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1 Innledning 

1.1 Temaet for oppgaven 

Oppgaven tar for seg i hvilken grad straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25 – heretter 

kalt strpl. - åpner for å forkaste begjæringer om gjenåpning og noen relaterte temaer til det-

te. Hovedsakelig vil jeg konsentrere meg om forkastelse som følge av at begjæringen 

«åpenbart ikke kan føre frem». 

 

1.2 Problemstilling 

60% av alle begjæringer om gjenåpning blir forkastet og av disse blir ca. 80% forkastet av 

leder eller nestleder alene1. 

 

Problemstillingen er hvorfor så mange begjæringer om gjenåpning blir forkastet og hvor-

vidt denne adgangen til å forkaste gjenåpningsbegjæringer er forsvarlig i forhold til vår 

standard om rettssikkerhet.  

 

1.3 Opplegget videre. 

Oppgaven består av en rettsdogmatisk del som forklarer gjenåpning, vilkår og forkastelse, 

og en analyse av forkastede gjenåpningsbegjæringer i perioden 01.01.12 – 30.06.13. Av-

gjørelsene er funnet på lovdata.no ved å bruke søkeordet «begjæring» i Gjenopptagelses-

kommisjonens vedtak. I alt 112 saker er gjennomgått. 

 

 

 

 

 

                                                 

1 http://www.gjenopptakelse.no/fileadmin/download/aarsrapport_2012.pdf side 7 (nedlastet 05.09.2013) 

http://www.gjenopptakelse.no/fileadmin/download/aarsrapport_2012.pdf
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2 DEN RETTSDOGMATISKE DEL 

2.1 Hvem avgjør om gjenåpning skal skje eller ikke? 

 

Etter revisjon av strpl. kapittel 27 ble Gjenopptakelseskommisjonen opprettet i september 

20032, og trådte i kraft og startet sitt arbeid 1. januar 20043.  

 

Før dette var det måtte domfelte sende en begjæring om gjenåpning til den påtaleinstans 

som hadde tatt ut tiltale i saken og begjæringen skulle avgjøres av den domstol som avsa 

endelig dom i saken, som regel lagmannsretten eller Høyesterett, men ikke av de samme 

dommerne. 

 

Opprettelsen skjedde delvis på bakgrunn av Liland-saken4. Da innså man behovet for et 

selvstendig organ som kunne vurdere gjenåpningsbegjæringer. At Gjenopptakelseskommi-

sjonen er selvstendig, vil si at den selv bestemmer sin arbeidsmåte og ikke kan instrueres 

om utøvelsen av den myndighet den er gitt5.  

 

Opprettelsen ble diskutert i Ot.prp. nr 70 (2000-2001). På det tidspunktet stod valget mel-

lom å opprette en kommisjon og å opprette en sideordnet domstol. Årsaken til at man øns-

ket endring var at ordningen tidligere ordning var egnet for kritikk, selv om den ikke hadde 

vært spesielt utsatt for det. Departementet pekte på at dommere som hadde dømt i den tid-

ligere sak, vanskelig kunne se seg helt habile til å vurdere de nye bevisene ved en gjenopp-

tagelse. 

 

                                                 

2 http://snl.no/gjenopptakelseskommisjonen (lest 19.09.13) 

3 http://www.gjenopptakelse.no/index.php?id=148 (lest 19.09.13) 

4 http://snl.no/gjenopptakelseskommisjonen (lest 19.09.13) 

5 http://www.gjenopptakelse.no/index.php?id=147 (lest 08.11.13) 

http://snl.no/gjenopptakelseskommisjonen
http://www.gjenopptakelse.no/index.php?id=148
http://snl.no/gjenopptakelseskommisjonen
http://www.gjenopptakelse.no/index.php?id=147
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En sideordnet domstol ville ikke være knyttet til rettssaken på en slik måte, men ble ikke 

vurdert som like uavhengig som en eventuell kommisjon som står helt utenfor det tradisjo-

nelle domshiearkiet. Det ble også pekt på at etter daværende ordning var det domfelte som 

måtte sørge for sakens opplysning ved en evt. gjenåpning og tilsvarende ville det bli med 

en sideordnet domstol, mens kommisjonen ville selv sørge for sakens opplysning. Det ble 

riktig nok ikke lagt avgjørende vekt på dette, da kommisjonen også selv tar avgjørelsen ut 

fra de opplysninger den finner6. Det ble derimot lagt avgjørende vekt på at når kommisjo-

nen sørget for sakens opplysning, ville dette sikre domfelte som selv ikke maktet å skaffe 

slike opplysninger, en reell mulighet til å gjenåpne saken7. Departementet foreslo derfor til 

slutt å opprette en kommisjon og dette forslaget ble tatt til følge av lovgiver.  

 

Kommisjonen har fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Av de faste medlemmene 

skal kommisjonens leder, nestleder og et fast medlem til ha juridisk embetseksamen eller 

master i rettsvitenskap. 

 

Kommisjonens leder utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på 7 år og kan bare tjene 

en periode. Kommisjonens øvrige medlemmer oppnevnes av Kongen i statsråd for en peri-

ode på 3 år, men kan derimot gjenoppnevnes én gang8. 

 

Konsekvensen av en fast sammensetning ble også vurdert i Ot.prp. nr. 70 (2000-2001). Det 

ble sagt at selv om en domstolsordning med rulleredende fag- og meddommere ga en mer 

uhildet behandling i form av at det ikke ble opprettet noen slagside, så var gevinsten av en 

fast sammensetning at man får en spesialisering og bedre likebehandling9. 

 

                                                 

6 Ot.prp. nr 70 (2000-2001) side 31. 

7 Ot.prp. nr 70 (2000-2001) side 33. 

8 http://snl.no/gjenopptakelseskommisjonen 

9 Ot.prp. nr 70 (2000-2001) side 32. 
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Som følge av at tvisteloven endret sitt begrep «gjenopptagelse» til «gjenåpning», ble det 

samme gjort med straffeprosesslovens kapittel 27 i endringslov 26. jan 2007. Årsaken var 

at «gjenoppta» syntes å referere mer til selve objektet enn saken. Riksadvokaten og Gjen-

opptakelseskommisjonen gikk i mot forlaget om å endre begrepet, men fikk bare gehør for 

å ikke endre navnet til Gjenåpningskommisjonen. Departementet mente at «gjenåpning» ga 

bedre assosiasjoner enn «gjenopptagelse» som rettsmiddel til en avsluttet sak. Men likevel 

ønsket departementet ikke å endre kommisjonens navn som følge av at det kunne innebære 

unødige vansker med å finne fram og henvende seg til kommisjonen. Departementet åpnet 

imidlertid for at kommisjonen kunne endre navn dersom den likevel ble referer til som 

«Gjenåpningskommisjonen10». Så langt har dette ennå ikke skjedd. 

 

Kommisjonen overprøver ikke domstolenes dommer, men avgjør om gjenåpning skal finne 

sted eller ikke i form av kjennelse. Domstolene kan derimot en viss adgang til å overprøve 

Gjenopptakelseskommisjonen gjennom at domfelte går til sivilt søksmål mot kommisjonen. 

Dette har hendt to ganger. Første gangen i Rt 2010-1170 hvor gjenåpningsbegjæringen ikke 

ble tatt til følge og den andre gangen var det Viggo Kristiansen som gikk til søksmål mot 

kommisjonen i 2011 for å ha avvist hans begjæring om gjenåpning11.  

 

I Rt. 2010-1170 gikk domfelte til sak mot Gjenopptakelseskommisjonen fordi de ikke had-

de tatt hans begjæring om gjenåpning av en sak om ankenektelse. Høyesterett kom til at 

saksbehandlingen i lagmannsretten hadde vært i strid med FNs menneskerettighetskonven-

sjon om sivil og politiske rettigheter art 14 nr. 5. Høyesterett la imidlertid til grunn at dette 

bare måtte gjelde i saker hvor klageadgangen til FMs menneskerettskomité står åpen. Lo-

ven oppstiller ikke noen bestemt frist for når man må klage til FNs menneskerettighetsko-

mite, men Høyesterett satte en frist til 5 år etter rettskraftig dom. I domfeltes tilfelle hadde 

det ikke gått over 5 år og det var trolig at han ville få medhold fordi ubegrunnet ankenek-

telse var stadfestet som et brudd på konvensjonen tidligere. Kommisjonens vedtak ble der-

                                                 

10 Ot.prp. nr. 74 (2005-2006) punkt 3.4.16 

11 http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7741795 (nedlastet 10.09.2013) 
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for kjent ugyldig.  Høyesterett gikk ikke i dybden av prøvingsretten, men uttalte at når sa-

ken gjaldt anvendelsen og forståelsen «av lovens regler om gjenåpning, sett i sammenheng 

med våre konvensjonsforpliktelser – spørsmål i kjerneområdet for domstolenes virksom-

het», anså de det ikke tvilsomt at de kunne prøve fullt ut de spørsmål saken reiste. 

 

I saken hvor Viggo Kristiansen gikk til søkmål mot kommisjonen, endte opp hos Høyeste-

rett. Anken til Høyesterett gjaldt bare spørsmålet om domstolenes adgang til å overprøve 

gjenåpningskommisjonens vedtak. Det ble pekt på at Gjenopptakelseskommisjonen er et 

forvaltningsorgan og at domstoler generelt har muligheten til å overprøve forvaltningsved-

tak (men ikke forvaltningsskjønnet). Høyesterett fant likevel at det var visse forskjeller 

mellom Gjenopptakelseskommisjonen og forvaltningsorgan ellers og at prøvelsesadgangen 

derfor ikke burde være like stor. Blant annet ble det pekt på at dersom domstolene skulle ha 

adgang til å overprøve gjenopptakelseskommisjonens vedtak fullt ut, ville hele hensikten 

med opprettelsen av kommisjonen være borte. Kommisjonen ble nettopp opprettet for at 

slike begjæringer ikke skulle tas av domstolene, jf. drøftelsen ovenfor. Høyesterett kom 

derfor fram til at domstolene kunne prøve kommisjonens generelle lovtolkning og grunn-

leggende saksbehandling, som habilitet, kontradiksjon og eventuelle andre åpenbare feil, 

men ikke kommisjonens bevisbedømmelse og den konkrete rettsanvendelse, da dette er 

innenfor kjerneområdet av Gjenopptakelseskommisjonen, jf. Rt. 2012-519. 

 

2.2 Forkastelse av gjenåpningsbegjæringer. 

2.2.1 Kort om vilkårene for gjenåpning. 

Før jeg går over på vilkårene for forkastelse, vil jeg kort gjøre rede for vilkårene for å få 

gjenåpne en straffesak. Jeg finner dette hensiktsmessig da forkastelse skjer nettopp fordi 

vilkårene ikke foreligger. 
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2.2.1.1 Det må foreligge en rettskraftig dom. 

For at en sak i det hele tatt skal kunne gjenåpnes, må det foreligge en rettskraftig dom, jf. § 

389 (1). I visse tilfeller kan man også få gjenåpnet kjennelser, jf. Strpl. § 401. Man trenger 

imidlertid ikke å kreve hele dommen gjenopptatt. På lik linje med anke, kan man kun kreve 

enkelte forhold som er rettskraftig avgjort, gjenåpnet12. 

 

Dom avsagt av lagmannsretten kan gjenåpnes på tross av at den ikke er rettskraftig når den 

omfatter bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, jf. § 389 (1) 2. pkt. Dette har med den 

begrensede bevisføringen i lagmannsretten å gjøre og det er derfor et vilkår at gjenåpningen 

retter seg mot bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, som ikke kan prøves av Høyeste-

rett etter anke13. 

 

 

2.2.1.2 Gjenåpning må begjæres av en part i saken. 

Parter i straffesaker er den domfelte og påtalemyndigheten. At gjenåpningen må begjæres 

av en part i saken synes som en naturlig selvfølge men er likevel poengtert i strpl. § 389 

(1). Dette er likevel greit at dette blir poengtert, siden det kunne ha blitt spørsmål om spesi-

elle interessegrupper og lignende kunne ha begjært gjenåpning dersom bestemmelsen ikke 

var til stede. Etterlatte av domfelte har likevel mulighet til å begjære gjenåpning etter § 389 

(2) jf. 308. Dette ble gjort i gjenåpningskommisjonens sak nr. 2004-1814. 

 

I praksis er det sjelden at påtalemyndigheten tar initiativ til gjenåpning. I perioden 

01.01.2004 – sommeren 2008 hadde påtalemyndigheten begjært gjenåpning i ti tilfeller og 

samtlige gjaldt gjenåpning til gunst for domfelte på grunn av manglende tilregnelighet15. 

Men nylig (august 2013) begjærte Asker og Bærum politidistrikt gjenåpning til skade for 

                                                 

12 Jo Hov – Innføring i prosess s. 983 

13 Gyldendals lovkommentar, strpl. § 389 note 2694 ved Johan Øydegard (nedlastet sist 08.11.13) 

14 Straffeprosessloven – kommentarutgave 4. utg, universitetsforlaget s 1323 

15 Straffeprosessloven – kommentarutgave 4. utg, universitetsforlaget s 1323 
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siktede. Det gjaldt da en sak som var henlagt på grunn av bevisets stilling og hvor politiet 

tre år etterpå fant nye bevis16. 

 

2.2.1.3 Når en dommer eller et lagrettemedlem er ugild. 

Etter § 390 kan en få gjenåpnet sin sak dersom en dommer eller et lagrettemedlem som har 

deltatt i saken var utelukket fra dommerstillingen eller ugild.  

 

Forhold som kan være aktuelle, er at dommeren var inhabil eller ikke fylte de alminnelige 

vilkår for å være dommer. Med dommer menes også meddommer17. 

 

Til dette er det to tilleggsvilkår: for det første må det være grunn til å anta at dette kan ha 

hatt innvirkning på avgjørelsen, jf. første ledd, if, og for det andre kan en sak ikke gjenåp-

nes på dette grunnlag, dersom parten kunne ha påberopt seg feilen under saken, jf. andre 

ledd. 

 

Rettspraksis har likevel stadfestet at en domfelt som har forsømt å anke med kjennskap til 

feilen likevel ikke skal utelukkes fra å få saken sin gjenåpnet, jf. Treholt II- saken. Det ble 

begrunnet «med at spørsmålet må vurderes i forhold til bestemmelser i menneskerettighets-

konvensjonene og praksis i tilknytning til disse. Det hevdes at det avgjørende etter denne 

praksis ikke er om vedkommende dommer faktisk har behandlet saken eller deler av denne 

tidligere, men om det foreligger objektive forhold som kan trekke dommerens uavhengig-

het i tvil», Rt. 1992-698 s 701. Påstanden ble likevel ikke tatt til følge. 

Terskelen er derfor relativt lav for å få gjenåpnet etter denne bestemmelsen, både når det 

gjelder partens kjennskap til ugildheten og for om ugildheten kan ha virket inn på avgjørel-

sen.  

 

                                                 

16 http://www.nrk.no/ostlandssendingen/gjenapner-sedelighetssak-fra-2010-1.11182298 

17 Straffeprosessloven – kommentarutgave 4. utg, universitetsforlaget s 1325 
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2.2.1.4 Til gunst for domfelte kan gjenåpning begjæres når: 

a) En aktør i retten har gjort seg skyldig i straffbart forhold, eller det foreligger en 

falsk forklaring/dokument. 

Gjenåpning kan skje etter § 391 (1) når «dommer, lagrettemedlem, protokollfører, tjenes-

temann i politi eller påtalemyndighet, aktor, forsvarer, sakkyndig eller rettstolk har gjort 

seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken» eller når det er avgitt «falsk forkla-

ring» eller forfalsket dokument er brukt under saken.  

