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1 Innledning. 

 

Med lov av 21.mai 1999 nr.30, -menneskerettsloven og §170a i straffeprosessloven  i 1999, 

ble forholdsmessighetsvurderingen løftet fram som prinsipp i norsk straffeprosess.  Det er 

menneskerettslovens §3, jf. §2, som jeg særlig tenker på med denne påstanden.  Menneskeret-

tighetsloven §3 sier; «bestemmelser i konvensjoner og protokoller som er nevnt i §2 skal ved 

motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgiving».  

Forholdsmessighetsvurderingen er fremtredende i den Europeiske Menneskerettighetsdomsto-

lens (EMD) praksis.  Dette danner utgangspunktet for det proporsjonalitetsprinsippet jeg i 

denne oppgaven vil se nærmere på.  

Hvordan har innføringen av §170a i straffeprosessloven (strpl.) og menneskerettighetslo-

ven(mrl.) påvirket norsk straffeprosess?  Vil den nye Grunnlovens (Grl.) §94 også ha innvirk-

ning?   

Møter jussen her muligens Aristoteles filosofiske begrep; «den gylne middelvei»? 

 

For den videre framstillingen vil det være sammenfall mellom begrepet forholdsmessighet og 

proporsjonalitet.  Det vil oftest være slik at det språklig sett vil være naturlig å benytte pro-

porsjonalitet mere der fenomenet benevnes som subjekt eller ide’, eksempelvis proporsjonali-

tetsprinsippet. Der det er handlingen som omtales, vil den oftere omtales som forholdsmes-

sighet.  Da begge begrepene benyttes i litteraturen og rettspraksis, vil jeg ikke praktisere noe 

strengt skille dem imellom. Som det vil framkomme under er det ofte i lovbudene også langt 

mindre eksplisitte utrykk for forholdsmessighetsvurderingen som er benyttet. 

 

1.1 Om oppgavens tema. 

 

Varetektsfengsling er i hovedsak et etterforskningsmiddel. Der det ikke er det, er det et retts-

håndhevelsestiltak.  I begge tilfeller kreves det en avveining.  En avveining av motstridende 

interesser. En forholdsmessighetsvurdering av inngrepets byrde for den det gjelder, skal hol-

des opp mot inngrepets nødvendighet for staten.  Hovedregelen og utgangspunktet er; et hvert 

menneskes frihet.   

 Det som vil være oppgavens prosjekt, er å belyse hva slags proporsjonalitetsprinsipp vi har i 

forbindelse med varetektsfengsling etter strpl.§184..   Dette vil jeg holde opp mot det som er 

våre folkerettslige forpliktelser.  Her er det Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen 

med protokoller av 1950 (EMK) som er hovedfokuset.  Jeg vil også trekke inn FN-

konvensjonen fra 1966 om sosiale og politiske rettigheter (SP) og FN’s konvensjon om barns 

rettigheter av 1989 (BK), der det faller naturlig, Jf. mrl §3.   
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Jeg ønsker å finne ut hva som materielt kreves, og hva som reelt prøves prosessuelt.  Målet er 

å belyse graden av harmoni, eller mangel på sådan og å belyse hva som skal og bør prøves 

ved spørsmålet om varetektsfengsling. 

 

1.2 Aktualitet 

 

Det som i første rekke aktualiserer oppgavens tema er den kritikk som er kommet fra EMD 

om Norges bruk av insolasjon ved varetektsfengslinger, og lengden av varetektsfengslinger 

generelt. Slik oppstår spørsmålet; hvordan skal nødvendigheten av et inngrep som varetekt 

vurderes?  Det er også sentralt i dagens mediebilde med begrepet som isolasjon og barnets 

beste i norsk og internasjonal rett.  Varetektsfengsling av barn aktualiseres direkte gjennom 

rettshåndhevelse mot mindreårige, og indirekte ved fastholdelse og fengsling av foreldre.  

Varetektsfengsling har også blitt aktualisert ved håndteringen av de store mengdene flykt-

ninger som ar ankommet i den senere tid. 

Tematikken omkring isolasjon i fengsel har lenge vært et stridens eple i straffeprosessen, og 

har for tiden et særlig fokus på grunn av at 22-juli-terroristen påberoper seg umenneskelige 

soningsforhold i relasjon til EMK art.3 og art.8.  De vurderingstemaer som her er aktuelle, vil 

ha vesentlig likheter med det som er aktuelt for varetektsfengsling. 

 

1.3 Avgrensing 

 

Oppgavens omfang avgrenses naturlig etter det som framkommer i punkt 4 om de materielle 

grunnlagene for varetekt.  Der avgrenses hjemlene for det som er mindre relevant for oppga-

vens tema. 

 

1.4 Metoder og kilder 

 

Oppgavens hoveddel vil til en viss grad strukturelt bygge på den juridiske metoden, ved at det 

først vil bli gjennomgått regler på området, som tolkes i lys av forarbeider, rundskriv og fag-

litteratur 
1
.  Deretter er det rettspraksis som er oppgavens fokus.  Slik ender oppgaven med 

utrykke gjeldende rett på generelt nivå for temaet.   

For strpl. vil tolkingen av regelbudene typisk nok følge standarden etter rettslitteraturen, men 

slik at Høyesteretts ankeutvalgs kjennelser komme i særlig fokus.  Det skyldes at det her vil 

gjennomgående være mindre summariske og bedre begrunnelser. Det ligger i disses natur, da 

                                                 
1
 Rett, samfunn og demokrati, Bernt og Mæhle, 2007 
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de overprøver dom og kjennelser som allerede er avsagt. De vil bedre synliggjøre hva som 

gjelder de lege lata.  Dette gjør ikke kjennelser av tingrett og lagrett mindre relevante, men 

jeg finner dette mest hensiktsmessig. Sammenligningen vil skje mot EMD’s utalelser i dom-

mer over nasjonale avgjørelser.  Også uttalelser fra Europarådet er med. 

Det er EMK art. 5 som har særlig interesse for oppgaven, men også artikkel 3, 6, og 8 er rele-

vante.  

På grunn av konvensjonenes natur, som mangel på tradisjonelle forarbeider, og at individets 

prøvingsrett bare gjelder EMK, vil det relevante og reelle grunnlaget for tolkingsstøtte av 

EMK ligge hos EMD.   

EMD’s funksjon er å overprøve om internrettslige (domestic) avgjørelser er i overenstemmel-

se med de internasjonale forpliktelser.  FN-konvensjonene prøves ikke av EMD, og vil slik 

ikke være underlagt samme kontroll som EMK.  FN’s konvensjon om barns rettigheter er i 

noen grad med i vurderingene av EMD, og vil også i noen grad komme med i framstillingen 

under.  

 

 

2 Det Grunnleggende Utgangspunktet. 

 

2.1  Løslatelse 

Utgangspunktet for vurderingen av om varetekt kan foretas er det autonome fri menneske.  

Dette er naturtilstanden og selve fundamentet i rettstaten, og har sitt opphav i naturretten.  

Dette utgangspunktet er nedfelt i EMK art. 5.1 første punktum som lyder; «enhver har rett til 

personlig frihet og sikkerhet».  Det gir oss hovedregelen for hva som skal skje med den på-

grepne, som da blir; løslatelse. Jf. mrl §3 og Grl. §92.  Det gir oss den situasjon at det er unn-

taket; varetektsfengsling, som skal begrunnes.   

Enhvers rett til frihet og liv ble av tidlige menneskerettsfilosofer som John Loke allerede i 

middelalderen sett på som så grunnleggende at de burde innlemmes i borgerrettighetene i 

enhver nasjonalstat.  Det er senere positivert i FN’s menneskerettihetserklæring av 1948 art.3, 

og FN’s SP art. 9.1, første setning. 

 

2.2 Varetektens alvorlig karakter.  

 

Varetektsfengsling er et alvorlig inngrep i den grunnleggende retten til frihet som tilkommer 

et hvert menneske.  Det er ikke tvilsomt at varetekt kan være skadelig for den pågrepne.  I 
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rundskriv fra fengselsstyret
2
heter det i innledningen; «Varetektsfengsling er en belastning for 

dem som rammes. Eneromsopphold (isolasjon) og mangel på menneskelig kontakt kan føre til 

helseskader. I tillegg medfører pågripelse og etterfølgende fengsling praktiske og akutte pro-

blemer i forhold til familie med videre. Varetektsinnsatte som av retten er ilagt brev og be-

søksforbud (full isolasjon) eller brev og besøkskontroll (restriksjoner) er spesielt utsatt. Faren 

for negative og uønskede skadevirkninger er økende dersom varetektsoppholdet blir av lengre 

varighet.»  Dette er alvorlig, og det er fokus på forholdet både fra norsk
3
 og internasjonalt

4
 

hold.  Fra riksadvokatens rundskriv om temaet fra 2011 heter det;  

«I samband med klagebehandling av ei sak frå Spesialeininga finn riksadvokaten grunn til å 

minne påtalejuristane om det særlege ansvaret dei har for å halde fristane for varetektsfengs-

ling. 

Den konkrete saka dreia seg om ein sikta person som tok livet sitt i politiarresten då han var 

fengsla på det femte døgnet. Spesialeininga kritiserte mellom anna at den påtaleansvarlege i 

saka og politimeistarens representant ikkje hadde tilstrekkeleg merksemd retta mot den abso-

lutte fristen for varetektsfengsling i strpl. §183, samt at møtande aktor ikkje opplyste om fri-

stoversittinga i fengslingsmøtet dagen før den sikta tok livet sitt...» 

Varetekt er særlig belastende for barn og unge innsatte, samt førstegangsinnsatte generelt.  I 

tillegg til belastningen for den som direkte rammes, er varetekten en belastning for familien til 

den fengslede.  

 Det er også avgjørende at det skilles klart mellom varetekt og soning av dom, alminnelig 

fengsel.  Varetektsfengsling er et etterforskningsmiddel.  Et like viktig prinsipp å sikre for 

rettstaten, er at enhver skal betraktes som uskyldig inntil det motsatte er bevist –in dubio pro 

reo, eller enhver tvil skal komme tiltalte til gode. Dette kalle gjerne uskyldspresumsjonen, og 

er nedfelt i EMK art. 6.2.  Disse og andre regler som aktualiseres i forbindelse med varetekt, 

kommer jeg tilbake til mer etter hvert, men kan kort nevne EMK art. 3 som fastsetter forbud 

mot nedverdigende behandling. Jf. mrl. §3 og Grl. §§ 94 og 92. 

De nevnte forholdene møter i varetektsfengslingen det motsatte hensynet, nemlig hensynet til 

øvrige borgeres rettsikkerheten og statens behov for oppklaring etter samfunnskontrakten.  

Dette gjør varetektsfengsling til et særlig viktig område for en god og grundig forholdsmes-

sighetsvurdering. 

 

 

 

                                                 
2
 Rundskriv fra fengselsstyret –FST -1997-6 

3
 Riksadvokatens rundskriv; RA-2011-274 

4
 Riksadvokatens rundskriv; RA-2006-4 
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3 Proporsjonalitetsprinsippets –materielle forankring. 

 

Har vi et grunnleggende prinsipp om å foreta en forholdsmessighetsvurdering i norsk straffer-

ett? 

Spørsmålet kan kanskje synes noe retorisk, men det er et faktum at i de nyere utgaver av Johs. 

Andenæs; Norsk straffeprosess 2009, Alminnelig strafferett opplag 2013 og Jo Hovs; Innfø-

ring i prosess I og II av 2009, ikke er oppsatt i stikkordsregistrene med søkeordene; propor-

sjonalitetsprinsippet og/eller forholdsmessighet. Derimot er prinsippet henvist til i Anne Rob-

berstad; sivilprosess 2.ug. 2013 og Ståle Eskeland; strafferett 4.utg. 1.opplag av 2015.  Dette 

er utgangspunktet for at jeg vil se nærmere på den rettslige forankringen av forholdsmessig-

hetsvurderingen i norsk strafferett.  Det er også et faktum at det ikke er positivert noe almin-

nelig forholdsmessighetsprinsipp i norsk rett. 

Forvaltningsretten.  Det er ikke tvilsomt at vi i norsk forvaltningsrett rett har et krav til for-

holdsmessighet i statens inngripen overfor den enkelte borger.  Det er etter hvert blitt en lang 

rekke med rettspraksis som underbygger at det er et ulovfestet prinsipp om forholdsmessighet 

i norsk rett.   

I forvaltningsretten er det et prinsipp at inngripen i den enkeltes handlefrihet og forvaltnings-

vedtaks følger for den enkelte, må være forholdsmessig.  Vurderingen av forholdsmessighet 

flagger ofte også under andre ord og utrykke som: rimelig, ubillig, etter forholdene, unødven-

dig eller nødvendig, forsvarlig, osv.   

I Rt. 1990 .875 Fusa-dommen som omhandlet hvorvidt det var forsvarlig å kutte på omfanget 

av hjemmehjelp og hjemmesykepleie for en sterkt funksjonshemmet kvinne, uttalte førstvote-

rende: «Vedtaket innebar en vesentlig reduksjon av de ytelser som Kari Austested tidligere 

hadde hatt, og det var åpenbart at det ikke tilfredsstilte hennes helt livsviktige behov for stell 

og pleie.  Et slikt vedtak kan etter mitt syn ikke forsvares…» 

En annen viktig dom som understreker at det kreves forholdsmessighet mellom mål og midler 

er; Rt.1973 s.460.  Dommen er et eksempel på anvendelsen av den delen av proporsjonalitets-

prinsippet som går ut på at forvaltningen ikke må benytte mer drastiske midler enn nødvendig 

for å oppfylle et legitimt formål
5
. 

I lov av 27/6 2008 nr. 71, plan og bygningsloven er det lovfestet et forholdsmessighetsprin-

sipp i §116b om sanksjoner overfor ulovligheter.  

Utlendingsretten.  Også utlendingsretten er et område der forholdsmessighetsvurderinger er 

fremholdt, og blitt prøvd i rettspraksis.  Her er det utlendingslovens §70 (utll.) som eksplisitt 

                                                 
5
 Forvaltningsrett. T.Eckhoff, E.Smith 9.utg 2010 side 389 
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gir uttrykk for en forholdsmessighetsvurdering.  I fotnotene til utll. §70 vises det til EMK 

art.8, som også i vårt tilfelle er relevant.  Den kommer jeg mer tilbake til i kap.3.    

I LB-2013-204765 og LB-2013-204717 blir forholdsmessighetsvurderingen etter utl. §70 

grundig prøvd.  Her ble både EØS-retten og EMK tatt med i vurderingen.  Saken ble senere 

prøvd i Høyesterett, Rt.2015-93.  Her ble avgjørelsene i Borgarting underkjent og opphevet.  

Det skrives i ingressen på lovdata: «I søksmål fra mor og datter kjente Høyesterett begge ved-

tak ugyldige og avsa fastsettelsesdom for at vedtakene var i strid med EMK art. 8. …. Høyes-

terett viste deretter til Grl. §102 og §104, og konstaterte at barnets interesser inngår som et 

tungtveiende element ved forholdsmessighetsvurderingen etter Grl. §102».   

Det er alminnelig antatt at den forholdsmessighetsvurderingen som gjelder for anvendelsen av 

EMK har sin legislative forankring i artiklene 8 til 11.  Det betyr ikke at proporsjonalitetsprin-

sippet er mindre relevant for andre artikler, eksempelvis art.5.  

Den nærmere tolking av EMK og konvensjonens dynamiske utforming og utvikling er det 

EMD som skal skjøte.  Det innbefatter de tolkningsprinsipper som gjelder, og deres innhold. 

Dermed er jeg kommet direkte opp et nivå når det gjelder forankringen av proporsjonalitets-

prinsippet i norsk rett.  De to absolutt mest betydningsfulle rettslige internasjonale forpliktel-

ser Norge har er EMK, jf. MRL. §3 og EØS avtalen, jf. Oda-avtalen art.3.2, jf. EØS-love §§ 1 

og 2, og protokoll 35 i EØS-traktaten.  Disse rettskildene har i utgangspunktet en semikonsti-

tusjonell (delmonistisk) forankring til norsk rett.  For Menneskerettighetene var tilknytningen 

fram til 2014 Grl. §110c og MRL §3.  I dag er Menneskerettighetene inntatt (konstitusjonali-

sert) i Grunnlovens kapittel E, og de viktigste av dem har fått egne paragrafer.  For denne 

oppgaven står Grl. §94 i særstilling.   

EØS.  For Norge får EØS samarbeidet i denne sammenheng den betydning at proporsjonali-

tetsprinsippet i EU-retten gjelder som norsk lov.  I EU-domstolen har proporsjonalitetsprin-

sippet fått status som grunnleggende prinsipp
6
. Ved siden av at prinsippet stiller krav om for-

holdsmessigheten av det inngripende vedtakets effekt overfor den det gjelder, og den hensikt 

myndigheten søker å oppnå, er proporsjonalitetsprinsippet også sentralt i vurderingen av om 

nasjonale myndigheter har etterlevd EU-retten (EØS-retten) lojalt
7
.  

