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1 Innledning 

 

1.1 Tema og problemstilling 

Samfunnet har i dag mer fokus på menneskerettighetene enn tidligere. Et av temaene for 

denne avhandlingen er å se på hvordan noen av de norske straffeprosessreglene er i sam-

svar med de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene som Norge er forpliktet etter. 

En av de grunnleggende menneskerettighetene etter konvensjonene, er retten til å få prøvd 

en straffesak i to instanser. Derfor innførte Norge en to-instansbehandling i 1995 som bidro 

til å styrke retten til overprøving, samt for å komme i bedre samsvar med menneskerettig-

hetene  

I avhandlingen vil det bli redegjort for reglene om avvisning og heving av ankebe-

handling etter straffeprosessloven § 336 første og fjerde ledd. Disse bestemmelsene kom-

mer til anvendelse når det er siktede som har anket over bevisbedømmelsen i en straffesak. 

Avvisning etter straffeprosessloven § 336 første ledd, innebærer at siktedes anke vil bli 

avvist som følge av at siktede har uteblitt fra ankeforhandlingene. Etter bestemmelsens 

fjerde ledd, innebærer det at siktedes anke kan bli hevet etter to år fordi han har vært umu-

lig å innkalle eller fordi han har hatt gjentatte gyldige fravær. Etter begge bestemmelser vil 

virkningen for siktede være at tingrettens dom blir stående.   

Især tas opp til drøftelse de problemer som oppstår der siktede ikke møter til ankefor-

handling i lagmannsretten etter å ha blitt utvist og uttransportert fra Norge. I tilfeller hvor 

siktede er utvist vil siktedes fravær i realiteten kunne spores tilbake på forhold på statens 

side. Staten, som den utøvende myndighet, vil dermed kunne frata siktedes rett til to-

instansbehandling. Spørsmålet blir dermed hvilken betydning siktedes fravær i slike tilfel-

ler får, hva gjelder anvendelsen av straffeprosessloven § 336 første og fjerde ledd, og for 

siktedes rett til å få en straffesak prøvd i to instanser. 
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1.2 Avgrensninger og terminologi 

1.2.1 Avgrensninger 

Avhandlingen konsentrerer seg om de tilfeller hvor det er siktede som har anket sin straffe-

sak til lagmannsretten. Straffeprosessloven § 336 andre og tredje ledd omhandler derimot 

påtalemyndighetens anke over dommen i tingretten. Bestemmelsene skiller mellom nød-

vendigheten til siktedes tilstedeværelse, og det avgrenses derfor mot en særlig behandling 

av reglene som kommer til anvendelse ved påtalemyndighetens anke. 

Det avgrenses videre mot en særlig behandling av de personelle og prosessuelle regle-

ne ved forkynning i domstollovens §§ 159 – 197, selv om disse har relevans for vilkåret 

«stevnet» etter straffeprosessloven § 336 første ledd. De materielle krav til innhold i stev-

ningen vil likevel bli behandlet. 

Denne avhandlingen er ment å være en rettsdogmatisk oppgave som skal behandle de 

bestående rettsreglene i straffeprosessloven § 336. De rettspolitiske spørsmål som vil kunne 

reise seg er av meget omfattende karakter. Det vil måtte redegjøres for flere av statens for-

valtningsorgans praksis og regelverk, samt også påtalemyndighetens praksis på området. 

Denne oppgaven vil ikke gå nærmere inn på disse spørsmålene. Det vil derimot avslut-

ningsvis vises til de interessante rettspolitiske spørsmål som oppstår uten at disse drøftes 

uttømmende.   

 

1.2.2 «Siktede» 

Når politiet innleder en etterforskning får den politiet mistenker status som mistenkt. Denne 

statusen gir ingen formelle rettigheter. Når påtalemyndigheten erklærer det, når retten inn-

leder forfølgelse, eller når det foreligger en pågripelse, ransaking eller lignende mot ved-

kommende person, får vedkommende status som siktet i saken. Dette følger av straffepro-

sessloven § 82 første ledd. Som siktet får vedkommende fulle partsrettigheter, jf. straffe-

prosessloven § 82. 

Når etterforskningen er «tilstrekkelig forberedt», jf. straffeprosessloven § 249, avgjør 

påtalemyndigheten om det skal utferdiges en tiltalebeslutning mot siktede. Dersom påtale-

myndigheten kommer til at det foreligger grunnlag for tiltalebeslutning, får siktede status 
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som tiltalt. Dersom tiltalte blir kjent skyldig av retten og det blir avsagt dom, får tiltalte 

status som domfelt. 

I straffeprosessloven brukes termen «siktede» både i snever og vid forstand. «Siktede» 

i snever forstand er det redegjort for ovenfor, mens «siktede» i vid forstand omfatter også 

termene tiltalte og domfelte. «Siktede» i vid forstand kan dermed brukes som fellesbeteg-

nelse for alle tre.1 Eksempler på steder der straffeprosessloven bruker «siktede» i vid for-

stand er straffeprosessloven § 306 hvor det er tale om anke over dom, og § 391 som taler 

om gjenåpning for siktede. Begge bestemmelser kunne i stedet ha brukt betegnelsen «dom-

felte». I det følgende brukes siktede i vid forstand. Dersom det kun er snakk om siktede i 

snever forstand – person som har fått status som siktet, jf. ovenfor – gjøres det særskilt 

oppmerksom på dette. 

 

 

1.3 Rettskilder og metode 

1.3.1 Formell lov 

Avhandlingen tar utgangspunkt i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosesslo-

ven) av 22.mai 1981 nr. 25 § 336. Straffeprosessloven er en særlov for behandlingen av 

straffesaker. Loven utfylles av andre lover, og særlig av lov om domstolene (domstolloven) 

av 13. august 1915 nr. 5. Domstolloven har prosessuelle lovbestemmelser som langt på vei 

er felles for både sivilprosessen og for straffeprosessen. 

 For sivile saker er det ved lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 

17. juni 2005 nr. 90 gitt en egen prosesslov. Ved innføringen av tvisteloven ble flere av 

dens uttrykk implementert i straffeprosessloven.2 Dette var for å skape mest mulig språklig 

likhet mellom sivil- og straffeprosessen og lovgivingen forøvrig. Følgelig vil fortolkningen 

av uttrykk i tvisteloven kunne ha relevans ved tolkningen av uttrykk i straffeprosessloven. 

                                                 

 

1 Andenæs (2009) s. 54 

2 Ot.prp. nr. 74 (2005-2006) s. 13 
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Det er et fundamentalt prinsipp etter norsk rett at staten trenger lovhjemmel for å kunne 

gripe inn i borgernes rettssfære, dette er referert til som legalitetsprinsippet. Som betyr at 

politi og påtalemyndighet aldri kan overskride de grenser loven oppstiller, selv ikke i et 

nødretts perspektiv.3  

Strafferetten ligger i legalitetsprinsippets kjerneområde. Straffebestemmelsene må 

dermed underlegges en lovtolkning, som ikke bryter med legalitetsprinsippet. En innskren-

kende tolkning i siktedes rettigheter vil således bryte med prinsippet. Dette gjelder ikke 

bare for straffelovens fortolkning, men også for straffeprosessloven. 

 I tillegg har Norge gjennom en rekke konvensjoner, folkerettslig forpliktet seg til å 

påse at strafferettspleien skjer i overensstemmelse med menneskerettighetene. Gjennom lov 

om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 

1999 nr. 30 ble menneskerettighetskonvensjonene4 inkorporert i norsk rett. Dette legger 

også føringer på fortolkningen og anvendelsen av straffeprosessloven. Det fremgår av 

menneskerettsloven § 3 at konvensjonene ved motstrid skal gå foran annen lovgivning.  

Straffeprosessloven § 4 gir ved siden av menneskerettsloven § 3 de folkerettslige for-

pliktelsene betydning på straffeprosesslovens bestemmelser. Dette skyldes behovet for å 

supplere straffeprosesslovens regler med bestemmelsene i EMK, siden straffeprosessen 

gjelder et område hvor menneskerettighetene gjør seg særlig sterkt gjeldende, 

jf. Rt. 1994 s. 1244.5     

De uttrykk som er i straffeprosessloven § 336 forekommer også i andre bestemmelser i 

straffeprosessloven. Eksempel på dette er «gyldig fravær» i straffeprosessloven § 281 som 

har regler på siktedes uteblivelse ved tingretten. Praksis, teori og forarbeider knyttet til 

andre bestemmelser i straffeprosessloven har derfor relevans for fortolkningen og anven-

delsen av § 336.  

                                                 

 

3 Hov (1999) s. 164 

4 Se pkt. 1.3.2 

5 Rt 1994 1244 s. 1252 
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Ved behandlingen av siktedes rett til to-instansbehandling, hvor siktede er utvist og ut-

transportert vil lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 

av 15. mai 2008 nr. 35 være av betydning. 

 

1.3.2 Grunnloven og internasjonale konvensjoner – Overordnede rettskilder 

Som beskrevet i punktet ovenfor er Norge forpliktet gjennom internasjonale konvensjoner 

til å overholde menneskerettighetene. Disse konvensjonsbestemmelsene, med tilhørende 

konvensjonspraksis, legger, sammen med Grunnlovens bestemmelser, føringer på straffe-

prosesslovens fortolkning og anvendelse. Det heter i Grunnloven § 110 c at: 

 

«Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.  

 Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.» 

 

Menneskerettighetskonvensjonene ble inntatt i norsk lov ved vedtakelsen 

av menneskerettsloven i 1999. De konvensjonene som har størst betydning for denne av-

handlingen, er FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966 (SP) og den Eu-

ropeiske menneskerettighetskonvensjonen av 1950 (EMK). I tillegg kommer EMKs syven-

de tilleggsprotokoll (TP 7) art. 2 som er en videreføring av SP art 14. nr. 5. TP 7 art. 2 tråd-

te i kraft 1. november 1988. 

Wien-konvensjonen av 23. mai 1969 om traktatretten (Wien-konvensjonen) art. 31 til 

art. 33 inneholder regler for traktattolkning.6 Formålet med disse tolkningsreglene er å 

harmonisere regeltolkningen i de ulike nasjonene. På denne måten sørges det for rettsenhet 

i størst mulig grad på tvers av landegrensene.  

Wien-konvensjonens art. 31 nr. 1 lyder: 

 

“A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the 

terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.” 

                                                 

 

6 Møse (2002) s. 101 
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Av bestemmelsen følger det at en konvensjon skal tolkes i tråd med dens alminnelige 

språklige forståelse, samtidig som den skal tolkes i lys av konteksten og formålet til den 

enkelte konvensjon. EMK har, til forskjell fra SP, en domstol som er med på utviklingen av 

konvensjonen. Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) tolker EMK dynamisk ved å 

hele tiden tolke den i lys av samfunnsutviklingen. En viktig oppgave for EMD er å bidra til 

utviklingen av EMK. Meningen er at konvensjonene skal henge med i tiden og være «a 

living instrument»7 i beskyttelsen av menneskerettighetene. Videre blir statene folkerettslig 

bundet om de blir dømt av EMD, jf. EMK art. 46 nr. 1. Statene som er part i saken må så-

ledes oppfylle de pliktene som følger av dommen fra EMD.8 

 

1.3.3 Forarbeider 

Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker fra Straffeprosesslovkomiteen av 1969, NOU 

1992:28 om to-instansbehandlingen og Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) om lov og endringer i 

straffeprosessloven er forarbeider som er av særlig betydning for denne avhandling-

ens tema. 

To-instansreformen er omtalt som den viktigste reformen av straffeprosessen i nyere 

tid, og er årsaken til mange av de ankereglene vi har i dag. Forarbeidene til reformen bidrar 

til å lette forståelsen av ankebestemmelsene og bidrar til fortolkningen. Forholdet til men-

neskerettighetene ble også drøftet ved disse lovforarbeidene.9 

Det fremgår av Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) at et av hovedformålene bak den nye end-

ringsloven10 til straffeprosessloven var for å sikre en hurtigere og mer effektiv straffesaks-

behandling.11 Straffeprosessloven § 336 fjerde ledd kom inn i straffeprosessloven som en 

ny bestemmelse i endringsloven av 28. juni 2002 nr. 55 som ett ledd i dette. Således er 

                                                 

 

7 Case of Tyrer v. The United Kingdom avsnitt 31 

8 Jebens (2004) s. 66 

9 NOU: 1992:28 s. 12 og Innst.O.nr. 137 (1992-1993) pkt. 3 

10 Lov om endringer i straffeprosessloven mv.  

11 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 10 
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§ 336 fjerde ledd av en relativt ny dato og forholdet til menneskerettighetene burde vært 

drøftet i forarbeidene til bestemmelsen.  

Tidligere hadde ikke menneskerettighetene en så fremskutt rolle som de har i dag. 

Menneskerettighetene blir stadig oftere påberopt i saker for retten. At fokuset på menneske-

rettigheter blir stadig større gjenspeiles også i lovforarbeider av nyere dato. Forholdet til 

menneskerettighetene er imidlertid ikke drøftet i forarbeidene til straffeprosessloven § 336 

fjerde ledd. 

Hva gjelder forarbeidene til de internasjonale konvensjonene har disse rettskildemes-

sig en subsidiær karakter, jf. Wien-konvensjonen art. 32. 

 

1.3.4 Rettspraksis 

Rettspraksis er samlebetegnelsen for domstolenes avgjørelser, og er en sentral rettskilde. 

Ved tolkningen av lovbestemmelser, har rettspraksis relevans som rettskildefaktor. Vekten 

av rettspraksis som rettskilde varierer med ulike faktorer, men spesielt med hvilken instans 

som har avsagt dommen. Høyesterettsdommer vektes generelt tungt, mens underrettsdom-

mer har mindre vekt. I denne oppgaven vil både Høyesteretts praksis og underrettspraksis 

bli benyttet ved tolkningen av reglene i straffeprosessloven  

Rettspraksis er omfattende på straffeprosessens område, også hva gjelder straffepro-

sessloven § 336. Rettspraksis som omhandler straffeprosessloven § 336 første og fjerde 

ledd har relevans overfor begge ledd i bestemmelsen fordi de benytter seg av de samme 

språklige uttrykk. Det samme gjelder for straffeprosessloven § 281 om gjennomføring av 

hovedforhandlingen for tingretten, når siktede ikke møter, jf. straffeprosessloven § 327. 

 Dersom det foreligger en regelkonflikt mellom straffeprosesslovens bestemmelser og 

EMKs normer kan dette løses med en harmoniserende tolkning av straffeprosessloven. Om 

dette ikke lar seg gjøre vil retten legge til grunn det tolkingsresultat som antas å følge av 

EMK, dersom dette fremstår som rimelig klart.12   

                                                 

 

12 Andenæs (2009) s. 10 
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Eldre rettspraksis, fra før straffeprosessloven trådte i kraft i 1986, er også fortsatt relevant. 