 

Dette gjelder forbrytelser eller forseelser begått av personene som er oppregnet i bestem-

melsen i forbindelse med straffeforfølgningen. Det er et vilkår at den straffbare handling 

har skjedd i forbindelse med saken. Eksempler kan være at viktige bevis er underslått eller 

at noen har mottatt bestikkelser som har påvirket deres handlemåte i saken.  

 

Med falsk forklaring menes de bevisste feilaktige forklaringer, jf. strl § 16618. Dette gjelder 

likevel ikke falsk forklaring fra medsiktet, da medsiktet ikke er pliktig til å fortelle sannhe-

ten jf. forbudet mot selvinkriminering i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 

art. 14. At vitnet slipper straff for falsk forklaring er ikke relevant i denne sammenheng, jf. 

strl. §167. Det avgjørende er om dette kan ha virket inn på dommen til domfeltes ugunst19. 

 

Etter § 391 nr 1 er det også et tilleggsvilkår at «det ikke kan utelukkes at dette har innvirket 

på dommen til skade for siktede». 

 

I GK-2013-69 satte den domfelte frem gjenåpningsbegjæring som følge av at han mente at 

advokaten hadde oppfordret han til å forklare seg usant under rettssaken om at han hørte 

stemmer i hodet som befalte han til å drepe fornærmede. Som følge av at lagmannsretten 

fant at han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket etter en bred bevisvurdering, forkastet 

                                                 

18 Gyldendals lovkommentar note 2703 Johan Øydegard, siste oppdatert 04.04.2012. 

19 Bjerke, Keiserud og Sæther II, 4. utg., s. 1327 og de avgjørelser som det er vist til der og Rt. 1989 s. 795 

via Gyldendals lovkommentar note 2703 Johan Øydegard, siste oppdatert 04.04.2012. 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gRT19890795
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kommisjonens leder begjæringen, da det påståtte forholdet ikke kunne ha virket inn på 

dommen til skade for domfelte. 

 

b) Avgjørelsen er i strid med folkeretten  

Etter § 391 nr. 2 kan en avgjørelse gjenåpnes etter bokstav a når enten en internasjonal 

domstol eller FNs menneskerettskomite, i en sak mot Norge har funnet at avgjørelsen er i 

strid med «en folkerettsregel Norge er bundet av», og ny behandling antas å føre til en an-

nen avgjørelse. Eller etter bokstav b når saksbehandlingen er i strid med folkeretten og det 

er grunn til å anta at den kan ha virket inn på avgjørelsen og gjenåpning er nødvendig for å 

rette opp feilen. 

 

Strpl. § 391 nr. 2 bokstav a regulerer det spesielle tilfellet at en internasjonal domstol 

kommer til en annen løsning av et folkerettslig spørsmål enn den som norske domstoler har 

bygget på i samme sak. Uttalelser som avgis i tilknytning til behandlingen av de periodiske 

rapporter som Norge er forpliktet til å gi etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettig-

heter (SP) art. 40, omfattes ikke av regelen, jf. Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) s. 7120. 

 

Bestemmelsen kommer altså bare til anvendelse hvor en internasjonal domstol eller FNs 

menneskerettskomite har tatt en avgjørelse eller kommet med en uttalelse i samme sak. 

Mange har fått sine begjæringer avvist eller forkastet etter denne bestemmelsen, nettopp på 

grunn av at avgjørelsen eller uttalelsen ikke er tilknyttet samme sak, se f.eks. Rt. 1992-698, 

Gk-2010-30, GK-2012-65 og GK-2012-75. 

 

Bestemmelsen i bokstav b kan gi rett til gjenåpning ved folkerettsstridig saksbehandling. 

Bestemmelsen i bokstav b er en nyskapning, og innebærer at også folkerettsstridig saksbe-

handling kan gi rett til gjenåpning. Begrunnelsen for utvidelsen er primært at saksbehand-

lingsfeil etter omstendighetene kan ramme den enkelte like hardt som der hvor selve inn-

                                                 

20 Lovkommentaren via Gyldendal rettsdata ved Johan Øydegard, sist oppdatert 15. august 2013, note 2706  

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19810522z2D25z2EK27#gL19810522z2D25z2EzA7391
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990521z2D30z2EV6z2EARTz2E40
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gOT70z2E01
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holdet i avgjørelsen er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, jf. Ot.prp. nr. 70 

(2000-2001) s. 52 og 7121. 

 

Til bokstav b er det imidlertid to vilkår. For det første det må være grunn til å tro at den 

folkerettsstridige saksbehandlingen har virket inn på saksbehandlingen og for det andre at 

gjenåpning er «nødvendig for å bøte på den skade som feilen har medført». 

 

c) Ny omstendighet eller et nytt bevis  

 

Etter § 391 nr. 3 kan gjenåpning kreves når det foreligger «en ny omstendighet» eller et 

«nytt bevis» og dette kan «synes egnet» til å føre til frifinnelse eller en mildere dom. Om-

stendigheter og bevis som burde ha vært gjort gjeldene på et tidligere tidspunkt, kan ikke 

påberopes. 

 

Med «nye omstendigheter» menes det som kalles rettsfakta, altså faktiske forhold som i seg 

selv har umiddelbar rettslig betydning. Med bevis menes både bevis og etterfølgende end-

ring av bevisvurderingen.  

 

Jo Hov nevner her nye metoder for å vurdere biologiske bevis, som viser at den første vur-

deringen ikke var holdbar22. Viggo Kristiansen har en rekke ganger forsøkt å få gjenåpnet 

sin sak da han hevder han ble uskyldig dømt i Baneheiadommen. Kristiansen ble bl.a. dømt 

på bakgrunn av en DNA-analyse fra 2001 utført av spanske rettsmedisinere ved universitet 

i Santiago de Compostela hvor man har forsket særskilt på DNA-analyse på y-kromosomer. 

Analysen viste at sædcellene kom fra to forskjellige menn. Den ene samsvarte med medtil-

talte, mens den andre samsvarte med Kristiansen. Analysen av Kristiansens sædcelle sams-

varte imidlertid også med 52 prosent av den norske mannlige befolkningen. I 2010 kom to 

                                                 

21 Lovkommentaren via Gyldendal rettsdata ved Johan Øydegard, sist oppdatert 15. august 2013, note 2706  

22 Jo Hov – Innføring i prosess s. 986-7 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gOT70z2E01
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gOT70z2E01
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nye analyser av samme DNA. Den ene konkluderte «med en svak vekt» for at noe DNA 

kom fra Kristiansen, mens den andre mente at resultatene burde ansees som nøytrale, da de 

verken avkreftet eller bekreftet at det var Kristiansens DNA, jf. GK-2008-121 (Baneheia I). 

 

Til dette uttalte kommisjonen at saken med hensyn til biologiske spor, ikke står i noen «ve-

sentlig annen bevismessig stilling i dag enn den gjorde da saken var oppe for retten». 

Kommisjonen vil understreke at det ikke er fremkommet noe nytt som fastslår at A var en 

av gjerningspersonene, men det er heller ikke fremkommet noe nytt som utelukker ham», 

jf. GK-2008-121 (Baneheia I) under punkt 5 «DNA-undersøkelser». 

 

Kommisjonen tok derfor ikke begjæringen til følge og la dessuten til at resultatene heller 

ikke pekte i favør av hans uskyld. 

 

Ut fra dette kan vi konkludere med at det er en viss terskel for at samme bevis skal anses 

som «nytt» ved hjelp av en ny vurderingsmetode. 

 

 I GK-2012-65 ble heller ikke ny forklaring fra et vitne som hadde forklart seg tidligere 

ansett for å være et «nytt bevis». Kommisjonen la til at den nye forklaringen uansett ikke 

ville rokke ved avgjørelsen. I samme sak forsøkte den domfelte å føre flere nye vitner som 

ikke hadde vitnet før, men også disse ble avvist som «nye bevis» da de hadde «lite annet å 

bidra med enn en negativ oppfatning av fornærmede» og kunne dermed ikke opplyse saken 

på en slik måte som var egnet til å rokke ved avgjørelsen. 

 

 

d) Når Høyesterett har fraveket en lovtolkning 

Etter § 392 første ledd kan gjenåpning skje selv om vilkårene i § 390 og § 391 ikke er til 

stede hvis Høyesterett senere fraviker «en lovtolkning som den tidligere har lagt til grunn, 

og som dommen bygger på». 
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Høyesterett skifter sjelden kurs, men når det kommer til de internasjonale konvensjonene vi 

har forpliktet oss til, så hender det likevel at Høyesterett må endre sin lovtolkning. Dette 

skjedde for 5 år siden i Rt. 2008-1764. Høyesterett måtte går bort fra sin lovtolkning om at 

ankenektelser ikke behøver begrunnelse når lagmannsretten enstemmig finner at anken 

ikke fører fram, jf. strpl. § 321 (2) og (4). Årsaken til at det tidligere ble lagt til grunn at 

begrunnelse ikke behøves, er at slike avgjørelser fattes som beslutning, jf. femte ledd.  

 

Kort sagt: FNs menneskerettskomité kom til at dette stred mot muligheten til å få en reell 

overprøvelse av sin sak etter SP art. 14 nr. 5, og dermed måtte Høyesterett endre sin tolk-

ning av bestemmelsen. 

 

I GK-2012-34 ble begjæring om gjenåpning tatt til følge etter strpl. § 392 (1), nettopp på 

grunn av denne avgjørelsen. Vedkommende hadde ikke fått annen begrunnelse av lag-

mannsretten en at «anken neppe ville føre frem». Gjenopptakelseskommisjonen kom derfor 

til at begjæringen om gjenåpning måtte tas til følge og sendte tilbake til siste domstol for ny 

behandling. 

 

e) Særlige forhold gjør det tvilsomt om dommen er riktig 

 

Den siste sikkerhetsventil for gjenåpning er § 392 andre ledd. Der heter det at dersom det 

foreligger «særlige forhold» som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, og «tungtveiende 

hensyn» tilsier at domfelte skal få prøvd saken sin på nytt, «kan» gjenåpning skje, jf. første 

ledd. 

 

Bestemmelsen i § 392 (2) skal «brukes med stor varsomhet». Dette er gjentatt i alle vedtak 

hos Gjenopptakelseskommisjonen hvor bestemmelsen er påberopt og der vises det til Rt 

1999-554. Rt. 1999-554 gjaldt en mann som ble dømt til 5 og et halvt års fengsel for narko-

tikainnførsel. I tillegg førte denne dommen til at domfelte ble utvist fra Norge. Han anførte 

at lagretten har avveid hans troverdighet mot et par av vitnene i hans disfavør uten å ha 

tilstrekkelig grunnlag for dette. En vitneforklaring som kun gikk ut på svekke domfeltes 
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tillit var også lest opp av aktor. Påtalemyndigheten anførte under gjenåpningsvurderingen 

at også en legeerklæring om domfeltes psykiske helsetilstand også hadde blitt lest opp og 

trolig hadde blitt tillagt mer vekt enn vitneforklaringene som ikke skulle ha vært lest opp. 

Avgjørelsen endte i dissens 3-2. Flertallet gikk inn for gjenåpning på bakgrunn av at dom-

feltes troverdighet måtte ha vært helt avgjørende for bevisbedømmelsen som ledet frem til 

en domfellelse av han. Flertallet mente at vitneforklaringen som ble lest opp av aktor aldri 

skulle ha vært fremmet for retten og at det ikke kunne utelukkes at nettopp denne gjorde 

utslaget for domfellelse. Det ble vist til forarbeidene til lovendringen i bestemmelsen. Tid-

ligere het det at dersom det var «meget tvilsomt» at avgjørelsen var feil, mens det nå bare 

heter «tvilsomt». Høyesterett uttalte i dommen at selv om bestemmelsen ifølge forarbeide-

ne fortsatt skulle praktiseres strengt, innebar lovendringen en viss oppmyking og vilkårene 

for gjenåpning måtte derfor være til stede. Mindretallet hadde imidlertid fått et hovedinn-

trykk av domfeltes forklaringer var preget av usannhet og mente derfor at det ikke kunne 

være den oppleste forklaringen som kunne ha gjort utslaget for domfellelsen. I tillegg po-

engterte annenvoterende at forsvareren trolig ikke hadde protestert på aktors opplesning 

med vilje av rent taktiske grunner, siden han hadde vært forsvarer i 20 år og visste at han 

kunne protestere på opplesningen. Annenvoterende mente at det var uheldig at forklaringen 

var lest opp, men gikk ikke inn på om dette var en saksbehandlingsfeil, da vilkårene for 

gjenåpning ikke syntes å foreligge. 

 

Til tross for at ordlyden krever to vilkår med høy terskel; «særlige forhold» og «tungtvei-

ende hensyn» og selv om det er påpekt utallige ganger av kommisjonen at terskelen for 

gjenåpning ligger høyt, er det likevel mange som påberoper seg denne bestemmelsen sub-

sidiært som siste forsøk på å få gjenåpnet dommen sin. I mange tilfeller anfører ikke dom-

felte denne bestemmelsen direkte, men kommisjonen vurderer anførslene på eget initiativ 

opp mot denne bestemmelsen. Dette har sammenheng med at Gjenopptakelseskommisjo-

nen har et større ansvar for sakens opplysning og tilliten til at Gjenopptakelseskommisjo-

nen skal fatte riktige avgjørelser, se avsnitt 3.3.5. 
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Siden veldig mange har fått sine gjenåpningsbegjæringer forkastet etter denne bestemmel-

sen, har jeg forsøkt å finne noen som faktisk har fått gjenåpnet sine dommer etter denne 

bestemmelsen. Jeg har kun funnet to. Den ene er Rt. 1999-554 som er nevnt ovenfor, og 

den andre fant jeg etter å ha søkt på Google, den såkalte «Sigridsaken». I «Sigridsaken», 

Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse den 15.06.2006 (2004 00198) fikk Fritz Moen 

sin dom gjenåpnet. Det forelå ikke nye bevis i gjenopptagelseskommisjonens øyne til tross 

for at det omhandlet sæd/DNA, men vurderingen av dette beviset ble ansett for å gå inne 

under særlige forhold. 

 

2.2.1.5 Gjenåpning til skade for domfelte. 

Dette temaet vil jeg holde utenfor oppgaven, da eneste saken jeg har funnet om dette, er 

saken fra i august hvor Asker og Bærum politidistrikt har begjært gjenåpning av en sede-

lighetssak fra 201023. Denne saken er relativt fersk og jeg kan ikke se at det har skjedd noe 

mer om denne i skrivende stund (oktober-november 2013). 

 

2.3 Vilkår for å forkaste en gjenåpningsbegjæring. 

Straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25 – heretter kalt strpl. – bestemmer i § 397 tredje 

ledd at gjenåpningsbegjæringer kan forkastes uten nærmere behandling når begjæringen: 

1) gjelder en avgjørelse som etter sin art ikke kan gjenåpnes 

2) inneholder ingen grunn som etter loven kan føre til gjenåpning 

3) av andre grunner åpenbart ikke kan føre frem. 

 

Denne bestemmelsen regulerer forkastelse av gjenåpning både til gunst og til ugunst for 

domfelte. 

 

                                                 

23 http://www.dagbladet.no/2013/08/14/nyheter/innenriks/asker/voldtekt/pedofili/28700089/ 
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2.3.1 Avgjørelser som etter sin art ikke kan gjenåpnes. 