Menneskerettigheter.  Mest grunnleggende innflytelse på norsk strafferett og straffeprosess i 

vår sammenheng har likevel EMK –Europarådets konvensjon av 1950 om beskyttelse av 

menneskerettighetene, FN-internasjonale konvensjon av 1966 om sivile og politiske rettighe-

ter (SP), og FN’s barnekonvensjon av 1989 (BK), jf. mrl.§2.  I dag
8
 er mange av forpliktelse-

                                                 
6
 Forvaltningsrett. T.Eckhoff, E.Smith 9.utg 2010 side 389. 

7
 EØS-rett. Seiersted, Arnesen, Rognstad, Kolstad. 3.utg. 2011 side 70. 

8
 Revideringen av Grunnloven ved grunnlovsjubileet 2014 
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ne fra disse konvensjoner ikke lenger bare semikonstitusjonelle
9
, de er innlemmet med eget 

kapitel i Grunnloven (kap. E –menneskerettigheter).   

Den positivering som har skjedd av Menneskerettighetene ved at flere av dem er tatt inn i 

Grunnloven ved revideringen i 2014, forsterker de forhold som for oppgaven er tema. I ut-

gangspunktet er nok endringen mer av formell art, men det vil være nærliggende å anta at 

denne synliggjøringen i Grunnloven vil øke statusen framover i tid.  Jeg drister meg til å anta 

at endringen vil være størst på lavere instanser, og bre seg videre utover i større deler av vårt 

lovverk.  De vil bli lettere å gripe til. For å understreke og belyse formål og hensikt med in-

korporeringen av de viktigste Menneskerettighetene i Grunnloven, siterer jeg fra Menneske-

rettighetsutvalgets rapport
10

 ; «I august 1988 foreslo Advokatforeningen i et brev til Justisde-

partementet at en del sentrale menneskerettighetskonvensjoner skulle inkorporeres i norsk rett 

gjennom et særskilt lovvedtak. Begrunnelsen var blant annet følgende: 

«Rettsregler til beskyttelse av menneskerettigheter står for de fleste - også for mange praktise-

rende advokater - som fjerne, generelle regler, uten klart og konkret definert innhold. De om-

tales med høytidelighet og ærefrykt, og mer som grunnleggende prinsipper enn som konkrete, 

detaljerte rettsregler den enkeltes standpunkt i en gitt sak kan forankres i. Menneskerettighe-

ter, og reglene til vern om disse, får lett et preg av naturrettslig tankegang og slik at de hører 

mer hjemme i rettsfilosofien enn i det praktiske rettsliv. 

En slik oppfatning bygger på manglende kjennskap til realitetene og motarbeider en viktig 

utvikling som er på gang i det internasjonale samfunn.».   

Det som framkommer her er det helt åpenbare; at Menneskerettighetene blir mer synlig og 

påaktet. Det er ønsket både av hensyn til individet, og at rettshåndhevelsen skal bli bedre, 

slike at klager og overprøvinger av FN’s Menneskerettighetskomite og EMD i framtid skal bli 

mindre nødvendig, jf. Grl.§2. 

For oppgavens vedkommende konkret, vil jeg særlig holde frem; Grl.§94, 1. ledd. 

Grl.§94, l. ledd sier; «ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte enn i lovbestem-

te tilfeller og på den måten som lovene foreskriver.  Frihetsberøvelsen må være nødvendig, og 

ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.» 

Grl.§94, 1.ledd er direkte avledet av EMK art. 5.1.a-c. og SP art. 9.1, med et tillegg om et 

forholdsmessighetskrav som i klarhet ikke står tilbake for det som kan utledes av EMK art.8 

til art.11, se nedenfor.   Når det gjelder innholdet av dette forholdsmessighetskravet sier forar-

beidene lite og ingen ting, men det kan vises til at Menneskerettsutvalget la til grunn at grunn-

                                                 
9
 MRL §3 –Menneskerettighetsloven. 

10
 Dok.nr.16 (2011 – 2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i grunnloven. Side 

32 
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lovfestingen «ikke på noe punkt» ville «endre dagens rettstilstand» ut over å løfte rettigheten 

inn i Grunnloven
11

, jf. Rt.2015.1142 avsnitt; 22. 

Det er slik at det er EMD som har hovedansvaret for å tolke og utvikle innholdet i Menneske-

rettighetene
12

 etter EMK.  Slik får rettspraksis fra EMD direkte innflytelse på gjeldende rett i 

Norge.  Imidlertid tilligger det Høyesterett å tolke Norges Grunnlov. Det vil si den nærmere 

betydningen i norsk rett av Grunnlovens kap.E og §94 

Med hensyn til FN-traktatene, jf. MRL §3 er det uttalelser fra FN’s Menneskerettighetskomite 

som gir særskilt veiledning ved tolkning.  

I strpl.§4 er det direkte henvist til de folkerettslige forpliktelser i straffeprosessen. 

På menneskerettighetsområdet er proporsjonalitet synlig både direkte i oppbyggingen av en 

rekke av bestemmelsene, og gjennom praksis fra EMD.  På rettighetsområ-

det(borgerrettigheter) og på menneskerettighetsområdet spesielt, er forholdsmessighetsvurde-

ringer et særlig viktig tolkningsprinsipp.  Et eksempel kan være EMK art.10. 2.  Selv om for-

holdsmessighet eller proporsjonalitet ikke er nevnt, handler hele art.10 om forholdsmessig 

ytringsfrihet.   

Der det i lovhjemler inneholder vilkår eller skjønnskrav for inngrep eller tiltak, vil det være 

hensiktsmessig å anvende et utrykk som preforetatte forholdsmessighetsvurderinger
13

, eller 

minimumsvilkår.  Relevant eksempel er her strpl. §171, og §172. 

For EMK art.8 til art.11 framkommer krav til forholdsmessighet som: «..i samsvar med lov og 

er nødvendig i et demokratisk samfunn..». Disse skal ha legislative grunner som er; 

«..hensynet til nasjonal sikkerhet, offentlig trygghet eller landets økonomiske velferd, for å 

forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres 

rettigheter eller friheter».  Det er i dette tilfelle begrepet nødvendig som peker på en for-

holdsmessighetsvurdering.  Jf. EMK art. 5.1.c som er den konkret interessante i vårt tilfelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Menneskerettsutvalget. Dokument 16 (2011-2012) side 117 
12

 Rettsstat og Menneskerettigheter, Jørgen Aall 2013 side 93 
13

 Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet –en balansegang.  Merete Havre side. 108 
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3.1 Proporsjonalitetsvurderingens nærmere normative innhold 

 

«Proporsjonalitetsprinsippets utbredelse i etterkrigstidens Europa, er av forfatterne Cohen-

Eliya og Porat satt inn i en historisk sammenheng, hvor det er skjedd et skifte fra en autori-

tetskultur til en legitimeringskultur.  Forfatterne uttaler: «Rather i represents a profound shift 

in constitusjonal law on a global lewel, …., as a shift from a cultur of authority to a culture of 

justification»»
14

.   

Med andre ord springer proporsjonalitetsprinsippet ut av en kultur som stiller krav til innhol-

det i myndigheters inngripen overfor individet.  Et paradigmeskifte fra en tidligere autoritets-

kultur.   

 

Proporsjonalitetsprinsippet fremstår i dag som en europeisk fellesstandard med bred oppslut-

ning
15

i ulike rettssystemer som struktureringsverktøy for de avveininger som må gjøres når 

staten må gripe inn i individets rettigheter. Det betyr at proporsjonalitetsprinsippet avkrever 

en struktur som synliggjør de grunner staten avveier beslutningen etter. 

Avveiing kan også kalles balansering, selv om det kan virke ulogisk å balansere ikke sam-

menlignbare verdier, som hensynene bak statlig plikt til strafferettsgjennomføring og indivi-

dets rett til frihet.  Det kan sammenlignes med å avgjøre om veien er lenger, enn den er tung?  

Det er imidlertid desto mer viktig å etablere eller fastsette de strukturer som rettsannvenderen 

skal avveie etter.  Disse må stå seg i tid og rom og forhold til den enkelte sak.  Man kan trekke 

en parallell til Sokrates’ krav til det som skulle sies, når han spør; er det nødvendig?, er det 

godt, slik at det vil yte det gode?, og er det sant? 

Imidlertid er ikke terminologien å etablere ikke dekkende for det som oppgaven forsøker å 

gjøre.  Det er mer snakk om å finne, eller å avklar hva forholdsmessighetsvurderingen for 

strafferettspleien innbefatter.   

 

Når det så kommer til forholdsmessighetsvurderingens normative innhold, er det som rettsteo-

rien
16

 fremholder som vurderingstemaene; 1. om middelet som vurderes anvendt er egnet, 2. 

om det er behov for det, og 3. om det er rimelig/nødvendig.  Med andre ord blir det snakk om 

fra en til flere vurderinger, alt etter den konkrete sakens realiteter.  Det blir/kan bli snakk om 

en: egnethetsvurdering, en nødvendighetsvurdering og en rimelighetsvurdering.  I tillegg må 

de individuelle hensyn ivaretas (nærmere om hva som inngår nedenfor), og det skal til sist 

gjøres en helhetlig forholdsmessighetsvurdering.  Dette kan sammenfattes til en mål-middel-

nødvendighets-vurdering. 

 

                                                 
14

 Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansegang.  Merete Havre, side 51 
15

 Ibid. s.48 
16

 Merete Havre; Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansegang. s.52 
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Underforstått det som ovenfor her er nevnt, må det stilles kravet om legitim forankring, og 

dette vil for vårt tilfelle være synonymt med de rettslige vilkårene etter strpl. 171-173.  For-

holdsmessighetsvurderingen skal være et struktureringsverktøy på veien mot subsumsjonen.  

Det skal bryte ned en større vurdering til flere mindre. Verktøyet vil ikke determinere løs-

ningen, men bidra til en konkretisering av avveiningen og dermed en legitimering av resulta-

tet.  Utgangspunktet er i de rettslige vilkårene etter strpl. §§171 til 173, jf. §184, 2.ledd.  Disse 

kan man se på som preforetatte forholdsmessighetsvurderinger, eller minimumsvilkårene. 

 

Som tidligere nevnt kommer det proporsjonalitetsprinsippet som i de siste 10-20 år har gjort 

seg gjeldende i norsk rett fra de store internasjonale rettsområdene som vi står under innflytel-

se av; EU/EØS retten og EMK/EMD i hovedsak.  Innholdet i den forholdsmessighetsvurde-

ringen som norsk rett praktiserer i forfatningsretten og forvaltningsretten, vil avvike noe fra 

den som vil gjelde innen strafferetten og rettshåndhevelsesretten, men det vil ikke være ve-

sensforskjellig.   

Det vi kjenner fra forvaltningsretten og forfatningsretten har en funksjon av en mål vs middel 

vurdering, mens det som skal skje strafferettspleien, er en avveiingsvurdering mellom to hen-

syn
17

.  Det blir her ikke snakk om en ekskludering av det ene hensynet, men en balansering 

begrunnet med utgangspunkt i begge hensynene; enkeltindividets rettigheter og samfunnets 

behov.   

 

Et særlig nærliggende eksempel på en forholdsmessighetsavveining som her er omtalt, er den 

dagsaktuelle saken der 22.juli terroristen saksøker den norske stat for umenneskelig behand-

ling i forbindelse med sin soning i isolasjon for sitt terrorangrep mot det norske folk og den 

norske stat.  Det er her spørsmål om hvilke inngrep i individets frihet som kan gjøres for å 

oppnå den nødvendige sikkerhet for personalet, andre innsatte, besøkende og for samfunnet 

generelt.  I dette tilfelle vil også den generelle rettsopptaning hos borgerne være relevant, spe-

sielt de direkte berørte, vurdert opp mot de ugjerninger som er gjort og samfunnets behov for 

trygghet.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Tor Inge Harbo; Forholdsmessighet i kontekst. Lov & Rett 2015, s.513-535 
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4 Materielle krav til Varetekt.  

 

Grl. §94 utrykker et grunnleggende legalitetsprinsipp, og et like grunnleggende krav til for-

holdsmessighet og nødvendighet ved frihetsberøvelse, sammen med EMK art.5. EMK art.5 

utrykker det slik; «No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in 

accordance with a procedure prescribed by law:…», jf. mrl. §3 

 

Øst-Finnmark tingrett
18

 uttrykker reglene for varetekt på følgende måte: «Det følger av straf-

feprosessloven § 184 annet ledd at fengsling kan besluttes dersom vilkårene etter straffepro-

sessloven § 171, § 172 eller § 173 annet ledd er til stede og formålet ikke kan oppnås ved til-

tak etter straffeprosessloven § 188. All den tid varetektsfengsling er et straffeprosessuelt 

tvangsmiddel, må i tillegg fengslingen være tilstrekkelig begrunnet og dessuten ikke være et 

uforholdsmessig inngrep, jf. straffeprosessloven § 170a. Dersom vilkårene for fengsling er 

oppfylt, skal retten sette en fengslingsfrist som er så kort som mulig og som dessuten ikke må 

overstige 4 uker, jf. straffeprosessloven § 185 første ledd». 

….. 

 

4.1 Varetekt etter straffeprosessloven –materielt. 

 

Straffeprosesslovens fjerde del om tvangsmidler, kapittel 14, åpner for varetektsfengsling som 

et etterforskingsmiddel.  Varetektsfengsling kalles og ofte fortsatt fengsling.  Det er noe mer 

presist, da det understreker det faktum at det regelmessig har skjedd en pågripelse med en 

kortsiktig politiarrest hjemlet i strpl. §183.  De nærmere frister og prosessuelle regler her, går 

jeg ikke inn på. 

Det primære rettsgrunnlaget for varetekt som nevnt strpl.§184, 2.ledd, jf. sitatet fra Øst-

Finnmark tingrett.  Det er her viktig å legge merke til at det i 2.setning er fastsatt en prefo-

retatt forholdsmessighets regel; «Personer under 18år skal ikke fengsles om det ikke er tving-

ende nødvendig.»  Fengslingssurrogater etter §§ 181 og 188 er spesielt aktuelle. 

Prosessuelle vilkår faller utenfor oppgaven. 

 

Dette betyr etter §171, 1.ledd
19

 at den som med konkrete grunn, overveiende sannsynlig 

(skjellig grunn) mistenkes for å ha utført handlinger som kan medføre straff over 6mnd kan 

fengsles dersom det enten; 1: foreligger objektive momenter (grunn) som tilsier at det er 

grunn til å frykte at han vil unndra seg forfølging eller fullbyrding av straff.  Jf. Rt.1993.1302 

                                                 
18

 TOSFI-2013-110330 
19

 H.K.Bjerke og E.Keiserud.  Straffeprosessloven.  3.utg.  s.139-145. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7184
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7184
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7171
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7171
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7172
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7173
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7188
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7170a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7185
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Eller 2: at nærliggende reelle momenter tilsier at det er fare for bevisforspillelse som konkre-

tiseres. 

Eller 3: at det i sterk grad er sannsynlig at han begår nye straffbare handlinger med straffer-

amme over 6mnd. 

Eller 4: at den det gjelder selv ønsker det, og det er gode grunner for det.  (Dette punktet er mindre 

relevant for oppgaven, og utdypes ikke ut over dette. Det må heller ikke forveksles med ett av de fire som omta-

les senere i oppgaven.  Det 4. grunnlaget senere i oppgaven vil være rettshåndhevelsesarrest etter §172.) 

 

Strpl.§171, 2.ledd hjemler varetekt for den som det er reist sak mot om tvungent psykisk hel-

severn etter straffeloven av 2005 (strl.) §62, eller tvungen omsorg etter strl.§63.  Det gjelder 

også om det er sannsynlig at slik sak vil bli reist.  Det forutsettes de samme vilkår som etter 

§171, 1.ledd. 

Dette medfører at de vurderinger som skal gjøres etter strpl.§171, 2.ledd er sammenfallende 

med §171, 1.ledd med hensyn til nødvendighet og forholdsmessighets, slik at videre i oppga-

ven vil jeg forholde meg til 1.ledd. 

 

Videre kan varetektfengslig skje etter §172, dersom; det foreligger tilståelse eller noe som i 

særlig grad styrker mistanken, vedrørende både skyld og handling, om at vedkommende har 

begått en handling som kan straffes med fengsel i 10 år eller mer, eller overtredelse av straffe-

loven (strl.) §272 eller §274.  Dette gjelder selv om vilkårene etter §171 ikke er oppfylt.  Mis-

tanken skal være sterk, men dog rom for tvil
20

. Det vil si sterkere mistanke enn etter §171.  