Overgangen fra den gamle straffeprosessloven av 1887 til någjeldende lov var ikke ment 

å innebære dyptgripende endringer. Den nye ble mer ansett som en teknisk revisjon.13 

Det er det først i nyere tid at menneskerettighetene i særlig grad har blitt påberopt i 

strafferettsaker. Dette innebærer at rettspraksis knyttet til 1887-loven rettskildemessig må 

anvendes med varsomhet. 

 

1.3.5 Reelle hensyn  

Reelle hensyn er den alminnelige rettsoppfatning som er ment å gi rettsreglene gode løs-

ninger. Rettskildemessig kan reelle hensyn tillegges vekt for å tolke reglene i samsvar med 

hva som bør være den gode løsningen.  

Reelle hensyn vil alltid være en relevant rettskildefaktor. Siden straffeprosessen ligger 

innenfor legalitetsprinsippets kjerneområde14 vil imidlertid reelle hensyn måte vike, dersom 

de kommer i konflikt med siktedes rettigheter. Det kan ikke foretas innskrenkende tolk-

ninger i medhold av reelle hensyn slik at siktedes rettigheter etter loven blir svakere. 

Reelle hensyn kan også utledes fra de internasjonale menneskerettighetskonvensjone-

ne. Disse konvensjonene har til formål å beskytte enkeltindividet i de ulike statene. Når 

EMD tolker konvensjonene i henhold til samfunnsutviklingen bruker de reelle hensyn for å 

harmonisere reglene i tråd med samfunnsutviklingen. 

 

 

                                                 

 

13 Andenæs (2009) s. 8 

14 Hov (1999) s. 164 
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1.3.6 Utenlandsk rett 

Reglene i straffeprosessloven er utarbeidet med den danske Retsplejeloven av 1916 og den 

svenske Rättegångsbalken av 1942 som forbilder.15 Til forskjell fra den norske prosesslov-

givningen er både sivil og straffesaksreglene plassert i samme lov i Danmark og Sverige. 

 Reglene har flere likheter, og ved utarbeidelsen av to-instansreformen var danske og 

svenske rettskilder mye brukt som kilder.16  

I den følgende fremstilling vil derfor dansk og svensk rett bli brukt til sammenligning 

av reglene i straffeprosessloven. 

 

 

1.4 Den videre fremstilling 

Videre i avhandlingen vil det først redegjøres for vilkårene i straffeprosessloven § 336 førs-

te ledd, og anvendelsen av disse i praksis. Deretter behandles straffeprosessloven § 336 

fjerde ledd på samme måte. Endelig vil det særskilt bli drøftet hvordan disse bestemmelse-

ne skal fortolkes og anvendes når siktede er utvist og uttransportert fra riket, med den følge 

at siktede er forhindret fra å møte til ankebehandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

15 Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker fra Straffeprosesslovkomiteen s. 321 

16 NOU: 1992:28 s. 4 
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2 Straffeprosessloven § 336 første ledd 

 

2.1 Innledning 

Straffeprosessloven § 336 første ledd gjelder ved anke til lagmannsretten. Dette fremgår av 

bestemmelsens henvisning til straffeprosessloven § 335. Straffeprosessloven § 336 første 

ledd lyder som følger; 

 

«Er siktede stevnet i samsvar med § 335 første punktum og uteblir uten at det er opplyst eller sannsynlig 

at han har gyldig fravær, skal hans anke over bevisbedømmelsen avvises. Det samme gjelder hvis slik 

stevning ikke har kunnet forkynnes for ham fordi han er unnveket. Avvisningen er ikke til hinder for 

ankeprøving som retten kan foreta uansett ankegrunn.» 

 

Bestemmelsen regulerer de tilfeller hvor siktede har anket over tingrettens bevisbedømmel-

se, og hvor siktede uteblir fra ankebehandlingen for lagmannsretten.  

Anker over annet enn bevisdømmelsen kan fortsatt fremmes selv om siktede ikke har 

møtt til ankebehandling,17 jf. § 336 første ledd, siste punktum og straffeprosessloven § 342. 

Om dette uttaler Høyesterett i Rt. 2005. 1149 punkt. 21:  

 

«Bestemmelsen har vært forstått slik at subsidiære, begrensede anker ikke skal avvises på grunn av ute-

blivelse, jf. Bjerke og Keiserud: Straffeprosessloven side 1112. Ankesaken før øvrig behandles uav-

hengig av siktedes uteblivelse såframt vilkårene i tredje ledd er oppfylt.»18 

 

Om siktede er uteblitt vil først kunne avgjøres når ankeforhandlingen begynner. Reglene 

etter straffeprosessloven § 336 første ledd får dermed ikke anvendelse før retten er satt. 

Møter siktede forsinket, men før en avvisningskjennelse er avsagt, vil saken måtte gå som 

normalt. 

                                                 

 

17 Se innstilling om rettergangsmåten i straffesaker fra Straffeprosesslovkomiteen s. 322 

18 Nå Bjerke (2011) s. 1183 pkt. 5 
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Utgangspunktet etter straffeprosessloven § 336 første ledd er at bevisanken skal avvises om 

siktede uteblir, så fremt det ikke blir opplyst at vedkommende har gyldig fravær.  

De regler som gjelder for forberedelse19 og gjennomføring20 av hovedforhandlingen i første 

instans, gjelder også så langt de passer, og om ikke annet er bestemt, for ankebehandlingen 

i lagmannsretten, jf. straffeprosessloven § 327. 

I første instans er det reglene etter straffeprosessloven § 281 som gjelder når siktede 

ikke møter til hovedforhandling. Denne bestemmelsen bruker mange av de samme uttrykk 

som i § 336 første ledd. Når straffeprosesslovens bestemmelser har like uttrykk må den 

språklige forståelsen av uttrykkene i loven tolkes likt, slik det også gjelder ellers i lovgiv-

ningen. Illustrerende for dette er uttalelsene i Ot.prp. nr. 74 (2005-2006) i punkt 3.4.8 side 

26, om endringene i begrepsbruken for mange eksisterende lover når den nye tvisteloven 

ble vedtatt: 

 

«I stedet bruker tvisteloven begrepene gyldig fravær, gyldig fristoversitting eller gyldig møtefravær og 

fraværsdom og oppfriskning, jf. §13-4, §16-2 og §§ 16-5 til 16-14. Det vil være en fordel om denne be-

grepsbruken blir gjennomført konsekvent i den øvrige lovgivning, jf. forslagene i vedlegg I.» 

 

En konsekvent tolkning av like uttrykk i lovgivingen vil skape bedre samspill mellom reg-

lene.21  

Rettsfølgen av at vilkårene etter straffeprosessloven § 336 første ledd er oppfylt er av-

visning av siktedes ankebehandling. Etter bestemmelsens fjerde ledd er rettsfølgen heving 

av ankesaken. Lovgiver har brukt forskjellige uttrykk i bestemmelsene. Avvisningsadgang-

en i straffeprosessloven § 336 første ledd knytter seg til at siktedes bevisanke ikke frem-

mes, mens begrensede anker fortsatt kan behandles av retten. Etter § 336 fjerde ledd kan 

ankesaken bli hevet på grunn av at det har gått to år uten at det har lyktes å gjennomføre 

ankeforhandling hvor siktede har vært tilstede. Forskjellen har imidlertid ingen praktisk 

                                                 

 

19 Se straffeprosessloven kap. 21  

20 Se straffeprosessloven kap. 22 

21 Ot.prp. nr. 74 (2005-2006) s. 6 
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betydning for siktede. Avvisning og heving betyr i praksis det samme for siktede idet 

dommen fra første instans blir stående i begge tilfeller. Derfor har rettspraksis knyttet til 

bestemmelsens første ledd relevans for fortolkningen og anvendelsen av bestemmelsens 

fjerde ledd og motsatt.  

 

 

2.2 «Uteblir» 

2.2.1 Innledning 

At siktede «uteblir» fra ankeforhandlingen er en forutsetning for at straffeprosessloven 

§ 336 første ledd kan komme til anvendelse. Bestemmelsen tar nettopp sikte på å regulere 

følgene av at siktede ikke møter til ankeforhandlingen. Møter siktede vil saken gå som 

normalt. Uteblivelse betyr at vedkommende er fraværende fra ankeforhandlingene, men 

uttrykket «uteblir» i lovens forstand, favner også videre enn ved kun de tilfeller siktede 

ikke har møtt. 

 

2.2.2 Når regnes siktede som uteblitt? 

Siktede regnes som uteblitt når retten er satt og vedkommende ikke er til stede i rettsloka-

lene. Uteblivelsen kan bero på flere ting, som for eksempel sykdom, rene forglemmelser og 

de tilfeller hvor siktede ikke hadde kunnskap om ankeforhandlingen. Uansett fraværsårsak 

vil straffeprosessloven § 336 første ledd komme til anvendelse først når selve uteblivelsen 

er konstatert av retten. Hvis siktede i rimelig tid før ankeforhandling melder ifra om syk-

dom eller andre grunner som gjør at saken ikke blir fullstendig opplyst på grunn av siktedes 

fravær, kan retten utsette forhandlingene til et senere tidspunkt, jf. straffeprosessloven 

§ 294. 

 Siktede regnes som uteblitt selv om forsvareren hans møter til ankeforhandlingene. 

Det er et grunnleggende prinsipp i straffeprosessen at siktede ikke kan identifiseres med sin 

forsvarer, jf. Rt.  2011 s. 815 og Rt. 2011 s. 93. 
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Likestilt med uteblivelse er det når siktede møter i beruset tilstand, jf. straffeprosessloven § 

88 annet punktum. Selv om siktede faktisk møter skal han altså være skikket til å gjennom-

føre forhandlingene for retten. Retten må etter en konkret vurdering avgjøre om beruselsen 

er av en slik grad at vedkommende ikke kan følge forhandlingene.22 Blir siktede vurdert til 

å ikke kunne følge forhandlingene er han å anse som uteblitt. 

Alkoholrus og beruselse fra andre rusmidler er likestilt, og vil falle inn under de sam-

me vurderingene. Dette kan tolkes inn i ordlyden «beruset» i straffeprosessloven § 88 annet 

punktum, men følger også direkte av forarbeidene23 til straffeprosessloven § 88. 

Etter bestemmelsen i straffeprosessloven § 280 fremgår det at siktede skal være tilste-

de inntil dom er avsagt. Siktede kan derfor bli ansett som uteblitt etter reglene straffepro-

sessloven § 336 første ledd, hvis vedkommende har møtt til hovedforhandlingene, men 

forlater forhandlingene uten tillatelse fra retten før det har blitt avsagt dom. Dette kan ha 

særlig betydning når hovedforhandlingen foregår over flere dager. Om siktede for eksem-

pel ikke møter til dag to i forhandlingene, blir spørsmålet om saken kan fortsette etter § 280 

tredje punktum. Dette blir et spørsmål om siktede har gyldig fravær. Dersom forhandlinge-

ne ikke kan fortsette uten siktede, er siktede å anse som uteblitt etter straffeprosessloven 

§ 336 første ledd. 

Det er ikke bare det fysiske fraværet som reglene i straffeprosessloven § 336 første 

ledd skal regulere. I Rt. 2001 s. 524 hadde siktede fått hukommelsessvikt som følge av å ha 

blitt funnet bevisstløs etter første dag i lagmannsretten. Om dette uttaler Høyesterett: 

 

«Det er ingen tvil om at A hadde både rett og plikt til å være til stede ved ankeforhandlingen for lag-

mannsretten. Betingelsene for unntaksvis å fremme saken i tiltaltes fravær var ikke til stede et-

ter § 336 jf. § 281. Hvis tiltalte ikke var i stand til å møte i retten, ville saken måtte utsettes. Forsvareren 

har i støtteskrivet anført at lagmannsretten - dersom hukommelsessvikten var reelt opplevd - har be-

handlet saken uten tiltaltes - psykiske - tilstedeværelse. Også det måtte ført til utsettelse dersom dette 

hadde vært tilfelle.» 

 

                                                 

 

22 Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker fra Straffeprosesslovkomiteen s. 189 

23 Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker fra Straffeprosesslovkomiteen s. 189 
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Høyesterett går ikke nærmere inn i problemstillingen om siktedes psykiske tilstedeværelse i 

denne avgjørelsen, men fastslår at saken måtte blitt utsatt om tilfelle hadde vært at siktede 

ikke hadde vært «psykisk» tilstede.24 

Siktede har fravær etter straffeprosessloven § 336 første ledd, når han er å anse som 

uteblitt i tråd med drøftelsen ovenfor. For at dette fraværet ikke skal føre til en avvisning av 

siktedes bevisanke må fraværet være gyldig. Retten må dermed sjekke om vilkårene i straf-

feprosessloven § 336 første ledd er oppfylt.  

 

 

2.3  «Stevnet» 

2.3.1 Innledning 

Det første vilkåret retten må undersøke når det er konstatert at siktede er uteblitt, er hvor-

vidt siktede har blitt lovlig stevnet, jf. straffeprosessloven § 335. 

Stevning er en formell innkalling som gjøres etter bestemte regler i domstolloven25 for 

at påtalemyndigheten og retten i rettslig og faktisk henseende kan legge til grunn at den 

innstevnede har kunnskap om rettsmøtet med hensyn til når det gjelder tid og sted. Ved 

anker over bevisdømmelsen skal siktede alltid innkalles ved stevning, jf. straffeprosesslo-

ven § 335. 

Etter straffeprosessloven § 336 første ledd er det et vilkår for at retten skal kunne si at 

siktede ikke har gyldig fravær, at han er stevnet etter reglene i § 335. En lovlig stevning er 

avgjørende i mange henseende, og virkningene av manglende lovlig stevning i relasjon til 

straffeprosessloven § 336 første ledd vil bli behandlet i det følgende. Først behandles kra-

vene til lovlig stevning i punkt 2.3.2, før det særlige kravet om ikke-villedende stevning 

behandles i punkt 2.3.3. 

 

                                                 

 

24 Rt 2001 524 s. 531 

25 Domstolloven § 159 
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2.3.2 Kravet til lovlig stevning 

Følgende fremstilling vil redegjøre for hva som ligger i kravet til lovlig stevning.  

Straffeprosessloven § 336 første ledd henviser som nevnt til lovens § 335, med hensyn 

til de materielle kravene for lovlig stevning. Av straffeprosessloven § 335 fremgår følgen-

de: 

 

«Når lagmannsretten etter anke fra siktede skal prøve bevisene under skyldspørsmålet, skal det i stev-

ningen sies at hans anke over bevisdømmelsen vil bli avvist dersom han uteblir. Ellers stevnes siktede i 

samsvar med reglene i § 87.» 

 

Som det fremgår av bestemmelsen må siktede bli informert om at hans anke over bevis-

dømmelsen vil bli avvist dersom han uteblir fra ankeforhandlingen. Dette er et krav til det 

materielle innholdet i stevningen som forkynnes siktede, og oppstiller hva siktede formelt 

skal bli underrettet om for at stevningen skal anses som lovlig i henhold til straffeprosess-

loven § 335.  

En stevning må alltid forkynnes for siktede, jf. straffeprosessloven § 86 og domstollo-

ven § 159. Reglene om forkynnelser og meddelelser i domstolloven § 159 - 197 er proses-

suelle og personelle regler som gjelder for hvordan en stevning skal meddeles siktede.  