2.3.1.1 Avgjørelser utenfor gjenopptakelseskommisjonens mandat 

Dette kan være utenlandske dommer, vedtatte forelegg, I GK-2011-147 ble begjæring om 

forelegg forkastet fordi denne skulle fremsettes for tingretten. Mer om dette under punkt 

3.2. 

 

2.3.1.2 Rettsforlik. 

I juridisk teori og rettspraksis er det lagt til grunn at rettsforlik ikke kan gjenåpnes24. Det er 

heller ingen grunn til å kreve rettsforlik gjenåpnet, da man har mulighet til å gå til ugyldig-

hetssøksmål etter tvisteloven § 19-12 (2).  

 

2.3.1.3 Prosessledende avgjørelser. 

Prosessledende kan heller ikke gjenåpnes siden gjenåpning må rette seg mot en «rettskraf-

tig dom» og prosessledende avgjørelser ikke er å regne som dette. Det vil heller ikke være 

noe behov for å gjenåpne disse avgjørelsene, siden det er den endelige avgjørelse i saken 

man vil være interessert i å få endret25. 

 

2.3.1.4 Hvor tilbakeføring av rettigheter er umulig eller uhensiktsmessig. 

Som eksempel nevner Jo Hov at en dom som oppløser et ekteskap, ikke kan gjenåpnes hvis 

en av partene har inngått et nytt ekteskap26.  

 

 

                                                 

24 Jo Hov – Innføring i Prosess, 2, side 985 

25 Jo Hov – Innføring i Prosess, 2, side 985 

26 Jo Hov – Innføring i Prosess, 2, side 985 
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2.3.2 Begjæringen inneholder ingen grunn  

Jeg har ikke lykkes i å finne noe nærmere om hva dette innebærer, verken i lovforarbeider, 

lovkommentar eller juridisk litteratur. Men ut fra en alminnelig forståelse av ordlyden, er 

det rimelig å anta at dette gjelder hvor begjæringen rett og slett ikke inneholder noen be-

grunnelse. Jeg kommer litt tilbake til dette under punkt 3.2. i den analytiske del. 

 

2.3.3 Begjæringen kan åpenbart ikke føre frem. 

I slike tilfeller vil det være klart allerede på bakgrunn av den skriftlige begjæringen at lo-

vens krav ikke er oppfylt, slik at begjæringen kan forkastes uten nærmere behandling. For 

eksempel kan begjæringen være begrunnet i forhold som etter sin art ikke kan begrunne 

gjenopptakelse27. 

 

2.4 Noen tall 

Gjenopptakelseskommisjonen kan forkaste gjenåpningsbegjæringer med hjemmel i strpl. § 

397, tredje ledd når begjæringen gjelder «en avgjørelse som etter sin art ikke kan gjenåp-

nes», inneholder «ingen grunn» som kan føre til gjenåpning eller hvis den «åpenbart ikke 

kan føre fram». 

 

I forarbeidene ble det antatt at dersom det ble opprettet en kommisjon, så ville antall gjen-

åpningsbegjæringer øke, som igjen ville føre til at flere måtte avvises og dette ville føre til 

at gjenåpningsprosenten ville gå ned. Likevel så ville det også bety at antall saker som fak-

tisk ble gjenåpnet ville øke28. 

 

Departementet hentet inn tall fra samtlige domstoler for å skaffe en oversikt over gjenåp-

ningsbegjæringene i årene 1992-1996. I hele perioden på fem år var det satt fram 460 be-

                                                 

27 Ot.prp. nr 70 (2000-2001) «Til § 397» 

28 Ot.prp. nr 70 (2000-2001) side 32. 
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gjæringer. Tallet er likevel ikke helt nøyaktig da et mindre sorenskriverembete ikke hadde 

tallene for perioden 1992-1994 og en større byrett hadde brukt feil sakskode og tallene der-

fra ble basert på hukommelsen hos medarbeiderne. Av disse 460 sakene ble 66 gjenopptatt, 

det vil si 14,3 %.29 

 

Til sammenligning ble det i løpet av alle de 9 årene (til og med 2012) gjenopptakelses-

kommisjonen har vært virksom forkastet 704 begjæringer av totalt 1523 innkomne begjæ-

ringer og bare 182 har blitt gjenåpnet, altså 12% av sakene. Resten har blitt avvist eller ikke 

tatt til følge30.  

 

I snitt ble det altså gjenåpnet 6,6 saker i året i perioden 1992-1996, mens i perioden 2004-

2012 ble det i snitt gjenåpnet 20,22 saker i året. Departementet hadde dermed rett i sin spå-

dom om at gjenåpningsprosenten vill gå ned, mens antall saker som faktisk ble gjenåpnet 

gikk opp. 

 

Til tross for lite omtale er forkastede gjenåpningsbegjæringer en betydelig andel av kom-

misjonens avgjørelser. I 2012 ble hele 95 begjæringer – ca. 60% - av de totalt 164 avslutte-

de sakene besluttet forkastet. 78 av disse ble forkastet av kommisjonens leder eller nestle-

der og bare 17 ble forkastet av kommisjonen samlet. Bare 19 saker ble faktisk gjenåpnet. 

De øvrige har enten blitt avvist på grunn av mangelfull begjæring eller rett og slett ikke 

blitt tatt til følge31. 

 

                                                 

29 Ot.prp. nr 70 (2000-2001) side 17-18. 

30 http://www.gjenopptakelse.no/fileadmin/download/aarsrapport_2012.pdf side 7 (nedlastet 05.09.2013) 

31 http://www.gjenopptakelse.no/fileadmin/download/aarsrapport_2012.pdf side 7 (nedlastet 05.09.2013) 

http://www.gjenopptakelse.no/fileadmin/download/aarsrapport_2012.pdf
http://www.gjenopptakelse.no/fileadmin/download/aarsrapport_2012.pdf
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Størsteparten av gjenåpningsbegjæringene angår saker om vold (deriblant drap), trusler og 

seksualforbrytelser. Av alle de innkomne sakene etter Gjenopptakelseskommisjonens opp-

rettelse angikk 692 stykker dette. Totalt 364 ble av disse forkastet. Som en følge av dette 

utgjør også disse sakene størsteparten av de sakene som faktisk blir gjenåpnet. 65 av de 

totalt 182 gjenåpnede sakene gikk nettopp ut på vold, trusler og seksualforbrytelser. Volds 

og trusselssakene utgjorde 10% av de totalt gjenåpnede sakene, mens 9% av begjæringene 

om seksualforbrytelser ble gjenåpnet.  

 

De sakene som har høyest gjenåpningsprosent i perioden 2004-2012 er vinningssaker, hvor 

hele 20% av sakene ble gjenåpnet. 

 

Under har jeg satt inn en tabell over forkastede saker etter lovbrudd og en tabell som viser 

hvilke dommer som ble gjenåpnet etter lovbrudd. 
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Av de totalt 704 forkastede sakene i perioden 2004-2012 er det hele 574 begjæringer som 

har blitt forkastet av leder eller nestleder alene32. Dette forteller at Gjenopptagelseskommi-

sjonens leder og nestleder sitter på mye makt ovenfor den enkelte domfelte. Som problems-

tillingen av denne oppgaven dreier seg om, spørs det om det er forsvarlig ut fra rettssikker-

hetshensyn å la så mye makt ligge hos enkeltpersoner. 

 

2.5 Forskjellen på forkastelse av gjenåpningsbegjæringer og at 

gjenåpningsbegjæringen ikke tas til følge. 

 

Det er en del likheter mellom forkastede gjenåpningsbegjæringer og at gjenåpningsbegjæ-

ringen ikke tas til følge. Derfor er det også lett å forveksle de to. Forkastelse skjer uten 

nærmere behandling når det er åpenbart at begjæringen ikke vil føre fram. Det behøver 

heller ikke å begrunnes nærmere enn en henvisning til § 397 (3), når avgjørelsen ikke byr 

på tvil, jf. siste punktum. 

 

Av ordet «kan» i bestemmelsen kommer det fram at kommisjonen ikke har en plikt til å 

forkaste i slik tilfeller, men en mulighet. Kommisjonen kan foreta undersøkelser før den 

forkaster begjæringen, og kan ta i bruk de midler loven gir anvisning på for sakens opplys-

ning, jf. §§ 398a og 398b33. Kommisjonen sørger blant annet for at en utreder har samtale 

med domfelte dersom han ikke er bistått av advokat og med mindre særlige forhold tilsier 

noe annet, mer om dette i avsnitt 3.3.5. Undersøkelser av bevis og samtaler med vitner gjø-

res også i en del tilfeller. 

 

Når en begjæring om gjenåpning ikke blir tatt til følge etter § 397 tredje ledd, har det alltid 

vært en viss behandling forut for avgjørelsen, men kommisjonen har likevel kommet til at 

begjæringen ikke kan tas til følge. Det sentrale er at det ikke er umiddelbart synlig at for-

                                                 

32 http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7741795 (lest 12.09.2013) 

33 Lovkommentaren via Gyldendal rettsdata, sist oppdatert 15. aug 2013 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19810522z2D25z2EzA7397#gL19810522z2D25z2EzA7398A
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19810522z2D25z2EzA7397#gL19810522z2D25z2EzA7398B
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7741795
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kastelse kan skje, og derfor må vilkårene i loven prøves og en begrunnelse for hvorfor den 

er tatt til følge eller ikke skrives. Kommisjonen kan også ta deler av begjæringen til følge, 

for eksempel straffeutmålingen, og nekte en annen del fremmet. For eksempel i GK-2011-

101 ble en mann i perioden 2000-2009 domfelt fem ganger for ulike straffbare forhold, 

senest i lagmannsretten hvor han ble dømt til fengsel i 3 år og 2 måneder for voldtekt. Han 

begjærte gjenåpning, og anførte at han på grunn av sin psykiske tilstand kunne ha vært 

strafferettslig utilregnelig på handlingstidene. Han begjærte også gjenåpning av lagmanns-

rettens kjennelse om å avvise skyldanken etter uteblivelse. Kommisjonen oppnevnte sak-

kyndige, som konkluderte med at domfelte var lettere psykisk utviklingshemmet. For fire 

av dommene fant ikke kommisjonen at denne nye omstendigheten ga grunnlag for gjenåp-

ning, idet det ikke forelå en rimelig mulighet for at retten ville ha idømt en vesentlig milde-

re straff, dersom den hadde vært kjent med domfeltes lettere utviklingshemning, jf. straffe-

prosessloven § 391 nr. 3 jf. straffeloven § 56 bokstav c. For voldtektsdommen fant kommi-

sjonen at vilkårene for gjenåpning var til stede, idet det var en rimelig mulighet for at retten 

ville ha gått under minstestraffen, eller i alle fall idømt en vesentlig mildere straff, dersom 

den var kjent med domfeltes diagnose. Begjæringen ble tatt til følge for så vidt gjaldt 

straffutmålingen i lagmannsrettens dom. For øvrig ble begjæringen ikke tatt til følge.   

 

I de siste sakene fra 2013 som jeg har funnet på lovdata ved bruk av søkeordet begjæring, 

ser det ut til at sakene som er forkastet på grunn av at de «åpenbart ikke kan føre frem», har 

blitt godt vurdert og i en viss grad begrunnet. Trolig er det ikke så lett å umiddelbart se at 

en sak «åpenbart ikke kan føre frem» i motsetning til saker som forkastes på grunn av at 

avgjørelsen er av en slik art at den ikke kan gjenåpnes eller at begjæringen inneholder ing-

en grunn som kan føre til gjenåpning. I realiteten er det derfor ikke så stor forskjell på saker 

som blir forkastet og de som ikke tas til følge, på grunn av at behandlingen og utfallet i stor 

grad er det samme. 

 

Dersom man søker i databasen på lovdata (27.08.2013) kommer det opp 540 treff på «for-

kastet». 402 av disse får treff på «åpenbart ikke kan føre frem». Noen av disse faller også 

trolig inn under de to andre forkastelsesgrunnene, «inneholder ingen grunn» og «avgjørel-

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&391
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19020522-010.html&56


 22 

sen er av en slik art at den ikke kan gjenåpnes», som følge av at søkemotoren gir treff på 

alle saker som inneholder disse ordene, uavhengig av rekkefølge. Likevel gir det en viss 

anvisning på hvor mange saker dette gjelder. 

 

 

2.6 I hvilken for avgjørelsen om forkastelse sluttes. 

 

Forkastet gjenåpningsbegjæring sluttes i form av kjennelse, jf. strpl. 397 tredje ledd, første 

punktum. I bestemmelsen heter det at når vilkårene for å forkaste gjenåpningsbegjæringen 

er oppfylt, «kan kommisjonen uten nærmere behandling forkaste begjæringen etter reglene 

om kjennelse».  

 

Dette er ikke det samme som at kommisjonen kan forkaste begjæringen grunnløst. Etter 

strpl. § 52 skal en kjennelse ha «grunner» og §§ 31-37, 41 og 43 får tilsvarende anvendelse 

om det er anledning til det.  

 

Paragraf 31 - 37 angår rådslagning og stemmegivning når retten består av flere medlem-

mer. Etter § 397 (3) tas en avgjørelse om forkastelse av kommisjonens leder eller nestleder. 

Reglene om rådslagning er derfor mindre praktisk i denne sammenheng. Trolig kan de gi 

veiledning hvor lederen eller nestlederen er noe usikker på forkastelsen og velger å drøfte 

denne med de øvrige medlemmer av kommisjonen. 

 

Paragrafene 41 og 43 får ikke noen betydning. § 41 angår dissens i dommer og at dette skal 

opplyses og § 43 avgjør hvordan dommen skal avsies og hvem som skal være til stede. 

 

Unntak for at kjennelser må ha grunner er gitt i § 288 (2) nr 2. I ett tilfelle har loven be-

stemte krav til grunner, se §184 (2). 
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Det er antatt at retten står forholdsvis fritt angående hvor utførlig grunnen skal være34. Men 

som utgangspunkt må retten angi det faktum avgjørelsen bygger på og den rettsanvendelse 

som er lagt til grunn. Dette kan gjøres mer summarisk enn ved dommer. Siden loven ikke 

har noen særregler for Gjenopptakelseskommisjonen, kan man gå ut i fra at det samme 

gjelder for den. 

 

Avgjørelser som tas i kjennelsesform stiller ikke krav til forkynnelse og avgjørelsen med-

deles der det er mest hensiktsmessig. For kommisjonens del kan man gå ut i fra at forkyn-

nelse aldri skjer siden behandlingen ikke foregår i en rettssal, men at avgjørelsen alltid 

meddeles via brev eller lignende til domfelte. Dette må sees i sammenheng med kommisjo-

nens plikt til veiledning. Mer om dette i punkt 3.3.5.    

 

I følge Andenæs er konsekvensen av at avgjørelsen fattes i kjennelsesform er etter strpl. § 

52 er at kjennelser bare kan omgjøres når de er prosessledende. En kjennelse som avslår 

gjenopptakelse, kan vanskelig anses som en prosessledende kjennelse etter hand mening. 

At bestemmelsen i § 398 første ledd om at avgjørelsen skal treffes i form av kjennelse, får 

som konsekvens at omgjøring ikke kan skje, er ikke berørt i lovens forarbeider. Slik loven 

er utformet, må det ifølge Andenæs likevel legges til grunn at en kjennelse som avslår 

gjenopptakelse, ikke kan omgjøres35. Dette kan også være et problem når adgangen til å gå 

til sivilt søkmål mot Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelser er begrenset til lovtolk-

ningen og grove saksbehandlingsfeil, jf. avsnitt 2.1. Avgjørelser Gjenopptakelseskommi-

sjonen kommer fram til ut fra sitt skjønn, er derfor ikke mulig å endre på.  