Det skal vektlegges om det er egnet til å støte allmenhetens rettsfølelse, eller skape frykt om 

den mistenkte er på frifot.  Varetektsfengsling etter strpl. §172 kalles ofte rettshånhevelsesar-

rest. 

 

Strpl. §173, 2. ledd hjemler også varetekt for mistenkte som ikke har fast bopel i riket, og det 

er grunn til å frykte at han ved flukt til utlandet vil unndra seg forfølging eller fullbyrding av 

straff.  Her er beviskravet mindre, men det skal grunngis ut fra objektive momenter. 

For sammenhengen og helhetens skyld tas med at det er muligheter for fortsatt varetekt etter 

avsagt dom på ubetinget fengsel etter strpl. §187, 1.ledd.  Det kan ikke bare bygges videre på 

det fengslingsgrunnlaget som gjaldt fram til hovedforhandlingen, men er betinget av en kon-

kret vurdering, jf.Rt.1999.2001.  Fengslig kan også skje om det er reist sak om tvungen psy-

kisk helsevern eller tvungen omsorg, jf. §171, 2.ledd, atter jf. § 184, 2.ledd. 

 

Strpl. §181 og 188.  Påtalemakta plikter å velg minste inngreps alternativ etter strpl.§181, jf. 

påtaleinnstr. §9-4.  Mer riktig; minst inngripende virkemiddel ut fra tilgjengelige alternativer.  

De omtales gjerne som fengslingssurrogater, og det er en forutsetning at de oppfyller hensik-

                                                 
20

 H.K.Bjerke og E.Keiserud.  Straffeprosessloven.  3.utg.  s. 
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ten og er tilstrekkelig betryggende for påtalemakta, eller befolkningen ellers.  Disse hjemlene 

er både et utrykk for det fakultative ved varetektsfengsling, og for det grunnleggende kravet 

til forholdsmessighetsvurderinger.  Jeg kommer nærmere tilbake til disse etter at jeg har vært 

gjennom hva rettspraksis krever av de konkrete vurderingene i kap.5. 

 

Strpl. 170a sier at: «et tvangsmiddel bare kan brukes når det er tilstrekkelig grunn til det.  

Tvangsmiddelet kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene eller vil være et ufor-

holdsmessig inngrep».  Jf. det som over er sakt også om §§181 og 188. 

Bestemmelsen var ny i 1999, men var ikke ment å endre gjeldende rett. Kravet om en for-

holdsmessighetsvurdering var nevnt i §§157, 174, 184 og 240, og var antatt å gjelde for an-

vendelse av tvangsmidler generelt
21

.  Selv om noen av paragrafene ble opphevet gjelder der-

for rettsgrunnlagene fra den gang fortsatt. 

Det som er relevant å ta hensyn til er: «sakens art og forholdene ellers».  Det betyr folkelig 

sagt at de meste er relevant, være seg om det gjelder saken, den mistenkte eller andre som er 

berørt
22

.  Med andre ord er individuelle hensyn i kjernen av forholdsmessighetsvurderingen.   

Det er hensynet til sakens oppklaring, som skal veies mot hensynet til mistenktes forhold un-

der etterforskning av saken.  Det er altså ikke handlingens grovhet som er avgjørende, selv 

om det etter strpl.§172 er et viktig moment i vurderingen. Det skal ikke være en regelbundet 

sammenheng mellom handlingens grovhet og varetektsfengsling.  Jf. EMK art. 6.2 -

uskyldspresumpsjonen og SP art. 9.3. 2.setning: «det skal ikke være den alminnelige regel at 

personer som avventer rettergang skal holdes i fengsel, men løslatelsen kan gjøres beting-

et…».  Det blir en klar avveiingsvurdering mellom individhensyn og straffeprosessuelle hen-

syn, en forholdsmessighetsvurdering.  Relevante hensyn vil blant annet være: sykdom, ar-

beidssituasjon, omsorgsansvar, gjeldssituasjon, avbrudd av utdannelse og forholdene ved fri-

hetsberøvelsen
23

.  Særlig viktig er hensynet til ung alder, jf. riksadvokatens rundskriv av 

18.mars 1976, strpl. §183, 2.ledd og BK art. 3 og 9.  Med andre ord er både hensynet til mis-

tenkte og 3.person relevant, jf. EMK art.8 

 

Oppsummering så langt etter straffeprosessloven.  De fengslingsgrunner som følger av strpl. 

§171, 1, 2, 3,  §172 og §173, 2.ledd, speiler alle et grunnleggende proporsjonalitetsprinsipp 

ved at det stilles krav til graden av bevisstyrke, unndragelsesfare og gjentakelse for de grunner 

man bygger på.  Det samme kan sies om de grunnleggende fengslingsbegrensinger som gjel-

der for barn etter strpl. §183, 2. og 3. ledd, §184, 2.ledd og §174.   

Vi ser her at det er snakk om en mål-middel vurdering, og de faller inn under det tidligere 

nevnte begrepet; preforetatte forholdsmessighetsvurderinger. 

                                                 
21

 Otprp. 64 1998 – 99. s.128 
22

 H.K.Bjerke og E.Keiserud.  Straffeprosessloven.  3.utg.  s.636 
23

 Ibid. 
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Så tilkommer den generelt pålagte forholdsmessighetsvurderingen etter strpl. §170a som gjel-

der for all bruk av tvangsmidler etter strpl.   

§170a framstår eksplisitt som todelt, der første punktum peker hen på en nødvendighetsvurde-

ring, mens andre punktum er mer generelt utformet og avkrever en forholdsmessighetsvurde-

ring. 

I forhold til nødvendighetsvurderingen understrekes det i forarbeidene 
24

 at ingen tvangsmid-

ler er obligatoriske, jf. strpl.§157, 1.ledd.  De kan benyttes om de er hjemlet og ikke ufor-

holdsmessige. 

 

 

 

4.2 Relevante forpliktelser etter folkeretten.   

 

Igjen er det de materielle kravene som er hovedtema, og formelle og prosessuelle, er kun med 

i den grad de trengs for helheten.  De aktuelle regler etter folkeretten er; EMK art.5, art.6, og 

art.3 og SP art.9. 

 

For å belyse hva som er gjeldende rett, siterer jeg fra Rt.2005.833
25

: «Det følger av disse at 

ved anvendelse av reglene i EMK skal norske domstoler foreta en selvstendig tolking av kon-

vensjonen. Herunder skal de benytte samme metode som EMD. Norske domstoler må således 

forholde seg til konvensjonsteksten, alminnelige formålsbetraktninger og EMDs avgjørelser. 

Det er likevel i første rekke EMD som skal utvikle konvensjonen…» 

 

Særlig relevant er; EMK art. 5.1;  Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet.  Ingen må 

bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar med en framgangsmåte forskrevet 

ved lov: 

litra c:  lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å stille ham for den kompeten-

te rettslige myndighet på grunn av rimelig mistanke om at han har begått en straffbar hand-

ling, eller når det er rimelig grunn til å anse dette nødvendig for å hindre ham i å begå en 

straffbar handling eller å flykte etter å ha gjort det.  

Litra a og b kommer til anvendelse om det gjelder fengsling etter dom i førsteinstans. 

 

Som det fremgår av litra c er vilkårene rimelig mistanke om at han har begått en etter loven 

beskrevet straffbar handling, eller å hindre ham i å begå en sådan.  Det skal også være nød-

                                                 
24

 Otprp. 64 1998 – 99. 
25

 Oslo Tingrett,   15-107496TVt-OTtR/02 
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vendig. Varetekten må også være adekvat for det grunnleggende formålet, som er å få han 

framstilt for retten, eller å hindre en forbrytelse. 

 

Tilnærmingen til problemstillingen er etter EMK noe annerledes rettsteknisk der det ikke lis-

tes opp uttømmende hva som det skal tas hensyn til.  Det er imidlertid slik at det er EMD som 

avgjør de nærmere vilkår, og EMD godtar de fire fengslingsgrunner som er nevnt i strpl. 

§184, 2.ledd
26

.  

I Khordorkovskiydommen
27

 heter det: «The Convention case-law has developed four basic 

acceptable reasons for refusing bail (or any other maesure of restraint not related to depriva-

tion of liberty): the risk that the accused will fail to apper for trail»
28

.  De er alle relevante for 

å få gjennomført et eventuelt straffeansvar mot den mistenkte.   

Det er vurderingen av skjønnsmarginene som er sentral, men noe annerledes etter art.5.1.c. 

Også etter EMK er det vurderingen av mistankens styrke og nødvendighetsvurderingen som 

er avgjørende.  Det gjelder de samme grunnvilkårene; straffbar handling og rimelig mistanke.  

Videre må det være en ulovlig handling etter legalitetsprinsippet, jf. strpl. §§171 – 173, og det 

må være nødvendig, «reasonably concidered necessary».  Her er det forholdsmessighetsvurde-

ringen som rettslig standard som kommer i forgrunnen.   

 

Som gjennomgåelsen over viser, er reglene etter EMK art.5 også kan regler, ofte kaldt fakul-

tativ mulighet for varetekt.  Det er snakk om nødvendighets- og rimelighetsvurderinger.  

EMD bruker samlebegrepet «sufficient»
29

 som samlerbegrep.  Det skal konkret begrunnes for 

at fengslingen ikke skal kunne bedømmes som vilkårlig, arbirtrary. EMD har uttalt ; 

«Futhermore, in the sub-paragraph (c) of artikle 5.1, the reasoning of the desicion ordering 

detention is a relevant factor in determening whether a person’s detention must be arbitrary
30

. 

Som grunnlag for denne begrunnelsesplikten/nødvendighetsvurderingen (Vilkårlighetsstan-

darden –M.Havre) viser EMD både til art. 5.1 litra c og art. 5.3.  Det påpekes og at art.5 utgjør 

en helhet, og må leses i sammenheng.  Dette utrykkes klart og tydelig i Khodorkovskiydom-

men: «That being said, the Court noten that the applicant’s complaint under Article 5 §1(c) is 

mostly concerned with the existence of a lawful basis for detention within criminl proceeding, 

wheras Article 5 §3 deals wiht the possible justification for such detention.  The Cort deems is 

more appropriate to deal with this complaint under Article 5 §3 of the Convention.» 

Med andre ord må man når vilkårene etter art.5.1, c er tolket, gå videre til art.5.3.  Dette betyr 

for oppgavens tema; retten til hoveforhandling innen rimelig tid, eller løslatelse under saks-

                                                 
26

 Merete Havre; Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansegang. s.33 
27

 Khordorkovskiy vs Russia 2011 para 185 med videre henvisninger.  Jf. Merete Havre s.24 
28

 Ibid 
29

 Merete Havre; Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansegang. s.34 
30

 Mooren vs Germany GC (2009) para 79 1.setning. Jf. Merete Havre s.35 
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forberedelsen. Løslatelsen kan så gjøres betinget, (jf. strpl.§§ 181 og 188).   For at det ikke 

skal skje, må statens grunner være konkretisert og forholdsmessig.  Med andre ord; strengt 

nødvendige. 

 

4.3 Straffeprosessloven vs EMK 

 

4.3.1 Generelle og spesielle nødvendighetsbegrensninger. 

De generelle nødvedighetbegrensninger for varetektsfengslig er like for straffeprosessloven 

og EMK.  De er kravet om at det skal være begått en straffbar handling etter loven, og at det 

skal foreligge rimelig mistanke.  Mistanken skal være sannsynliggjort på objektivt grunnlag.  

Dette understrekes også i Euprparådets
31

anbefaling: «Custody pending trailmay be ordered 

only if there is reasonable suspicieon that the person concerned has committed the alleged 

offence, and if there are substential reasons for believing that one or more of the following 

grouns exist: -danger og his absconding, -danger of his interfearing of justice, -danger of his 

commiting a seriouse offence». 

 

Straffeprosesslovens spesielle strafferammevilkår er ikke med i EMK.  Dette ansporer en mer 

konkret nødvendighetsvurdering i den aktuelle sak. 

§173, 2.ledd må nærmest betraktes som et unntak, det det hverken er krav til alvorlighet, eller 

til graden av mistanke.  Dog må den brukes i lys av en forholdsmessighetsvurdering et-

ter§170a. 

 

4.3.1 Oppsummering av materielle krav. 

Den mindre konkrete nødvendighetsvurderingen som EMK krever, åpner for en mer dyna-

misk rettslig standard, som gjør at nødvendigheten i betraktning av formålet kommer i spill.  

Dette vil etter min mening åpne for at varetektsfengsling kan bli mere i samsvar med den al-

minnelige rettsoppfatning etter som samfunnsforholdene endre seg.   

Mot dette kan det kanskje hevdes at strafferammevilkårene etter straffeprosessloven sikrer 

mot at det skjer en sosial differensiering av varetektsfengslingen.  Strafferamme kravet er i 

utgangspunktet et objektivt kriterium som speiler den straffverdighet lovgiver mener forelig-

ger. 

Denne mer skjønnsmessige lovgivingsmetoden i EMK vil derimot kunne stå seg bedre mot 

nye kriminelle aktiviteter, som ikke henvisingen til strafferammer vil kunne.  Jf. 

Rt.20B2.1211 bloggerdommen.  Her var spørsmålet om handlingen var en straffbar handling, 

og var den ikke det, kunne fengsling etter strpl. §171 heller ikke skje. 

                                                 
31
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Som understreket over, skal det etter strpl. foretas en avsluttende forholdsmessighetsvurdering 

etter strpl. §170a i tillegg til minimumsvilkårene etter §§ 171, og 172. 

 

Skyldkravet i form av graden av mistanke er ikke kommet til uttrykk på samme måte etter 

strpl. og EMK.  Det samme kan sies om de spesielle nødvendighetsbegrensinger, minimums-

vilkårene, da EMK ikke nevner (positiverer)alminnelig rettsoppfatning, rettshåndhevelsesar-

rest, jf. strpl.§172.   

Hvordan og om disse forskjellene kommer til utrykk i praksis, er det som er temaet i kapitlene 

nedenfor der jeg skal se på EMD’s prøvinger av lovlighetskontroll ved varetektsfengslinger 

mot prøvinger gjort av HR’s ankeutvalget og lagmannsretten.   

 

5 Rettspraksis 

 

Hva er det som prøves, eller er vurderingstemaene når man skal finne ut om det kan gripes inn 

med varetekt overfor mistenkte?  Hva vektlegges i norsk rett, og hva vektlegges av EMD.  

Hva gjør varetekten nødvendig, og hva gjør den forholdsmessig i den avsluttende helhetsvur-

deringen? 

 

Jeg vil følge straffeprosesslovens struktur, og fortløpende sammenligne ankeutvalgets og 

domstolens grunngivinger for kjennelser og dommer med tilsvarende temaer fra EMD.   

 

 

5.1 Frykt for unndragelse etter strpl. §171, 1.ledd nr.1 

 

Det relevante risikomomentet er frykten for at mistenkte vil unndra seg prosessen som helhet, 

både straffeforfølgning og eventuell fullbyrdelse.  I Khordorkovskiydommen uttaler EMD at 

det er relevant å ta med i vurderingen «the risk that the accused will fail to appear for trial»
32

. 

Det kan anlegges tre ulike perspektiv for å vurdere risikoen for å unndra seg straffeforfølging-

en; viljeperspektivet, evneperspektivet og omkostningsperspektivet
33

. 

 

5.1.1 Viljesperspektivet. 

 

I forarbeidene til straffeprosessloven uttaler Varetektsutvalget
34

; «Etter gjeldende rett kreves 

det ikke at den mistenkte har tatt positive skritt for å forsøke flukt. Det er nok at det foreligger 

                                                 
32

 Khordorkovskiy vs Russia (2011), para 184. 
33
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34
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en konkret begrunnet fare for flukt. Om en slik fare foreligger vil bl.a. avhenge av hvor alvor-

lig siktelsen er, mistenktes forhold til arbeide og familie og andre forhold som binder ham til 

hjemstedet, praktisk mulighet for flukt og hans forhold under tidligere straffeforfølgning. Det 

avgjørende er om retten etter en slik vurdering antar at det er grunn til å frykte for at han vil 

unndra seg forfølgning eller fullbyrding. At vedkommende er vanskelig å få tak i f.eks. fordi 

han ikke har noen fast bopel, kan ikke i seg selv regnes som flukt». 

Det som kan utledes av dette er at de relevante hensynene omfatter en rekke forhold og de 

nevnte forhold er ikke uttømmende.  Sakens alvor inngår som et objektivt element, men de 

andre forhold er av individuell karakter, eller spesielt relatert til den konkrete saken.  Det er 

omstendighetene og forholdet rundt mistenkte som er viktige.    