I tillegg til kravet om innhold etter straffeprosessloven § 335 skal det i stevningen også 

fremkomme for hvilken domstol siktede skal møte, møtetidspunkt, hva saken gjelder og 

formålet med innkallingen, jf. straffeprosessloven § 86.  

Det følger også av straffeprosessloven § 86 andre ledd at siktede har krav på tre dagers 

varsel før ankebehandlingen finner sted. Dette slik at siktede skal kunne forberede seg til-

strekkelig til rettsmøte. Det følger av rettspraksis at fristen begynner å løpe fra det tids-

punkt stevningen er lovlig forkynt. At siktede får kunnskap om stevningen på et tidligere 

tidspunkt, får altså ikke betydning. Dersom stevningen er lovlig forkynt, er det ikke et krav 

etter straffeprosessloven § 86 andre ledd om at siktede faktisk har kunnskap om stevning-

en.26  

                                                 

 

26 Rt 2003 1281 pkt. 15 
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For de tilfeller siktede har faktisk kunnskap om rettsmøtets tid og sted, men stevningen 

ikke oppfyller de formelle kravene etter straffeprosessloven § 86 vil saken måtte oppheves, 

dette ble fastslått i Rt. 1976 s. 935. Tilfellet i denne avgjørelsene var at siktede hadde fått 

kunnskap om hovedforhandlingen på telefon, og blitt bedt om å hente stevningen hos poli-

tiet. Når siktede ikke gjorde dette ble stevningen forkynt for siktede to dager før hovedfor-

handling. Kravene etter § 86 andre ledd var dermed ikke oppfylt og dommen måtte opphe-

ves. 

Uavhengig av om siktede eller påtalemyndigheten har anket saken til lagmannsretten 

skal siktede stevnes, jf. straffeprosessloven § 335. Bestemmelsens første punktum gjelder 

for siktedes bevisanke, mens bestemmelsens andre punktum gjelder for påtalemyndighe-

tens anke over bevisdømmelsen. Dette innebærer at de alminnelige regler om innholdet til 

stevningen etter straffeprosessloven § 87 kommer til anvendelse ved påtalemyndighetens 

anke. 

Etter straffeprosessloven § 87 skal det opplyses om at siktede kan bli avhentet eller at 

saken fremmes i hans fravær for at kravene til lovlig stevning skal være oppfylt. Etter straf-

feprosessloven § 281 som gjelder hovedforhandling for tingretten, vil avhenting av siktede 

bli aktuelt om siktedes tilstedeværelse er nødvendig for å fremme saken.27 Om dette er 

nødvendig, følger av straffeprosessloven § 85 og de unntak som er oppstilt § 281. Lag-

mannsretten kan ikke være forpliktet til å avhente siktede etter regelen straffeprosessloven 

§ 88 første ledd, når det er siktede selv som har anket over bevisdømmelsen.28  

 Løsningen er i stedet at siktedes bevisanke til lagmannsretten avvises i henhold til 

straffeprosessloven § 336 første ledd. 

Påtalemyndighetens anke behandles etter reglene i straffeprosessloven § 336 andre og 

tredje ledd, hvor det ikke er hjemlet noen avvisningsadgang. 

Det er således ikke krav til det samme innhold for å oppfylle kravet til en lovlig stevning, 

alt etter som det er siktede eller påtalemyndigheten som har anket over tingrettens dom. 

 

                                                 

 

27 Se Rättergångsbalken kap. 51, § 16 

28 Jf. Bjerke (2011) s. 1183 
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2.3.3 Særlig om villedende stevninger 

I praksis er det blitt oppstilt at stevningens innhold ikke må være egnet til å fremkalle vill-

farelse hos siktede.29 Dette kan utledes etter en utvidende tolkning av straffeprosessloven 

§ 335. Stevningens innhold må ikke være egnet til å misforstås. Formålet med dette er for 

at retten kan se om det er siktede som kan bebreides for uteblivelsen.30  

Er stevningens innhold villedende ved for eksempel angivelse av feil domstol, vil det 

være klart at siktede ikke er å bebreide om han ikke møter på grunn av feilangivelsen. 

Stevningens innhold kan i et slikt tilfelle være egnet til å fremkalle villfarelse, og kravet til 

lovlig stevning er ikke oppfylt. 

Det kan også være egnet til å fremkalle villfarelse hos siktede ved de tilfeller hvor han 

er blitt utvist fra Norge, samtidig som han har en verserende sak for det norske rettssyste-

met. Om påtalemyndigheten stevner siktede til ankeforhandling med opplysninger om at 

anken vil bli avvist om han uteblir, samtidig som utlendingsmyndigheten fatter et vedtak 

om utvisning med innreiseforbud av siktede, kan han være av en slik oppfatning at han ikke 

har rettslig mulighet til å møte til ankeforhandlingen.  

Staten opererer i et slikt tilfelle i gjennom flere myndighetsorganer, men for siktede vil 

det være staten som er «motparten». Etter menneskerettighetskonvensjonene er det også 

staten som er pliktsubjektet.31 

Et eksempel på dette finnes i en nylig avsagt kjennelse fra Frostating lagmannsrett av 

13. august 2012, hvor det under vurderingen om siktede har gyldig fravær, ble uttalt: 

 

«Ved vurderingen må det tas utgangspunkt i at tiltalte ved forkynnelsen av stevningen oppfattet at han 

skulle møte i ankeforhandling 13. august 2012, herunder oppfattet konsekvensen av ikke å møte. Imid-

lertid finner lagmannsretten at det var egnet til å villede tiltalte da han få dager etter ble utvist og ut-

transportert fra Norge og ble ilagt varig innreiseforbud».32  

                                                 

 

29 Jf. Bjerke (2011) s. 1032 

30 Sml. tvisteloven § 13-4 annet punktum 

31 Jf. Grl. § 110 c 

32 Frostating lagmannsrett kjennelse av 13. august 2012 
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I kjennelsen legges det til grunn at villfarelsen er et moment i vurderingen av om det kan 

sannsynliggjøres om siktede har hatt gyldig fravær i saken. I tillegg til at siktede i denne 

saken var blitt fengslet i hjemlandet etter uttransportering, som vanskeliggjorde kommuni-

kasjonen, konkluderte lagmannsretten med at siktede hadde gyldig fravær og utsatte anke-

forhandlingene. 

I dette tilfelle ser man at konsekvensen ved at en stevning er villedende, vil bli at sik-

tede har gyldig fravær. Anken kan derfor ikke avvises etter straffeprosessloven § 336 første 

ledd. Ankesaken må i stedet utsettes og omberammes.33  

 

 

2.4 «Unnveket» 

2.4.1 Innledning 

Det hender man ikke får stevnet siktede til rettsmøtet fordi han unndrar seg forkynning og 

på den måten forsøker å få ankeforhandlingen utsatt. Slik unnvikelse fra siktede har fått en 

særregulering i straffeprosessloven § 336 første ledd, annet punktum. Om siktede er å anse 

som “unnveket”, kommer straffeprosessloven § 336 første ledd, første punktum til anven-

delse. Under forutsetning at siktede har «unnveket» stevningen i lovens forstand, blir såle-

des dette et unntak fra at siktede skal være lovlig stevnet til ankeforhandlingen. 

 

2.4.2 Hva er unnvikelse? 

Det loven mener med uttrykket «unnveket» er at siktede med hensikt har unndratt seg for-

kynnelsen av stevningen. I praksis vil dette si at siktede gjemmer seg eller holder seg borte 

fra registrert bostedsadresse slik at stevningen ikke blir forkynt ham. Det må foreligge opp-

                                                 

 

33 Sml. Tvisteloven § 16-2 annet ledd. 
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lysninger om at siktede med vilje unndrar seg straffeforfølgningen, det er dermed ikke nok 

at siktede har vært vanskelig å få tak i.  

Dette kommer frem i Rt. 2006 s. 51 hvor kjæremålsutvalget siterer lagmannsrettens 

vurdering av om siktede hadde «unnveket». 

 

«Retten har etter en helhetlig vurdering av samtlige bevis kommet til at siktede har unnveket å få inn-

kallingen forkynt for seg, og at det er gjort med hensikt.»34 

 

I denne saken hadde ikke påtalemyndigheten lyktes i å få forkynt stevning til siktede etter 

flere forsøk. Selv om dette var på en adresse siktede selv hadde oppgitt og avhentet post, 

var det ikke mulig å få forkynt stevningen til ham. Dette ble det lagt avgjørende vekt på i 

rettens vurdering. Henvendelser til familie og venner, og forsøk på telefonisk kontakt var 

også alle forgjeves. Etter en helhetlig vurdering av sakens faktiske opplysninger kom retten 

frem til at det forelå det nødvendige forsett for å unndra seg stevningen og avviste anken 

fra siktede i henhold til regelen i § straffeprosessloven 336 første ledd. Kjæremålsutvalget 

var enig med lagmannsretten konklusjon og uttalte i sin kjennelse: 

 

«Om han skulle ha vært uvitende om berammelsen, må det under disse omstendigheter sies at han for-

settlig har holdt seg uvitende på en slik måte at han må anses unnveket.»35 

 

Det kreves altså et nødvendig forsett av siktede. 

Det skal det mye til for at siktede kan sies å ha «unnveket» i lovens forstand, jf. Rt. 

2006 s. 318 avsnitt 17. Det kreves mer enn etter straffeprosessloven § 336 første ledd, førs-

te punktum om siktede har uteblitt uten gyldig fravær. Beviskravet er derfor klar sannsyn-

lighetsovervekt for at siktede har hatt til hensikt å unndra seg forkynnelsen, jf. avgjørelsene 

i Rt. 2006 s. 51 avsnitt 11 og Rt. 2006 s. 318 avsnitt 13.  

 

                                                 

 

34 Rt 2006 s. 51 pkt. 11 

35 Rt 2006 s. 51 pkt. 12 
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2.4.3 Når det etter avvisningskjennelsen viser seg at siktede ikke hadde 

«unnveket» 

Spørsmålet er her hvorvidt det er en saksbehandlingsfeil dersom retten har vurdert siktede 

som «unnveket», og det etter avvisningskjennelsen viser seg å være uriktig. 

Saksbehandlingsfeil kan ta mange former,36 men det som vil være av betydning er 

hvorvidt retten har sørget for at saken er fullstendig opplyst, jf. straffeprosessloven § 294.  

Det som er avgjørende for retten er om de etter en fri bevisvurdering har kommet til at 

siktede har unnveket på bakgrunn av de opplysninger som foreligger på tidspunktet for når 

saken fremmes.37 I et eksempel fra Rt. 1980 s. 1028 hadde siktede ved forkynnelsen av 

stevningen gitt uttrykk for at han ikke ville møte til rettsmøtet. Det var således ingen saks-

behandlingsfeil at retten ikke foretok nærmere undersøkelser rundt siktedes uteblivelse.  

Om det i ettertid viser seg at siktede ikke hadde unnveket er det altså de opplysninger 

om hans uteblivelse, som forelå da saken ble fremmet, som er det avgjørende. 

 For de tilfeller siktede kan vise til at han ikke hadde unnveket, reguleres dette av reg-

lene i straffeprosessloven § 337. Retten kan omgjøre avvisningskjennelsen etter § 337 førs-

te ledd, annet punktum om siktede sannsynliggjør at han ikke hadde unnveket.38  

  

 

 

 

                                                 

 

36 Andenæs (2009) s. 521 

37 Bjerke (2011) s. 1032 

38 Se pkt. 2.7.3 
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2.5 «Gyldig fravær» 

2.5.1 Innledning 

Som et rettslig utgangspunkt er det både siktedes rett og plikt til å være til stede under an-

keforhandlingene over bevisdømmelsen i egen sak, jf. straffeprosessloven § 85 og § 336 

første ledd.  

Om siktede uteblir fra ankeforhandlingene kommer straffeprosessloven § 336 første 

ledd til anvendelse. Selv om siktede uteblir vil ikke ankesaken bli avvist etter denne be-

stemmelsen hvis det viser seg at siktede har «gyldig fravær».  

Hva som ligger i uttrykket «gyldig fravær» i lovens forstand vil bli behandlet i det føl-

gende. Det foreligger omfattende rettspraksis om dette uttrykket, og dette vil bli brukt til å 

fastlegge når siktede har «gyldig fravær». 

 

2.5.2 Hva skal til for at siktedes fravær er å anse som gyldig? 

Om siktede uteblir uten at det er opplyst eller sannsynlig at han har gyldig fravær, skal hans 

anke over bevisdømmelsen avvises, jf. straffeprosessloven § 336 første ledd første 

punktum.  

For å avgjøre om siktede har gyldig fravær må retten foreta en konkret vurdering av de 

opplysningene som er årsaken til siktedes uteblivelse. Dette følger av rettspraksis, jf. utta-

lelsene i Rt. 1996 s. 1012: 

 

«Gyldig forfall avgjøres av retten etter en konkret vurdering og det avgjørende er om domfelte kan be-

breides uteblivelsen, jf Rt-1969-1456 og Rt-1995-1253.» 

 

Som det fremgår i denne avgjørelsen, er det avgjørende for vurderingen om siktede kan 

bebreides for å ha uteblitt. Dette må forstås som at det må foreligge en hindring for siktede, 

som gjør at vedkommende ikke møter til forhandlingene, dersom fraværet skal kunne anses 

som gyldig. I tillegg må ikke siktede kunne bebreides for at denne hindringen har oppstått. 

Hindringen må ligge utenfor siktedes kontroll. 
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Sykdom av en viss alvorlighetsgrad er en slik hindring. Det er forøvrig ikke nok å være syk 

i henhold til en legeerklæring. Det må også fremgå av legeerklæringen at siktede ikke har 

mulighet for å gjennomføre ankeforhandlingene.39
 

Illustrerende for hva som skal anses for å ligge utenfor siktedes kontroll fremkommer i 

Rt. 1969 s. 1456. En svensk statsborger bosatt i Stockholm, hadde blitt innkalt til et retts-

møte i Trøndelag. Siktede hadde et sterkt ønske om å få møte til hovedforhandlingen, men 

den lange reiseveien og muligheten for å få permisjon fra jobben ble en hindring. Stevning-

en ble forkynt henne femten dager før hovedforhandling og siktedes advokat hadde derfor 

bedt om utsettelse av rettsmøtet. Om dette uttaler kjæremålsutvalget:  

 

«Utvalget bemerker at det nødvendigvis må være en skjønnssak hvorvidt et bebudet forfall kan ansees 

som gyldig. Når en siktet på forhånd opplyser at han vil få forfall, bør det anstilles nærmere undersøkel-

ser angående forfallet hvis man vil ha saken fremmet jfr. Kjæremålsutvalgets avgjørelse i Rt-1899-

139.»40 

 

Nærmere undersøkelser ble foretatt, men disse var resultatløse på grunn av at advokaten 

ikke var tilgjengelig. Siktedes advokat sendte deretter et brev til tingretten hvor kravet om 

utsettelse ble fastholdt. Sorenskriveren i saken fikk imidlertid ikke kunnskap om brevet før 

etter at kjennelsen mot siktede var avsagt. Kjæremålsutvalget uttaler videre: 

 

«Den omstendighet at advokat Abelson var fraværende og at hans nye brev ikke nådde sorenskriveren i 

tide, bør imidlertid ikke komme siktede til skade. Utvalget må gå ut fra at sorenskriveren om han i tide 

hadde mottatt advokat Abelsons brev ville overveiet på nytt spørsmålet om gyldigheten av siktedes fra-

vær, sett på bakgrunn av den ganske usedvanlig lange reise hun måtte foreta for å møte under hovedfor-

handlingen og den store betydning hun tilla det å kunne møte sammen med advokat og forklare seg di-

rekte for den dømmende rett.» 