 

 

                                                 

34NORSK LOVKOMMENTAR 2002 DEL 2. 

35 Andenæs: Norsk straffeprosess II side 91. 
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3 DEN ANALYTISKE DEL 

3.1 Innledning 

Forkastelsesbegjæringene er funnet ved å logge inn på Lovdata og søke på ordet «begjæ-

ring» i Gjenopptakelseskommisjonens vedtak. Jeg brukte ordet «begjæring» fordi det ga 

mest treff og siden jeg også ønsket å sammenligne med de sakene som faktisk er gjenåpnet 

der dette var hensiktsmessig. Dette er gjort i punkt 3.3.5. om advokatbistand og Gjenoppta-

kelseskommisjonens veiledningsplikt. 

 

Etter en dialog med Gjenopptakelseskommisjonens leder på e-post, har jeg forstått er det 

kun de eldste avgjørelsene som ennå ikke er lagt ut på Lovdata. Ved å søke på ordet «be-

gjæring» har jeg likevel ikke funnet alle de forkastede gjenåpningsbegjæringene. Siden 

man må benytte seg av et søke ord for å få opp sakene på lovdata, valgte jeg likevel å holde 

meg til dette søkeordet da dette ga mest treff. 

 

Jeg har valgt å gå igjennom alle forkastede begjæringene som jeg har funnet i perioden 

01.01.2012 – 30.06.2013.  I alt 70 saker fra 2012 er gjennomgått, men det skal ifølge årsbe-

retningen til kommisjonen være forkastet 95 begjæringer i 2012. For å ha nok til å finne et 

mønster har jeg også gjennomgått alle sakene jeg har funne i første halvår i 2013 som er 

blitt forkastet. Totalt utgjør dette 42 saker. Samlet i perioden 01.01.2012 – 30.06.2012 har 

jeg gjennomgått 112 saker. 

 

3.2 Avgjørelsesgrunnlag 

Av de sakene jeg har gjennomgått har de nesten alle blitt forkastet som følge av at de 

«åpenbart ikke kan føre fram» etter § 397 (2). Unntakene i den aktuelle perioden er en av-

gjørelser som er fattet som følge av at begjæringen «inneholder … ingen grunn som kan 

føre til gjenåpning» og en som følge av at dommen gjelder «en avgjørelse som etter sin art 

ikke kan gjenåpnes». 
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Gjenåpningsbegjæringen som ble forkastet på grunn av at den ikke inneholdt «noen grunn» 

er GK-2011-20/GK-2011-41 hvor en mann ble i 1960 dømt i herredsretten til fengsel i 25 

dager for å ha kjørt motorvogn i påvirket tilstand. Han ble senere samme år dømt i herreds-

retten til en bot på kr 300 for å ha flydd for lavt over land med jagerfly. Domfelte hadde 

tidligere begjært gjenåpning av begge straffesakene i 2004 til Gjenopptakelseskommisjo-

nen. Ved avgjørelse fra kommisjonens leder 30. juni 2005 (GK-2004-130) ble begjæring 

om gjenopptakelse av de to straffesakene forkastet.  

I 2011 begjærte han på nytt gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen. Han hadde ingen 

anførsler ut over det som var fremmet i den første begjæringen. Kommisjonens leder fant 

ikke holdepunkter for at vitner hadde forklart seg falskt, jf. strpl. § 391 nr. 1. Det forelå 

heller ikke særlige forhold som gjorde det tvilsomt om dommene var riktige, jf. strpl. § 392 

annet ledd. Kommisjonens leder konkluderte til slutt med at «begjæringene ikke inneholder 

noen grunner som etter loven kan føre til gjenåpning og at de åpenbart ikke kan føre frem, 

jf. straffeprosessloven § 397 tredje ledd». 

 

Sammenlignet med de øvrige gjengangerne fra samme periode (01.01.12 – 30.06.13), er 

dette den eneste som ikke kommer med en ny anførsel i sin neste begjæring. Nettopp derfor 

er den eneste begjæringen som blir forkastet med begrunnelsen om at den inneholder «ing-

en grunn». 

 

I tillegg foreligger det trolig et tilfelle av forkastelse som følge av at saken angår en «avgjø-

relse som etter sin art ikke kan gjenåpnes» i GK-2011-147. Domfelte ble i 1993 ilagt et 

forelegg på kr 3.000 for heleri. Han ble senere dømt i tingretten i 2003 til fengsel i 45 dager 

for bedrageri, og i 2010 til fengsel i 1 år, hvorav 120 dager ble gjort betinget, for en rekke 

straffbare handlinger Begjæringen om gjenåpning av forelegget ble forkastet, idet begjæ-

ring om gjenåpning av forelegg skal fremsettes for tingretten. Det sies ikke noe mer om 

dette i avgjørelsen, men jeg antar at dette er fordi forelegg er utenfor Gjenopptakelses-

kommisjonens mandat. Resten av begjæringen ble behandlet og forkastet som følge av at 

den «åpenbart ikke kunne føre fram». 

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?GK-2004-130
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&397
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Årsaken til alle gjenåpningsbegjæringer i perioden, unntatt to, forkastes med den begrun-

nelse at de «åpenbart ikke kan føre fram» skyldes trolig at dersom det er en avgjørelse som 

ikke kan gjenåpnes, så er domfelte klar over dette eller får informasjon om dette når han tar 

kontakt med advokat eller Gjenopptakelseskommisjonen. Når det gjelder «ingen grunn» er 

dette noe mer usikkert. En mulighet er at de fleste har en formening om sin sak og derfor 

har de også en anførsel å komme med. En annen kan være at hjemmelen rett og slett er 

overflødig ved siden av «åpenbart ikke kan føre frem». Slik at i stedet for å vurdere saken 

opp mot «ingen grunn» og risikere at domfelte går til sivilt søksmål for feil i lovtolkning og 

får gjennomslag hos domstolen. Da kan det være like greit å med en gang vurdere det opp 

mot «åpenbart ikke fører frem», da denne konsumerer «ingen grunner». 

 

3.3 Mønster 

3.3.1 Lovbrudd 

- Fleste lovbrudd angår vold og trusler. I alt 32 av de 112 sakene omhandler dette.  

 

- Dernest er økonomisk- og vinningskriminalitet med i alt 24 tilfeller.  

 

- 23 saker angår seksuelle overgrep på barn under 14 eller 16 år. I hovedsak er dette 

barn under 14 år og fornærmede er enten stebarn eller barn av domfelte. 

 

- I alt 12 saker angår brudd på veitrafikkloven, enten kjøring i beruset tilstand eller 

uaktsom kjøring. 

 

- Saker om narkotika er i alt 9 stykker. 

 

- Voldtekt og andre seksuallovbrudd er 8 stykker. 

 

- I alt 5 saker omhandler drap, men i realiteten er det bare 3 da samme domfelte har 

begjært gjenåpning om samme sak 3 ganger i løpet av perioden. 
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- 3 saker omhandler skadeverk. 

 

- Ulovlig besittelse og utleie av skytevåpen utgjør 2 saker. 

 

- Barneporno, forfalsket pass og brudd på innreiseforbud har en sak hver. 

 

Under punkt 3.3.7 «Bestemmelsene som blir oftest påberopt/vurdert» kommer jeg tilbake 

til hvilke bestemmelser og anførsler som er knyttet til disse sakene. 

 

3.3.2 Kjønn 

Av alle sakene jeg har gått igjennom i perioden 01.01.12 – 30.06.13 er det kun i to av sake-

ne at domfelte er en kvinner, jf. GK-2011-170, 2011-128 (inndriving av samboerens utestå-

ende lønnskrav ved å bruke vold og trusler, samt engasjere flere. Dette har sammenheng 

med at langt flere menn enn kvinner begår lovbrudd36. Jeg finner ikke grunnlag for å si noe 

mer generelt om disse sakene, da to saker er for lite til å vise noe mønster mellom de kvin-

nelige domfelte. 

 

3.3.3 Alder på sakene 

3.3.3.1 Innledning 

De fleste sakene er 1-2 år gamle. Altså endelig dom falt i 2010-2012. Sakene er et år gamle 

er begjært gjenåpnet kort tid etter domfelte har fått endelig avgjørelse fra siste ankeinstans, 

som oftest Høyesterett. Gjenopptakelseskommisjonen bruker imidlertid ca. et år på å be-

handle begjæringen og derfor har de ikke fått svar før i 2012-13. 

                                                 

36 http://ssb.no/lovbrudde (nedlastet 18.10.2013) 

http://ssb.no/lovbrudde
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3.3.3.2 De nye sakene 

Når det kommer til de nye sakene, så nøyer jeg meg med å vise til det som står i innled-

ningen her, ovenfor under «lovbrudd» og under i avsnittende om de forskjellige mønstrene 

siden de nye sakene utgjør flertallet av sakene. 

3.3.3.3 De gamle sakene 

Med «gamle saker» mener jeg i denne sammenhengen saker som er over 4 år gamle, altså 

hvor domfelte ble dømt i 2008 eller tidligere. Kun 28 av de totalt 111 sakene er fra 2008 

eller tidligere. Av disse sakene er det totalt 11 stykker som har begjært gjenåpning tidligere 

og 2 av sakene er av samme person. Totalt i perioden 01.01.12 – 30.06.13 var det 15 saker 

hvor domfelte tidligere hadde begjært gjenåpning til Gjenopptakelseskommisjonen. Tidli-

gere vil si også før 01.01.12. Av de 10 sakene som er begjært gjenåpnet tidligere var 5 

stykker under 3 år gamle når de ble begjært gjenåpnet første gang. Det betyr at det i realite-

ten er kun 21 «gamle saker» i perioden 01.01.12 - 30.06.13.  

 

De nye sakene

De gamle sakene

Sakene som var ny da de
først ble begjært
gjenåpnet

 

For mange er derfor Gjenopptakelseskommisjonen likevel en slags ankeinstans, når de be-

gjærer gjenåpning kort tid etter endelig dom/forkastet anke til lagmannsretten eller Høyes-

terett. Dette, sammenholdt med at mange får sine begjæringer forkastet fordi det samme er 

anført under rettsbehandlingen, forklarer hvorfor nettopp så stor andel av begjæringene 

forkastes.  
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Når det kommer til saker knyttet til vold, trusler og seksuallovbrudd, utgjør dette totalt 14 

saker og dermed flesteparten av de gamle sakene. Det er hovedsakelig falsk forklaring som 

anføres. Dette kommer trolig av at disse sakene er avgjort på bakgrunn av fornærmedes og 

vitners troverdighet. Nærmere om dette nedenfor i punkt 3.3.7.3. 

 

Av de gamle sakene er det spesielt de økonomisk relaterte lovbruddene som utpreger seg. I 

alt 12 av de 28 gamle sakene er knyttet til bedrageri, vinning og forskjellig brudd på lig-

nings- og skattelovgivningen. Dette er spesielt fordi totalt i perioden 01.01.12 – 30.06.13 

utgjør dette bare 35 av 112 saker, mens sakene knyttet til vold, trusler og seksuallovbrudd 

utgjør 63 saker i samme periode, altså over halvparten. Man skulle derfor tro at andelen 

saker knyttet til vold og lignende, var noenlunde lik i de gamle sakene. En annen ting som 

merker seg ut av disse sakene er at i 4 tilfeller blir det anført brudd gjenåpning som følge 

av brudd på folkeretten, 3 for ubegrunnet ankenektelse og 1 for folkerettsstridig saksbe-

handling. Dette er heller ikke av de mest påberopte anførslene i perioden, jf. punkt 3.3.8.2. 

Årsaken til dette er mest sannsynlig at Høyesterett i Rt.2010-1170 kom til at ubegrunnede 

ankenektelser var i strid med folkeretten, slik det i tiden etter blomstret opp gjenåpningsbe-

gjæringer angående dette. Hvorfor dette akkurat blir anført bare i de gamle sakene knyttet 

til bedrageri og vinning er imidlertid uklart. 

 

Drap og falsk pass har en sak hver. Drapssaken er knyttet til en gjenganger som i alt har 

forsøkt å få sin sak gjenåpent 3 ganger i denne perioden. Når det kommer til saken om falsk 

pass, påberopte domfelte seg nødrett, som under rettssaken og i anken. Til støtte for dette 

hadde han anført et nytt vedtak om oppholdstillatelse. En samlet kommisjon kom til at selv 

om vedtaket var å regne som en ny omstendighet, ville det ikke føre til et annet resultat. 

Det foreligger derfor en naturlig forklaring på hvorfor disse domfelte begjærte gjenåpning 

noe senere. Sistnevnte hadde faktisk en ny omstendighet å anføre som var oppstått i ettertid 

og den drapsdømte hadde forsøkt flere gang tidligere og prøvde seg igjen på nytt. 

 

Ellers så blir de fleste, det vil si 11 tilfeller, av de gamle sakene forkastet på grunn av at 

anførslene er eller i hovedsak er anført tidligere eller kjent for retten. 
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3.3.4 Anke og tidligere begjært gjenåpning 

De aller fleste som begjærer gjenåpning av en straffesak, har benyttet sine ankemuligheter 

ful ut. Kun 15 domfelte av de totalt 112 begjæringene som ble forkastet i perioden 01.01.12 

– 30.06.13 har ikke anket i det hele tatt. 

 

Av de 97 domfelte som anket sin dom i byretten, ble 46 anker helt eller delvis fremmet, 

mens 51 ble nektet fremmet. At anken fører frem helt eller delvis vil si at enten hele eller 

deler av anken ble tatt opp til ankebehandling, eller at dommen ble ankebehandlet enten i 

lagmannsretten eller Høyesterett, evt. begge deler. 

 

Delvis fremmet

Nektet fremmet

Ikke anket

 

 

I alt 70 domfelte hadde i sin sak anket til Høyesterett, men bare 6 anker ble fremmet. I de 

tilfellene hvor disse ankene har blitt fremmet til Høyesterett var det i 4 tilfeller på grunn av 

for dårlig saksbehandling i lagmannsretten, derunder 2 tilfeller av manglende begrunnelse 

for forkastet anke. Som f.eks. i rettssaken tilhørende gjenåpningsbegjæring GK 2011-73 

hvor ankeutvalget viste til at et sentralt bevistema i straffesaken var spørsmålet om subjek-

tiv skyld og vinningshensikt, og at domfelte i anken til lagmannsretten spesielt hadde tatt 

opp at hans egen og et sentralt vitnes forklaring, samt dokumentbevisene på flere punkter 

var blitt uriktig oppfattet av tingretten. Når lagmannsretten nøyde seg med å slutte seg til 

tingrettens begrunnelse uten å gå nærmere inn på de enkelte anførslene knyttet til skyld-

spørsmålet, var dette etter ankeutvalgets syn ingen tilstrekkelig begrunnelse. Begge disse to 

sakene ble av Høyesterett sendt tilbake til lagmannsretten som følge av manglende begrun-
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nelse. Bare i to av sakene har Høyesterett behandlet anke over straffeutmålingen, jf. GK-

2011-74 og GK-2013-21. I GK-2011-74 gjaldt saken en rekke grove voldtekter og han 

straffen ble av Høyesterett satt til forvaring i 12 år med en minstetid på 8 år, i likhet med 

tingretten og lagmannsretten. I GK-2013-21 var det snakk om innførsel av 9,5 kg heroin og 

Høyesterett gikk ned til 12 års fengsel i stedet for 13 år som lagmannsretten hadde satt. 