Vilje perspektivet reiser spørsmål omkring mistenktes moral.  Jf. Isayev v Russia (2009); «In 

this context the Court observes that the danger of absconding must be assessed with reference 

to a number of other relevant factors. In particular, regard must be had to the character of the 

person involved, his morals, his assets, etc.
35

».   

Det moralsk grunnlag for en hypotetisk beslutning kan være en skjønnsmessig og søkt vurde-

ring av mistenkte, så den må forankres konkret til tidligere utførte handlinger og i forhold som 

faller under evneperspektivet og omkostningsperspektivet;
36

 «In the present case the national 

courts also relied on other circumstances, including the fact that the applicant had fled the 

crime scene and had attempted to hide the crime weapon. While the Court doubts whether 

those circumstances, taken on their own, could have justified the domestic courts' finding 

about the necessity of the applicant's continued detention, it is satisfied that the totality of 

those factors combined with other relevant grounds could have provided the domestic courts 

with an understanding of the pattern of the applicant's behaviour and the persistence of a risk 

of his absconding.»   

Her ser vi at det er snakk om en fortsatt varetektfengsling, som krever skjerpede vilkår etter-

som det er gått noe tid, men der et helhetlig mønster av tidligere adferd, ansees av EMD som 

tilstrekkelig konkretisering for nødvendigheten av fortsatt fengsling.  Det mest håndgripelige 

man kan tenke seg her må våre om mistenkte tidligere har unndratt seg straffeforfølgning.  

Har han tidligere sonet og eventuelt holdt/missligholdt permisjoner., forsøkt eller planlagt 

rømminger, eller skjult bevismateriale.  

Dette må suppleres med forhold rundt mistenktes livssituasjon som; familie, jobb, bosted, etc. 

Det er også i norsk rettspraksis antatt relevant å vektlegge generell troverdighet, jf. Rt.2004 

s.145.  Lagmannsretten vektlegging av siktedes generelle troverdighet ble anket som feil lov-

anvendelse, men HR fant at generell troverdighet var relevant ved anvendelsen av strpl. §171 
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nr.1.  Den konkrete foranledningen var lite troverdige forklaringer under etterforskningen
37

.   

EMD ser også hen til tidligere dommefellelser som relevant i vurderingen; «Moreover, the 

applicant had already been convicted in the past,..»
38

.  

I Rt.2001.972 uttalte ankeutvalget: «når siktede er uten arbeid og fast bopel, kan…sammen 

med andre omstendigheter som for eksempel at siktede tidligere har unndratt seg forfølgning 

eller har tilknytning til andre land…medføre at unndragelse må anses sannsynlig».  

Tidligere fluktforsøk er av EMD anført som relevant for fengsling jf. Isayev v. Russia
39

. 

 

Mot vurderingen av mistenktes generelle troverdighet grunnet i forklaringer og samarbeid, 

kan det hevdes at dette kan være i strid med mistenktes rett til ikke å bidra til egen domfellel-

se, selvinkriminering, jf. Strpl. §232 og SP art.14 nr.3,g.  Motsatt kan/bør konstruktiv adferd 

og samarbeidsvilje komme ham til gode.  Dette var framme i Rt.2007 s.629 der forsvarer be-

merket i støtteskriv at «Herunder har man ikke vurdert at han ble i Norge under behandlingen 

av en tidligere siktelse mot seg».  Imidlertid er det vanskelig å finne andre eksempler fra 

norsk rettspraksis for at positive forhold eller erfaringen med mistenkte/siktede er kommet 

vedkommende til gode
40

.  

Det nærmeste jeg har kommet etter søk i norsk rettspraksis, er positive adferdsrefleksjoner 

vedrørende prøveløslatelse av soningsfanger i Nokassaken, jf. Rt.2014.934 –prøveløslatelse 

av Nokas-dømt, der konkret tillitsvekkende adferd talte for prøveløslatelse. 

EMD har derimot konstater krenkelse av EMK på det grunnlag at relevant fengslingsgrunnlag 

manglet fordi det ikke var tatt hensyn til at permisjoner i frihet var gjennomført uten at ved-

kommende hadde flyktet
41

. 

Har man vist vilje til å gjøre opp for seg, taler det imot varetektsfengsling. 

 

Oppsummeringsvis synes det som om det i lys av viljesperspektivet er lite konflikt mellom 

norsk rett og EMD.  Det kan imidlertid synes som om erfaring fra fortid som taler til mistenk-

tes(eventuelt og siktedes) fordel, ikke er framholdt i særlig grad i vurderingen rundt varetekts-

fengsling ved norske domstoler.  Det er med andre ord det som taler imot løslatelse, eller for 

varetekt som er på dagsorden.  Om dette taler for at presumsjonen om løslatelse da er lagt til 

grunn, er det ikke grunnlag for å si noe om når det ikke er poengtert.   

Et annet forhold kan være at de grunngivinger som gis for varetektkjennelser, ikke har vært 

særlig omfattende med hensyn til momenter. Jf. Varetektsutvalget
42

: «Det har i praksis vært 
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stilt små krav til begrunnelse for hvorfor fengslingsvilkårene finnes å være oppfylt. Grunnen 

til at dette har vært godtatt er den store arbeidsbyrden særlig Oslo forhørsrett har, jfr. Bjerke, 

Fengsling, s. 48».    

 

5.1.2  Evneperspektivet 

 

Fra Varetektsutvalget
43

heter det blant annet at det skal tas hensyn til; «mistenktes forhold til 

arbeide og familie og andre forhold som binder ham til hjemstedet, praktisk mulighet for 

flukt..».  Problemstillingen er om det er noen realitet i mistenktes antatte mulighet til flukt.  I 

begrepet mulighet til flukt må det ses hen til hvilke muligheter vedkommende har til å livber-

ge og oppholde seg i et potensielt annet land, eventuelt holde seg skjult innenlands.  Det er 

uttalt av Varetektutvalget at det også er antatt at faren for flukt også gjelder innenlands. Det 

må altså påpekes konkrete holdepunkter, grunn til å frykte jf. Strpl. §171 nr.1, for at det er 

nærliggende fare for flukt.  Det samme gjelder det motsatte.  Det tilligger påtalemyndigheten 

som et grunnleggende prinsipp, og god påtaleskikk, også å finne de momenter som taler til 

mistenktes fordel, jf. Strpl. §226, 3.ledd.  Det er grunnleggende for å ivareta rettsikkerheten 

for den mistenkte, og unngå unødige fengslinger med påfølgende skadevirkninger for den det 

gjelder og dennes nærmeste. 

I LB-2007-74549 beskriver lagmannsretten mistenktes evne til flukt slik; «Han har et sterkt 

motiv for å unndra seg. Han opplyser at han frykter for sitt liv i hjemlandet, der han også kan 

idømmes en betydelig straff, inntil 40 års fengsel Han har en bror bosatt i et tredjeland, noe 

som letter fluktmulighetene. Lagmannsretten kan ikke se annet enn at disse forhold er objek-

tive momenter som til sammen gjør at unndragelse er sannsynlig». 

I Rt.2002 s.46 –Hells-Angeles saken ble det lagt til grunn at siktede hadde faktiske muligheter 

til flukt ved sin tilknytning til en internasjonal organisasjon, og kriminaliteten var tilknyttet 

denne.  Dette overveide det faktiske forhold at han hadde norsk statsborgerskap, familie og 

arbeid. 

I Rt.2000 s.1973 Tailanddommen ble det grunngitt slik av lagmannsretten: «…har funnet det 

sannsynlig at det er en reell fare for at siktede vil reise fra Norge dersom hun blir løslatt. Det 

er vist til at hun har holdt god kontakt med sin familie i Thailand, at hun har støttet familien 

økonomisk, at hun jevnlig har besøkt landet, og at hun i en periode har anbrakt en til dels be-

tydelig formue i thailandsk bank. Det er ikke kjent at hun har annen familie i Norge enn en 

niese». 

EMD uttrykker i flere saker
44

: «at det blant annet må sees hen til : «his assets, his links with 

the state in witch he is being prosecuted and his international contacts»».  EMD understreker 
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også det forhold at det ikke kan varetektsfengsles ut fra en ensidig vurdering av handlingens 

alvorlighet, men at det må konkretiseres en fluktrisiko ut fra konkrete holdepunkter.   

I W. v. Switzerland er det sagt slik
45

: «The Court points out that the danger of absconding 

cannot be gaugedsolely on the basis of the severity of the possible sentence; it must beas-

sessed with reference to a number of other relevant factors which mayeither confirm the exis-

tence of a danger of absconding…. that it cannot justify pre-trial detention….In this context 

regard must be had in particularto the character of the person involved, his morals, his assets, 

his linkswith the State in which he is being prosecuted and his international contacts… . There 

were certain indications that he still had considerablefunds at his disposal outside his own 

country and possessed several differentpassports. As a solitary man who had no need of con-

tacts, he wouldhave had no difficulty in living in concealment outside Switzerland».  

Denne saken må ses på som en utførlig begrunnet varetektsfengsling, som peker på en rekke 

argumenter for varetekt grunnet fluktrisiko.  Konklusjonen var at EMK art.5-3 ikke var kren-

ket trass en varetekt forut for hovedforhandling på 4 år og 3 dager.  Dommen ble avsagt under 

dissens. 

 

Som nevnt er det både viktig og tilligger påtalemakta en plikt, å finne det som taler til mis-

tenktes fordel, mot at han vil flykte.  Det hevdes, og er underbygd av undesøkelser
46

at det er 

sosiale skjevheter med hensyn til hvem som havner i varetekt, som det er vanskelig å finne 

rasjonelle argumenter for, men det er et faktum at det varetektsfengsles mange nederst på den 

sosiale rangstigen.  Det er vel ikke usannsynlig at gjengangere i vinningskriminalitet og nar-

kotikakriminalitet er ofte representert.  De resurssterkes kriminalitet er gjerne vanskeligere å 

avsløre. 

I relasjon til unndragelse og evneperspektivet kan man spørre seg om det øker evnen (for så 

vidt og viljen) til unndragelse at man er uten fast bopel, har rusproblemer, er uten sosialt nett-

verk, arbeidsløs, eller er asylsøker/flyktning?  Taler det ikke like mye for det motsatte?  Per-

soner med disse stigmaene forekommer relativt ofte i varetekt.  Kan det skyldes problemfor-

muleringene som stilles når varetekt vurderes?  Burde ikke mennesker med de nevnte sosiale 

stigmaer ha relativt liten evne til flukt/unndragelse i vårt elektroniske velferdssamfunn?  Av-

hengigheten av sosiale ytelser, alle elektroniske spor vi legger igjen, den økonomiske belast-

ningen som ligger i å reise og utenlandsopphold, og eventuelt frykt for opprinnelsesland. 

I Merete Havres doktoravhandling om varetekt hevder hun at det er svært få vurderinger om 

varetekt som ser på evneperspektivet i norsk rettspraksis sammenlignet med EMD. 
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I Idalvodommen
47

hadde de nasjonale myndighetene vektlagt evnen tiltalte hadde til flukt ved 

boliger og penger utenlands,  men totalt utelatt, «consistently failed to consider», å vektlegge 

at han hadde et permanent bosted i Moskva med stabile familieforhold, og at han ikke hadde 

unndratt seg rettslig forfølging, i tillegg til at statens etterforskning av saken hadde vært sen-

drektig.  EMD erklærte varetektsfengslingen, (pre-trial detention), for brudd med art.5.3 

(dommens punkt 4.) 

 

5.1.3 Kost-nytte perspektivet. 

 

Dette leder til ytterligere en betraktningsvinkel for hvorvidt det foreligger unndragelsesrisiko; 

nemlig kost-nytteperspektivet.  Hva er vinninga, og hva er spinninga(innsatsen/kostnaden).  

For å komme nærmest mulig en realistisk vurdering av den forholdsmessige risikoen for sta-

ten ved å la mistenkte beholde sine grunnleggende rettigheter, må man rett og slett prøve å 

sette seg inn i realitetsvurderingen sett fra mistenktes(eventuelt siktedes) side. Dette perspek-

tivet vil særlig være viktig om man ikke finner holdepunkter som presumerer stor vilje eller 

evne til unndragelse av rettsforfølging. Spørsmålet blir: hva kan vinnes og hva er det som 

risikeres?  Her må flere faktiske forhold settes sammen.  Fokusets utgangspunkt kan være 

enten dom på straff i form av frihetsberøvelse om bevissituasjonen er sterk, eller frifinnelse i 

motsatt fall. 

Kost-nytte perspektivet eller omkostningsperspektivet, sammen med viljesperspektivet har det 

gunstige ved seg at det søkes argumenter i objektive forhold utenfor mistenktes etnisitet og 

sosiale situasjon som sådan. 

 

Et annet tilgrunnliggende utgangspunktet er at vi lever i en rettsstat og det er allmenn kunn-

skap at straff gjennomføres under humane vilkår, der lengden på soningen kan karakteriseres 

som relativt kort og det som kan tale til siktedes fordel skal tas hensyn til, jf. Strpl. §226, 

3.ledd.  Det betyr at flukt og fluktforsøk bærer i seg risiko for økt straff. 

Det forutsetter også at den det gjelder er et rasjonelt tenkende menneske, som vil handle til sitt 

eget beste etter forutsetningene. 

En unndragelse vil medføre at siktede må holde seg skjult, med de utfordringer og komplika-

sjoner det medfører med vanskeligheter for bevegelsesfrihet i inn og utland, og land imellom.  

Det er videre slik at en rømming fra en eventuell ankesituasjon vil medføre for siktede at an-

ken avvises, og dom blir rettskraftig, jf. Strpl. §388. 
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Varetektutvalget
48

 uttrykker med hensyn til gjeldende rett at: «Om en slik fare foreligger vil 

bl.a. avhenge av hvor alvorlig siktelsen er, mistenktes forhold til arbeide og familie og andre 

forhold som binder ham til hjemstedet».  Disse tilknytningsperspektivene er sentrale i vurde-

ringene fra både EMD og norske domstoler. 

I Rt.1998.1292 opphever ankeutvalget lagmannnsrettens kjennelse med de grunner at alvor-

ligheten i saken, med risiko for flere års fengsel, og det forhold at siktede hadde bosted i 

Danmark, ikke var en tilstrekkelig grunngiving all den tid et fravær fra ankeforhandlingen 

ville gjøre kjennelsen fra lagretten rettskraftig, og rettslig samarbeid mellom Norge og Dan-

mark medfører utlevering eller soning i Danmark.  Unndragelsesfølger blir større enn potensi-

ell vinning. 

For å tilnærme seg kost-nytte perspektivet, må man ta utgangspunkt i flere objektivt observer-

bare forhold slik som; sakens alvorlighet, tilknytning vs både domstolsland og fluktland, mis-

tankens styrke og hvor i prosessen står man. 

 

5.1.3.1 Sakens alvorlighet. 

Det at sakens alvorlighet og risikoen for streng straff foreligger, er i seg selv ikke nok til å 

varetektsfengsles etter strpl. §171 nr.1, og kommer også til utrykk i Rt.2001.972 –

Afganersaken.  Det samme er også klart utrykt av EMD
49

; «As to the grounds for the conti-

nued detention, the Courtfinds that the present case is similar to the case of Ilijkov v. Bulgaria 

(no. 33977/96, 26 July 2001). The Court stated in Ilijkov: 

"[T]he [authorities] applied law and practice under which there wasa presumption that remand 

in custody was necessary in cases where the sentencefaced went beyond a certain threshold of 

severity ...[While] the severityof the sentence faced is a relevant element .... the Court has 

repeatedlyheld that the gravity of the charges cannot by itself serve to justifylong periods of 

pre-trial detention ...».  Det må andre objektive momenter inn i vurderingen for at kravet til 

proporsjonalitet skal tilfredsstilles. 

I Rt.2009.1704 kan det spørres om omkostnigesperspektivet(kost-nytte) var tilstrekkelig tatt 

hensyn til ved aktoratets anke og begjæring om fortsatt fengsling etter frifinnelse i tingretten.  

Varetektsfengslingen hadde allerede vart i nærmere to år, da fortsatt fengsling ble begjært.  