 

                                                 

 

39 Bjerke (2011) s. 1031 

40 Rt 1969 1456 s. 1457 



 23 

I kjæremålsutvalgets vurdering i Rt. 1969 s. 1456 fremkommer det at den usedvanlige 

lange reisevei utgjorde en tilstrekkelig hindring. Kjæremålsutvalget anså det også til å ligge 

utenfor siktedes kontroll at retten ikke var opplyst om brevet fra advokaten. Tingrettens 

dom ble opphevet. 

I nyere tid har uttrykket «gyldig fravær» fått en definisjon i tvisteloven § 13-4: 

 

«Gyldig fravær fra et rettsmøte foreligger hvis sykdom eller andre hindringer utenfor vedkommendes 

kontroll gjør det umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å møte. Det regnes også som gyldig fravær at 

en som ikke personlig er lovlig innkalt, var ukjent med rettsmøtet uten å kunne bebreides for dette, med 

mindre innkalling skjedde ved offentlig kunngjøring etter domstolloven § 181.» 

 

Tidligere brukte straffeprosessloven uttrykket «gyldig forfall» i straffeprosessloven § 336 

første ledd, men dette uttrykket ble endret når tvisteloven ble vedtatt endret i 200741 og 

uttrykket «gyldig fravær» kom inn i loven. Det er ikke ment at det skal være noen realitets-

endring ved denne omformuleringen.42 Begrepsbruken i lovgivningen er begrunnet i ønsket 

om å være så konsekvent som mulig jf. Ot.prp. nr.74 (2005-2006) s. 7 og punkt 2.1 side 9 

ovenfor. 

 Definisjonen i tvisteloven § 13-4 av uttrykket «gyldig fravær» samsvarer langt på vei 

med hva som legges i uttrykket etter straffeprosesslovens bestemmelser.   

Det kan forekomme tilfeller hvor siktede rent faktisk er forhindret fra å møte, men at 

siktede kunne avverget hindringen. Grunnen til fraværet har oppstått kan bebreides siktede 

og ligger således ikke utenfor siktedes kontroll. For disse tilfellene vil det være tale om 

obstruksjon fra siktedes side. Med obstruksjon menes at det må foreligge en hensikt fra 

siktede til at fraværet har oppstått. 

I Rt. 2005 s. 1537 var spørsmålet om fraværet til siktede kunne skyldes obstruksjon. 

Siktede hadde dagen før ankeforhandlingen begått et selvmordsforsøk og det ble opplyst 

fra sykehuset at siktede ikke kunne gjennomføre forhandlinger for retten neste dag. Således 

                                                 

 

41 Endringslov til tvisteloven mv. 

42 Bjerke (2011) s. 1031 
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forelå det en faktisk hindring som gjorde at siktede ikke kunne møte. Retten måtte derfor 

vurdere om det forelå en obstruksjon som gjorde at fraværet til siktede likevel ikke var gyl-

dig. Om dette uttales det: 

 

Loven krever imidlertid at forfallet er « gyldig » - noe det ikke er dersom forfallsgrunnen skyldes ob-

struksjon. I begrunnelsen for at A ikke hadde gyldig forfall har lagmannsretten vist til at han i lang tid 

hadde lagt for dagen at han ikke ønsket å møte under ankeforhandlingen. Kjæremålsutvalgets flertall - 

dommerne Matningsdal og Støle - er enig i at dette gir grunnlag for skepsis. Men hensett til at A dagen 

før ankeforhandlingen foretok en så alvorlig handling at han begikk et selvmordsforsøk, viser dette etter 

flertallets vurdering at han da må ha vært i en så betydelig psykisk ubalanse at forfallet ikke kan skyldes 

en obstruksjon som medfører at det ikke blir « gyldig ». .43 

 

Avgjørelsen i Rt. 2005 s. 1537 viser hvilken hensikt som kreves av siktede. En dommer 

dissenterte og mente det forelå obstruksjon.  

For at retten skal kunne avgjøre om slik hensikt foreligger oppstilles det i Rt. 2004 s. 

1314 at beviskravet må være klar sannsynlighetsovervekt. I Rt. 2004 s. 1314 hadde siktede 

anket over at lagmannsretten hadde fremmet saken uten å ha tatt tilstrekkelig hensyn til 

hennes helsetilstand. Høyesterett kom til at siktede ikke hadde gyldig fravær etter straffe-

prosessloven § 336 første ledd. I sin vurdering uttaler de: 

 

«Jeg kan etter dette ikke se at det var avgjørende holdepunkter for at tiltalte var ute av stand til å møte i 

retten og ivareta sine interesser. Vurderingen er imidlertid beheftet med noen usikkerhet. Men det er et-

ter mitt syn uansett en klar sannsynlighetsovervekt for at hun kan bebreides for at straffesaken måtte be-

handles uten at hun var til stede og fikk forklart seg. Retten utsatte ankeforhandlingen med til sammen 

én uke, fra 19. til 26. januar 2004, og oppfordret henne til å ta til seg næring, eventuelt ta imot den be-

handling som kunne tilbys med sikte på å bedre tilstanden, slik at hun kunne ta del i ankeforhandlingen. 

Hennes vegring mot å ta til seg næring, om nødvendig intravenøst, fremstår som en viljesstyrt obstruk-

sjon og kan ikke, heller ikke i kombinasjon med at tiltalte var deprimert, føre til at saken måtte utset-

tes.»44 

                                                 

 

43 Rt 2005 1537 pkt. 18 

44 Rt 2004 1314 pkt. 46 
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Når det objektivt sett foreligger en hindring som ikke kan overvinnes, må retten med klar 

sannsynlighetsovervekt avgjøre om siktede hadde den nødvendige hensikt for at det skal 

anses som obstruksjon. En slik obstruksjon kan ikke sies å være en hindring som ligger 

utenfor siktedes kontroll, da siktede kunne ha avverget hindringen.45
 

I Rt. 1993 s. 115 var tilfellet at siktede ikke hadde gyldig fravær. Det var anført at et 

arbeidsoppdrag oppfylte kravene til gyldig fravær, men dette var Høyesterett ikke enig i. 

Høyesterett begrunnet dette med at saken burde fremmes innen rimelig tid, både med tanke 

på hensynet til siktede og fornærmede, og rettens behov for å få avviklet sakene.46   

  

2.5.3 Når i ettertid viser seg at siktede hadde gyldig fravær 

Spørsmålet er her hvorvidt det utgjør en saksbehandlingsfeil, at avvisningskjennelse har 

blitt avsagt på grunn av siktedes fravær, og det i ettertid viser seg at fraværet var gyldig. 

Drøftelsen forutsetter at opplysningene om det gyldige fraværet, ikke forelå da retten hadde 

saken til behandling. 

 Siktede har rett til å få saken utsatt når han har gyldig fravær, dette følger av reglene i 

straffeprosessloven § 336 første ledd. Hvis det ikke foreligger opplysninger om dette vil 

retten fremme saken og avvise bevisanken i henhold til reglene etter straffeprosessloven 

§ 336 første ledd.  

I Rt. 2006 s. 1183 hadde påtalemyndigheten hadde anket til gunst for siktede fordi han 

hadde hatt gyldig fravær ved hovedforhandlingen i tingretten. Siktede hadde blitt uttrans-

portert fra Norge dagen før hovedforhandling, men dette var ikke kjent for tingretten da de 

tok saken til behandling i hans fravær. Kjennelsen gjelder anvendelsen av reglene i straffe-

prosessloven § 281, men den har også relevans for straffeprosessloven § 336 første ledd, 

når siktedes nærvær er nødvendig for å fremme saken. Kjæremålsutvalget uttalte seg om 

det var en saksbehandlingsfeil at saken var fremmet uten siktedes tilstedeværelse: 

                                                 

 

45 Sml. også tvisteloven § 13-4 

46 Rt 1993 115 s. 117 
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«Det har i ettertid vist seg at A hadde gyldig forfall, idet han var blitt uttransportert til Italia dagen før 

hovedforhandlingen. Denne omstendighet var imidlertid ikke kjent for tingretten, verken da hovedfor-

handlingen begynte eller da retten avsa dom i saken. Påtalemyndigheten har gjort gjeldende at det er en 

saksbehandlingsfeil at saken ble fremmet i strid med loven, og at denne feilen må tillegges ubetinget 

virkning, jf. straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 6. Kjæremålsutvalget er ikke enig i det. Vurde-

ringen av om saken etter § 281 er fremmet i strid med loven må ta utgangspunkt i situasjonen da hoved-

forhandlingen ble fremmet, jf. Bjerke/Keiserud Straffeprosessloven, 3. utgave, Bind II side 993 og note 

1920 tredje avsnitt til straffeprosessloven i Norsk Lovkommentar.»47 

 

Retten kan ikke klandres for å ha opplyst saken bedre. Det er siktede som har ansvaret for å 

møte og opplyse retten om at han har fravær. Foreligger det ingen opplysninger retten må 

ta stilling til er det ingen saksbehandlingsfeil at de fremmer saken og avviser siktedes bevi-

sanke. Om siktede hadde gyldig fravær må han begjære omgjøring etter reglene i straffe-

prosessloven § 337.48 

 

2.5.4 Særlig om gyldig fravær i de tilfeller siktede uansett ikke ville ha møtt 

Spørsmålet er her om det gjelder en ulovfestet regel som utelukker gyldig fravær, i de til-

feller hvor siktede uansett ikke ville ha møtt til ankeforhandling. 

 Det kan være grunn til å oppstille en slik regel, ved de tilfeller hvor siktede ikke under 

noen omstendighet har til hensikt å møte til ankeforhandlingen, men isolert sett har gyldig 

fravær, jf. straffeprosessloven § 336 første ledd. Dette kan begrunnes med prosessøkono-

miske hensyn, og hensynet til andre som er berørte av straffesaken.  

I lagmannsrettens beslutning av 11. juni 2009 var situasjonen at siktede befant seg i 

Litauen og hadde blitt innlagt på sykehus med infeksjonssykdom. Siktede hadde ikke fore-

tatt seg nevneverdige forberedelser til ankeforhandlingen, men hadde oversendt legeerklæ-

ring som opplyste at en reise til Norge ikke kunne gjennomføres i hans tilstand. Om dette 

uttaler lagmannsretten: 

                                                 

 

47 Rt 2006 1183 pkt. 12 

48 Se pkt. 2.7.3. 
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«Det må oppstilles en ulovfestet regel om at det utelukker gyldig fravær når det sannsynliggjøres at til-

talte uansett sykdom ikke ville ha møtt, selv om sykdomstilstanden isolert vurdert gir grunnlag for å an-

se fraværet som gyldig etter straffeprosessloven § 336 første ledd første punktum.»49 

 

Denne ulovfestede regelen gir dermed retten et unntak fra de tilfeller hvor siktede har gyl-

dig fravær og saken egentlig burde vært utsatt. Under forutsetning om at det gyldige fravæ-

ret skyldes sykdom.  

Beviskravet må antas å være alminnelig sannsynlighetsovervekt, og om dette uttaler 

lagmannsretten i samme beslutning: 

 

«Kravet til bevis for gyldig fravær og for at han uansett sykdom ikke ville ha møtt, er alminnelig sann-

synlighetsovervekt. I begge tilfeller må derfor lagmannsretten vurdere det faktiske grunnlag for avgjø-

relsen etter hva som fremstår som mest sannsynlig.»50 

 

Lagmannsrettens beslutning må forstås dithen at det må kreves alminnelig sannsynlighets-

overvekt for at siktede ikke under noen omstendighet ville ha møtt til ankeforhandlingen. 

Retten må anvende beviskravet på den informasjon som foreligger og vurdere dette etter en 

konkret vurdering. Retten må således se på handlingene til siktede forut for ankeforhand-

lingen. Har vedkommende forberedt seg til en eventuell reise til og fra rettslokale, har han 

vært i kontakt med forsvarer i forberedelsen av saken, har han gitt uttrykk for at han ikke 

vil møte. Dette fremgår av lagmannsrettens vurderinger. 

Videre i lagmannsrettens beslutning av 11. juni 2009 kom de under tvil frem til at sik-

tede hadde gyldig fravær og saken ble utsatt. Flere av de ovennevnte momenter pekte i ret-

ning for at han sannsynligvis ikke ville møte. Det ble imidlertid vist til at det ved vurde-

ringen må sannsynliggjøres at siktede «ikke under noen omstendighet ville ha møtt», og at 

dette kan være vanskelig å utelukke helt. Dermed er det en snever regel som oppstilles.  

For de tilfeller hvor det kan sannsynliggjøres at siktede uansett sykdom ikke ville ha 

møtt, kan saken avvises på et tidligere tidspunkt i prosessen.  

                                                 

 

49 LB-2008-63844-1 

50 LB-2008-63844-1 



 28 

2.6 «Opplyst eller sannsynlig»  

2.6.1 Innledning 

For å avgjøre om siktedes uteblivelse kvalifiserer til gyldig fravær, må retten ta stilling til 

de opplysningene som foreligger om uteblivelsen, jf. straffeprosessloven § 336 første ledd. 

For å bedømme dette må retten bli forelagt faktiske opplysninger som opplyser eller 

sannsynliggjør at siktede har gyldig fravær. 

 

2.6.2 Hvilke opplysninger er relevante? 

Det er de konkrete opplysningene om siktedes uteblivelse fremlagt i retten, som utgjør 

grunnlaget for rettens beslutning om det foreligger gyldig fravær.  

Før saken fremmes er det typisk forsvarer som i slike tilfeller opplyser om siktedes 

status, fremlegger legeerklæringer eller gir andre opplysninger om hvorfor siktede ikke har 

møtt. Forsvareren identifiseres som kjent ikke med siktede.51  

Foreligger det ingen opplysninger som retten kan vurdere, har retten heller ingen 

grunn til å anta at det foreligger gyldig fravær, og saken må avvises, jf. straffeprosessloven 

§ 336 første ledd. 

Har siktede, for eksempel, lagt frem en legeerklæring som gir anvisning på at ved-

kommende ikke kan gjennomføre ankeforhandlingen på grunn av sykdom, vil retten måtte 

legge stor vekt på dette i vurderingen.52  

Andre opplysninger om siktedes uteblivelse er også relevante når det foreligger en hindring 

utenfor siktedes kontroll.53 Det avgjørende er at det må fremgå av opplysningene at siktede 

er hindret fra å møte, og ikke selv kan bebreides denne hindringen. 