 

 

Blant de sakene hvor anken ble helt eller delvis ble fremmet, er det spesielt vold, trusler og 

seksuelle overgrep mot nærstående som utpreger seg. Deriblant også seksuelle overgrep av 

barn. 

 

Seksuelle overgrep av barn, under 14 år eller 16 år, utgjør 18 saker. Av disse er hele 16 

saker knyttet til overgrep av nærstående. I åtte saker er fornærmede stebarn av domfelte, 

som regel stedatter, i 5 tilfeller er det domfeltes egen datter og i tillegg er det et tilfelle hver 

av SFO-assistent, lærer og nabo. Dette er saker som hovedsakelig blir avgjort på bakgrunn 

av fornærmedes og vitners forklaring. I 15 av disse begjæringen er det strpl. § 391 nr. 1 

som blir påberop/vurdert som følge av at domfelte mener at fornærmede forklarte seg falskt 

under rettssaken. Jeg nøyer meg derfor med å vise til drøftelsen av § 391 nr. 1 under punkt 

3.3.7.3. 

 

Vold og trusler utgjør i alt 10 av dommene hvor domfelte fikk sin anke helt eller delvis 

fremmet. Blant disse er volden øvet og truslene fremsatt ovenfor nærstående i 8 av tilfelle-

ne. Som oftest er det kvinner som er fornærmet, men i noen av sakene er det også gutter 

som er utsatt for voldt, jf. GK-2011-94 og GK-2011-50. Hva som er årsakene til å vold og 

trusler i nære relasjoner utmerker seg, vil jeg også komme tilbake til under drøftelsen av 

strpl. § 391 nr. 1 i punkt 3.3.7.3, da det er denne som er med påberopt og vurdert i også 

disse sakene. 

 

Ellers så er det 7 narkotikasaker og 1-2 saker knyttet til vinning, økonomisk kriminalitet, 

skadeverk og lignende. 
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Årsaken til at disse domfelte fikk anket sin dom, er at strafferammen er 6 år eller mer i 

mange av disse sakene og da har man en ubetinget rett på anke til lagmannsretten, jf. strpl. 

§ 332. Ankene til Høyesterett er like hyppig, men sjeldnere fremmet da dette krever sam-

tykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål 

som «har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig 

å få prøvd saken i Høyesterett» jf. strpl. § 323 (1). Det kan ikke ankes til Høyesterett over 

«feil ved bevisvurderingen under skyldspørsmålet», jf. strpl. § 306 (2). 

 

Av de som ikke fikk fremmet sin anke, er det også voldssaker som utpreger seg med i alt 

20 av 51 saker. Også her er det 10 saker som knytter seg til vold av nærstående. Årsaken til 

at 8 volds- og trusseldømte fikk sin anke fremmet og 10 ikke, er trolig at familievoldspara-

grafen, straffelovens § 219, skiller mellom «ordinære» trussel- og voldsutøvinger og de 

grovere tilfellene. Etter første ledd har de «ordinære» tilfellene en strafferamme på 4 år, 

mens de grovere tilfellene eller hvor fornærmede har fått «betydelig skade på legeme eller 

helse» er straffe rammen 6 år. 

 

Det er også en del tilfeller av dommer knyttet til økonomi- og vinningskriminalitet som er 

nektet fremmet. I alt 15 saker fordelt på 4 saker knyttet til økonomisk kriminalitet, 5 om 

vinning og 6 om bedrageri. Dette er også forbrytelser som i stor grad har en strafferamme 

på under 6 år og derfor ikke får sine anker fremmet, når lagmannsretten «finner det klart at 

anken ikke vil føre frem», jf. § 321 første ledd. 

 

I alt er det 8 tilfeller knyttet til brudd på veitrafikkloven. Hovedsakelig er disse basert på 

kjøring i påvirket tilstand. Straff i henhold til veitrafikklovens bestemmelser kan og har ført 

høye bøter og til kortere fengselsstraffer og gir derfor sjelden umiddelbar rett til anke, jf. 

strpl. § 332. I disse tilfellene påberopes det som regel nye vitner som kommisjonen (eller 

dens leder eller nestleder) likevel ikke finner at er å regne som «ny» i lovens forstand, og at 

vitner har forklart seg falsk, men kommisjonen finner ikke at det er holdepunkter for dette. 
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Ellers så er dommene som har blitt nektet fremmet knyttet til forskjellige typer lovbrudd 

uten at noen utpreger seg. Det samme gjelder for de som har valgt å ikke anke sin dom. 

 

3.3.5 Advokatbistand og Gjenopptakelseskommisjonens veiledningsplikt. 

Av de 112 forkastede gjenåpningsbegjæringene i perioden 01.01.12 – 30.06.13, hadde 45 

stykker bistand av advokat, altså ca. 40 %, 

 

I samme periode ble 21 saker vedtatt gjenåpnet. Til sammenligning hadde 17 av disse ad-

vokat, altså litt over 80 %. Det er også verd å nevne at to av sakene hvor domfelte ikke 

hadde bistand fra advokat gjaldt manglende hjemmel for bøtelegging i miljøsonen. Dette 

var det mye skriverier om i media og de domfelte hadde derfor ikke noe særlig behov for 

advokatbistand. 

 

Hvorfor er det sa slik at så mange ikke har advokatbistand når de begjærer sin dom gjenåp-

net?  

 

En mulig forklaring kan rett og slett være at domfelte som får sine begjæringer forkastet 

faktisk har vært i kontakt med advokat, og advokaten har ikke ønsket og føre saken videre 

fordi advokaten ser at lovens krav ikke er oppfylt.  

 

En annen forklaring kan rett og slett være økonomi, det er for dyrt for domfelte. 

 

Siden Gjenopptakelseskommisjonen har en utvidet undersøkelsesplikt sammenlignet med 

ordinære domstoler, kan også dette være en av årsakene. Domfelte føler seg kanskje godt 

nok ivaretatt av Gjenopptakelseskommisjonen. Den utvidede veiledningsplikten var også 

en del av bakgrunnen for opprettelsen av kommisjonen, se drøftelsen under punkt 2.1 oven-

for. Ved vurderingen om det skulle opprettes en kommisjon eller en sideordnet domstol, ble 

lagt avgjørende vekt på at når en evt. kommisjonen sørget for sakens opplysning, ville dette 



 34 

sikre domfelte som selv ikke maktet å skaffe slike opplysninger, en reell mulighet til å 

gjenåpne saken37.  

 

I sivile saker er domstolene underlagt tistelovens § 11-5 i sivile saker. Denne veilednings-

plikten er kun knyttet til det prosessuelle som for eksempel frister og rettsmidler. Årsaken 

er at upartiskheten ville ha blitt heftet dersom domstolene skulle ha gått dypere inn i vei-

ledningen i sivile saker. Tilsvarende regel finnes ikke for straffesaker, men Jo Hov mener 

denne kan utledes av strpl. § 29438. I strpl. § 294 heter det at retten skal sørge for at «saken 

blir fullstendig opplyst», og det blir den ikke dersom partene begår prosessuelle feil.  

 

Gjenopptakelseskommisjonen er et forvaltningsorgan og er derfor underlagt veilednings-

plikten i forvaltningslovens § 11. Den generelle veiledningsplikten i forvaltningslovens § 

11 innebærer at forvaltningsorganene skal etter sin kapasitet, veilede parter og andre in-

teresserte, slik at de best mulig kan «vareta sitt tarv». I tillegg har Gjenopptakelseskommi-

sjonen en egen bestemmelse om veiledningsplikt i strpl. § 397 første ledd. I § 397 første 

ledd heter det at Gjenopptakelseskommisjonen skal «veilede den som begjærer gjenåpning, 

slik at han eller hun kan vareta sitt tarv best mulig. Kommisjonen skal av eget tiltak «vur-

dere om siktede har behov for veiledning». I lovkommentaren sies det at denne veiled-

ningsplikten rekker videre enn domstolenes plikt til å gi rettledning39. Og at plikten gjelder 

ikke bare prosessuelle forhold, men også i en viss utstrekning materielle spørsmål. Hvor 

langt veiledningen retter må kommisjonen vurdere ut i fra alvorligheten av saken og om 

domfelte har bistand fra advokat. Veiledningsplikten må ses i sammenheng med kommi-

sjonens ansvar for at saken er så godt opplyst som mulig, jf. § 398 første ledd. 

 

At veiledningsplikten tilpasses sakens alvorlighet og om hvorvidt domfelte er bistått med 

advokat, gjenspeiles i de tilfellene kommisjonens utreder har hatt samtale med domfelte. 

                                                 

37 Ot.prp. nr 70 (2000-2001) side 33. 

38 Jo Hov – Innføring i prosess s 735. 

39 Gyldendals lovkommentar note 2750 nedlastet 28.10.13. 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?grid=51934&subdocumentid=0018#gL19810522z2D25z2EzA7398
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Det er bare i to tilfeller at kommisjonens utreder har hatt samtale med domfelte når han har 

vært bistått med advokat, jf. GK-2012-3 og GK-2011-87. Dette skyldes trolig at ett eller 

annet var uklart i begjæringen. I av de 66 tilfellene hvor domfelte ikke er bistått med advo-

kat er det kun i 9 tilfeller at kommisjonens utreder ikke har hatt samtale med domfelte. Det-

te skyldtes blant annet at domfelte tidligere har begjært gjenåpning av saken og derfor har 

saken vært godt nok opplyst, jf. GK-2012-122, GK-2011-20/-41, GK-2011-68, GK-2013-

69, GK-2012-138 og GK-2013-45, at domfelte har begjært gjenåpning ca. 3 måneder etter 

at anke ble nektet fremmet hos Høyesterett og gjenåpningsbegjæringen var i all hovedsak 

lik anken, jf. GK-2012-42 og GK-2012-94 eller at domfelte ikke har møtt, jf. GK-2011-

149. 

 

I de sakene hvor domfeltes begjæring har blitt forkastet og han eller hun er bistått av advo-

kat, er det stort sett god spredning på forskjellige advokater, men et par går igjen. Mest 

hyppig er John Christian Elden, som går igjen 5 ganger i perioden. Dette kan henge dette 

sammen med at det også var Elden som sørget for gjenåpning av Fritz Moen saken(e). Det 

samme gjelder trolig for de øvrige gjengangerne også, at de er spesialiser på gjenåpnings-

begjæringer og har kanskje lykkes i å få gjenåpnet saker tidligere. 

 

En del av veiledningsplikten består også i å oppnevne advokat til domfelte når «særlige 

grunner tilsier det», jf. § 397 (2).  Reglene om oppnevnelse av advokat kan bedre rettssik-

kerheten til parten og lette arbeidet til kommisjonen. I alle de forkastede gjenåpningsbegjæ-

ringene jeg har vært igjennom, har aldri domfelte blitt oppnevnt advokat av kommisjonen. 

Dette gir mening, siden alle unntatt to er forkastet som følge av at de «åpenbart ikke vil 

føre frem». Imidlertid har jeg funnet et tilfelle av dette i GK-2012-20, som er en av de 20 

gjenåpningsbegjæringene i perioden 01.01.12 – 30.06.13, som faktisk ble gjenåpnet. I dette 

tilfellet var det også påtalemyndigheten som begjærte gjenåpning til gunst for domfelte, 

som følge av at domfelte i ettertid hadde blitt kjent utilregnelig. 

 

At flere saker blir forkastet når domfelte ikke er bistått av advokat og at flere domfelte som 

får sin sak gjenåpnet er bistått av advokat, betyr ikke at Gjenopptakelseskommisjonen ikke 
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gjør en grundig nok jobb alene. Gjenopptakelseskommisjonen må uansett vurdere saken 

når begjæringen kommer inn, når domfelte får konsultasjon hos advokat skal han få infor-

masjon fra advokaten om at det er lite sannsynlig at han vil nå igjennom med sin begjæring, 

jf. Advokatforskriften kap. 12. Domfelte kan da få svar fra advokaten på at anførslene hans 

ikke vil nå igjennom, f.eks. fordi han har fremsatt de tidligere eller lignende. Svaret fra 

Gjenopptakelseskommisjonen kommer i form av vedtak om forkastet begjæring. Derfor vil 

domfelte som er bistått at advokat ha en høyere gjenåpningsprosent. 

 

Det finnes mange eksempler på domfelte uten advokat anfører nye bevis eller omstendighe-

ter, men at disse ikke er egnet for frifinnelse eller mildere dom og derfor forkastes begjæ-

ringen.  

       Et av eksemplene er GK-2012-89 hvor domfelte ønsket å få gjenåpnet sin sak blant 

annet fordi en person fra Røde Kors hadde forklart seg til politiet, men var ikke innkalt som 

vitne i rettssaken. Selv om forklaringen til Røde Kors var regnet som «ny», talte den der-

imot ikke for domfeltes uskyld og kom derfor ikke til å føre til en midlere dom dersom 

dommen skulle gjenåpnes. Domfelte ble i dette tilfellet ikke bistått av advokat. Dersom han 

hadde vært det, hadde han kanskje spart seg bryet med å begjære gjenåpning når vilkårene 

klart ikke forelå. Men at domfelte lar seg bistå av advokat, eller selv er advokat, er heller 

ingen garanti for å forsøke å få sin dom gjenåpnet.  

         Et eksempel på dette er GK-2012-57. I dette tilfellet ble ikke begjæringen forkastet, 

men ikke tatt til følge. Momentet er likevel det samme. Her var domfelte selv en advokat 

som var dømt for ved rettsstridig adferd å ha opptrådt slik at det var egnet til å påvirke en 

aktør i rettsvesenet. Han anførte forskjellige saksbehandlingsfeil, inhabilitet og feil ved 

bevisvurderingen. Inhabiliteten og manglende dommersikring hadde allerede vært anført 

under saken og ble derfor avvist etter § 390 (1). De andre påstandene ble også avvist da de 

gjaldt saksbehandlingsfeil som uansett ikke var egnet til frifinnelse. Det gjennomgående fra 

begjæringen var at saksbehandlingsfeilene ikke var av noen særlig høy alvorlighetsgrad, 

men mer som formalia som var utsatt og gått i orden etter de fristene som er satt i lov og 

retningslinjer. 
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3.3.6 Uttalelsene fra påtalemyndigheten. 

I de fleste avgir ikke påtalemyndigheten uttalelse i forbindelse med gjenåpningsbegjæ-

ringen. Det kommer fram av avgjørelsen at de som regel heller ikke blir konkret bedt om 

uttalelse, men at de likevel har anledning til å komme med merknader når de oversender 

saksdokumentene.  

 

I alt har påtalemyndigheten gitt uttalelse i 17 av de 112 forkastede gjenåpningsbegjæringe-

ne jeg har funnet i perioden 01.01.12 – 30.06.13. 

 

I hvilke saker er det påtalemyndigheten gir uttalelse og hva er det den sier? 

 

I 13 av de sakene hvor de har gitt uttalelse har domfelte vært bistått av advokat. Dette kan 

tyde på at påtalemyndigheten gir uttalelse i de tilfellene hvor domfelte tilsynelatende har en 

god sak, men påtalemyndigheten ønsker å gjøre Gjenopptakelseskommisjonen oppmerk-

som på at anførslene hans likevel ikke kan føre til gjenåpning. 

 

I de fleste tilfellene uttaler påtalemyndigheten at domfelte allerede har satt fram anførslene 

under rettssaken og at det derfor ikke er noen «nye» bevis eller omstendigheter i saken. I et 

par av tilfellene advarer påtalemyndigheten mot at vitner og domfelte skal få en ny mulig-

het til å tilpasse sin forklaring.  