Tvilen i saken gjaldt hvorvidt handlingen i det heletatt var straffbar, og den omhandlet innfør-

sel av over 13 kg heroin.  Var siktedes vinning ved unndragelse tilstrekkelig stor til at følgene 

ved en mulig unndragelse fra ankeforhandlingen kunne oppveies?  Bevisenes styrke taler for 

det motsatte, da det var tvil om tiltaltes handlinger var straffbare, og en uteblivelse fra anke-

forhandlingen ville gi dommen rettskraft. Det samme gjaldt det faktum at siktede allerede 

hadde vært gjennom lang tid med frihetsberøvelse, med de følger at sakens alvorlighet vil ha 
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redusert betydning på grunn av stadiet i prosessen og at allerede utholdt varetekt ville komme 

til fratrekk i eventuell dom, jf. Rt.2007.629 

Om sakens alvorlighet og tilknytning utrykker HR i Rt.2001.972; «Det forhold at en siktet har 

interesse av å unngå straffeforfølgning, og at denne interesse normalt vil være særlig sterk i de 

tilfeller domfellelse etter siktelsen kan medføre en meget streng straffedom, kan ikke i seg 

selv gi grunnlag for varetektsfengsling etter strpl. §171 første ledd nr. 1. Når siktede er uten 

arbeid og uten fast bopel, kan denne interesse sammen med andre omstendigheter som ek-

sempelvis at siktede tidligere har unndratt seg forfølgning eller har tilknytning til andre land 

som kan være av betydning, medføre at fare for unndragelse må anses sannsynlig. Verken 

forhørsretten eller lagmannsretten har nevnt siktedes tilknytning til Norge, og om det er fare 

for at han ville ha unndratt seg forfølgning ved å reise til utlandet eller på annen måte om han 

ble løslatt. Det er ikke tilstrekkelig å peke på at siktede kan unndra seg straffeforfølgning på 

annen måte enn ved å reise til Afghanistan».    

Tilknytningen må altså sees både i forhold til Norge som domsland, og til eventuelt fluktland.  

Mer om det lenger ned i eget tema i punkt; 5.1.3.4 

 

5.1.3.2 Bevisets styrke. 

Bevisstyrke. Ett ytterligere moment til hjelp for å konkretisere fluktrisikoen, er graden av be-

visenes styrke i saken.  Dersom det foreligger sterk tvi om mistenktes skyld, vil det tale mot at 

misstente flykte om han beholder sin frihet under prosessen.  

Som jeg var inne på i innledningen av kapittelet, er kravet til bevisstyrke høyt der man er-

kjenner seg som en rettstat.  Det medfører at kravet til bevisstyrke for mistanke og prosess, 

ikke holder for dom, jf. Stprl. §171, 1. nr.1; skjellig grunn til og grunn til å frykte. Bevisets 

stilling kan være slik at det taler for at sjansene for frifinnelse er gode.  Det taler i så fall mot 

varetekt under prosessen.  I tillegg vil forholdsmessighetsvurderingen etter strpl. §170a, tale 

mot et så inngripende tiltak ved lav grad av mistanke.  

HR.2000.1307 er innom hva graden av mistanke kan ha av betydning for vurderingen.  Gra-

den av mistanke kan også reduseres etter som etterforskningen utvikler seg, slik at en for-

holdsmessighetsvurdering tilsier løslatelse etter en innledende periode med varetekt, jf. 170a 

jf. 184,5. 

Motsatt kan graden av mistanke og bevisstyrke øke etter en innledende varetektsperiode, slike 

at motivasjonen for unndragelse for mistenkte økes.  Det vil kunne tale for fortsatt varetekt, 

selv om redusert fare for bevisforspillelse isolert sett, vil tale for løslatels. 

Slik har EMD utrykt det i W. v. Switzerland
50

:» There is no reason for the Court to reach a 

differentconclusion. In this case the investigation constantly brought to lightfurther offences 

which were likely to result in a more severe sentence.». 
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5.1.3.3  Stadium i prosessen.   

Et eksempel der stadiet i prosessen burde vært vektlagt
51

 som løslatelsesgrunn er Rt.2004 s.88 

i Etiopersaken.  Lagmannsretten fant at det fortsatt var en viss fare for unndragelse, selv om 

tiltalte allerede hadde utholdt 540 dager i varetekt før dommen i tingretten.  Ankeutvalget 

opphevet fengslingsbegjæringen grunnet mangler ved den helhetsvurdering som skulle vært 

utført der tilknytningen til Norge ikke var tilstrekkelig ivaretatt.  Stadiet i prosessen ble ikke 

poengtert tross at utholdt varetekt på 540 dager ville komme til fratrekk, men ikke dersom han 

ikke møtte til ankeforhandlingen, jf. Strl.§60.  I ankebegjæringen fra forsvareren heter det: «A 

er norsk statsborger og har bodd i Norge i 15 år. Han har fast bopelsadresse i Oslo. Med sin 

samboer har han et barn på 26 måneder. Han har tilbud om fast jobb i X, hvor han også tidli-

gere har arbeidet. Han har ikke lenger noen tilknytning til Etiopia etter at hans mor døde for et 

halvt år siden. Etiopia er et land preget av frykt, krig og fattigdom. Tingretten har to ganger 

tidligere, på grunnlag av disse forhold, gitt uttrykk for tvil om det er fare for unndragelse. Se-

nere er det kommet til nye momenter som svekker sannsynligheten for unndragelse ytterlige-

re: Han har anket dommen, og anken har utsikt til å vinne frem. Hvis han uteblir fra ankefor-

handlingen, blir imidlertid anken avvist, jf. Strpl. §336. Den delen av fengselsstraffen som 

skal sones, er ikke så lang at den tilsier at han forlater barn og land for å unnslippe. Hans søs-

ter er ikke lenger student i utlandet. Hun har for godt flyttet tilbake til Norge med sine barn».    

Fra HR’s avgjørelse heter det: «På bakgrunn av de detaljerte anførsler i forsvarerens støtte-

skriv finner utvalget at henvisningen til siktedes tilknytning til utlandet ikke er tilstrekkelig til 

å oppfylle de krav som må stilles for at man kan se at det er foretatt en fullstendig og forsvar-

lig vurdering». 

Med utgangspunkt i det ovenfor nevnte fra faktum i saken, er det ikke urimelig å si at en vur-

dering av prosessens stadium ville gitt samme utfall. 

Symptomatisk for saken ovenfor, Rt.2004.88, er at situasjonen oftest oppstår ved fengsling 

ved fengsling etter strpl.§187, og gjeldende rett er det samme som etter strpl.§184 med hensyn 

til vilkår. 

 

5.1.3.4 Tilknytning 

Tilknytningskriteriet er et sentralt moment i vurderingen av unndragelsesrisikoen.  Denne 

vurderingen har, som nevnt i utgangspunktet to sider.  Man må gjøre en objektiv vurdering av 

både tilknytningen til domstollandet og aktuelle fluktland som kan være både opprinnelses-

land og andre, bare det er konkretisert, jf. rt.2000.1938.  I tillegg til stedlig tilknytning er det 

av betydning å se på sosial tilknytning. Tilknytningskriteriet får således åpenbar relevans ved 
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vurdering av om varetektsfengsling er nødvendig, og det kreves at vurderingen skal være ba-

sert på både objektive og konkrete momenter, jf. Rt.2004.88.  Tilknytningskriteriet ser tilsyne-

latende ut til å være det mest fremtredende kriteriet hos ankeutvalget. 

 

Hvor utførlig en kjennelse om varetekt, eller avslag på sådan, må være avhenger av den enkel-

te sak.  Den må imidlertid ivareta rettsikkerhetsperspektivet til den det gjelder, og de rettstek-

niske krav som er nødvendig for at en eventuell anke skal kunne behandles av ankeinstansen, 

jf. Stpl. §366. 

 

Statsborgerskap er et formelt kriterium som har klar betydning i vurderingen av tilknytning, 

jf. Rt.2001. s760.  Også EMD ser hen til tilknytningen til domslandet
52

; «the lack of well es-

tablished ties in the country».  Det er imidlertid heller ikke her tilstrekkelig med en generell 

henvisning til tilknytning i form av opprinnelsesland eller statsborgerskap, den skal knyttes 

opp mot konkrete objektive elementer. 

En siktet som har ervervet norsk statsborgerskap etter utlendingsloven, må antas lite villig til å 

oppgi dette.  Det er av ankeutvalget uttrykt at tilknytningen til fluktlandet må være slik at mis-

tenkte ville reise dit om han var fri til det.  Det må bety at en flyktning, eller asylsøkers hjem-

land sjelden vil fylle vilkårene som tilfluktsted.   

Man må legge tilknytningen til Norge til grunn for vurderingen av tilknytningen til det aktuel-

le fluktlandet.  Det framstår som stor grad av enighet mellom EMD og norsk rett om relevan-

sen av disse momentene.  Fra Van der Tang vs Spain
53

: «The danger of the applicant's ab-

sconding was the othermain ground referred to by the Spanish courts (see paragraphs 16 and 

17above). Mr Van der Tang, a foreigner without a residence in Spain, lacking links or proper-

ty in the country, and with a family and roots inthe Netherlands, was under considerable 

temptation to evade trial, especiallyin view of the heavy prison sentence to which he was liab-

le». 

Statsborgerskap til Norge vektlegges av norske domstoler, jf. Rt.2001 s.760 der fengslings-

kjennelsen er basert på at det ikke forelå norsk statsborgerskap, ble opphevet da det viste seg 

at det var feil.  Om det kan man jo si at presumsjoner er ryddige og saklige og står seg mot 

usaklig forskjellsbehandling, mens de kan motvirke nødvendige individuelle vurderinger som 

trengs for å komme frem til riktig løsning ut fra intensjonene og at varetekt kun skal brukes 

som en siste utvei etter en nødvendighetsvurdering
54

.  
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EMD godtar at utenlands statsborgerskap og manglende tilknytning til etterforskningslandet 

presumtivt er relevant grunnlag for varetekt
55

. «The Court accepts that a detainee’s foreign 

nationality could be a relevant factor in assessing the risk of flight…..
 
 applicant did not have 

a place of residence in Russia which could be classified as "permanent" by the Russian courts, 

the Court finds that indeed a serious risk of the applicant absconding in case he was released 

could be said to have existed». 

I utgangspunktet vil det presumtivt være slik at den med liten tilknytning til etterforsknings-

landet, og utenlands statsborgerskap oppebærer større unndragelsesrisiko enn dersom ut-

gangspunktet er motsatt.  Mellom disse situasjonene vil det være noe mere uklart, og her vil 

det finnes tilfeller der man kan ha liten formell tilknytning, eks. statsborgerskap, til etter-

forskningslandet, men likevel ha sterk reell tilknytning, eks. økonomiske, arbeidsforhold, so-

siale og familiære relasjoner og det kan være forbundet med fare å vende tilbake til opphavs-

land, eller særlig liten evne til opphold utenfor etterforskningsland/Norge. 

Stedlig tilknytningen kan være formelt liten for både for innvandrere, asylsøkere, hjemløse, 

bostedsløse og rusmiddelbrukere uten at det foreligger holdepunkter for at alternative opp-

holdssteder er reelle.  Muligheter til livsopphold og sosiale ytelser, sosial tilknytning kan opp-

veie manglende formell tilknytning.  Sakens alvorlighet og tvil om bevisets stilling kombinert 

med ønske om opphold, taler i liten grad for unndragelse. 

Det samme må sies med hensyn til situasjonen man kan presumere etter statsborgerskapslo-

ven §24; en person med ervervet statsborgerskap vil risikere å miste dette, om han ikke møter 

til hovedforhandlingen.  Med andre ord vil bakgrunnen for at mistenkte kom til Norge være et 

relevant moment. 

I Rt.2004.88 ble en etiopier fengslet av lagmannsretten i forkant av ankeforhandlingen etter 

fellende dom på 6 år, og utholdt varetekt på 540 dager.  Han hadde bodd 15 år i Norge, hadde 

familie bestående av kone og barn, og tilbud om fast jobb i Oslo.  Det ble antatt fluktfare på 

grunn av «en viss tilknytning til utlandet».  Han hadde liten tilknytning til opprinnelsesland.  

Ankeutvalget opphevet fengslingskjennelsen, men de mente det forelå en viss unndragelsesfa-

re.  Her hadde altså siktede sterk tilknytning både faktisk og sosialt, og omkostningen for han 

ville vært høye, men presumsjonen for unndragelsesfare ble likevel opprettholdt i 540 dager.  

Det kan her tyde på at lagmannsretten har latt etnisitet prege avgjørelsen, og underretten had-

de ikke vurdert om denne familiefaren som ikke kunne utvises ved dom, ville oppgi sitt stats-

borgerskap til fordel for flukt.  Også i Rt.2011.329 opphever Høyesteretts ankeutvalget en 

kjennelse av lagretten der 17 års botid i Norge, familie med barn og to søstre i Norge var an-

sett som «liten tilknytning». 

   

                                                 
55

 Veliyev v. Russia, 2010, para 154 



28 

 

Selv om det ut fra en ensidig vurdering er sterke grunner som taler for fengsling, oppheves 

kjennelsen av ankeutvalget om tilknytningen den andre veien mangler i vurderingen, jf. 

Rt.2013.1558. Å bygge på en presumsjon for flukt ved sterk tilknytning til annet land gir ikke 

alltid en realistisk og riktig betraktning.  Proporsjonalitetsvurdering må svare på om omkost-

ningsperspektivet er mer eller mindre byrdefulle ved å påta seg omkostningene ved unndra-

gelsen, kontra kostnadene og risikoen ved prosessen.  Vurderingen er relevant både for den 

med tilknytning til flere land, og for den med tilknytning bare til ett, se Rt.2003.658 nedenfor. 

 

Etter at alle relevante momenter er tatt hensyn til og det er tatt stilling til om det foreligger 

tilstrekkelig risiko for unndragelse (rimelig grunn til, jf. rt.2000.1972 og 2004.88), skal det 

etter §170a vurderes om det vil være en forholdsmessig inngripen å varetektsfengsle.  Her må 

en realistisk vurdering ta hensyn til realistisk tid fram til hovedforhandling. 

I Rt.2003.658 (Makedoniasaken) hadde siktede dobbelt statsborgerskap, Norge og Makedo-

nia, og ville kunne beskyttes av myndighetene i Makedonia, da de ikke har utleveringsavtale.  

Det forelå også forbindelser og økonomiske interesser der.  Likevel ble kjennelsen om vare-

tekt opphevet av ankeutvalget, da det ikke forelå tilstrekkelige grunner.  Også den norske til-

knytningen, faktisk og sosialt, skulle være med i vurderingen.  Jf. og så rt.2004.88 Etiopiersa-

ken. 

 

I følge en rekke nyer dommer synes det som kravet til det som etter stpl.§171 ,1.ledd nr.1 skal 

være med i vurderingen har fått en fast form, jf. Rt.2013.1558: «Men det må av kjennelses-

grunnene fremgå at «det er grunn til å frykte» unndragelse, basert på konkrete og objektive 

holdepunkter, jf. Rt-2004-88. Det er altså ikke tilstrekkelig med en generell henvisning til at 

siktede har tilknytning til andre land, jf. Rt-2000-1938. Heller ikke det forhold at en siktet har 

interesse av å unngå straffeforfølgning, og at denne interessen normalt vil være særlig sterk 

der det er tale om en lang fengselsstraff, kan i seg selv gi grunnlag for varetektsfengsling etter 

straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1, jf. Rt-2001-972. Hvor inngående begrunnelse som 

må gis vil for øvrig måtte bero på forholdene i den enkelte sak - i første rekke ut fra hva som 

etter omstendighetene er nødvendig for å kunne se at retten har foretatt en fullstendig og for-

svarlig vurdering, jf. Rt-1998-1292.» 

Det kan ut fra sakene i ankeutvalget se ut til at det må foreligge særlige omstendigheter om 

det skal presumeres fluktfare for etniske norske statsborgere, så kanskje har etnisitet vært en 

fallgruve i risikovurderingene
56

 for nordmenn med fremmed etnisitet. 

 

Også EMD
57

 etterspør tilknytning, «family ties», «assets», «place og ressidence» i vurde-

ringen av risikoen.  Ellers synes det som at det formelle ved statsborgerskap ikke framholdes 
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av EMD i samme grad som hos norsk rett.  Hermed unngås kanskje presumsjoner som under-

graver reelle forhold, jf. over fra Khordorkovskiy v. Russia;  «Arguments for and against re-

lease must not be "general and abstract"… , but contain references to the specific facts…
 
 the 

danger of absconding cannot be gauged solely on the basis of the severity of the possible 

sentence; it must be assessed with reference to a number of other relevant factors which may 

either confirm the existence of a danger of absconding or make it appear so slight that it can-

not justify pre-trial detention. In this context regard must be had in particular to the character 

of the person involved, his morals, his assets, his links with the State in which he is being pro-

secuted and his international contacts (seeW. V. Switzerland, 26January 1993, SeriesA 

no.254-A, §33, with further references).»    

 

 

 

5.1.4 Undragelsesfare -oppsumeringsvis. 

 

Problemstillingen er om det foreligger en unndragelsesfare og hvor stor den er.  Det må be-

grunnes i konkrete forhold, som tilsier at det er sannsynlighetsovervekt for at denne risikoen 

er reell.    