                                                 

 

51 Se pkt. 2.2.2 

52 Se Bjerke (2011) s. 1031 pkt. 7 

53 Sml. tvisteloven § 13-4 første ledd 
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Det kan eksempelvis være opplysninger om at siktede mangler reisepenger.54 I særlige til-

feller kan man imidlertid få dekket omkostningene, jf. straffeprosessloven § 89. Også opp-

lysninger om uoppsettelige viktige forretninger kan være relevant.55 

 

2.6.3 Beviskravet 

Hva kreves for at det skal foreligge gyldig fravær for siktede? 

Det heter i straffeprosessloven § 336 første ledd, «uteblir uten at det er opplyst eller 

sannsynlig at han har gyldig fravær». Beviskravet må etter en språklig forståelse av «sann-

synlig» være alminnelig sannsynlighetsovervekt.56 Dette betyr at om det er mer som taler 

for at siktede har gyldig fravær, enn imot at han har det, vil beviskravet til sannsynlighets-

overvekt være oppfylt.  

I Rt. 2003 s. 652 var spørsmålet om det var opplyst eller sannsynlig at siktede hadde 

hatt gyldig fravær ved uteblivelsen. Til lagmannsretten opplyste siktede at hans bil hadde 

fått motorhavari og han således ikke fikk møtt til ankeforhandlingene, retten utsatte anke-

forhandlingen og ba ham møte med fly. Siktede møtte heller ikke til det utsatte tidspunktet, 

angivelig fordi han hadde kommet for sent til flyplassen. På bakgrunn av dette avviste lag-

mannsretten siktedes anke. Kjæremålsutvalget var derimot ikke enig og opphevde saken på 

grunn av at lagmannsretten ikke hadde tilstrekkelig grunnlag til å avgjøre om siktede hadde 

gyldig fravær.57 Dette må ses i lys av prinsippet om at retten skal sørge for å få saken full-

stendig opplyst, jf. straffeprosessloven § 294. 

Til sammenligning er det i den danske retsplejeloven § 920 stk. 2 tilsvarende regler om 

avvisning av siktedes bevisanke når han ikke møter:  

 

                                                 

 

54 Se Rt 1956 s. 62 

55 Andenæs (2009) s. 424 

56 Se også Bjerke (2011) s. 1031 

57 Rt 2003 652 s. 652 avsnitt 11 
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«Udebliver tiltalte uden oplyst lovligt forfald i et tilfælde, hvor dommen er anket af tiltalte, og hvor an-

ken omfatter bevisbedømmelsen, kan retten ved kendelse afvise tiltaltes anke, hvis retten finder, at sa-

gen ikke med nytte kan behandles, uden at tiltalte er til stede.» 

 

Bestemmelsen er meget lik den norske, men bruker kun ordet opplyst som beviskrav for 

gyldig fravær. 

 Har siktede uteblitt fra ankeforhandlingene og ikke gitt noen opplysninger om sitt fra-

vær, vil retten fremme saken og avvise anken. Dette gjelder ikke om det foreligger særlige 

omstendigheter som gir grunn til å tro at siktedes uteblivelse likevel ikke er å bebreide 

ham. Dette kan for eksempel være en kraftig storm, stopp i togtrafikken som siktede benyt-

ter og terror. Kravet er at det må være særlige omstendigheter og at retten er kjent med om-

stendighetene når saken kan fremmes. 

Det avgjørende for retten er dermed at de konkrete opplysningene om siktedes utebli-

velse, som foreligger på tidspunktet for vurderingen, ikke medfører sannsynlighetsovervekt 

for at siktede har gyldig fravær. Hvis så er tilfelle må saken utsettes og omberammes.  

 

 

2.7  «Avvises»  

2.7.1 Innledning 

I hvilke tilfeller siktedes ankesak skal avvises beror på om vilkårene i straffeprosessloven 

§ 336 første ledd er oppfylt. Det følger av bestemmelsen at vilkårene er kumulative og at 

alle således må være oppfylt for at retten kan fremme ankesaken og avsi en avvisnings-

kjennelse.  

Videre skal en avvisning av siktedes bevisanke i henhold til straffeprosessloven § 336 

første ledd skal skje ved kjennelse, jf. straffeprosessloven § 30 annet ledd, idet en avvisning 

av ankebehandlingen avslutter saken. Dette fremgår også av Rt. 1999 s. 1861 hvor lag-
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mannsretten hadde avvist anken ved begrunnet beslutning. En slik formfeil medførte ikke 

noen forskjell, siden feilen ikke hadde betydning for avgjørelsens innhold.58 

 

2.7.2 Virkningen av siktedes uteblivelse 

Straffeprosessloven § 336 første ledd kommer til anvendelse når siktede ikke møter til an-

kebehandling. Når siktede faktisk møter vil det ikke være grunn for retten til å eksempelvis 

sjekke om vedkommende er lovlig stevnet. Uteblivelsen er en forutsetning for at retten 

prøver vilkårene i bestemmelsen. 

 Når vilkårene i straffeprosessloven § 336 er oppfylt vil siktedes ankesak bli avvist. 

Retten kan således ikke foreta en skjønnsmessig vurdering av om siktedes uteblivelse skal 

medføre avvisning. 

Om retten kommer til at siktedes ankebehandling over bevisdømmelsen skal avvises 

på grunn av uteblivelse etter reglene i § 336 første ledd, betyr det at bevisdømmelsen i ting-

rettens dom blir stående. Dette forutsetter imidlertid at det ikke blir begjært omgjøring over 

avvisningskjennelsen. Behandles heller ingen andre ankegrunner for lagmannsretten vil 

siktedes dom i tingretten bli endelig.  

Anke over annet bevisdømmelsen kan ikke avvises etter denne bestemmelsen, jf. straf-

feprosessloven § 336 første ledd siste punktum og § 342 annet ledd. Etter reglene i straffe-

prosessloven § 336 første ledd, tredje punktum kan også retten gå utenfor ankegrunnene, 

selv om det kun foreligger anke over bevisdømmelsen, jf. Rt. 2004 s. 233 avsnitt 14.  

 

 

 

 

                                                 

 

58 Rt 1999 1861 s. 1862 
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2.7.3 Omgjøringsadgangen etter straffeprosessloven § 337 

Dersom det blir bevist at siktede hadde gyldig fravær eller ikke hadde unnveket kan han 

begjære omgjøring etter straffeprosessloven § 337. Bestemmelsen lyder: 

 

«Kjennelse om avvisning etter § 336 første ledd første punktum kan omgjøres dersom siktede gjør sann-

synlig at han hadde gyldig fravær 2 og at det ikke kan legges ham til last at han har unnlatt å melde fra i 

tide. Kjennelse etter § 336 første ledd annet punktum kan omgjøres dersom siktede gjør sannsynlig at 

han ikke var unnveket. 

Begjæring om omgjøring må fremsettes innen utløpet av ankefristen. Reglene i § 318 første ledd får til-

svarende anvendelse.» 

 

Det avgjørende er om siktede kan sannsynliggjøre at han hadde gyldig fravær og at han 

ikke kan legges til last for at han ikke hadde meldt fra om dette i tide. 

 Det er altså siktede som har bevisbyrden for at det forelå gyldig fravær. Om dette utta-

ler Høyesterett kjæremålsutvalg i Rt. 1999 s. 1861: 

 

«Etter straffeprosessloven § 337 kan kjennelse om avvisning omgjøres dersom tiltalte gjør sannsynlig at 

han hadde gyldig forfall og det ikke kan legges ham til last at han har unnlatt å melde fra i tide. A har 

lagt frem en legeerklæring som viser at han i uke 36 var arbeidsufør på grunn av luftveisinfeksjon. Hvis 

infeksjonen gjorde ham ute av stand til å møte i retten erklæringen uttaler seg ikke om dette er det ikke 

opplyst noen grunn til at han ikke i tide ga beskjed om dette. Unnlatelsen av å melde fra i tide må såle-

des legges ham til last.» 

 

I denne saken var det ikke sannsynliggjort at siktede hadde gyldig fravær.  

Det er kun siktede som kan begjære omgjøring etter straffeprosessloven § 337. Dette 

følger av ordlyden «siktede gjør». Retten kan således ikke etter eget initiativ omgjøre av-

visningskjennelsen selv om det i ettertid skulle vise seg at siktede hadde gyldig fravær.59 

Påtalemyndigheten er også avskåret fra å begjære omgjøring til gunst for siktede. 

Det heter i bestemmelsen at retten «kan» omgjøre avvisningskjennelsen. Etter en na-

turlig språklig forståelse tilsier dette at retten ikke har plikt til å omgjøre avvisningskjennel-

                                                 

 

59 Se Bjerke (2011) s. 1187 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&336
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&336
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&318
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sen, selv om vilkårene er oppfylt. Etter ordlyden kan retten skjønnsmessig avgjøre om om-

gjøringsadgangen skal benyttes.  

Selv om lovens ordlyd bruker ordet «kan» er det i rettspraksis fastslått at retten skal 

omgjøre avvisningskjennelsen om vilkårene for dette foreligger, jf. Rt 1997 s. 1877. Kjæ-

remålsutvalget fant at siktede hadde gyldig fravær under ankeforhandlingene og konkluder-

te med at avvisningskjennelsen måtte omgjøres.60  

 Avvisningskjennelsen skal også omgjøres om siktede sannsynliggjør at han ikke hadde 

unnveket, jf. straffeprosessloven § 337 første ledd, annet punktum. Beviskravet er også her 

alminnelig sannsynlighetsovervekt. Ved unnvikelse er det ikke et vilkår at siktede ikke må 

bebreides å ha unnlatt å melde fra.61 Dette som følge av at siktede ikke er kjent med stev-

ningen. 

 Straffeprosessloven § 337 annet ledd gir anvendelse til lovens bestemmelser om, anke 

over kjennelser og beslutninger, og fristen for å begjære omgjøring er således to uker, jf. 

straffeprosessloven § 379. Reglene om oppfriskning i § 318 gis også tilsvarende anvendel-

se, jf. § 337 andre ledd annet punktum.  

Fristens utgangspunkt er når rettsavgjørelsen er forkynt siktede, jf. domstolloven 

§ 147, og fristen avbrytes etter reglene i domstolloven § 146. Dermed må siktede innen to 

uker fra forkynnelsen av avvisningskjennelsen begjære omgjøring. Ved å gi reglene om 

oppfrisking anvendelse, kan siktede i de tilfeller han ikke kan lastes for oversittelsen av 

fristen også få prøvd omgjøringsbegjæring. 

 

 

 

                                                 

 

60 Se Rt 1997 1877 s. 1878 og nærmere om dette i Bjerke (2011) s. 1186 pkt. 5 

61 Se pkt. 2.4 



 34 

3 Straffeprosessloven § 336 fjerde ledd 

3.1 Innledning 

Straffeprosessloven §336 fjerde ledd er en spesialbestemmelse som gir retten adgang til å 

heve en ankesak for de tilfeller hvor det er gått mer enn to år siden siktede erklærte anke og 

ankeforhandlingen ikke har vært avholdt. Det følger videre at det er forhold på siktedes 

side som må være grunnen til at forhandlingene ikke har vært gjennomført. I dette ligger 

imidlertid ikke at siktede kan bebreides for den manglende gjennomføringen.  

Bestemmelsen kommer til anvendelse både når siktede gjentatt uteblir med gyldig fra-

vær eller når det har vært umulig å innkalle vedkommende.  

Straffeprosessloven § 336 fjerde ledd kom inn i loven ved lov 28. juni 2002 nr. 55 som 

følge av at man mente det var behov for å få ankesaker endelig avsluttet etter en viss tid. 

Bestemmelsen lyder: 

 

«En ankesak kan heves dersom det har gått mer enn to år siden siktede erklærte anke og ankeforhand-

ling ikke er holdt fordi det har vært umulig å innkalle siktede eller fordi siktede har hatt gyldig fravær. 

Avgjørelsen tas ved kjennelse. Ankefristen løper fra det tidspunktet kjennelsen er avsagt. Dersom sikte-

de har forsvarer, har også forsvareren rett til å anke kjennelsen.» 

 

Det fremkommer av ordlyden at straffeprosessloven § 336 fjerde ledd kun gjelder for sikte-

des anke. Påtalemyndighetens anke kan således ikke heves etter denne bestemmelsen. 

Hovedformålet bak lovendringen i 2002 var å effektivisere strafferettspleien og få en 

hurtigere saksbehandling.62 Domstolene og påtalemyndighetene måtte således få en anled-

ning til å avslutte ankesaker som ikke ble avholdt fordi siktedes tilstedeværelse er en retts-

lig forutsetning for at saken fremmes. Behovet for en slik regel ble begrunnet med risikoen 

for at saker kunne bli utilfredsstillende opplyst ved at beviser kan bli svekket over tid.   

                                                 

 

62 Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 6 
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Man så også hen til hensynet til fornærmede, som av ulike grunner kan ha behov for å få en 

endelig avslutning av saken.63  

Straffeprosessloven § 336 fjerde ledd er ment å være en sikkerhetsventil64 for de saker 

som ikke vil kunne fremmes på grunn av at siktede har gyldig fravær eller har vært umulig 

å innkalle. Hvor mange utsettelser eller forsøk på stevning som er blitt foretatt vil være 

viktige momenter i vurderingen om saken kan heves etter straffeprosessloven § 336 fjerde 

ledd. 

 

 

3.2 «Mer enn to år» 

3.2.1 Innledning 

Et vilkår for at lagmannsretten skal kunne heve siktedes ankesak i medhold av straffepro-

sessloven § 336 fjerde ledd er at det må ha gått mer enn to år siden siktede erklærte anke, 

i det følgende referert til som tidskravet. Tidskravet på to år ble ansett som et passende 

skjæringstidspunkt for å kunne heve ankesaken, selv om ett år også ble foreslått i forarbei-

dene til loven.65  

 

3.2.2 Tidskravet 

Tidskravet er en absolutt forutsetning for at retten kan heve saken, og to-årsfristen løper fra 

siktedes ankeerklæring. For de tilfeller hvor ankebehandlingen er berammet etter at det er 

gått to år siden siktedes ankeerklæring kan, påtalemyndigheten begjære saken hevet før 

saken kommer opp til behandling, jf. Rt. 2005 s. 784. I denne saken var ankeforhandling 

berammet til mai 2005 og siktedes ankeerklæring var inngitt i februar 2003. Selv om saken 

var berammet og skulle avholdes en uke frem i tid, begjærte påtalemyndigheten saken he-

                                                 

 

63 Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 114 

64 Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 140 

65 Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 114 
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vet etter straffeprosessloven § 336 fjerde ledd. Det er altså ingen hindring for heving at 

saken er berammet. Så lenge tidskravet er oppfylt er hevingsadgangen i behold.  