 

I GK-2013-21 gjaldt innførsel av 9,5 kg heroin. Der gikk påtalemyndigheten så langt som å 

si at "det har vel i denne saken mer blitt en hovedregel enn et unntak at familie og venner 

når det måtte passe slik avgir nye og endrede forklaringer som skal passe inn i bevisbildet». 

Etter påtalemyndighetens oppfatning ville ikke enda en ny, tilpasset og endret forklaring fra 

domfelte eller andre i familien være grunnlag for gjenåpning, også på grunn av at domfeltes 

forklaring om sin rolle allerede er vurdert av lagmannsretten, jfr. strpl. § 391 nr. 3. 

 

Lignende ble uttalt av påtalemyndigheten i GK-2012-97 som gjaldt en voldtekt uført av 

flere. Anførselen til domfelte var allerede prøvd for retten i to instanser i til sammen 13 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&391
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dager hvor det i tingretten ble ført 19 vitner og 15 vitner ble ført i lagmannsretten. Påtale-

myndigheten bemerket at behandlingen hadde vært særdeles grundig og at statsadvokaten 

vanskelig kunne se at det var grunnlag for å iverksette en ny etterforskning «for at de dom-

felte på nytt skal komme med endrede forklaringer som på ny skal tilpasses den situasjonen 

som nå foreligger». Påtalemyndigheten la også til at fornærmede burde spares for en ny 

etterforskning. 

 

I et par av tilfellene bærer påtalemyndighetens uttalelser preg av et utkast til behand-

lingen av saken. I blant annet GK-2011-76 og GK-2012-118 har påtalemyndigheten 

satt opp domfeltes anførsler punkt for punkt hvor de avviser at dette gir grunnlag for 

gjenåpning. 

 

3.3.7 Bestemmelsene som blir oftest påberopt/vurdert: 

Helt innledningsvis er det verd å nevne at flere bestemmelser som oftest bli påberopt i hver 

sak. Derfor vil summen av de påberopte bestemmelser overstige antall saker. 

 

I tillegg blir bestemmelsene som regel ikke direkte påberopt, men kommisjonen finner de 

selv ut fra anførslene til domfelte. Dette gjelder også i saker hvor domfelte har advokatbi-

stand. Jeg har valgt å ikke skille mellom de sakene hvor bestemmelsene påberopes direkte 

og de sakene hvor kommisjonen finner de selv. Dels er dette fordi det ikke er hensiktsmes-

sig og dels fordi det kan være vanskelig å se ut fra anførslene om domfelte sikter seg direk-

te inn mot en bestemt bestemmelse. 

 

Jeg har rangert bestemmelsene etter hvilke som er hyppigst påberopt. Figuren under viser 

hvordan bestemmelsene er påberopt andelsmessig. 
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§ 392 (2)

§ 391 nr. 3

§ 391 nr. 1

§ 392 (1)

§ 391 nr. 2

§390

 

3.3.7.1. § 392 andre ledd, «særlige forhold». 

Gjenåpning kan skje etter § 392 (2) dersom «særlige forhold gjør det tvilsomt om dommen 

er riktig». I tillegg er det er vilkår at «tungtveiende hensyn» taler for at domfelte får prøvd 

sin dom på nytt. 

 

Vilkårene er kumulative. I GK-2011-79 sant kommisjonens nestleder at det var begått en 

saksbehandlingsfeil i tingretten som fremstod som et «særlig forhold», men dommen frem-

stod ellers ikke som tvilsom og det forelå derfor ikke tungtveiende hensyn for å gjenåpne 

saken. 

Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil, og skal «brukes med stor varsomhet», jf. 

Rt-1999-554. Etter bestemmelsens ordlyd gjelder ingen begrensninger med hensyn til hvil-

ke «særlige forhold» som kan være av betydning ved bedømmelsen av om det er tvilsomt 

om dommen er riktig. Også nye vurderinger av holdbarheten av de bevis som ble ført for 

den dømmende rett, kan således komme i betraktning.  

Bestemmelsen i § 392 annet ledd har vært ment som en ytterste sikkerhetsventil i de tilfel-

ler der dommens riktighet fremstår som tvilsom, og «saken alt i alt stiller seg slik at det 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-1999-554
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&392
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etter rettens oppfatning bør skje en ny prøvelse av saken for at man skal føle seg overbevist 

om at ingen urett er skjedd», jf. straffeprosesslovkomiteens innstilling side 344 og 

Ot.prp.nr.78 (1992-1993) side 63 og Rt-2001-612.  

Bestemmelsen er den som blir mest benyttet som vurderingsgrunnlag i avgjørelsene som 

fører til forkastet gjenåpningsbegjæring. I 85 av de 112 sakene i perioden har denne be-

stemmelsen blitt påberopt eller vurdert på eget initiativ fra kommisjonen. 

 

Drøftelsen opp mot denne bestemmelsen er som regel veldig kort og lyder ofte slik: 

«Kommisjonens leder ikke se at det i domfeltes begjæring, de opplysninger som fremkom i 

samtalen med domfelte eller i saken for øvrig, foreligger indikasjoner på særlige forhold 

som gjør det tvilsomt om dommen er riktig», jf. for eksempel GK-2010-22. 

 

Ut fra at denne bestemmelsen nesten alltid drøftes sammen med andre bestemmelser, men i 

veldig korte trekk, ser det ut som om kommisjonen tar den med for å gardere seg mot en 

klage fra domfelte dersom domfelte mener at også § 392 (2) burde ha vært vurdert ved si-

den av for eksempel § 391 nr. 3. 

 

I de aller fleste tilfellene blir nemlig § 392 (2) drøftet sammen med andre bestemmelser. 

Bare 11 begjæringer har blitt vurdert etter § 392 (2) alene. Begjæringene som kun blir vur-

dert etter § 392 (2) bærer stort sett preg av å være rene anker, uten at det er noen nye bevis 

eller omstendigheter som kan vurderes etter § 391 nr. 3. I blant annet GK-2011-120, GK-

2011-114, GK-2012-106 og GK-2011-127 sa kommisjonens leder eller -nestleder at bevis-

situasjonen var i all hovedsak var den samme som under rettsbehandlingen og at begjæ-

ringen fremstod som en ren anke. 

 

Kommisjonens leder tok seg likevel bryet med å vurdere domfeltes og fornærmedes forkla-

ringer på nytt i GK-2012-84 (seksuelt overgrep fra drosjesjåfør), men kom ikke til at det 

var holdepunkter for at dommen bydde på tvil. 

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?OT.PRP.NR.78%20/2/%201992-*-A63
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2001-612
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I GK-2012-109 hadde domfelte blitt dømt for forsøk på voldtekt. Han anførte domfelte en 

rekke «småfeil», blant annet at det var for mange kvinnelige aktører i retten og at forkla-

ringene var vektlagt feil. På grunn av at § 392 (2) har en høy terskel ble derfor konklusjo-

nen at anførslene verken hver for seg eller samlet bydde på tvil ved avgjørelsen. 

 

Noe av det samme går igjen i GK-2011-130 hvor domfelte ble dømt for brudd på narkoti-

kalovgivningen. Han anførte at hans forklaringer hadde en høyere troverdighet enn ellers i 

disse sakene fordi han hadde fortalt mer enn nødvendig og i tillegg at domspremissene var 

for sparsomme. Kommisjonens leder bemerket at tingretten, og deretter lagmannsretten satt 

med lagrette, avgjorde skyldspørsmålet etter umiddelbar bevisførsel, med adgang til kryss-

eksaminasjon fra partene. Det var derfor ikke grunn til å tro at domfeltes forklaring ikke 

var blitt tillagt riktig vekt ut fra opplysningene som kom fram under rettssaken. Kommisjo-

nens leder innrømmet imidlertid at domspremissene var noe sparsomme når det gjelder 

domfeltes forsett. Høyesterett hadde imidlertid prøvd domfeltes anførsel om manglende 

domsgrunner. Ut fra et samlet bevisbilde fant kommisjonens leder ikke at riktigheten av 

dommen fremstod som tvilsom. 

 

3.3.7.2. § 391 nr. 3 «nye bevis eller omstendigheter». 

Etter § 391 nr.3 kan en straffesak gjenåpnes når det opplyses om en «ny omstendighet» 

eller «er nytt bevis», når disse «synes egnet» til frifinnelse eller en midlere dom. Det er 

også et vilkår at disse omstendighetene eller bevisene ikke kunne ha vært gjort gjeldene på 

et tidligere tidspunkt, jf. siste punktum. Vurderingstemaet vil være betydningen av de nye 

omstendigheter eller bevis dersom de hadde foreligget for retten da saken ble pådømt, sett i 

sammenheng med de øvrige bevis og omstendigheter som forelå for den dømmende rett.  

Etter Høyesteretts praksis er ikke bevis eller omstendigheter nye dersom de tidligere har 

vært påberopt som grunnlag for bevisanke eller begjæring om fornyet behandling av dom-

men, jf. Rt-1991-1046 sammenholdt med Rt-1980-898.  Det samme gjelder i forhold til 

anførsler i gjenåpningsbegjæring dersom domfelte tidligere har begjært gjenåpning. For 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-1991-1046
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-1980-898
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eksempel GK 2013-21 ble et vitne ikke regnet som «nytt bevis» på grunn av at samme vit-

ne hadde forklart seg for kommisjonen ved at domfelte tidligere fikk gjenåpnet sin sak. 

Av alle bestemmelser som har blitt påberopt i perioden 01.01.12 – 30.06.13, er dette den 

som er nest mest anført/vurdert. I alt 82 av 112 saker er domfeltes anførsler vurdert opp 

mot denne bestemmelsen. Det vil si i 3 av 4 saker som blir forkastet. Av disse igjen er 70 

stykker forkastet som følge av at anførslene ikke er å regne som nye bevis eller omstendig-

heter, ofte fordi de har vært anført tidligere under rettssaken. 23 stykker er blitt forkastet 

fordi de nye bevisene ikke synes med rimelighet å kunne føre til en midlere dom eller fri-

finnelse. Begge konklusjoner kan være til stedet i samme avgjørelse, derfor overstiger 

summen av disse konklusjonene antall begjæringer som er vurdert etter § 391 nr. 3.  

 

I noen av konklusjoner sier kommisjonen bare at den «kan ikke se at det i domfeltes begjæ-

ring, eller i saken for øvrig, foreligger nye omstendigheter eller nye bevis som synes egnet 

til å føre til frifinnelse eller mildere straff». Siden det ikke sies om det er selve bevisene 

som er problemet eller om det er det at de ikke fører til mildere dom, har jeg valgt å regne 

det som begge deler i disse tilfellene, jf. bl.a. GK-2012-132 og GK-2012-12. 

 

I noen tilfeller hopper kommisjonen rett over å vurdere om det er å regne som et nye bevis 

dersom det uansett ikke er egnet til å føre til frifinnelse. Dette sies direkte i GK-2012-58, 

men gjøres i flere saker. Kommisjonen gjør også dette i motsatt tilfelle. Altså at de ikke går 

inn på om beviset eller omstendigheten er å egnet til frifinnelse eller midlere dom, når det 

er opplagt at beviset eller omstendigheten ikke er «ny». Dette skjer typisk i de sakene hvor 

domfelte gjør gjeldene påstander han har gjort gjeldene i retten eller i anke. Kommisjonen 

skal da uansett ikke vurdere om beviset eller omstendigheten er egnet til midlere dom, sa 

den ikke er å regne som ny etter § 391 nr. 3 jf. siste punktum. 

 

Siden det er flest avgjørelser som baseres på at beviset eller omstendigheten ikke er «ny» er 

det trolig dette som er enklest å vurdere. For å vurdere om omstendigheten kan føre til en 

mildere dom må Gjenopptakelseskommisjonen sette seg inn i straffeutmålingen i hver en-
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kelt bestemmelse med forarbeider og rettspraksis. Er anførselen gjort gjeldene i retten tidli-

gere, så er den ikke ny. 

 

Til tross for at ordlyden er relativt klar på at det ikke kan «påberopes nye opplysninger eller 

bevis vedkommende burde ha gjort gjeldene på et tidligere tidspunkt» (det sies imidlertid 

ikke uttrykkelig at allerede førte anførsler ikke kan benyttes), er det overraskende mange 

begjæringer som blir forkastet nettopp på grunn av dette. I hele 40 saker kommenterer 

kommisjonen, lederen eller nestlederen at anførslene allerede har vært oppe i retten eller at 

temaet var kjent under rettssaken.  

 

Regelen om at domfelte ikke kan påberope seg forhold som har vært kjent eller som han 

burde ha gjort gjeldene på et tidligere tidspunkt, må sees i sammenheng med at Gjenoppta-

kelseskommisjonen etter loven ikke skal være noen ordinær rettsmiddelinstans, og kommi-

sjonen kan ikke overprøve domstolens avgjørelse. 

 

I GK-2011-73 anførte domfelte at dommen hans hadde vært behandlet 4 ganger i Hålga-

land lagmannsrett av de samme 3 dommerne. Begjæringen hans ble forkastet nettopp fordi 

han burde ha gjort forholdet gjeldene under rettssaken.   

 

I GK-2012-7 anførte domfelte at han følte at han ikke fikk tilstrekkelig tid til å forklare seg 

under rettssaken. Også denne begjæringen ble forkastet da saken hadde vært behandlet i to 

instanser og til Gjenopptakelseskommisjonen, uten å komme med noe nytt. I denne saken 

hadde også kommisjonens utreder samtale med domfelte. 

 

3.3.7.3. § 391 nr. 1 «falsk forklaring eller falskt dokument». 

 

Etter straffeprosessloven § 391 nr. 1 skal krav om gjenåpning til gunst for domfelte tas til 

følge når noen som har handlet i saken på det offentliges vegne « har gjort seg skyldig i 

straffbart forhold med hensyn til saken, eller et vitne har gitt falsk forklaring i saken, eller 

et dokument som er brukt under saken er falsk eller forfalsket, og det ikke kan utelukkes at 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&391
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dette har innvirket på dommen til skade for siktede ». Bestemmelsen er forstått slik at det 

må foreligge en rimelig sannsynlighetsovervekt for at det ble avgitt en bevisst uriktig for-

klaring, jf. bl.a. Rt-2004-449, jf. Rt-2000-1285. 

 

Denne bestemmelsen er påberopt og/eller vurdert i 42 av de 112 forkastede begjæringene 

jeg har gjennomgått. Av disse avgjørelsene har 36 domfelte anført at spesielt fornærmede, 

men også vitner, har avgitt falsk eller bevisst uriktig forklaring. Disse sakene angår i 17 

tilfeller vold og trusler, 15 stykker angår seksuelt misbruk av barn under 14 eller 16 år, 6 

om tap av fører kort som følge av kjøring i påvirket tilstand eller brudd på aktsomhetsplik-

ten, 3 voldtekt eller andre seksuelle lovbrudd, 3 om økonomisk kriminalitet. Vold er som 

regel knyttet til vold i nære relasjoner og i sakene om seksuelt misbruk av barn er fornær-

mede som oftest stebarn av domfelte eller egen datter. 

 

Siden vold i nære relasjoner og seksuelt misbruk av barn utmerker seg såpass i disse sake-

ne, vil jeg drøfte disse to lovbruddene nærmere. På grunn av at det er mange likhetstrekk i 

sakene knyttet til vold i nære relasjoner og i sakene om seksuelt misbruk av mindreårige, 

vil jeg drøfte disse to mønstrene sammen. 