Finner man objektive holdepunkter for rømningsfare som for eksempel tidligere rømningsfor-

søk og at det foreligger forutsetninger for å gjennomføre og utholde flukt, er risikoen klart 

tilstede.  Dersom slikt ikke foreligger må man vurdere saken i et kost-nytte perspektiv.  Hva 

har den det gjelder å tape, og hva har han å vinne.  I denne vurderingen må man se på reelle 

og formelle tilknytninger til etterforskningslandet og aktuelle fluktområder. 

Ut fra disse utførte undersøkelser og vurderinger kan man karakterisere risikonivået, jf. §171, 

1. ledd nr.1 jf. EMK art. 5.1.c 

 

Til sist må det vurderes om et inngrep er proporsjonalt, jf. Grl. §94, strpl.§170a, og jf. EMK 

art.5.3.  Likeledes skal det vurderes om det foreligger mindre inngripende alternativer etter 

strpl. §181 og §188.  Se kap.6 

 

Det kan etter de avgjørelser som er undersøkt synes som norske domstoler, og lavere instanser 

spesielt, har en vurdering som sterkere er preget av den formelle tilknytningen i forhold til 

EMK’s mer reelle betraktinger, og at den nødvendighetsvurderingen som kreves etter EMK 

art. 5.1.c er noe summarisk. Det tyder for det samme at grunngivinger rundt bruk av fengs-

lingssurrogater er vanskelig å finne.   
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Det er nødvendigvis en vurdering av graden av risiko og farens betydning, som må til for å 

avgjøre nødvendigheten og forholdsmessigheten ved en inngripen i grunnleggende rettigheter.   

 

Den avsluttende helhetlige forholdsmessighetsvurderingen etter strpl §170a jf, Grl. §84 og 

EMK art. 5.1.c, kommer jeg tilbake til nedenfor i kap. 5.8 

 

 

5.2 Strpl. §173, 2.ledd –Fluktfare til utlandet. 

 

Straffeprosessloven §173, 2.ledd, jf. §184 hjemler varetektsfengsling for den som ikke vites å 

ha fast bopel i landet, slik at det gir grunn til å frykte flukt til utlandet.  Det som skiller dette 

grunnlaget fra strpl. §171 nr.1, er at det ikke er krav til alvorlighetsgrad, og at det ikke kreves 

skjellig grunn for fluktfaren. 

 

Det legislative grunnlaget for denne hjemmelen var omtvistet av Varetektsutvalget
58

.  Blant 

annet det forhold at det kan ramme sosialt skjevt.   Imidlertid ble det av Varetektsutvalget 

fremholdt at i de tilfeller det kan kreves utlevering, vil det være behov for varetekt til det kan 

skje.  Det samme gjelder for mindre kriminelle handlinger gjort av utlendinger i Norge, for å 

sikre gjennomføring av straffesaken. 

Det er likevel ikke andre vurderingstemaer som skal ligge til grunn her.  Det skal konkret vur-

deres både vilje til flukt, evnen til flukt, og hvilken kost/nytte mistenkte vil ha av flukten. Slik 

vil tematikken i forhold til EMK ligne på den som ellers gjelder ved fluktfare, og jeg går ikke 

nærmere inn på denne hjemmelen. 

 

 

 

5.3 Bevisforspillelse 

 

Straffeprosessloven §171 nr.2, jf.§184 sier at det kan vareteksfengsles når det er skjellig 

grunn til å frykte at det er nærliggende fare for bevisforspillelse av utført handling som har 

høyere strafferamme enn 6mnd. 

Igjen er det en risikovurdering som skal skje, og man skal se på momenter som både taler for 

og imot.  Dette ansvaret hviler som nevnt over i sin helhet på påtalemyndigheten.  Mistenkte 

har ingen plikt til å framlegge argumenter til sin fordel, selv om han åpenbart kan ha en inter-

esse av det.  
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Når all bevisbyrde tilligger påtalemyndigheten, vil det være slik at det kan være nødvendig å 

varetektsfengsle for en bestemt periode, for å sikre bevis til hovedforhandling.   

 Utgangspunktet er også her; uskyldig inntil skyld er bevist, og at mistenkte skal beholde sin 

grunnleggende rett til frihet.  At de nasjonale myndigheter ensidig undersøker og framholder 

det som taler mot løslatelse og for varetekt, slås ned på av EMD
59

 art.5.1.c.   

At mistenkte ha interesse av at bevis som taler mot ham ikke kommer fram er naturlig, men 

en generell frykt for bevisforspillelse er ikke tilstrekkelig til fengsling.  Som for unndragelses-

fare, er det også for bevisforspillelse nødvendig med konkrete holdepunkter for at det er be-

visforspillelsesfare om mistenkte er i frihet. 

 

Etter EMK, er ikke bevisforspillelse nevnt som grunn til varetekt, men det er klart etter EMD 

at dette er et relevant hensyn
60

: «The Court agrees that the suspicion against the applicant of 

having committed the offences with which he had been charged and the need to secure the 

proper conduct of the proceedings at their early stage may initially have justified his de-

tention». 

Strpl. §171 nr.2 sier ikke hva bevisgraden må være for at fengsling kan foretas.  Det er imid-

lertid etter rettspraksis uttalt at det må være overvekt av sannsynlighet
61

 for at mistenk-

te/siktede vil forspille bevis om han er fri, jf. Rt.2003 s.1296: «Det er i rettspraksis presisert at 

det må være en reell og konkret mulighet for siktede til å forspille bevis, og at det må være 

sannsynlighetsovervekt for at muligheten blir benyttet, jf. Bjerke og Keiserud». 

Hva som er bevis, kan være et tolkningsspørsmål, men det er uttrykt at på ødeleggelse av 

konkrete bevis, skjuling
62

 av bevis, og vitnepress
63

 inngår.  Veliyev v. Russia; «As to the do-

mestic courts’ findings that the applicant was liable to pervert the course of justice, in parti-

cular by putting pressure on witnesses». 

Det å ta kontakt med vitner og medskyldige for å utøve press, er et klart relevant hensyn også 

etter norsk rett, jf. Rt.1999.2020. Det er ikke nødvendig for påtalemakta å konkretisere hvilke 

bevis man frykter ødelagt. 

Det trekkes videre en grense for hva som faller innenfor bevisforspillelse.  Når det gjelder 

mistenktes tilpassing av egne forklaringer, faller det etter ankeutvalget utenfor
64

 virkeområ-

det.   

Ankeutvalget har i Rt.1998 s.128 sagt at det er bevisforspillelse å forsøke å få allerede avhørte 

vitner til å endre forklaring: «Siktede har anført at å påvirke vitner til å endre allerede avgitte 
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forklaringer ikke omfattes av loven uttrykk "forspille bevis". Denne anførsel kan ikke føre 

frem. Utvalget finner det klart at bevis forspilles i lovens forstand hvis vitner påvirkes til å 

endre tidligere forklaringer».  Det er å betrakte som bevis og det kan ødelegge eller forstyrre 

en rettferdig rettergang, «the administration of justice».  Det må være sakens sannhet som 

risikeres forspilt. 

Selv om det er den samlede bevissituasjonen som er avgjørende for å sikre målet for etter-

forskningen, vil det i den innledende fasen være vanskelig å ha slik oversikt over situasjonen, 

slik at det også vil være relevant å fengsle ved risiko for forspillelse av noen enkelte mindre 

bevis. I den innledende fasen vil det enkelte bevisets betydning også være uklart.  Strpl. §171 

nr.2 setter ingen krav til bevisets styrke eller betydning.  Om beviset tilfredsstiller kravet for 

domfellelse vil heller ikke være avgjørende i denne tidlige fasen. Derimot må beviset tilfreds-

stille kravene etter strpl.§38, de må angå den relevante saken etter de grunnleggende vilkårene 

om brudd på straffbart forhold og skjellig grunn til mistanke, jf. Rt.2010 s.343. «Bevisforspil-

lelsesfare må tolkes innenfor rammen av siktelsen», jf. Rt.2009 s.339.  Det må i tillegg stå seg 

i forhold til en nødvendighetsvurdering (forholdsmessig) etter EMK art.5.1.c og strpl.§170a. 

 

Bevisforspillelsesfare overfor medsiktet, kan være relevant fengslingsgrunn
65

.  Det legitime 

ligger her i at dette ofte kan ha betydning for oppklaring av den fulle og hele sannhet og for 

mistenkte.   

Om det ikke fyller kravet etter strpl.§38, må det være innenfor samme sakskompleks, jf. 

Rt.2009 s.1178.   

Det skal anvendes et forsterket krav til risiko.  Samme krav til forholdsmessighetsvurdering 

og nødvendighetsvurdering gjelder også her. 

 

5.3.1 Vilkårskravet -Nærliggende fare 

 

Vilkåret for å varetektsfengsle ved fare for bevisforspillelse, er at det foreligger nærliggende 

fare.  Det holder ikke med generelle antakelse, det må foreligge konkrete objektive holde-

punkter.  Påtalemyndigheten trenger ikke konkretisere hvilke bevis, men de må kunne si 

hvordan eller hvorfor bevisfaren foreligger, jf. Rt.2009 s.1613; «..hvilke konkrete forhold som 

tilsier at det er sannsynlighetsovervekt…».  Ankeutvalget krever konkretisering helt fra star-

ten av etterforskningen, slik at en generell betraktning som at det fortsatt er vitner som ikke er 

avhørt vil ikke være tilstrekkelig fengslingsgrunn, kravet er; skjellig grunn, jf. Rt.2011 s.946 i 

Økokrimsaken. 

EMD godtar i den innledende fasen at det foreligger rimelig mistanke. Det antas at det vil 

være vanskelig med konkretisering helt i innledningsfasen, men helt generelle antakelser god-
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tas ikke
66

: «However, with the passage of time the mere availability of the statement, without 

any evidence to support its veracity, inevitably became less and less relevant,».  En forlenget 

fengsling stiller strengere krav til bevisstyrken
67

. 

 

Også for vilkårskravet nærliggende risiko må det foretas en sammensatt vurdering som kan 

innbefatte mange momenter
68

 som kan sammenfattes under perspektivene om det foreligger 

vilje til bevisforspillelse og om det foreligger evne til det. 

 

5.3.2 Viljeperspektivet. 

 

I likhet med det som gjelder for unndragelse kreves konkrete og objektive holdepunkter for at 

det foreligger vilje til bevisforspillelse.  I Rt.2004.457 (Økokrim 2) sier lagmannsretten med 

tilslutning fra ankeutvalget; «Gjennom sin tidligere opptreden i saken har A vist både vilje og 

evne til å forspille bevis ved produksjon av fiktive dokumenter mens han var på frifot. Videre har 

han ført omfattende elektronisk korrespondanse til dels med personer som han var pålagt ikke å ta 

kontakt med».  Slike konkrete erfaringer er objektive momenter for en slik subjektiv egenskap ved 

tiltalte som vil ha betydelig verdi, jf. Også Rt.2009.1348. 

Også EMD tillegger forevist vilje hos siktede til å påvirke bevissituasjonen betydning
69

: «…that 

they were apparent from the applicant’s personality and hisattitude during the investigation.» 

 

Også andre forhold kan underbygge at siktede ibærer en vilje til bevisforspillelse, jf. Rt.2001 

s.1191 der medlemskapet i Hells Angeles ble ansett å underbygge vilje til bevisforspillelse.  

Det motsatte kan også være tilfelle, jf. Kislitsadommen
70

: «…domestic courts needed to take 

into account the stage of the judicial proceedings, the applicant’s personal situation (his age, 

health, residence and employment status, dependent children, the existence or lack of a crimi-

nal record, and so on), his behaviour before and after the arrest…».   

Noen av de nevnte indikasjonene på bevisforspillelsesfare kommer inn i den neste kategori, 

evneperspektivet. 

 

5.3.3 Evneperspektivet 

 

Her blir problemstillingen hvilke muligheter det er til bevisforspillelse.  Med andre ord om det 

foreligger en reell mulighet til bevisforspillelse, jf. Rt.2006 s.441, og den må konkretiseres.  
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Det må framkomme hvordan siktede kan påvirke bevissituasjonen og hva slags bevis eller 

vitner det er risiko for.  Det må som nevnt også være sannsynlighetsovervekt til stede for at 

dette kan skje. En generell formulering over udefinerte bevis, holder ikke.   

EMD definerer flere ganger at denne risikoen vil avta etter hvert som bevisene sikres, og et-

terforskningen går sin gang
71

; «..However, after the evidence has been collected, that ground 

becomes irrelevant… the domestic authorities did not mention any concrete facts warranting 

the applicant's detention on that ground.» 

Tidsmomentet har betydning.  EMD sier at etter en hvis tid er gått, har påtalemyndigheten hatt 

sin mulighet, med mindre særlig forhold tilsier noe annet, til å sikre de bevis som er tilgjenge-

lig.  Faren for bevisforspillelse vil derfor ofte avta over tid.  Dette harmonerer med krav til 

konkretisering av faren.  Dersom arten av bevis og hvordan de kan forspilles er konkretiset, 

vil det legge trykk på etterforskningen for å sikre dem.  Ankeutvalget sier i Rt.2009 s. 1613 at 

«En slik konkretisering må normalt foretas, for å motvirke at vurderingen av bevisforspillelsesfa-

ren blir for generell og hypotetisk,», jf. også rt.2009.279. 

I ankeutvalget syns bevisforspillelsesfaren å være presumert som stor der det er snakk om organi-

ser kriminalitet jf. Rt.2002.46, Rt.2001.1431, Rt.2001.119172.  En presumsjon som kan sies å 

bygge på konkrete erfaringer. 

 

Det kan synes som det foreligger sammenfallende krav til bevisforspillelsesfaren mellom norske 

domstoler og EMD, med unntak for at EMD når politiet har det som måtte være forholdsmessig 

mengde tid til å sikre bevisene73, så har de på et tidspunkt brukt opp varetektsmuligheten. Jf. Kra-

vet til «skjellig grunn» for mistanken.  De fremholder altså en forholdsmessighetsvurdering kon-

kret i forhold til etterforskningstid vs varetektstid for bevissikring. 

Når risikoavveiningen for hvorvidt det foreligger fare for bevisforspillelse er gjort, og det er 

grunnlag for varetektsfengsling, skal det foretas en forholdsmessighetsvurdering etter EMK 

art.5.1  jf. art.8 og strpl. §170a, jf. Grl.§94.  Nærmere om det i kap.6 nedenfor. 

 

5.4 Gjentakelsesfare 

 

Straffeprossessloven §171 nr.3 jf.§184, 2. åpner for mulighet til varetektsfengsling dersom det 

kan grunngis overvekt av sannsynlighet for at mistenkte vil begå ny straffbar handling med 

strafferamme på 6mnd eller mer. 

Det framkommer tydelig at formålet ved dette fengslingsgrunnlaget bryter med de som er 

gjennomgått over.  Dette er ikke begrunnet i etterforskningshensyn, men har sin begrunnelse i 

kriminalitetsbekjempelse.   
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Varetektsutvalgets mindretall ønsket å fjerne dette grunnlaget
74

 da det er forbundet med stor 

usikkerhet å forutsi nye lovbrudd og at det regelmessig rammer sosialt skjevt.  Av hensyn til 

strafferettens formål, rettssikkerhet til mulige offer, og allmenhetens tillit til rettssystemet, ble 

fengslingshjemmelen beholdt.  Det ble tilføyd at det ville være vanskelig å få gjennomført en 

straffesak om ikke den kriminelle aktiviteten ble stoppet. 

Det er regelmessig de notorisk vinningskriminelle som her er i fokus.  Likeledes voldskrimi-

nelle som kan ha til hensikt å skade vitner og motstandere ved gjengkriminalitet. 

 

5.4.1.1 Beviskravet. 

Dette kreves en sterkere grad av sannsynlighet for at risikoen foreligger enn strpl. §171 nr. 1 

og 2, jf. Rt.2000.1277.  Lagmannsretten utrykker det slik i Rt.2001.674: «Hovudsynspunktet 

er at det må vere sterk grad av overvekt for at nye lovbrot er sannsynlege … Lagmannsretten 

har etter dette ikkje tolka lova rett, når vurderinga har skjedd nettopp ut frå om det var nærlig-

gjande fare for tilbakefall.» 

 

5.4.1.2 Vurderingstemaet 

Det er ikke for dette gjentakelsesfare som for fengslingsgrunnlagene som er nevnt over, at 

viljen, evnen og kost-nytte perspektivet legges til grunn.  Ankeutvalget har kommet til at det 

må legges et bredt helhetsperspektiv til grunn, jf. blant annet Rt.1997.s.1290: «..tidligere dom-

fellelse er i seg selv ikke nok…Det må foretas en helhetsvurdering, hvor blant annet kriminalite-

tens art og hyppighet og domfeltes livssituasjon er av betydning.» Jf. også Rt.1993 s.1290 

Avgjørelse fra ankeutvalget om konkrete straffbare handlinger som siktede antas å ville utføre, er 

vanskelig å finne.  Det dreier seg mye om presumsjoner om generell kriminell aktivitet basert på 

erfaringer.  Det fremkommer klart i ankeutvalgets avgjørelser at det kreves noe ekstra i risikovur-

deringen, og av bevisstyrken.  Det rettspolitiske perspektivet med hensyn til legalitetsprinsippet 

og prinsippet om uskyld inntil skyld er bevist, jf. EMK art.6 nr.2, tilsier at det må være slik. 