Det er en forutsetning for hevingsadgangen at det er forhold på siktedes side som gjør 

at saken ikke er kommet opp til behandling. Hvilke forhold på siktedes side som medfører 

at straffeprosessloven § 336 fjerde ledd kommer til anvendelse er positivt angitt i bestem-

melsen.  Av bestemmelsen følger det at det må ha vært «umulig å innkalle siktede» eller 

«siktede har hatt gyldig fravær».  

Saker som ikke lar seg gjennomføre av andre grunner kan neppe heves etter straffepro-

sessloven § 336 fjerde ledd. Dette følger av forarbeidenes uttalelser66 og bestemmelsens 

ordlyd, «fordi det har vært umulig å innkalle siktede eller fordi siktede har hatt gyldig fra-

vær.» Videre er bestemmelsen ment å være en sikkerhetsventil, slik at retten foretar en 

konkret helhetsvurdering hvorvidt ankesaken heves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

66 Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 113 
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3.3  «Umulig å innkalle» 

3.3.1 Innledning 

Har det vært umulig å innkalle siktede, har retten adgang til å heve saken etter to år, jf. 

straffeprosessloven § 336 fjerde ledd. Det bestemmelsen tar sikte på er de tilfeller hvor 

siktede ikke har vært lovlig stevnet etter regelen i straffeprosessloven § 336 første ledd.  

 

3.3.2 «Umulig å innkalle» som vilkår for anvendelsen av § 336 fjerde ledd første 

alternativ 

For at straffeprosessloven § 336 fjerde ledd, første alternativ skal komme til anvendelse må 

siktedes tilstedeværelse i ankesaken være en rettslig forutsetning for at saken skal kunne 

fremmes. Det følger av straffeprosessloven § 335 at siktedes tilstedeværelse er nødvendig 

for at anker over bevisdømmelsen kan fremmes. Når siktede anses «unnveket» etter § 336 

første ledd, kan retten avvise bevisanken, men det er ikke alltid retten kan fastslå at siktede 

har «unnveket» på bakgrunn av de foreliggende opplysningene.67 Alternativet «umulig å 

innkalle» i straffeprosessloven § 336 fjerde ledd gir dermed retten større adgang til å heve 

saken etter to år, enn for de tilfeller retten må sannsynliggjøre at siktede har unnveket, jf. § 

336 første ledd. 

 Hva som ligger i alternativet «umulig å innkalle» må forstås slik at siktede har vært 

utilgjengelig for forkynning eller at han rett og slett er forsvunnet. Etter straffeprosessloven 

§ 336 første ledd kan disse sakene avvises når man kan fastslå at siktede er «unnveket», 

men det er ikke alltid retten kan fastslå fordi de opplysninger som foreligger er utilstrekke-

lige.68 Straffeprosessloven § 336 fjerde ledd fungerer da som en sikkerhetsventil begrunnet 

i prosessøkonomiske hensyn.  

 Slik Høyesteretts kjæremålsutvalg uttaler i Rt. 2005 s. 784: 

 

                                                 

 

67 Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 113 

68 Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 113 
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«Desse nye reglane rettar seg for det første mot situasjonen der det ikkje har vore mogeleg å innkalle 

den sikta. Dette alternativet inneber dels ei rettsteknisk utbygging av situasjonen der det ikkje har vore 

råd å forkynne stemninga for den sikta « fordi han er unnveket », jf. § 336 første ledd. Alternativet om-

fattar såleis også andre situasjonar der det ikkje har vore råd å innkalle den sikta, til dømes fordi han 

ikkje har fast eller kjend adresse. Regelen inneber at ein sikta får eit visst ansvar for sjølv å følgje opp ei 

anke som han sjølv har sett fram.»69 

 

Avgjørelsen gir også uttrykk for at siktede selv er gitt ansvar for å følge opp ankesaken når 

det er ham selv som har erklært anke. Kjæremålsutvalget utdyper dette med uttalelsen: 

 

«Etter utvalet sitt syn må det i tillegg vere slik at det ikkje skal så mykje til for heving der ein sikta ikkje 

har kunne nåast med ei forkynning og heller ikkje sjølv har halde seg orientert om ankebehandlinga, 

som i eit tilfelle der den sikta er kjend med framdrift og innkalling men har gyldig forfall.»70 

 

Slik at et moment i vurderingen vil være hvordan siktede har opptrådt for at saken skal få 

en endelig avslutning.  

 

 

3.4 «Siktede har hatt gyldig fravær» 

3.4.1 Innledning 

Når ankebehandlingen er blitt utsatt fordi siktede har hatt gyldig fravær, kan retten heve 

saken når det har gått to år, jf. straffeprosessloven § 336 fjerde ledd. Ved gjentatte utsettel-

ser er det således adgang til å heve siktedes bevisanke, jf. straffeprosessloven § 336 fjerde 

ledd.  

 

                                                 

 

69 Rt 2005 784 pkt. 10 

70 Rt 2005 784 pkt. 13 
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3.4.2 «Hatt gyldig fravær» som vilkår for anvendelsen av § 336 fjerde ledd andre 

alternativ. 

Det følger av straffeprosessloven § 336 første ledd at ankesaken ikke kan avvises om det 

foreligger «gyldig fravær». For at saken skal få en endelig avslutning i rettssystemet funge-

rer derfor straffeprosessloven § 336 fjerde ledd som en sikkerhetsventil. Det dette alternati-

vet er særlig ment å gjelde for er langvarige sykdomstilfeller, hvor siktede vil ha grunnlag 

for gyldig fravær også ved senere berammelser.71 Et viktig moment i vurderingen er at det 

har vært gjentatte forsøk på å avholde ankeforhandlingen. 

Det vises igjen til Rt. 2005 s. 784. Høyesterett var enig i lagmannsrettens avgjørelse 

om heving av siktedes anke etter reglen i straffeprosessloven § 336 fjerde ledd. Siktede 

hadde hatt gyldig fravær på grunn av en alvorlig angstlidelse og saken hadde vært utsatt to 

ganger tidligere. Kjæremålsutvalget uttalte: 

 

«Utvalet sluttar seg til lagmannsretten i at den tiltala ville ha gyldig forfall om ho ikkje møtte. I så fall 

ville det ha gått meir enn to år sidan ho anka. Det ville i denne perioden ha vore gjort tre forsøk på å 

halde ankeforhandling, og det ville i ein slik situasjon ikkje ha framstått å vere grunn til å gjere fleire 

forsøk.»72 

 

Det fremgår videre av Rt. 2005 s. 784 at siktedes helsesituasjon tilsa at den heller ikke ville 

bedre seg i fremtiden, og at siktede ikke ville klare å gjennomføre ankeforhandlingene. Da 

det var meget sannsynlig at siktede ville få gyldig fravær igjen forkastet kjæremålsutvalget 

siktedes anke over lagmannsrettens kjennelse.  

I et lignende tilfelle i Rt. 2007 s. 1597 hvor siktede også led av en alvorlig sykdom, 

kom derimot kjæremålsutvalget til at lagmannsrettens kjennelse måtte oppheves. Siktede 

hadde motsatt seg heving og da burde retten ha undersøkt nærmere om sykdommen ville ha 

forhindret han i å møte. Legeerklæringen som var fremlagt ga bare et generelt uttrykk for 

                                                 

 

71 Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 113 

72 Rt 2005 784 avsnitt. 18 
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siktedes helsetilstand.73 Dette kan sammenlignes med rettens plikt til å sørge for at saken 

blir fullstendig opplyst, jf. straffeprosessloven § 294. 

  

 

3.5 «Heves» 

3.5.1 Innledning 

Straffeprosessloven § 336 fjerde ledd gir retten en adgang til å heve siktedes bevisanke, 

mens det for bestemmelsens første ledd gis en avvisningsadgang. Om det for siktede vil ha 

noen virkning at bestemmelsen bruker forskjellige uttrykk vil det redegjøres for i det føl-

gende.  

 

3.5.2 Virkningen av at siktedes bevisanke heves 

Virkningene ved at tidskravet er oppfylt er at retten kan heve siktedes bevisanke, forutsatt 

at et av de to alternativene «umulig å innkalle» eller «siktede har hatt gyldig fravær» er 

oppfylt, jf. straffeprosessloven § 336 fjerde ledd. 

En heving av siktedes bevisanke vil ha de samme virkningene som avvisning ved at 

tingrettens dom over bevisdømmelsen blir stående. Slik heving skal gjøres i kjennelse, jf. 

straffeprosessloven § 336 fjerde ledd, annet punktum.  

 En kjennelse om heving kan ankes etter straffeprosessloven § 377 og ankefristen er to 

uker, jf. straffeprosessloven § 379. Av § 336 fjerde ledd, tredje punktum fremkommer det 

at ankefristen løper fra kjennelsens avsigelse og ikke fra den forkynnes for siktede, slik 

som regelen er etter straffeprosessloven § 310 andre ledd. Har siktede forsvunnet eller unn-

veket vil det være naturlig at det også vil være vanskelig å få forkynt kjennelsen for ham. I 

tilfeller der man ikke er unnveket, men har gyldig fravær kunne man ha latt den sedvanlige 

                                                 

 

73 Rt 2007 1597 avsnitt 19 
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regelen for ankefristens utgangspunkt gjelde. Lovgiver har imidlertid valgt samme løsning 

for disse tilfellene, som for de tilfeller siktede har unnveket. 

Særregelen i straffeprosessloven § 336 fjerde ledd, tredje punktum er dermed avgjø-

rende for fristens utgangspunkt. For at oppfriskning kan gis etter reglene i straffeprosesslo-

ven § 318, må det ikke tillegges siktede at han har fremsatt anken for sent. Dette var tilfelle 

i Rt. 2007 s. 1597, hvor kjæremålsutvalget utdypet sin avgjørelse om å gi oppfriskning på 

følgende måte:  

 

 

«Etter utvalgets mening kan fristoversittelsen ikke legges den domfelte til last. Han fikk først vite om 

lagmannsrettens avgjørelse da den ble forkynt for han 11. august 2007, og han påkjærte avgjørelsen ni 

dager deretter. Forsvareren ble riktignok tilsendt kopi av lagmannsrettens avgjørelse 21. mars 2007, 

men han kan ikke ha kjent særregelen om utgangspunktet for kjæremålsfristen i saker som dette, og for-

sømmelsen kan ikke legges den domfelte til last. Etter utvalgets mening bør det derfor gis fristoppreis-

ning etter § 318 første ledd bokstav a, jf. § 379 første ledd andre punktum, slik at utvalget kan ta kjære-

målet til behandling.»74 

 

 

3.5.3 Kan-regelen 

Etter straffeprosessloven § 336 første ledd skal retten avvise siktedes bevisanke om vilkå-

rene for dette er oppfylt. Etter bestemmelsen fjerde ledd er det derimot oppstilt en kan-regel 

om vilkårene for heving er til stede. Retten vil derfor kunne anvende skjønn når reglene 

etter § 336 fjerde ledd kommer til anvendelse. Dette utledes direkte fra bestemmelsens ord-

lyd «kan heves».  

I forarbeidene ble det først foreslått at retten skulle ha en plikt til å heve ankesaken i 

disse tilfellene, og lik løsningen etter straffeprosessloven § 336 første ledd.  

Resultatet ble en kan-regel i stedet. De rettssikkerhetsmessige betenkeligheter med å heve 

ankesaker hvor siktede har hatt gyldig fravær eller har vært umulig å innkalle ble vurdert, 
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og det ble funnet mer hensiktsmessig med en regel hvor man kunne vurdere heving på bak-

grunn av sakens faktiske omstendigheter.75  

 For eksempel kan det tenkes tilfeller hvor siktede har langvarig sykdom som gjør at 

han ikke klarer å gjennomføre ankeforhandlingene, men at tilstanden vil bedre seg i fremti-

den. Om retten kategorisk er nødt til å heve anken etter to år kunne dette slått uheldig ut for 

siktede, spesielt for de tilfeller hvor siktede har et genuint ønske om å gjennomføre en an-

keforhandling. 

Kan-regelen innebærer således at retten, etter en konkret vurdering må avgjøre om sik-

tedes bevisanke kan heves etter reglene i straffeprosessloven § 336 fjerde ledd. Viktige 

momenter i denne vurderingen er antallet forsøk det har blitt gjort i henhold til begge alter-

nativ etter bestemmelsen. Hvor mange innkallingsforsøk er gjort for å få siktede stevnet, og 

hvor mange ganger er ankeforhandlingene blitt utsatt på grunn av gyldig fravær. 

Av Rt. 2005 s. 784 fremgår det at det burde være en høyere terskel for å heve ankesa-

ken til siktede når det er tale om gjentatte gyldig fravær enn for de tilfeller siktede har vært 

umulig å innkalle.76  

 

3.5.4 Forsvarerens selvstendige ankerett 

Forsvareren er gitt selvstendig ankeadgang i straffeprosessloven § 336 fjerde ledd, siste 

punktum. Om denne adgangen er det gjengitt i Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 114: 

 

«Forsvarer vil kunne ha anførsler og opplysninger som bør vurderes i sakens anledning, herunder retts-

lige anførsler om hvorvidt siktedes tilstedeværelse er påkrevet for å gjennomføre ankesaken». 

 

Det vil være hensiktsmessig at forsvarer får prøvd innsigelsene direkte ved å ha muligheten 

til å fremsette kjæremål på vegne av siktede. Innsigelsene vil dermed bli 

prøvd umiddelbart, i stedet for at siktede begjærer saken gjenåpnet på bakgrunn av nye 

                                                 

 

75 Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 114 

76 Se pkt. 3.3.2 
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opplysninger. Forsvarer vil kunne sitte med den informasjonen allerede ved hevingskjen-

nelsen. 

 Gjenåpning vil ikke være avskåret på bakgrunn av slikt kjæremål, men for de grunner 

som forvarer allerede har fremsatt, vil ikke gjenåpning være aktuelt, jf. straffeprosessloven 

§ 38977 
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4 Retten til to-instansbehandling ved utvisning og 

uttransportering fra Norge. 

 

4.1 Innledning 

Siktedes rett til overprøving i en straffesak er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp både 

etter norsk rett og etter de internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. På samme måte 

er siktedes rett til å møte i egen straffesak en grunnleggende menneskerettighet. Dette er 

begrunnet i kontradiksjonshensyn og kan også utledes fra EMDs tolkning av EMK art. 6 

om kravet til «fair trial».78 Kontradiksjon innebærer at siktede gis anledning til å gjøre rede 

for de faktiske omstendigheter i saken, og til å uttale seg om anførsler og bevis, samt til å 

fremsette motanførsler og motbevis. 

I det følgende vil det bli redegjort for problemstillingen som oppstår når siktede er blitt 

utvist og uttransportert fra Norge, men samtidig har anket over bevisbedømmelsen i en 

straffesak. Ved siktedes anke over bevisbedømmelsen er hans nærvær påkrevd i ankebe-

handlingen, for å forhindre avvisning og heving etter straffeprosessloven § 336 første og 

fjerde ledd.  