 

§ 391 nr. 1

§ 391 nr. 3

Begge

Annen

 

Figuren over viser andelsmessig hvilke bestemmelser som blir påberopt og vurdert under 

gjenåpningsbegjæring av dommer på vold i nære relasjoner. Med nære relasjoner mener jeg 

ektefelle, samboer og barn. I perioden 01.01.12 – 30.06.13 er totalt 23 saker knyttet til vold 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2004-449
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2000-1285
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i nære relasjoner. Av disse blir nesten halvparten, 10 begjæringer, vurdert etter både § 391 

nr. 1 og 3.  6 stykker er vurdert etter bare § 391 nr. 3, 5 etter § 391 nr. 1 alene og 2 stykker 

er vurdert etter en annen bestemmelse. I tillegg er de fleste også vurdert etter § 392 (2) om 

«særlige forhold» tilsier gjenåpning. 

 

Til tross for at like mange er vurdert etter § 391 nr. 3, velger jeg å drøfte dette lovbruddet 

er, siden begjæringer etter § 391 nr. 3 oftest blir forkastet som følge av at anførselen er 

fremsatt tidligere. Det samme gjelder for dommer knyttet til seksuelt misbruk av mindre-

årige. 

 

Figuren nedenfor viser hvilke bestemmelser som blir påberopt og vurdert under gjenåp-

ningsbegjæring av dommer på seksuelt misbruk av mindreårige. I perioden 01.01.12 – 

30.06.13 er totalt 22 saker knyttet til seksuelt misbruk av barn. Av disse gjelder 8 saker 

misbruk av stedatter, 5 av egen datter og et tilfelle er misbruk av stebarnebarn. De fleste, 12 

begjæringer, vurdert etter både § 391 nr. 1 og 3.  6 stykker er bare vurdert etter § 391 nr. 3, 

2 etter § 391 nr. 1 og 2 stykker er vurdert etter en annen bestemmelse. 

 

§ 391 nr. 1

§ 391 nr. 3

Begge

Annen

 

 

At vold, trusler og seksualbrudd stikker seg såpass ut blant de sakene hvor det er anført 

falsk forklaring, henger sammen med at disse sakene er avgjort på bakgrunn av fornærme-

des troverdighet og vitneutsagn. I slike saker er det sjelden fotobevis eller annen dokumen-
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tasjon og man må basere seg på forklaringer om saken. Som oftest er det kvinner som er 

fornærmet, men i noen av sakene er det også gutter som er utsatt for vold, jf. GK-2011-94 

og GK-2011-50. 

 

Den som fatter avgjørelsen, kommisjonen, lederen eller nestlederen, skriver ofte i sine be-

slutninger at de «ikke finner holdepunkter» for at vitnene eller fornærmede har forklart seg 

bevisst uriktig og at disse har blitt vurdert i retten. Gjenåpningskommisjonen skal ikke 

være en ankeinstans, men være et organ som kan gjenåpne saken dersom det foreligger feil. 

For at det skal foreligge slike feil, må domfelte komme med noe mer konkret en karakter-

vitner som generelt har en negativ oppfatning mot fornærmede og/eller vitnene, jf. blant 

annet, GK-2012-65. 

 

I GK-2011-149 hadde domfelte blitt dømt for seksuelle overgrep mot sin stedatter. Han 

forsøkte å støtte opp sin anførsel om at fornærmede hadde forklart seg usant, med at han i 

ettertid hadde hatt mye kontakt med henne. Deriblant at de hadde bodd i samme hus og at 

han hadde hatt med barna hennes på en hyttetur. Kommisjonen vurderte ikke dette opp mot 

§ 391 nr. 1, men etter § 391 nr.3 som en ny omstendighet. Dette til tross for at det til syv-

ende og sist handlet om at domfelte mente at stedatteren måtte ha forklart seg falsk. Kom-

misjonen kom til at dette ikke var en ny omstendighet som følge av at det var kjent for 

lagmannsretten og det at de hadde kontakt etter domfellelsen var ikke noe som kunne reg-

nes som en ny omstendighet.  Selv om anførslene ikke ble vurdert etter § 391. nr 1, er 

kommisjonens vurdering at de etterfølgende forhold ikke var til å rokke ved fornærmedes 

forklaring. Dette fordi det egentlig ikke var noe «etterfølgende forhold» siden de bodde i 

samme bolig under rettssaken. 

 

I GK-2011-176 domfelte var dømt for vold mot samboeren sin. Voldsutøvelsen hadde 

skjedd på en fest og han påberopte seg falske forklaringer fra vitner. Kommisjonen vurder-

te domfeltes anførsel om at vitnene hadde hatt forskjellige forklaringer, men kom til at det-

te ikke var unormalt når handlingene hadde skjedd på fest med alkohol. Domfelte hadde til 

støtte for sine påstander fått fornærmede til å erklære at det ikke kunne ha vært samboeren 
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som var gjerningsmannen. Dette hjalp heller ikke domfelte, da hun hadde vært noe unnvi-

kende med å utpeke samboeren som gjerningsmannen under politiavhørene og rettssaken. 

Erklæringen var altså ikke noe nytt og kunne heller ikke støtte anførslene om at vitnene 

hadde forklart seg falsk. 

 

Totalt i perioden 01.01.12 – 30.06.13 er 23 saker knyttet til vold og trusler mot ektefelle, 

samboer eller egne barn. Hva er det som gjør at de fleste volds- og trusselssakene som blir 

begjært gjenåpnet er nettopp vold i nære relasjoner? Første tanke som slo med var at det 

kunne rett og slett være at de fleste voldssakene var knyttet til familievold. Men ser vi på 

antallet personer registrert som ofre for ett eller flere voldslovbrudd i 2012, var drøyt 6 200 

personer utsatt for trusler, nesten 9 200 for legemsfornærmelse og over 2 900 for mishand-

ling i familieforhold (inkludert grov mishandling)40. Altså utgjør ikke mesteparten av 

voldslovbrudd vold i nære relasjoner. 

 

En annen tanke er at domfelte i noen tilfeller helt eller delvis gjenoppretter forholdet til 

fornærmede og derfor begjærer gjenåpning. I GK-2011-176 hadde fornærmede endret for-

klaring. I de tilfellene hvor fornærmede ennå ikke har uttalt seg er det også en viss mulighet 

for at domfelte kan påvirke fornærmede til å endre forklaring dersom relasjonen er gjen-

opptatt. 

 

Det sies ikke uttrykkelig i disse avgjørelsene, men et bakenforliggende hensyn kan være at 

disse sakene er vanskelig å føre i ettertid. Vitner glemmer og de fornærmede har gått videre 

og har lagt bak seg det som har skjedd. Dette kan lese ut fra at kommisjonen, dens leder 

eller nestlederen legger betydelig vekt på det som er uttrykt i dommen om de fornærmedes 

forklaringer. 

 

Som i sakene knyttet til vold i nære relasjoner er disse sakene avgjort på bakgrunn av for-

nærmede og vitners troverdighet og domfelte vil da forsøke å legge frem påstander og be-

                                                 

40 http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbruddo/aar/2013-10-03 (26.10.13) 

http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbruddo/aar/2013-10-03
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vis som kan rokke ved denne troverdigheten. Men ut fra begrunnelsene i sakene krever det 

visse holdepunkter for at Gjenopptakelseskommisjonen skal ta begjæringen til følge. Det 

nytter ikke å legge å komme med anførsler som er knyttet til fornærmedes og vitners tro-

verdighet, uten at anførselen eller beviset kan kaste nytt lys over saken, jf. GK-2012-65. 

 

I strpl. § 398 (2) skal fornærmede og etterlatte «gis anledning til å uttale seg skriftlig om 

begjæringen». Heldigvis for traumatiserte fornærmede og etterlatte, så er praksisen i hen-

hold til Gjenopptakelseskommisjonens skjema at de fornærmede og etterlatte ikke blir in-

formert om at domfelte har begjært gjenåpning når begjæringen blir forkastet41. 

 

Det er ikke klart om dette også gjelder når begjæringen ikke tas til følge, slik at fornærme-

de bare blir orientert når begjæringen tas til følge eller om de også får beskjed når begjæ-

ringen er under behandling men ender opp med å ikke tas til følge.  

 

Ut fra GK-2012-32 tolker jeg det slik at praksisen om at fornærmede og etterlatte ikke blir 

kontaktet, kun gjelder hvor begjæringen blir forkastet. I saken ble begjæringen behandlet, 

men ikke tatt til følge. Ut fra sakens opplysning fant kommisjonen at det var nødvendig at 

to utredere fra kommisjonen avhørte fornærmede. 

 

Videre heter det i lovkommentaren at «begjæringer som ikke forkastes, skal forelegges den 

annen part til uttalelse. Det samme gjelder som hovedregel de opplysninger som måtte bli 

innhentet i forbindelse med en foreløpig undersøkelse som leder frem til at begjæringen 

forkastes, så fremt opplysningene ikke fremgår av begjæringen. Fornærmede har så langt 

ikke rettskrav på å bli holdt underrettet eller til å uttale seg… Det er likevel forutsatt i for-

arbeidene at også fornærmede normalt bør varsles og gis anledning til å komme med sitt 

syn på saken42». Med dette forstår jeg at den «annen part» er påtalemyndigheten og ikke 

                                                 

41 jf. gjenopptakelse.no/skjema. 

42 Gyldendal rettsdata, lovkommentaren, straffeprosessloven § 397, note 2754 (nedlastet 24.10.13) 
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fornærmede eller etterlatte, ettersom disse først har krav på uttale seg når gjenåpningsbe-

gjæringen tas under behandling – det vil si at utfallet likevel kan bli at den ikke tas til følge. 

 

I 11 av de 42 sakene hvor § 391 nr. 1 er påberopt er det anført at rettens aktører har gjort 

seg skyldig i lovbrudd. Av disse sakene er det ikke noen spesielle lovbrudd som peker seg 

ut, men anførslene er spredt over de fleste typer lovbrudd. Disse blir enten forkastet fordi 

kommisjonen ikke finner at det foreligger noen sannsynlighet for at disse lovbruddene er 

begått eller fordi de allerede er anført under saken eller i anke, jf. f.eks. GK-2011-56, 

GK2011-68 eller GK-2013-69. 

 

3.3.8 Bestemmelsene som blir mindre påberopt/vurdert: 

3.3.8.1 § 392 første ledd - når Høyesterett har fraveket en lovtolkning. 

Etter § 392 første ledd kan domfelte få gjenåpnet sin sak «når Høyesterett har fraveket en 

lovtolkning som den tidligere har lagt til grunn, og som dommer bygger på». 

 

Denne bestemmelsen er vurdert i 6 av de 112 gjenåpningsbegjæringene som ble forkastet i 

perioden 01.01.12 – 30.06.13. 

 

I 4 av disse tilfellene er gjenåpningsbegjæringene knyttet til fravikelsen om at ankebegjæ-

ringer kan forkastes ubegrunnet, jf. Rt. 2010-1170. Selv om det var på det rene at Høyeste-

rett hadde fraveket sin lovtolkning i 3 av tilfellene ble de likevel ikke gjenåpnet. Årsaken 

var at Høyesterett i Rt. 2010-1170 hadde trukket opp retningslinjer om at dersom gjenåp-

ning skulle skje på dette grunnlag, måtte alle nasjonale rettsmidler være uttømt, jf. GK-

2012-72, GK-2012-102 og GK-2011-119. 

       De domfelte i disse sakene hadde både anket til lagmannsretten og senere til Høyeste-

rett. Dette førte likevel ikke at vilkåret om alle nasjonale rettsmidler må være uttømt var 

oppfylt, idet disse ankene gjaldt noe annet enn den manglende begrunnelsen eller den 

manglende reelle overprøvingen fra lagmannsrettens side. 
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       I tillegg har Høyesterett i Rt-2010-1170 lagt til grunn at en klage til Menneskerettsko-

miteen er avskåret i tilfeller hvor det har gått urimelig lang tid siden endelig avgjørelse, og 

at dette også innebærer en begrensning i retten til å kreve gjenåpning etter straffeprosesslo-

ven § 392 første ledd. Høyesterett la til grunn at det måtte være forsvarlig å legge til grunn 

at dersom det har gått mer enn fem år siden rettskraftig dom, må klageadgangen – og der-

med gjenåpningsadgangen – anses for å være avskåret med mindre det foreligger særlige 

omstendigheter som tilsier noe annet. Kommisjonen har fastholdt denne praksisen i disse 

sakene, og sa i GK-2011-119 at «kommisjonen har i to saker blitt saksøkt med påstand om 

at kommisjonens vedtak må kjennes ugyldig. I begge sakene er kommisjonen blitt frifunnet 

i tingretten. I den ene saken ble anke til lagmannsretten nektet fremmet og anke til Høyes-

terett er blitt forkastet. I den andre saken besluttet Høyesteretts ankeutvalg ikke å samtykke 

til direkte anke til Høyesterett».  Det er derfor ingen grunn til å spekulere i denne praksisen. 

 

I GK-2011-24 anførte domfelte at saken hans måtte gjenåpnes som følge av at Høyesteretts 

kjæremålsutvalg ikke hadde begrunnet hans ankenektelse over lagmannsrettens dom. 

Kommisjonen fant at begjæringen måtte forkastes. Kommisjonen ga uttrykk for at Høyeste-

rett ikke har oppstilt noen begrunnelsesplikt for kjæremålsutvalgets beslutninger om å nek-

te fornyet behandling for lagmannsretten, som var den muligheten en domfelt hadde til å få 

prøvd bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet før innføringen av den såkalte toinstansre-

formen i 1995. Det var derfor ikke grunnlag for gjenåpning av kjæremålsutvalgets beslut-

ning i medhold av straffeprosessloven § 392 første ledd. 

 

I et av tilfellene, GK-2011-59 ble bestemmelsen påberopt, men kommisjonen forkastet be-

gjæringen som følge av at det ikke forelå noen fraveket lovtolkning. 

 

I GK-2012-95 ble bestemmelsen påberopt som følge av at Høyesterett hadde fraveket sin 

lovtolkning angående likestilling av samboere og ektefeller i familievoldsparagrafen, straf-

felovens § 219. Domfelte ble i 2009 dømt for vold mot samboeren sin med hjemmel i straf-

feloven § 219, som da bare omfattet ektefeller etter ordlyden. Domfellelsen var basert på 

den lovforståelsen at også samboerforhold ble rammet av straffeloven § 219 første ledd 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&392
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&392
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&392
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19020522-010.html&219
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bokstav a), jf. straffeloven § 5 tredje ledd. Denne lovtolkningen ble fraveket av Høyesterett 

i avgjørelsen som er inntatt i Rt-2011-469. Høyesterett kom her til at ektefellebegrepet i 

bokstav a) ikke omfattet samboere. Tolkningen er senere fulgt opp i Rt-2011-1149. Høyes-

terett fravek her sin tidligere lovtolkning, slik denne kom til uttrykk i Rt-2005-929 og be-

gjærte gjenåpning på dette grunnlag. 

      Kommisjonens leder kom til at Høyesterett hadde fraveket sin lovtolkning, men viste til 

at § 390 første ledd sier at gjenåpning «kan» skje når Høyesterett har fraveket sin lovtolk-

ning. Bestemmelsen gir altså ikke noen umiddelbar rett til gjenåpning. Spørsmålet ble så 

om gjenåpning burde skje. Kommisjonens leder viste til forarbeidene som sier at det skal 

legges vekt på om det er støtende om dommen blir stående uendret. Kommisjonens leder 

uttalte at det var et sentralt moment i vurderingen av «støtende»-kriteriet om det hadde vært 

adgang til omsubsumering til husstandsalternativet i straffeloven § 219 bokstav d). Selv om 

dommene i Rt-2011-469 og Rt-2011-1149 ikke forelå på domfellelsen, hadde domfelte i sin 

anke anført at domfellelsen etter straffeloven § 219 i dette tilfellet var i strid med lovkravet 

i Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7. Da Høyesteretts ankeutvalg nektet domfeltes anke 

fremmet, viste ankeutvalget til at straffeloven § 219 første ledd bokstav d), «noen i sin hus-

stand», uansett kunne anvendes og viste til at tingretten hadde funnet det bevist at partene, 

med unntak fra et kort opphold, bodde sammen i den aktuelle perioden. 

