i dag, på fritt grunnlag skulle vurdere hvordan samfunnet på best mulig måte 

skulle behandle de alvorligste straffesaker, ville nok de færreste være av den oppfatning at 

den best tenkelige løsning ville være å la ti tilfeldige lekfolk avgjøre dette på egenhånd, 

med endelig virkning, og uten å forklare hvordan de kom frem til resultatet. Likevel er det 

den ordning vi bygger på i Norge. 

Alt i alt er det avgjørende i diskusjonen om juryens stilling i norsk rett, den 

samfunnsmessige viktigheten av at de som faktisk har begått straffbare handlinger blir 

dømt, at prosessen ivaretar hensynet til rettssikkerheten, og at prosessen har høy 

troverdighet i samfunnet. 

Og ordningen med meddomsrett, som innebærer at straffesaken avgjøres ved et samarbeid 

mellom fagdommerne og lekdommerne, må sies å representere en ordning som ivaretar 

grunnprinsippene på tilstrekkelig tilfredsstillende måte, og da særlig hensynet til 

rettssikkerheten. 

 

Flertallet av de som har uttalt seg i forbindelse med høringsnotatet om ”Hurtigere 

behandling av straffesaker” går inn for at juryordningen burde oppheves i sin helhet. Jeg er 

også av den oppfatning at juryordningen for lengst har gått ut på dato, men jeg tror ikke 

dette vil komme til å skje gjennom et frontalangrep. Istedenfor mener jeg at man til 

stadighet må vurdere om det bør foretas endringer i reglene om juryordningen, slik at 

juryens virkeområde gradvis vil svekkes, og til slutt være helt borte. 

I påvente av en endelig avskaffelse av juryordningen må de lovforslagene som er fremsatt i 

forbindelse med ”Hurtigere behandling av straffesaker”, utvilsomt sies å være et skritt i 

riktig retning, da disse forslagene kan bidra til å fjerne noen av de uheldigste sider ved 

juryordningen. 
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Disse forslagene om mindre endringer i reglene om juryordningen, medfører en ytterligere 

innskrenking av juryens virkeområde i straffeprosessen. Det fremgår av høringsnotatet at 

hovedbegrunnelsen for at antall jurysaker skal reduseres, er at dette vil innebære 

besparelser både i form av tid og penger. Dette må sies å tyde på at justisministeren og det 

juridiske fagmiljøet, ikke prioriterer juryens betydning for rettssikkerheten basert på 

historiske og demokratiske prinsipper. Disse forslagene om endringer må sees mer som et 

uttrykk for deres skepsis til juryordningen, og som et skritt på veien mot en opphevelse av 

juryen i norsk straffeprosess. 

 

På bakgrunn av de tungtveiende motforestillingene mot dagens juryordning, er jeg enig i at 

det bør foretas endringer i reglene om juryordningen, slik at færre straffesaker blir 

gjenstand for jurybehandling, og flere saker blir behandlet av en meddomsrett. 
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