En utlending kan utvises som følge av brudd på utlendingslovens egne regler eller ved 

å ha begått et straffbart forhold av en viss alvorlighetsgrad, og som han er dømt for og har 

sonet ferdig. Det understrekes at et eventuelt straffbart forhold som ligger til grunn for ut-

visningsvedtaket, er et annet enn det straffbare forhold som skal behandles ved anken. 

Temaet for de følgende drøftelsene er hvorvidt reglene i straffeprosessloven § 336 

første og fjerde ledd er i overensstemmelse med menneskerettighetskonvensjonene når på-

talemyndighetens praksis er å få siktede utvist i stedet for å få endelig dom i saken. 

I forlengelsen av dette vil det være hensiktsmessig med en kort redegjørelse om retten 

til to-instansbehandling, samt behandle utvisning noe nærmere. 
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4.2 Retten til to-instansbehandling 

Den 23. mars 1990 ble det gjennom en kongelig resolusjon oppnevnt et utvalg med det 

formål om å effektivisere og styrke rettssikkerheten innen den norske straffeprosessord-

ningen.79 Et av utvalgets bekymringer var hvorvidt ordningen med at de alvorligste straffe-

sakene begynte i lagmannsretten var i overensstemmelse med menneskerettighetene. Det 

ble særlig sett hen til at Høyesterett ikke hadde anledning til å vurdere skyldspørsmålet på 

nytt ved anke, noe som innebar at det ikke ble prøvd for to instanser.80  

Det var erkjent at en slik ordning ikke var ikke i tråd med SP art. 14 nr. 5, og denne 

bestemmelsen lyder som følger:  

 

«Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a 

higher tribunal according to law.» 

 

Da Norge ratifiserte SP i 1972, ble det tatt forbehold ovenfor SP art. 14 nr. 5. Norge var 

således ikke folkerettslig forpliktet etter denne bestemmelsen.81 En del av formålet med to-

instansreformen var å bringe straffeprosesslovens bestemmelser i bedre samsvar med kon-

vensjonen. Hovedformålet til utvalget var å se på muligheten for å innføre en generell ad-

gang til å behandle bevisbedømmelsen over skyldspørsmålet to ganger.82 Før to-

instansreformen hadde de alvorligste straffesakene behandling i lagmannsretten som første 

instans, og siden Høyesteretts kompetanse ikke omfatter en behandling av bevisbedømmel-

sen ble ikke disse sakene prøvet i to instanser. Reformens løsning ble at alle straffesaker 

skulle starte i tingretten som første instans, hvilket ble hjemlet i straffeprosessloven § 5. 

Begrunnelsen for dette var rettssikkerhetsmessige hensyn, og i størst mulig grad å få 

det norske ankesystemet i overensstemmelse med SP art. 14 nr. 5.83 

                                                 

 

79 NOU 1992:28 s. 9 

80 Nærmere om ankesiling se, Andenæs (2009) s. 479 

81 Jebens (2004) s. 580 

82 Matningsdal (1996) s. 18 

83 Jebens (2004) s. 580 
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Endringen til to-instansbehandling ble innført i 1993 ved lov nr. 80 om endringer i straffe-

prosessloven, og det er denne som er blitt kalt for to-instansreformen.84  

Endringsloven trådte i kraft i 1. august 1995. Tingretten ble ny første instans for samt-

lige straffesaker og retten til en ubetinget overprøving i de mest alvorligste straffesaker ble 

hjemlet i straffeprosessloven § 321 tredje ledd. For saker av mindre alvorlighetsgrad er det 

en gitt en ankesilingsadgang for lagmannsretten i straffeprosessloven § 321. Ankesilings-

adgangen er begrunnet i prosessøkonomiske hensyn.  

Straffeprosessloven § 321 tredje ledd lyder: 

 

«Anker som angår forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn 6 år, kan bare nektes 

fremmet i de tilfeller som er nevnt i annet ledd annet punktum.» 

 

Straffeprosessloven § 321 tredje ledd kommer til anvendelse i saker med en strafferamme 

på mer enn seks år, og når det er siktede som har anket saken. Siktede har etter denne be-

stemmelsen krav på å få prøvd anken for en høyere instans, uavhengig av sakens stilling. 

Når det gjelder saker av mindre alvorlighet er utgangspunktet det motsatte. Bot, inndrag-

ning eller tap av førerrett kan kun gis samtykke til ankebehandling når det foreligger særli-

ge grunner, jf. straffeprosessloven § 321 første ledd. Etter bestemmelsens andre ledd, nek-

tes anke fremmet når det er klart at anken ikke vil føre frem. Straffeprosessloven § 321 

sondrer forøvrig mellom om det er siktede eller påtalemyndigheten som har anket. 

En slik ankesilingsadgang er nødvendig for at saksmengden ikke skal bli for stor for 

rettssystemet. I Rt. 1995 s. 1594 var spørsmålet om denne silingsadgangen står seg i for-

hold til Norges konvensjonsforpliktelser: 

 

«I kjæremålet gjøres det ikke direkte gjeldende at det er noen feil ved lagmannsrettens saksbehandling. 

Men det hevdes at prosessordningen som lagmannsrettens avgjørelse baserer seg på, er i strid med våre 

konvensjonsforpliktelser. Dette spørsmål er - som påpekt av påtalemyndigheten - grundig drøftet og tatt 
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stilling til i lovforarbeidene. Utvalget kan ikke se at kjæremålet kan føre frem, og det blir derfor å for-

kaste.» 

 

En videreføring av SP art. 14 nr. 5 kom senere inn i EMK ved tilleggsprotokoll sju. EMK 

TP 7 art. 2 tillater at det gjøres unntak fra ankeretten. Bestemmelsen lyder: 

 

«1. Everyone convicted of a criminal offence by a tribunal shall have the right to have his conviction or 

sentence reviewed by a higher tribunal. The exercise of this right, including the grounds on which it 

may be exercised, shall be governed by law. 

2. This right may be subject to exceptions in regard to offences of a minor character, as prescribed by 

law, or in cases in which the person concerned was tried in the first instance by the highest tribunal or 

was convicted following an appeal against acquittal.» 

 

 

I bestemmelsens nr. 2 åpnes det for unntak for mindre alvorlige straffbare forhold, når høy-

esterett dømmer i første instans og når en person er kjent skyldig etter anke over frifinnelse 

fra påtalemyndigheten. 

Som det fremgår av EMK TP 7 art. 2 gir den visse begrensninger av ankeadgangen i 

forhold til SP art 14 nr. 5, som gir større rett til siktede. Begrensningene i EMK TP 7 art. 2 

ble gitt slik at flere stater ikke skulle ta forbehold mot den.85  

SP art. 14 nr. 5 gir rett til anke både over avgjørelsen av skyldspørsmålet og over straf-

feutmålingen. Etter EMK TP – 7 gis det imidlertid en begrenset ankerett. Dette fremgår av 

at ordlyden i bestemmelsen lyder: «conviction or sentence». SP art. 14 nr. 5 bruker «con-

viction and sentence».  

Både SP art. 14 nr. 5 og EMK TP 7 art. 2 tillater statene å organisere ankeordningen 

selv gjennom lovgivningen. Det de krever er imidlertid at siktede er gitt en reell adgang til 

å få overprøve en straffesak i to instanser.  Spørsmålet om ankesilingen krenket konvensjo-

nenes rettigheter ble avgjort i Rt. 1996 s. 793. Høyesterett uttaler om dette: 

 

«Den nektelsesordning som er hjemlet i straffeprosessloven § 321 annet ledd, ble nøye vurdert av lovgi-

veren i forhold til blant annet FNs konvensjon, og lovgiveren fant at ordningen ikke krenket konvensjo-
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nen, jf Ot.prp.nr.78 (1992-93) side 66-67 og Innst.O.nr.137 (1992-93) side 14. Utvalget kan ikke se at 

denne forståelsen av konvensjonen er uholdbar.» 

 

Dette standpunktet ble senere fulgt opp i Rt. 1996 s. 802.  

 

 

4.3 Særlig om utvisning, bortvisning og uttransportering 

Utvisningsvedtak fattes av utlendingsmyndighetene og er ment å være en reaksjon mot 

utlendingers uønskede adferd og handlinger i Norge.86 Et slikt vedtak kan være svært inn-

gripende ovenfor den som rammes. Personer med tilknytning til Norge for eksempel gjen-

nom familie kan oppleve utvisning som svært opprivende. Usikkerhet og mulig forfølgelse 

i hjemlandet kan også bidra til at personer som blir utvist fra Norge opplever dette som 

veldig sterkt.  

Hjemmelen for vedtak om utvisning finnes i utlendingsloven §§ 66 – 68. Et slikt ved-

tak kan fattes ovenfor utlendinger uten oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 66. Vedtak 

kan også fattes mot utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse, jf. § 67 og ovenfor ut-

lendinger med permanent oppholdstillatelse, jf. § 68. Utlendingsloven oppstiller strengere 

krav til utvisning om personen har permanent opphold, kontra personer uten oppholdstilla-

telse. 

Vedtak om utvisning kan ikke fattes ovenfor norske statsborgere eller mot utlendinger 

som er født i riket, jf. utlendingsloven § 69.  

Det følger av bestemmelsene ovenfor at det er ved brudd på utlendingslovens egne be-

stemmelser eller om vedkommende har blitt ilagt straff at det kan være tale om utvisning av 

personer fra Norge. Det straffbare forhold må være av en viss alvorlighetsgrad for at utvis-

ning kan være aktuelt. Denne alvorlighetsgraden er knyttet opp mot om man er uten opp-

holdstillatelse eller har midlertidig eller permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven 

§§ 66 - 68.  
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Utvisningsvedtaket må ses opp mot en forholdsmessighetsvurdering Selv om de objektive 

vilkår for utvisning er til stede, kan vedkommende ikke utvises dersom vedtaket vil være et 

uforholdsmessig tiltak, jf. utlendingsloven § 70.  

Videre vil det alltid medfølge et innreiseforbud for den utviste når det foreligger et ut-

visningsvedtak, jf. utlendingsloven § 71. Et innreiseforbud medfører at vedkommende er 

nektet å komme tilbake til riket innen en viss tidsperiode, som ikke kan være av mindre 

varighet enn to år. Det kan også fattes varige innreiseforbud. Det er viktig å merke seg at 

forholdsmessighetsvurderingen må anvendes både på om utvisningen er forholdsmessig og 

på forholdsmessigheten av innreiseforbudets varighet.87 

Disse bestemmelsene blir forøvrig supplert av forskrift om utlendingers adgang til ri-

ket og deres opphold her (utlendingsforskriften) av 15. oktober 2009.88 

Det må skilles mellom utvisning og bortvisning. En bortvisning er av en mer midlerti-

dig karakter og brukes som et reaksjonsmiddel i forbindelse med innreisekontrollen til 

Norge. Hjemmel for bortvisning finnes i utlendingsloven § 17. Den viktigste forskjellen 

mellom bortvisning og utvisningsreglene er at det gjennom et bortvisningsvedtak ikke vil 

innebære noen restriksjoner mot fremtidig innreise. Er man bortvist vil man kunne komme 

tilbake og slippe inn i Norge om bortvisningsgrunnen opphører. Et eksempel på bortvis-

ningsgrunn kan være at en person ikke hadde medbrakt et gyldig pass ved innreise til Nor-

ge. Vedkommende vil da slippe inn i landet så snart han kommer tilbake med et gyldig 

pass.  

Bortvisningsmyndigheten er lagt til politimesteren eller den han gir fullmakt til, jf. ut-

lendingsloven § 18. Denne bestemmelsen utfylles av utlendingsforskriften § 5-2.  

Når det gjelder uttrykket uttransportering knytter dette seg kun til den fysiske hand-

lingen når vedkommende blir ført ut av landet av politiets utlendingsenhet og er således 

ikke et vedtak fra utlendingsmyndighetene. Hvordan politiet gjennomfører utreisen vurde-
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res konkret for hvert enkelt tilfelle, jf. forarbeidene til utlendingsloven.89 Politiet vurderer 

om det er behov å følge vedkommende ut av landet med politieskorte. 

 

 

4.4 Har staten fratatt siktede en rett til å få prøvd en straffesak for to 

instanser ved å utvise vedkommende før ankeforhandling? 

 

4.4.1 Innledning 

Vurderingstemaet i denne delen av avhandlingen vil være å se på anvendelsen av straffe-

prosessloven § 336 første og fjerde ledd for de tilfeller når siktede er utvist fra Norge før 

ankeforhandlingen. 

Deretter blir vurderingen hvorvidt staten har fratatt siktedes rett til overprøving av en 

straffesak i disse tilfellene. Herunder vil det ses hen til hvilke muligheter påtalemyndighe-

ten har til å tilrettelegge for siktede med tanke på vedkommendes mulighet for å returnere 

og gjennomføre ankebehandlingen etter å ha blitt utvist. 

Før det avslutningsvis drøftes hvordan den rettslige løsningen må bli etter norsk rett og 

hvordan forholdet til menneskerettighetene er ved anvendelsen av straffeprosessloven 

§ 336 i disse tilfellene.  

 

4.4.2 Er et utvisningsvedtak «gyldig fravær»? 

Er siktede uteblitt og det foreligger opplysninger for retten at vedkommende er utvist og 

uttransportert i henhold til et utvisningsvedtak, vil spørsmålet i første omgang bli om dette 

kvalifiserer til gyldig fravær etter reglene i straffeprosessloven § 336 første ledd? 

For at siktedes anke ikke skal bli avvist i henhold til reglene i straffeprosessloven 

§ 336 første ledd, må siktede ha gyldig fravær. I vurderingen er det avgjørende at det fore-
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ligger en hindring for siktede som gjør at han ikke kan møte til ankebehandling. I tillegg 

må denne hindringen ligge utenfor siktedes kontroll.90 

Siktede er utvist fra landet og ilagt et innreiseforbud. Det følger av innreiseforbudets 

egen karakter at dette må anses som en hindring som det for siktede kan være vanskelig å 

overkomme, jf. utlendingsloven § 71. Effektueringen av et utvisningsvedtak betyr i praksis 

at politiets utlendingsenhet uttransporterer vedkommende tilbake til sitt hjemland, om nød-

vendig med politieskorte, for å sikre at siktede blir sendt ut av landet.  

Etter at siktede er utvist og ilagt et innreiseforbud vil det være straffbart for vedkom-

mende å vende tilbake til Norge, jf. straffeloven § 342 første ledd, bokstav a. Siktede er 

således i den situasjonen at han er nektet innreise til landet, uten mulighet til å lovlig ta seg 

inn i Norge. Det kan ikke være tvilsomt at dette er en hindring som ligger utenfor siktedes 

kontroll og han må følgelig ha gyldig fravær etter reglene i straffeprosessloven § 336 første 

ledd.  

Til støtte for dette anføres Rt. 2006 s. 1183 som kort fastslår følgende: 

 

«Det har i ettertid vist seg at A hadde gyldig forfall, idet han var blitt uttransportert til Italia dagen før 

hovedforhandlingen.»  