Ankeutvalget godtar at det vektlegges også gjentatt kriminalitet som har lavere strafferamme enn 

6mnd for å belyse risikoen. 

 

Det etiske dilemmaet her er at handlingene det gripes inn mot ikke er utført.  De er etter av vare-

tektutvalget75 av preventive hensyn til beskyttelse av samfunnet mot høyfrekventert vinningskri-

minalitet.  De har sjelden sine grunner i prosessen.  Det spesielle for vinningskriminelle gjengang-

ere er  at risikoen ofte ikke er drevet av vilje til, eller evne til gjentakelse.  Det symptomatiske er 

at det mangler alternativer.  Det er gjerne tale om marginaliserte mennesker som er rusmiddel-

brukere. 
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Dette betyr at der er mistenktes individuelle forhold som skal vektlegges.  Tidligere straffeover-

tredelser kan ikke være avgjørende.  Vurderingen må også ha et nåtidsperspektiv.  De må ikke 

ligge for langt tilbake i tid.  Mistenktes reelle personlige forhold i nåtid skal ha stor betydning.  

Omsorgsansvar, familie, arbeid og forhold som tilsier at det ikke er grunn til ny kriminalitet. 

Det er imidlertid tilfelle at enkelte siktede har en så aktiv og nær kriminell historie som viser til-

strekkelig stor både evne og vilje til å begå nye kriminelle handlinger, at de vil tilfredsstille de 

høye kravene som trengs.  Finnes det objektive holdepunkter for siktedes vilje til, eller planer om 

kriminalitet, gir det best grunnlag for konkretiseringas- og dokumentasjonskravet. 

 

EMD utrykker
76

at det er nødvendig og relevant for en betryggende nåtidsvurdering å ta hen-

syn også til den nære kriminelle historie og de personlige egenskaper til de det gjelder. I saken 

Yankov v. Bulgaria kom også momentene rundt de personlige forhold fram som relevante 

hensyn, selv om det ikke var med sikte på gjentakelsesfare; «The authorities regarded the 

applicant's arguments that he had neverbeen convicted, that he had a family and a stable way 

of life,… , as irrelevant.»  Det ble konstatert brudd på EMK art.5.3 for disse manglende for-

holdsmessige hensyn. 

Både ankeutvalget og EMD presiserer at det skal sees hen til sakens art. Dersom tidligere 

straffbare forhold skal ha relevans i vurderingen, må de ha likhet, eller på annet vis være rele-

vant, sett i forhold til den konkretiseringen av det potensielle lovbrudd. 

Dersom tidligere straffbare forhold er knyttet til rusmiddelbruk, psykiske lidelse eller faktiske 

forhold, er det klart at om disse forholdene fortsatt er til stede eller ikke vil ha betydning
77

. 

 

Ankeutvalget har også påpekt
78

 at det ved fornyet varetektsfengsling skal tas hensyn til om 

den allerede gjennomførte fengslingen tilsier at gjentagelsesrisikoen er redusert. 

 

Det som er sagt om vilkårene for varetekt etter strpl.§171 nr.3 kan oppsummeres til at det skal 

foretas en nåtidsvurdering av en framtidig risiko der historiske forhold kun har relevans om de 

er av nyere dato og er artsmessig like. Det skal tas hensyn til de personlige forhold som taler 

imot at gjentagelsesrisiko foreligger.  Norsk rett synes å være godt i overenstemmelse med 

EMD. 
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5.5 Straffeprosesslovens §172 –Rettshåndhevelsesarrest. 

 

Dette grunnlaget for varetekt benevnes ofte for rettshåndhevelsesarrest.  Det åpner opp for at 

samfunnet kan gripe inn og sikrer borgernes opplevelse av trygghet og rettsikkerhet ved sær-

lig alvorlig kriminalitet.   

Det stilles vilkår om en strafferamme på 10 år eller mer, og det er særlige krav til bevisstyr-

ken, eller en tilståelse.  Det er ikke nok med sannsynlighetsovervekt. Retten må føle seg tem-

melig sikker på skyldspørsmålet
79

. Fellende dom i 1. instans, vil regelmessig være tilstrekke-

lig
80

.  I tillegg er hjemmelsgrunnlaget utvidet for brudd mot strl.§272, 1.ledd og  274, 1.ledd
81

.   

Rettshåndhevelsesarrest kan anvendes selv om pågripelsesgrunnene, vilkårene etter §171 ikke 

er til stede. 

 

EMD har sagt at de godkjenner de fem (inkl. §171 nr.4) grunnene til varetekt som følger av 

strpl. §§171 og 172
82

; bevisforspillelse, unndragelse, gjentakelse, samtykke og rettshåndhe-

velse ved særlig alvorlig kriminalitet. 

I forarbeidene
83

 til §172 heter det; «Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 

5 (1) (c) åpner for varetektsfengsling med det formål å stille en person som er mistenkt for å 

ha begått en forbrytelse, for den kompetente myndighet. Hensynet til den offentlige orden 

«public order», som har betydelige likheter med hensynet bak den norske ordningen med 

rettshåndhevelsesarrest, er i flere dommer akseptert av Menneskerettsdomstolen som fengs-

lingsgrunn.» 

Det samme er kommet til utrykk hos Europarådets resolusjon om varetekt av 27/6 1980
84

.  

Vilkåret er at det gjelder en tilstrekkelig grov lovovertredelse.  I resolusjonens punkt 4 heter 

det: "Even where the existence of the aforementioned grounds cannot be established, custody 

pending trial may nevertheless exceptionally be justified in certain cases of particulary serious 

offences." 

Ankeutvalget utrykker en generell vurdering av strpl.§172 opp imot EMK art. 5.1.c følgende: 

«Etter utvalgets mening gir denne konvensjonsbestemmelse ikke grunnlag for noen innskren-

kende tolking av strpl. §172.» 

 

Dersom alvorlighetskravet er innfridd, og graden av mistanke er tilstrekkelig, blir det et vur-

deringstema om det er egnet til å krenke den alminnelige rettsoppfatning eller skape utrygghet 
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om mistenkte er på frifot.  Det understrekes i Rt.1994.648, at kravet til bevisstyrke gjelder om 

mistenkte er skyldig, ikke bare hvorvidt handlingen er utført.  De strafferettslig utilregnelig vil 

således ikke kunne varetektsfengsles etter §172
85

.  Det er imidlertid rom for en hvis tvil. Man 

trenger ikke være overbevist
86

. 

 

Det skal også foretas en nødvendighetsvurdering, jf. Grl.§94, strpl.§170a og jf. EMK art.5.  

Det gjelder også ved sterk mistanke om de alvorligste lovbrudd
87

.   

Varetekt kan aldri begrunnes med forhåndssoning, selv om den også vil ha en slik effekt. Det 

er gjentatte ganger presisert i ankeutvalget at lovbruddets alvorlighet ikke alene kan begrunne 

varetektsfengsling.  Det skal foretas en helhetlig nødvendighetsvurderings der de særlige for-

hold som kan medføre krenkelse av den alminnelige rettsopplevelse tas i betraktning, jf. 

Rt.1994.1671 -flykapringssaken. 

 

I de nyere avgjørelser, etter innføringen av strpl.§170a, fremkommer det klarere at det også 

skal fortas en avsluttende forholdsmessighetsvurdering, selv om vilkårene for varetektsfengs-

ling er oppfylt, der forholdet til de individuelle belastningene ved frihetsberøvelsen må veies 

mot samfunnsmessige hensyn som sakens grovhet og følger ved løslatelse; « - særlig hensynet 

til reaksjoner hos allmennheten og nærmiljøet», jf.Rt.2001.290.  Nærmere om den endelige 

forholdsmessighetsvurderingen i kap.6 nedenfor. 

 

Som nevnt over er EMK art.5 mindre konkret utformet, og relevante fengslingsgrunner er 

ikke uttømmende opplistet.  Det beror mer på en konkret nødvendighetsvurdering, 

Art.5 må leses som en helhet.  Rettshåndhevelsesarrest kan være aktuelt både i den innledende 

fase av etterforskningen, og etter dom i første instans.  Det er særlig art.5.1.a og c som må lses 

i sammenheng
88

.  

Ved fengslig etter grove lovbrudd der minstevilkårene(nødvendighetsgrunnene) ikke forelig-

ger, er rettshåndhevelsesarrest akseptert selv uten konkret grunngiving, i den innledende fasen 

av etterforskningen, men da for en begrenset tid.  Her vil EMK art. 5.1.c ligge til grunn da 

situasjonen er ved mistanke om lovbrudd. 

Det kan også være situasjoner som kommer inn under begge situasjonene, regelmessig ved 

anke.  Slik gjelder kravet om nødvendighetsvurdering også etter dom i førsteinstans ved an-

vendelse av art.5.1.a, da de prinsipper som er utviklet av EMD, gjelder generelt for art.5.
89

 Jf. 

også i denne sammenheng art.5.3. med hensyn til løslatelse og varetektsurrogater.  
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Dette er nå i norsk rett uttrykkelig lovfestet gjennom Grl.§94 

 

Fengsling av hensyn til den alminnelige rettsfølelsen (public order), krever ikke at det konkret 

skal kunne vises til følger dette har, men det skal begrunnes hvorfor og eventuelt hvordan, en 

løslatelse av mistenkte er egnet til å fremkalle en slik effekt
90

.  

EMD’s praksis med relasjon til rettshåndhevelsesarrest etter §172, er svært uttømmende drøf-

tet i Rt.2001.940 i anledning Orderudsaken, og vil jevnlig ligge til grunn for det følgende. 

 

EMD har i flere saker, som gjelder rettshåndhevelsesarrest før dom i første instans tatt stilling 

til bruken av rettshåndhevelsesarrest etter artikkel 144 i den franske straffeprosesslov. Vilkå-

ret er her at fengsling "is necessary to preserve public order"
91

.  I disse tilfellene er det art.5.3, 

jf. art. 5.1.c som er relevant.  

I saken Letellier v. France
92

 pekes det klart på sakens alvorlighet og hensynet til den alminne-

lig rettfølelse, og det utrykkes slik: «The Court accepts that, by reason of their particular gra-

vity and public reaction to them, certain offences may give rise to a Social disturbance capab-

le of justifying pretrial detention, at least for a time.»   

Og videre med hensyn til nødvendighetsvurdering og en konkret vurdering heter det: «Howe-

ver, this ground can be regarded as relevant and sufficient only provided that it is based on 

facts capable of showing that the accused's release would actually disturb public order. In ad-

dition detention will continue to be legitimate only if public order remains actually threate-

ned.» 

Disse standpunktene gjentas i en serie med dommer
93

.  Det framkommer således klart at også 

EMD grunngir varetekt eller rettshåndhevelsesarrest i de samme hensynene som strpl. §172, 

jf. 170a og nå Grl.§94. Det påpekes også at sakens alvorlighet ikke er nok, jf. at det i saken 

Letellier vs. Frankrike etter en tid ble konstatert brudd med EMK da det bare var tatt hensyn 

til sakens alvorlighet: «"... the need to continue the deprivation of liberty from a purely 

abstract point of view, taking into consideration only the gravity of the offence»
94

.  Det må 

også gjøres en nødvendighetsvurdering som begrunner den virkning løslatelse vil kunne ha på 

den alminnelige rettsoppfatning, og hva i den relevante saken som begrunner det. Det må fo-

religge en tilstrekkelig grunn, jf. punkt 6.1; nødvendighetsvurderingen nedenfor.  Denne 

grunngivingen må også etterprøves i tiden fengslingen vedvarer, da den utholdt varetekt og 

tiden som er gått, er et relevant moment i nødvendighetsvurderingen. 
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5.6 Sammenfatning av Rettspraksis 

 

For å motvirke vilkårlighet, og realisere det strafferettslige ansvar med grunnlag i sakens 

sannhet (realisasjonsprinsippet), har rettspraksis kommet fram til de vurderingstemaene som 

er framkommet ovenfor. 

Dette er avgjørende, eller minimumsvilkårene, for hvorvidt varetektsfengslingen er legislativt 

begrunnet for rettsstaten, jf. strpl.§184 følgende og EMK art.5.  Dette er også grunnlaget for 

den avsluttende helhetsvurderingen etter strpl.§170a, punkt 6 nedenfor. 

 

Risikofaktorene, fluktfare, bevisforspillelse, gjentakelse og alminnelig rettstrygghet sammen-

holdes med kravet til bevisstyrke og de særskilte krav som gjelder for barn, jf. strpl. §183, 2. 

og 3.ledd og BK art.3 og art.37b, gir oss preforetatte forholdsmessighetsvurderinger som skal 

gjøres før varetektsfengsling.  

For å komme fram til riktig resultat ved vurderingen har rettspraksis befestet de nevnte vurde-

ringstemaer.   

Disse er for unndragelsesfare; objektive momenter som grunnlag for å anta vilje til, og eller 

evne til unndragelse, og eventuelt vurderinger av hvilken nytte versus omkostninger en unn-

dragelse/rømming vil ha for den mistenkte.   

Momenter i disse vurderingsperspektivene kan blant annet belyses med sakens alvorlighet, 

mistankens styrke/sannsynlighet for dom, prosessens stadium, og mistenktes tilknytning til 

domsland og alternativt tilfluktsland. Momentene må etterprøves under varetekten. 

For bevisforspillelsesfare kreves det en sannsynlighetsovervekt for at det foreligger både vilje 

og mulighet til bevisforspillelse. Det kreves konkretisering av hvordan det kan skje, og dette 

momentet vil regelmessig ikke stå seg over tid med mindre grunnene er særlig konkrete og 

betydningsfulle.  Det stilles krav til prosessens framdrift. 

For unndragelsesfare kreves det objektiver grunner.  Disse svekkes ikke i samme grad over 

tid, men fengslingsgrunner skal også her etterprøves gjennom prosessen. 

Gjentakelsesfaren har et annet utgangspunkt, da det her fengsles på hypotetisk grunnlag, og 

det i seg selv er etisk betenkelig, og bevissituasjonen er vanskelig.  Det kreves derfor kvalifi-

sert sannsynlighet.  Den må foreligge konkrete og spesifikke momenter med utgangspunkt i et 

nåtidsperspektiv.  Det skal gjøres en bred helhetsvurdering på relevant grunnlag.  Det er da 

relevant å se hen til nyere historie med relevante tidligere lovbrudd, og det er mistenktes livs-

situasjon i nåtid som skal si noe om en hypotetisk gjentakelsesfare for relevante lovbrudd.  

Det er således nødvendig å vurdere mistenktes mulighet til å avstå fra ny kriminalitet.  Har 

man for eksempel fått bukt med tidligere rusproblemer, og eventuelt er man i en behandlings-

situasjon.  Ankeutvalget og lagmannsrett kan ha dårlig grunnlag for en slik vurdering, da det 
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normalt avgjøres av en’ dommer uten umiddelbar kontradiksjon. Rettspraksis gjenspeiler også 

en hovedsakelig vektlegging av tidligere utført kriminalitet.  

Rettshåndhevelsesarrest etter strpl. §172 er godkjent som fengslingsvilkår av EMD, av hen-

syntaken til «public order».  Det trengs her en streng nødvendighetsvurdering
95

, og den kritikk 

som er tildelt Norge på liberal bruk av denne hjemmelen, kan synes som den er i ferd med å 

bli rettet
96

.  Lovbruddets alvorlighet og mistankens styrke vil i seg selv ikke være nok til feng-

sling annet enn i innledningsfasen.  Det skal legges til grunn en bred helhetsvurdering, slik at 

utforming av §172 «alene»,  synes å være i strid med EMK/EMD.  Tas imidlertid mrl.§3 og 

§170a sammenholdt med den nye Grl. §94 med i betraktningen vil resultatet sannsynligvis 

lettere harmonere med EMD.  Nærmere om det i kap.6. 

 

6 Proporsjonalitetsvurderingen. 

 

Slike det framgår av strpl.§170a, kan proporsjonalitetsvurderingen deles opp i to perspektiv. 

Strpl. §170a: «Et tvangsmiddel kan brukes bare når det er tilstrekkelig grunn til det. Tvangs-

midlet, eller inngrepet, kan ikke benyttes når det etter sakens art og forholdene ellers ville 

være et uforholdsmessig inngrep».  Som over nevnt, er dette nå også en regel som er løftet 

opp på grunnlovs nivå, jf. Grl.§94 

 

For det første følger det etter ordlyden at inngrep i det grunnleggende utgangspunktet, som er 

friheten, skal bygge på et tilstrekkelig grunnlag, og det må være nødvendig, jf. strpl.184, 

2.ledd og Grl.§94.   