       Etter en helhetsvurdering fant kommisjonens leder derfor at det ikke var støtende å la 

dommen blir stående uendret og det var derfor ikke grunnlag for gjenåpning etter straffe-

prosessloven § 392 første ledd.  

 

3.3.8.2 § 391 nr. 2 - når domfellelsen er i strid med folkeretten. 

Etter denne bestemmelsen kan domfelte få gjenåpnet sin sak dersom en «internasjonal 

domstol eller FNs menneskerettskomité i sak mot Norge har funnet at: a) avgjørelsen er i 

strid med folkeretten og ny behandling antas å føre til en annen avgjørelse, eller b) saksbe-

handlingen er i strid med folkeretten og antas å ha innvirket på avgjørelsens innhold og 

«gjenåpning er nødvendig» for å bøte med den skade som er gjort. 

 

Kun 4 domfelte har fått sin gjenåpningsbegjæring vurdert etter denne bestemmelsen. 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19020522-010.html&5
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2011-469
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2011-1149
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2005-929
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19020522-010.html&219
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2011-469
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2011-1149
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19020522-010.html&219
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-18140517-000.html&96
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19990521-030.html&EMKN-A7
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19020522-010.html&219
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&392
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Alle disse har fått sin begjæring forkastet som følge at de har anført noe de mener er et fol-

kerettsbrudd, men uten at det foreligger noen avgjørelse av en internasjonal domstol eller 

FNs menneskerettskomité i saken, jf. GK-2012-65, GK-2011-73, GK-2012-42 og GK-

2012-118. 

 

Blant deres anførsler var at juryen ikke har begrunnet sin avgjørelse, nektet ankebehandling 

(med begrunnelse), manglende bruk av tolk og håndhevelse av uskyldspresumsjonen – at 

siktede antas uskyldig inntil motsatt er bevist. 

 

3.3.8.3 § 390 - inhabil dommer eller lagrettemedlem. 

Bestemmelsen regulerer muligheten til å gjenåpne en dom «når en dommer eller et lagret-

temedlem .. etter loven var utelukket fra dommerstillingen eller ugild». I tillegg er det et 

vilkår at det er grunn til å tro at dette har virket inn på dommen.  

 

Denne bestemmelsen har bare vært anført/vurdert i 3 av begjæringene. 

 

I GK-2012-122 hadde en mann i 2011 blitt dømt i tingretten til fengsel i 1 år og 9 måneder 

for blant annet ran og innbrudd. En tidligere begjæring om gjenåpning var blitt forkastet av 

kommisjonens leder tidligere i 2012. I den nye begjæringen anførte domfelte at tingretts-

dommeren var inhabil, idet vedkommende dommer også hadde besluttet varetektsfengsling 

av ham. Kommisjonens leder uttalte at dommeren hadde besluttet varetektsfengsling for 

andre forhold enn de domfelte nå begjærte gjenåpning av. Kommisjonens leder la til at 

tingrettsdommeren ikke var inhabil, idet fengslingen skjedde etter straffeprosessloven 

§ 171 og viste til Høyesteretts kjennelse 6. august 2012 (HR-2012-1571-U), hvor Høyeste-

rett sier: 

 

       « ... Hvis en dommer tidligere har besluttet varetektsfengsling etter straffeprosess-

loven § 172, vil han normalt være inhabil som dommer i en senere straffesak om de 

samme forhold. Ved fengsling i medhold av § 171 er utgangspunktet det motsatte. Det-

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&171
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2012-1571-u
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&171
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te gjelder også når fengslingsgrunnen er gjentakelsesfare. Men hvis dommeren i for-

bindelse med varetektsfengsling etter § 171 har uttalt seg på en måte som er eller ligger 

nær en skyldkonstatering av forhold siktelsen gjelder, vil dette medføre inhabilitet ved 

senere straffesak eller ankeprøving, jf. blant annet Rt-2003-957, Rt-2007-1839 og Rt-

2008-425. »  

 

Det forelå heller ikke uttalelser som var eller lå nær skyldkonstatering av forhold i siktel-

sen. Vilkårene etter straffeprosessloven § 390 var dermed ikke oppfylt. 

 

I GK-2011-73 ble en mann ble i 2009 dømt i tingretten for grovt bedrageri og forsøk på 

grovt bedrageri av et forsikringsselskap. Domfelte anførte at saken ble behandlet fire gang-

er i Hålogaland lagmannsrett, og det var de samme tre dommerne som behandlet saken 

hver gang. Særlig etter Høyesteretts opphevelse av første ankenektelse da lagmannsretten 

ble tvunget til å gi en bedre begrunnelse for sitt syn, mente han at det var grunn til å reise 

spørsmålet om de samme tre dommere var habile til å behandle saken på ny. Da hadde 

lagmannsretten allerede tatt et standpunkt og dermed var tilliten til deres habilitet ikke nød-

vendigvis til stede, anførte han. Begjæringen ble forkastet ettersom det har vært kjent hvil-

ke dommere som deltok ved de ulike behandlingene i lagmannsretten, og domfelte har hatt 

mulighet til å gjøre sin anførsel knyttet til habilitetsspørsmålet gjeldende under saken, jf. § 

391 nr. 3 siste punktum. 

I GK-2012-132 var det imidlertid manglende dommerforsikring som ble påberopt. Domfel-

tes anførsel vedrørende manglende dommerforsikringer var ikke nærmere presisert, verken 

av domfelte selv, eller hans advokat. Kommisjonens leder fant ikke grunn til å utrede dette 

nærmere, idet anførselen uansett ikke kunne føre frem. Domstolloven § 60 stiller krav om 

at alle dommere skal avgi skriftlig forsikring. Kommisjonen viste til Høyesteretts avgjørel-

se referert i Rt-2012-1035, som slår fast at manglende avgivelse av dommerforsikring ikke 

innebærer at domstolen er ulovlig sammensatt, og at det heller ikke innebærer noen abso-

lutt opphevelsesgrunn at en fagdommer eventuelt har tjenestegjort uten å ha avgitt dom-

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&171
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2003-957
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2007-1839
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2008-425
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2008-425
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&390
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19150813-005.html&60
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2012-1035
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merforsikring. Det ble også vist til de etterfølgende avgjørelser i sakene HR-2012-1475-U 

og Rt-2012-1197, som opprettholder dette syn.  

       Det ble videre vist til kommisjonens avgjørelse GK-2012-108, der kommisjonen la til 

grunn at det ikke er noe vilkår for å gjøre tjeneste som dommer at man har avgitt dommer-

forsikring, og at manglende dommerforsikring ikke medfører gjenåpningsgrunn etter § 390. 

Kommisjonens leder fant ikke grunnlag for å vurdere denne saken på noen annen måte. 

Vilkårene for gjenåpning etter § 390 var derfor ikke oppfylt.  

3.3.9 Saker kommisjonen tar samlet. 

De fleste begjæringene blir forkastet av kommisjonens leder og nestleder alene. Det er kun 

i 14 tilfeller at en samlet kommisjon har forkastet gjenåpningsbegjæringer. 

 

Leder

Nestleder

Kommisjonen

 

En årsak til at de fleste blir forkastet av kommisjonens leder eller nestleder, kan være at det 

er enkelt å se at begjæringen skal forkastes og at det er i tvilstilfellene at kommisjonen tar 

saker samlet. Til støtte for denne teorien har jeg funnet et par avgjørelser som krevde en 

viss vurdering før kommisjonen kunne konkludere med at begjæringen åpenbart ikke førte 

fram. 

 

I GK-2012-98 begjærte en mann gjenåpning som følge av nødrett. Han ble i 2008 dømt i 

tingretten til betinget fengsel i 30 dager samt bot for å ha bestilt et falskt pass. Til støtte for 

sin anførsel viste han til at han i 2009 fikk vedtak om opphold i Norge. Han anførte at dette 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2012-1475-u
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-2012-1197
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&390
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19810522-025.html&390
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var en ny omstendighet i gjenåpningssaken og at vedtaket underbygget at han hadde hand-

let i nødrett.  

     Bakgrunnen for vedtaket var at han ved flere anledninger høsten 2008 og våren 2009 

stod frem med sin sak i media og at han derfor, i større grad enn andre iranere som har 

konvertert, kunne være i iranske myndigheters søkelys. Nemnda gjennomgikk også ulike 

trusselepisoder som rammet domfelte og andre i denne perioden. Nemnda kom derfor til at 

han på denne bakgrunn risikerte å bli utsatt for forfølgelse og dermed fylte vilkårene for 

asyl etter utlendingsloven § 17 første ledd første punktum.  

     Kommisjonen fant at det ikke var nødvendig å ta stilling til om det forelå en ny omsten-

dighet etter § 391 nr. 3, fordi kommisjonen uansett ikke kunne se at det var noen rimelig 

mulighet for at vedtaket fra Utlendingsnemnda ville føre til noe annet resultat i straffesa-

ken. Retten la til grunn at domfelte hadde anledning til å påklage Utlendingsnemndas første 

vedtak om avslag på asyl og be om utsatt iverksettelse og at han ikke handlet i nødrett. 

Kommisjonen hadde ikke grunnlag for å vurdere dette annerledes og kom etter dette til at 

vedtaket om innvilget asyl derfor ikke var egnet til å føre til frifinnelse eller mildere straff 

for domfelte. Kommisjonen bemerket at det var på det rene at A hadde advokat i utlen-

dingssaken. Begjæringen måtte derfor vurderes med en viss grundighet, selv om det etter 

behandling var «åpenbart» at begjæringen ikke førte fram, jf. § 397 (3). 

 

I GK-2011-119 hadde domfelte i 2007 blitt dømt i tingretten til fengsel i 10 måneder i en 

økonomisk straffesak. Han ble samtidig frifunnet for hallikvirksomhet. Både domfelte og 

påtalemyndigheten anket. Påtalemyndighetens anke ble henvist til ankeforhandling, mens 

domfeltes anke medførte at tingrettens dom med hovedforhandling ble opphevet for én 

tiltaleposts vedkommende. For øvrig ble domfeltes anke nektet fremmet uten individuell 

begrunnelse. Tingretten avsa fellende dom også for den opphevede tiltaleposten, og satte 

straffen for dette forholdet til 60 dager fengsel. Også denne dommen ble anket av domfelte, 

og hans anke ble henvist for straffutmålingens vedkommende. For øvrig ble anken nektet 

fremmet uten individuell begrunnelse. De gjenværende spørsmål ble forent til felles be-

handling i lagmannsretten, som avsa en fellende dom, nå også for hallikvirksomhet, og 

satte straffen til fengsel i 1 år. Lagmannsrettens dom ble anket, men anke til Høyesterett ble 

http://lovdata.no/pro/#reference/lov/1988-06-24-64/%C2%A717
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ikke tillatt fremmet. Domfelte begjærte gjenåpning av den første ankenektelsen og dom-

mens post om hallikvirksomhet.  

     Kommisjonen fant at begjæringen måtte forkastes, idet domfelte ikke hadde benyttet 

alle nasjonale rettsmidler mot lagmannsrettens beslutning, noe som er en forutsetning for 

gjenåpning av ankenektelsen i medhold av straffeprosessloven § 392 første ledd, jf. Rt-

2008-1764 og Rt-2010-1170. Selv om han hadde anket til alle instansene, gjaldt ikke anken 

konkret den manglende begrunnelse fra lagmannsretten, eller substansen i an-

ken/kjæremålet må antas å gjelde den manglende reelle overprøving av anken eller begrun-

nelse av ankenektelsen. I denne saken ble lagmannsrettens beslutning 24. juli 2007 om an-

kenektelse ikke påanket/påkjært til Høyesterett. Det ble for øvrig heller ikke lagmannsret-

tens beslutning 3. januar 2008. Den omstendighet at domfelte anket til lagmannsretten og 

senere til Høyesterett over de avsagte dommene i saken, kunne ikke medføre at vilkåret om 

alle nasjonale rettsmidler må være uttømt var oppfylt, idet disse ankene gjelder noe annet 

enn den manglende begrunnelsen eller den manglende reelle overprøvingen fra lagmanns-

rettens side. Begjæringen ble derfor forkastet. 

 

Et annet moment som taler for at disse sakene blir tatt av en samlet kommisjon fordi de er 

noe mer krevende, er at 12 av disse 14 domfelte var representert av advokat. Som nevnt 

ovenfor har de fleste som faktisk får gjenåpnet sin sak advokatbistand, jf. drøftelsen i av-

snitt 3.3.5 ovenfor om advokatbistand. 

 

3.3.10 Konklusjon og oppsummering 

Problemstillingen i denne oppgaven var hvorfor 60% av alle gjenåpningsbegjæringer blir 

forkastet og om adgangen gjennom loven til å forkaste er forsvarlig etter vår standard for 

rettssikkerhet. 

 

Rettssikkerheten er ivaretatt på flere måter. Allerede ved utnevnelsen av kommisjonens 

medlemmer er rettsikkerheten høy. Kommisjonens medlemmer utnevnes av Kongen i stats-

råd som er den utøvende makt og er derfor ikke involvert i den dømmende makt. Det kunne 

http://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7392
http://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2008-1764
http://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2008-1764
http://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2010-1170
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fort ha blitt stilt en del kritiske spørsmål ved tilliten til systemet dersom medlemmene skul-

le ha blitt ansatt av domstolsadministrasjonen.  

 

Medlemmene blir også utnevnt for en begrenset periode. Kommisjonens leder blir utnevnt 

av Kongen i statsråd for en periode på 7 år og kan bare tjene denne ene perioden. De øvrige 

medlemmene blir utnevnt for en periode på 3 år, men kan derimot utnevnes 2 ganger. 

 

Gjenopptakelseskommisjonens undersøkelses- og veiledningsplikt gjør også at domfeltes 

rettssikkerhet er ivaretatt. Som nevnt en del ganger tidligere har Gjenopptakelseskommi-

sjonen en utvidet veiledningsplikt. Sammenlignet med domstolene, skal Gjenopptakelses-

kommisjon ikke bare veilede domfelte om prosessuelle frister, men også i en viss grad om 

materielle spørsmål43. Veiledningen tilpasses domfeltes behov etter alvorlighetsgrad på 

saken og om domfelte er bistått av advokat, jf. drøftelsen ovenfor i punkt 3.3.5.   

 

Underveis fant jeg også ut at 75% av alle forkastede gjenåpningsbegjæringer var under 4 år 

gamle og at de fleste av disse igjen var begjært gjenåpnet kort tid etter siste at dommen ble 

rettskraftig, jf. punkt 3.3.3. Mange domfelte bruker Gjenopptakelseskommisjonen som en 

slags ankeinstans, selv om dette ikke er kommisjonens funksjon. Dette kommer til syne ved 

at de anfører mye av det samme som de gjorde under rettsbehandlingen. Dette forklarer 

hvorfor en så stor andel av begjæringene forkastes.  

 

                                                 

43 Gyldendals lovkommentar note 2750 nedlastet 28.10.13. 
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