 

I denne saken hadde påtalemyndigheten anket til gunst for siktede. Påtalemyndigheten 

mente at siktede hadde hatt gyldig fravær på grunn av bortvisning og uttransportering fra 

landet dagen før hovedforhandling i tingretten. Noe Høyesterett også var enig i. Anken ble 

imidlertid ikke tatt til følge da denne opplysningen ikke forelå da retten fremmet saken.91  

En utvisning er en strengere reaksjon enn hva en bortvisning medfører, og i begge til-

feller betyr det at siktede har fått vanskeliggjort sitt oppmøte for retten på grunn av disposi-

sjoner på statens side. Det ville også stride med rimelighetshensyn at siktede ikke skulle ha 

gyldig fravær i et slikt tilfelle. Konklusjonen er at siktede har gyldig fravær etter straffepro-

sessloven § 336 første ledd på grunn av utvisningen. 
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4.4.3 Kan påtalemyndigheten tilrettelegge slik at siktede kan møte? 

Om siktede er ute av stand til å dekke utgifter for reisevei og opphold er det mulig for ved-

kommende å få dette dekket, helt eller delvis, av det offentlige, jf. straffeprosessloven § 89. 

Dette må forstås slik at det er siktede selv som må opplyse om at hans økonomiske situa-

sjon kan være til hinder for at han møter.92 Foreligger det derimot opplysninger for retten 

som gir grunn til å anta at siktedes økonomiske situasjon er av en slik art at han vanskelig 

kan møte, vil derimot retten ha en plikt til å informere om muligheten til å få utgiftene dek-

ket. Dette følger av avgjørelsen i Rt. 1983 s. 1276. 

Dette reiser videre spørsmålet om påtalemyndigheten kan tilrettelegge slik at siktede 

får mulighet til å møte til ankeforhandling selv om vedkommende er utvist og uttranspor-

tert. 

Det kan søkes adgang til riket selv om man er ilagt et innreiseforbud etter utlendings-

loven § 71 annet ledd, tredje punktum. Av bestemmelsen fremgår det at det må foreligge 

særlige omstendigheter for at vedkommende kan få dispensasjon fra innreiseforbudet, og at 

en slik dispensasjon, som regel ikke gis før det har gått to år fra utreisen. Grunnen til at 

dette unntaket fra innreiseforbudet er strengt, er at et utvisningsvedtak er en alvorlig reak-

sjon. Om det skulle foreligge grunner som tilsier at siktede bør få innreise før det har gått to 

år, burde det i utgangspunktet vært sanksjonert med en mildere form enn utvisning.93  

Det er også lite kjent praksis hva gjelder adgangen til å få dispensasjon i henhold til ut-

lendingsloven § 71 annet ledd, tredje punktum.  

 Om en slik dispensasjon skulle gis til siktede må vurderingen videre bli om det fore-

ligger andre hindringer som kan føre til at siktede har gyldig fravær. 

 Det at siktede befinner seg i et annet land vil ofte vanskeliggjøre kommunikasjonen. 

Det må likevel skilles mellom land i Europa og andre verdensdeler. Vurderingen av dette 

gjøres etter en konkret helhetsvurdering av retten. 
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Det fremgår også av forarbeidene at det ikke kan kreves like mye fra våre naboland som 

det gjør til de land fra en annen verdensdel.94 Slik at det vil være større sannsynlighet for at 

siktede har gyldig fravær, når vedkommende er fra et fjerntliggende land. 

 I lagmannsrettens kjennelse av 13. august 2012 uttalte retten:  

  

«Det sentrale for lagmannsretten blir å ta stilling til om «det er sannsynlig at han [tiltalte] har gyldig 

fravær» jf straffeprosessloven § 336 første ledd første punktum. Dette vilkåret kan ikke i en sak som 

denne være strengt.» 

   

Saken dreide seg om en polsk borger som hadde blitt utvist før hans ankeforhandling var 

gjennomført. Beviskravet for gyldig fravær er alminnelig sannsynlighetsovervekt, og det 

det er noe uklart hva lagmannsretten mener med at vilkåret ikke kan tolkes strengt. Det 

retten tar hensyn til er at det i slike saker ikke kan være siktede som lastes for fraværet. 

Retten viser for øvrig til SP art 14. nr. 5 og siktedes rett til overprøving etter straffeprosess-

loven § 321 tredje ledd. Slik at det må ses i lys av at når det er statens disposisjoner som 

har ført til at siktede har gyldig fravær, må man være varsom med å avvise siktedes anke 

etter straffeprosessloven § 336 første ledd.  

Lagmannsrettens konklusjon var at ankeforhandlingene måtte utsettes på grunn av sik-

tedes gyldige fravær. Videre uttalte lagmannsretten «påtalemyndigheten iverksetter tiltak 

som muliggjør ankeforhandling innen rimelig tid.»95  

 Slike tiltak krever at siktede må få dispensasjon fra innreiseforbudet og det må arrang-

eres reise og opphold for vedkommende. Dersom dette ikke gjøres vil siktede ha nytt gyl-

dig fravær ved neste berammelse av ankeforhandlingene  
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4.4.4 Kan straffeprosessloven § 336 fjerde ledd anvendes når siktede har hatt 

gyldig fravær som følge av utvisningen? 

Når siktede har hatt gyldig fravær som følge av at han er utvist og hans ankesak er blitt 

utsatt flere ganger etter straffeprosessloven § 336 første ledd, blir spørsmålet om ankesaken 

kan heves etter reglene i bestemmelsens fjerde ledd. 

Høyesterett har ikke tatt stilling til denne problemstillingen, men spørsmålet var oppe i 

Agder lagmannsretts kjennelse av 30. mars 2010.96 Sakens stilling var som følger. 

 En utlending hadde giftet seg og fått barn i Norge. Når han senere ble skilt, tok han 

med seg parets felles barn til Afrika og lot de være igjen hos sin familie der. Han ble dømt 

for omsorgsunndragelse og sonet en dom for dette i Norge. Han ble på nytt siktet for om-

sorgsunndragelse når han var ferdig med å sone den første dommen. Han hadde ikke med-

virket for å få barna hjem til Norge etter han hadde blitt dømt, og dette var et nytt straffbart 

forhold. Etter hovedforhandling for tingretten anket siktede den nye straffesaken til lag-

mannsretten. Kun en måned før ankeforhandlingen skulle vært avholdt ble han besluttet 

utvist og uttransportert på grunnlag av den ferdig sonede dommen. Saken hadde vært utsatt 

tre ganger og tidskravet i straffeprosessloven § 336 fjerde ledd var oppfylt. 

 Spørsmålet som reiser seg er om dette medfører at påtalemyndigheten fratar siktede 

hans rett til å overprøve en straffesak når de prioriterer å utvise vedkommende foran ende-

lig dom i saken. Reglene i straffeprosessloven § 336 første ledd fører til at siktede vil få 

saken utsatt fordi utvisningen fører til gyldig fravær. Etter to år vil dermed straffeprosess-

loven § 336 fjerde ledd komme til anvendelse.  

Forutsetningen for hevingsadgangen er at det er siktede som kan lastes for at ankefor-

handlingen ikke har vært gjennomført. Dette fremgår av bestemmelsens forarbeider, hvor 

det er siktede som kan lastes for at ankeforhandlingen ikke har vært gjennomført.97 

 Forarbeidene tar ikke opp forholdet til menneskerettighetene i sine drøftelser av be-

stemmelsen. Dette indikerer at det ikke er tatt høyde for hvordan reglene i straffeprosesslo-

                                                 

 

96 LA-2007-132658 

97 Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 113 
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ven § 336 fjerde ledd kommer til anvendelse når det er statens disposisjoner som har ført til 

at siktede har gyldig fravær. 

Agder lagmannsrettens kjennelse av 30. mars 2010 bemerker også dette i sin uttalelse:  

  

«Etter lagmannsrettens syn tar ikke straffeprosessloven § 336 fjerde ledd sikte på en slik situasjon som i 

denne saken, hvor det er disposisjoner på statens side som hindrer gjennomføring av ankeforhandlingen. 

Forholdet til menneskerettighetene synes her ikke vurdert i forarbeidene.» 

 

Om straffeprosessloven § 336 fjerde ledd skulle komme til anvendelse i disse utvisningstil-

fellene vil det medføre at staten fratar siktede hans rett til overprøving. Får ikke siktede 

dispensasjon fra innreiseforbudet vil reglene i fjerde ledd føre til at ankesaken heves etter 

to år, med den virkning at tingrettens dom blir stående.  

 I Agder lagmannsretts kjennelse av 30. mars 2010 kom de til samme slutning ved at 

anvendelse av hevingsadgangen i et slikt tilfelle medførte et brudd på menneskerettighete-

ne: 

 

«Ved å tvangssende A ut av landet kort tid før ankeforhandlingen, og ilegge ham varig innreiseforbud 

slik at han ikke kan returnere for å være til stede i egen sak - brudd på innreiseforbudet er straffbart et-

ter utlendingsloven § 47 første ledd bokstav a - har staten fratatt A en reell adgang til å få overprøvd 

tingrettens dom. Dette må anses som en krenkelse av SP artikkel 14 nr. 5.» 

   

Spørsmålet blir så om anvendelsen av straffeprosessloven § 336 fjerde ledd vil føre til et 

brudd på SP art. 14 nr. 5, når det er utvisningen som er grunnen til det gjentatte gyldige 

fraværet hos siktede.  

 Straffeprosessloven § 4 fastslår at straffeprosessloven § 336 fjerde ledd er begrenset av 

folkeretten. I et slikt tilfelle vil siktedes rett til å overprøve en straffesak være brutt etter 

både SP art 14 nr. 5 og etter EMK TP 7 art. 2. 

Retten er ved sin anvendelse av straffeprosessloven § 336 fjerde ledd tillagt et hen-

siktsmessighetsskjønn. Dette var på bakgrunn av de «rettssikkerhetsmessige betenkelighe-
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ter» som det fremgår av forarbeidene.98 Det følger videre av forarbeidene at det kunne få 

urimelige løsninger ved å oppstille en pliktregel.  

De rettssikkerhetsmessige betenkeligheter som oppstår i et slikt utvisningstilfelle fører 

til at straffeprosessloven § 336 fjerde ledd ikke kan komme til anvendelse. 

Slik ble også løsningen i lagmannsrettens kjennelse av 30. mars 2010: 

 

«Det å heve ankesaken etter § 336 siste ledd hvoretter tingrettens fellende dom blir stående, er etter 

lagmannsrettens vurdering ikke forenlig med SP artikkel 14 nr. 5, og sålede til hinder for slik hevning i 

denne saken. Når påtalemyndigheten heller ikke har villet frafalle tiltalen, mener lagmannsretten at til-

sidesettelsen av retten til en reell ankeprøving, bare kan repareres ved at tingrettens dom nå oppheves.» 

 

Når man ikke kan anvende straffeprosessloven § 336 fjerde ledd i slike tilfeller er man over 

i et rettstomt område. Det finnes ingen hjemmel for å avvise anken. Siktede har gyldig fra-

vær etter straffeprosessloven § 336 første ledd. Ankesaken kan heller ikke heves etter be-

stemmelsens fjerde ledd. Dette vil medføre et brudd på SP art. 14 nr. 5. 

 For å få en endelig avslutning i saken må løsningen etter dette bli som i lagmannsret-

tens kjennelse av 30. mars 2010 at tingrettens dom oppheves. Folkerettsbruddet «repareres» 

slik at Norge ikke skal komme i konflikt med siktedes rett til overprøving av straffesak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

98 Ot.prp. nr. 66 (2001 - 2002) s. 114 
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5 Avslutning 

5.1 Rettspolitiske spørsmål 

Temaet under dette punktet er å behandle de rettspolitiske perspektivene som oppstår som 

følge av påtalemyndighetens praksis med å ønske utvisning over endelig dom. Dette er som 

drøftet ovenfor et brudd på Sp art. 14 nr. 5 og EMK TP 7 art. 2. 

Når siktede står i fare for å bli utvist før hans ankeforhandling for lagmannsretten er gjen-

nomført, bør påtalemyndigheten og utlendingsmyndighetene innlede et samarbeid.  

Utlendingsmyndigheten kan instruere politiet til å sette utreisefrist, og denne fristen 

skal settes mellom sju til tretti dager, jf. utlendingsloven § 90 sjette ledd. Av bestemmelsen 

fremgår det forøvrig at denne fristen kan utsettes hvor dette anses nødvendig. Det er hjem-

mel til å utsette utreisefristen og en praksis med utvisning, foran endelig dom, synes unød-

vendig.   

Videre må hensynet til eventuelle ofre hensyntas. Når straffeprosessloven § 336 fjerde 

ledd ikke kan komme til anvendelse fordi dette vil føre til et menneskerettighetsbrudd, er 

det i praksis en frikjennelse for siktede. Dette kan virke støtende på ofrene, spesielt i vold 

og seksualforbrytelser. Påtalemyndigheten bør således sørge for at rettsprosessen alltid er i 

overensstemmelse med siktedes grunnleggende rettigheter.  
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5.2 Konklusjon 

Straffeprosesslovens bestemmelser oppfyller i svært stor grad de internasjonale menneske-

rettighetskonvensjonene, og bestemmelsene er også underlagt de begrensninger som følger 

av konvensjonene etter straffeprosessloven § 4.  

Når Norge har bestemmelser som gir retten mulighet for å avvise og heve siktedes be-

visanke i lagmannsretten, er dette på grunn av en effektivisering av rettspleien, og bestem-

melsene er ikke i seg selv ansett for å være i konflikt med menneskerettighetene. En straf-

fesak bør innen rimelig tid få sin avslutning i rettssystemet, og når det er siktede selv som 

tar saken videre, i form av anke, fordrer også dette at siktede bør følge opp og sørge for at 

saken får sin behandling for lagmannsretten. Det er i disse tilfellene i siktedes interesse at 

det blir gjennomført en ankebehandling. 

 Derfor er det viktig at Norge ikke har en praksis, eller utvikler en praksis, som fratar 

siktedes grunnleggende rett til å prøve en straffesak for to instanser. I de tilfeller påtale-

myndigheten prioriterer å få siktede utvist og uttransportert, vil ankesaken kunne få sin 

endelige avslutning gjennom spesialbestemmelsen i straffeprosessloven § 336 fjerde ledd. 

Rettens hevingskjennelse vil føre til at siktedes dom fra tingretten vil bli stående og siktede 

er dermed fratatt en rett til prøving i to instanser. 

 Konklusjonen er at straffeprosessloven § 336 fjerde ledd ikke kan komme til anven-

delse på de tilfeller hvor siktede er utvist og uttransportert. Dette er forhold som ikke ligger 

på siktedes side, og må eventuelt rettes av en tilrettelegging fra påtalemyndigheten.  

Disposisjonene staten foretar seg ved å utvise siktede før ankeforhandlingen vil være 

et brudd på siktedes rett til å få prøvd en straffesak i to instanser etter SP art. 14. nr. 5 og 

EMK TP 7 art. 2. For at Norge ikke skal komme i konflikt med menneskerettighetene må 

derfor ankesaken i sin helhet oppheves, derav også dommen i første instans.  
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