Tilstrekkelighetskravet er sammenfallende med de legislative vilkårene etter EMK art. 5 og 

strpl. §184, 2.ledd, sammen med det som over er sakt om hva som etterspørres av momenter 

hos EMD og ankeutvalget for å avklare vilkårene.   

Videre skal varetektsfengslingen være nødvendig for å oppnå formålet, som er realisasjon av 

det strafferettslige ansvaret, med grunnlag i sannheten, -realisasjonsprinsippet.  Å realisere 

det strafferettslige ansvaret er en plikt for staten i relasjon til samfunnskontrakten med bor-

gerne. 

 

For det andre skal inngrepet ikke være et uforholdsmessig inngrep overfor den det gjelder, sett 

i forhold til de interesser som skal beskyttes.  Utfordringen ligger i at det er inkommensurable, 

usammenlignbare størrelser.  Det som står på individets side er den prinsipielle retten til fri-

het, jf. EMK art.5.1 og til å bli behandlet som uskyldig inntil det motsatte er bevist, EMK 

art.6.2.   
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Denne interesseavveiningen dreier seg om balansegangen mellom frihetsinteressen hos den 

mistenkte, siktede eller dømte, og de beskyttelsesverdige samfunnsinteresser i vid forstand 

(inkl. realisasjonsprinsippet) som tilligger staten å sikre.  Den proporsjonale beslutningen er 

den som innfrir begge prinsippene optimalt. 

Etter som utgangspunktet er frihet og løslatelse for den det gjelder, og varetekt er det ekstra-

ordinære, blir problemstillingen: Hvilke følger har det for realisasjonsprinsippet at mistenkte, 

eventuelt siktede beholder sin grunnleggende rett til frihet?   

 

De to perspektivene; nødvendighet og forholdsmessighet henger så tett sammen, at det ikke er 

hensiktsmessig å skille helt stringent mellom dem i det følgende. 

 

Når minst en av risikofaktorene etter strpl. §§ 171 til 173 foreligger, og beviskravet er til ste-

det, kan varetektsfengsling skje etter at det er foretatt en proporsjonalitetsvurdering etter Strpl. 

§170a, jf. Grl. §94. og EMK art.5.1.c jf. EMD 

Hva er det så som inngår i denne vurderingen? 

 

Fra forarbeidene
97

heter det om §170a: «Forholdsmessighetsprinsippet har både betydning for 

spørsmålet om et tvangsmiddel kan brukes og for spørsmålet om hvor lenge et tvangsmiddel 

skal brukes, eventuelt om det skal opphøre før lengstefristen har løpt ut. Prinsippet er en mi-

nimumsregel». Inngrepet kan altså ikke skje om det er et uforholdsmessig inngrep.  Det sies 

også klar at prinsippet gjelder både for påtalemyndigheten og for domstolen ved bruk av 

tvangsmidler.  Det har også virkning for bruk av tvangsmidler etter andre lover, for eksempel 

utlendingsloven, og for andre tvangsmidler som inndragning. 

Som det framkommer over, så er proporsjonalitetsprinsippet ved sin forholdsmessighetsvur-

dering det dominerende struktureringsverktøyet for EMD ved avveiing av hvilke inngripen 

som kan gjøres, og hvor lenge den kan pågå. 

Om tilstrekkelighetsdelen (nødvendigheten) av forholdsmessighetsvurderingen kommer tidli-

gere i prosessen, eller om den faller inn under den avsluttende proporsjonalitetsvurderingen, 

har ingen avgjørende betydning, jf. ankeutvalget.  Den vil regelmessig gjøre det.  Jeg vil imid-

lertid si at det burde framkomme tydelig av kjennelsen eller dommen, hva det er tatt hensyn til 

i tilstrekkelighetsvurderingen, både av hensyn til den det gjelder og til ankeinstansen av retts-

tekniske og rettsøkonomiske hensyn. 
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6.1 Nødvendighetsvurderingen. 

 

I et nødvendighetsperspektiv gjelder, som det er framkommer tidligere, at man skal ta hensyn 

til graden av alvorlighet.  Som ovenfor nevnt er den aldri tilstrekkelig alene, og den betyr lite 

for EMD i de avgjørelser de gjør til forskjell for det som synes avgjørende i ankeutvalget.  

Den er imidlertid relevant
98

.   

Av større betydning er det å ta stilling til om inngrepet stanser kriminaliteten.  Gjelder det 

narkotikaomsetning, er det lite sannsynlig, i forhold til om det er snakk om vold i nære rela-

sjoner.  

Misstankegraden vil være av vesentlig betydning.  Dersom mistanken er sterk, vil kollisjonen 

med uskyldspresumsjonen og risikoen for at man fengsler en uskyldig bli mindre.  Over tid, 

om det er langt fram til hovedforhandling, vil også dette argumentet svekkes som grunn til 

varetekt.  Det kreves sterkere grunner etter proporsjonalitetsprinsippet ettersom varetekten 

trekker ut i tid. 

Konsekvensperspektivet tilsier at det er risikograden som er avgjørende.  Det viktigste for 

EMD er om det påvirker realisasjonsprinsippet dersom mistenkte beholder sin frihet, jf. også 

Rt.2004.457.  Der har kvalitet og betydning av allerede sikrede bevis betydning, og om det 

foreligger en tilståelse.  Dette er selve kjernen av nødvendighetsperspektivet; necessary.  

 

 

6.2 Varetektsurrogater og graden av isolasjon i varetekt. 

 

Det framgår gjennomgående fra EMD at det for varetektsfengsling kreves at den er «appropo-

rate»
99

, «relevant and sufficient
100

».   I denne avsluttende delen av beslutningen, er den inter-

essante betraktningen om inngrepet er nødvendig (necessary), hensiktsmessig(approporat) og 

tilstrekkelige nok (sufficient).  Dette faller sammen med prinsippet om minste inngreps vir-

kemiddel, som også betyr at inngrepet må være nødvendig i et tilstrekkelighetsperspektiv.  

Dette leder inn på bestemmelsene om varetektsurrogater, og varetektens art og inngripende 

virkning ved graden av isolasjon etter strpl.§§186 og 186a. 

 

Vurderingen omkring bruken av varetektsurrogater faller inn under nødvendighetsvurde-

ringen, men vil i tillegg ha direkte innflytelse på hvorvidt inngrepet er proporsjonalt eller ik-

ke. 
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Med hensyn til varetektsurrogater gjelder for påtalemyndigheten strpl.§181 inn i denne til-

strekkelighetsvurderingen, og for domstolen gjelder også strpl.§188. 

Vurderingen av varetekstsurrogater er en avveining mellom hensyn til mistenkte i vid for-

stand, versus påtalemyndighetens behov for oppklaring og effektivitet.  For påtalemyndighe-

ten er varetektsurrogater avhengig av samtykke fra mistenkte, mens domstolen kan ilegge 

siktede et varetektsurrogat.  Forutsetning i begge tilfeller er fengslingsvilkårene er innfridd.  

Hverken påtalemyndigheten eller domstolen kan imidlertid pålegge det offentlige å gjennom-

føre et fengslingssurrogat det ikke er dekning for
101

. 

 

Fengslingssurrogater framstår etter strpl. §§ 181 og 188 som «kan» regler, fakultative mulig-

heter, men påtalemyndigheten er pålagt ved påtaleinstruksen §9-4 å vurdere om: «tiltak etter 

§181 kan tre i stedet for pågripelse eller begjæring om varetekt». 

Ordlyden i strpl.§181 og §188 framstår således som et avvik (svak konflikt)med gjeldende 

rett, jf. det jeg over har gjennomgått etter Grl.§94, strpl.§170a, mrl.§3, og EMD (sufficient) 

og norsk ulovfestet retts prinsipp om minste virkemiddels prinsipp. 

Ikke bare kan varetektsurrogater avhjelpe en uforholdsmessighet ved varetekt, men tiltak etter 

strpl. §181 og §188 skal selv underlegges en forholdsmessighetsvurdering
102

.  De kan med 

andre ord heller ikke benyttes om de er uforholdsmessige. 

 

Graden av isolasjon ved varetekten kommer inn i nødvendighetsvurderingen og det vil også 

ha betydning for hvorvidt varetekten er forholdsmessig.   

Undersøkelser viser at isolasjon over tid er skadelig for mennesket og derfor er et særlig al-

vorlig virkemiddel som bare skal benyttes om det er strengt nødvendig, jf. varetektutvalget
103

.  

I Europarådet anbefaling fra 2006
104

poengteres at man må være: «aware of the irreversible 

damage that remand in custody may caus to persons ultimatly found to be innocent or 

discharged and of the detrimental impact the remand in custody may have on the maintanance 

of family relationships» 

 

Det er her særlig viktig å legge merke til, og ta hensyn til de preforetatte forholdsmessighets-

bestemmelser som angjelder pågripelse og fengsling av barn under 18 år.  Disse er særlig; FN-

BK art.3 og art.37, strpl. §184, 2.ledd 2.punkt, jf. §183, 2. og 3.ledd, og med hensyn til isola-

sjon spesielt: strpl.§186, 2.ledd 3.punktum og §186a 1.ledd siste punktum. 
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Det er i denne sammenheng opportunt å nevne den kritikk som er nevnt tidligere i oppgaven-

fra Europarådet, om hyppigheten og bruken av varetekt (isolasjon) i Norge.   

Det ligger i varetektens natur at den innbefatter bruk av isolasjon.  Dette gjelder særlig ved 

fare for bevisforspillelse. Likeledes er det en realitet at varetekten utøves i politiarrest ute i 

politidistriktene av etterforskningshensyn og derved mangel på egnede tilgjengelige sonings-

institusjoner.  I forhold til soning, kommer den også brått på, slik at den ikke innbefatter so-

ningens mulighet for innretning for alle den rammer. 

 

6.3 Forholdsmessighetsvurderingen -Balansegangen. 

 

Utfordringen i den avsluttende forholdsmessighetsvurderingen ligger gjerne i at det handler 

om en avveiing av to motstående interesser som framstår som «incommensurrable», og hva er 

det man skal veie? 

Det incommensurable, usammenlignbare, er hensynene til siktede med sine personlig og indi-

viduelle forhold, innbefattet nærstående og pårørende, veiet mot de kollektive og prosessuelle 

hensyn som taler for varetekt. Det er to prinsippkollisjoner.  En mellom realisasjonsprinsippet  

og uskyldsprinsippet, in dubio pro reo.  Og en mellom realisasjonsprinsippet og prinsippet om 

individets frihet, som er utgangspunktet og hovedregelen. 

Utgangspunktet for den avsluttende helhetsvurderingen er som nevnt tidligere i oppgaven: 

løslatelse. jf. EMK art.5.1, art.5.3, og uskyldspresunsjonen i art.6.2 atter jf. mrl.§3. 

EMD utrykker i storkammerdommen McKey vs United Kingdom
105

: «The presumsjon is in 

favour of release.» 

Hensynene til sakens oppklaring må altså overveie, «outweight
106

», hensynene til den person-

lige frihet.   

Hva er det så som til slutt i en helhetsvurdering skal holdes opp mot hverandre i en proporsjo-

nalitetsvurdering? 

Det forutsettes at hensynene som taler for en varetektsfengsling er funnet og avklart.  De gri-

per inn i, og beskjærer EMK; uskyldspresumsjonen i art.6.2, hovedregelen om løslatelse i 

art.5.3 og eventuelt kanskje BK art.3 om barnets beste. 

Spørsmålet blir om de hensynene til sakens oppklaring overveier de nevnte hensyn, slik at 

inngrepet likevel blir proporsjonalt? 

 

De hensynene som nå skal vurderes er inngrepets virkning på den og de det rammer individu-

elt.  Problemstillingen blir om det ekstraordinære inngrepet i EMK, og det som risikeres ved 
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at den det gjelder beholder sin frihet, overveier de belastninger som inngrepet er for den og de 

det berører.  

Det som skal vurderes avhenger av forholdene i den enkelte sak.  De materielle kravene er 

«sakens art, og forholdene ellers», jf. strpl.§170a, og nødvendighetskriteriet, «necessary» etter 

EMK.  Det gjelder altså en konkret helhetsvurdering. 

Eksempler på hva som må inn i vurderingen er; hvordan inngrepet vil påvirke en mulig senere 

dom på soning, ved at soningen avspises tidsmessig, da soningen skal legge til rette for tilba-

keføring til frihet.  En varetekt inneholder ingen form for rehabilitering, permisjon eller ut-

danning.  I verste fall kan det skje en «oversoning» eller en frifinnelse.  Vurdering av bevise-

nes styrke opp mot risikoen som foreligger ved at mistenkte beholder sin frihet, er derfor nød-

vendig, jf. EMK art. 5.3 og art.6.2. 

 Det skal også tas hensyn til den belastning som varetekten har på familien til den som ram-

mes.  Spesielt vil BK art.3 om barnets beste komme i betraktning når den mistenkte har barn 

og omsorgsansvar.  Også annet omsorgsansvar har betydning, jf. ankeutvalgets uttalelse om at 

omsorgsansvar for rusmiddelavhengig kone var relevant. 

Videre kommer også særlig forhold ved den som varetekten gjelder inn som relevante hensyn.  

De kan være fysisk eller psykiske sykdom, eller annet særskilt ved den det gjelder, jf. 

Strpl.§170a. 

Det grunnleggende prinsippet om at tvil og skyld, skal komme tiltalte til gode gjelder også den 

avsluttende forholdsmessighetsvurderingen, og det må gjentas også her at sakens alvorlighet i 

seg selv aldri er grunn nok til varetektsfengsling, pretrail detention, jf. EMD. 

Den proporsjonale beslutningen, er den som griper minst inn i de nevnte hensyn. 

 

7 Konklusjon 

 

Proporsjonalitetsprinsippet har åpenbart en viktig betydning i norsk rett.  I norsk strafferett 

har det hatt en tydelig tiltagende betydning, særlig etter innføringen av Menneskerettighetslo-

ven, av 21.mai 1999 nr.30.  Innføringen av Grl.§94 i den nye Grunnloven av 2014 understre-

ker også lovgivers ønske om økt bevissthet hos rettsannvendere på dette prinsippet.  Det er 

trolig at en innretning etter Europarådet og EMD’s anvisninger, vil utbedre den kritikk som 

har vært tildelt Norge i forbindelse med varetekt.   

 

Etter det som er framkommet i denne oppgaven, mener jeg det er rom for forbedringer på no-

en punkter. 

Det bør skje en harmonisering av strpl. §181 og §188, slik at de samsvarer med påtaleinstruk-

sen og gjeldende rett.  De omhandler vurderinger som skal gjøres. 

Videre bør risikograden og bevisstyrken holdes fram og vurderes sterkere, slik at de ikke 

kommer i skyggen av sakens alvorlighet.  
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Vurdering av risikograden svarer godt på kravet til nødvendighetsvurdering etter EMD.   

Hva er konsekvensene dersom mistenkte flykter, forspiller bevis, eller begår ny straffbar 

handling?  Hva er så nødvendig for å hindre det?  Problemstillingen vil også  aktualisere 

konkrete vurderinger av alternativer, varetektsurrogater i den aktuelle situasjonen. 

 

Ved en klar vurdering av bevisenes styrke, vil man presumtivt ta hensyn til prinsippene om; 

tvil skal komme tiltalte til gode og at man er uskyldig til det motsatte er bevist. 

  

Det bør bli en klarere presisering av hva som er hensyntatt i den endelige forholdsmessighets-

vurderingen.  En tydeligere struktur.  I det minste en presisering av at ingenting ekstraordi-

nært er vektlagt til mistenktes fordel.  Det gjelder både av rettssikkerhetshensyn og prosessu-

elle hensyn.  Den mangel på kontradiksjon og umiddelbarhet som er ved kjennelser på vare-

tekt, tilsier også strukturerte begrunnelser. 

EMD’s mer konkrete krav til vurdering, bør tas til etterretning. 

 

Som eksempel på  nødvendighetsvurdering etter proporsjonalitetsprinsippets struktur lik den 

som avkreves av EMD, vil jeg fremholde Oslo Tingretts «nyeste» dom
107

 i saken mellom 

22.juli-terroristen og staten vedrørende hans soningsforhold.  Det er nokså tydelig at EMD’s 

terminologi ligger til grunn i domspremissene.  Det må gjelde et strengt nødvendighetskrav 

for inngripen i grunnleggende menneskerettigheter. 

  

Det altoverveiende inntrykket er at forholdsmessighetsvurderingen har fått økt betydning i 

Norge. Norsk rett i dag avvike i liten grad fra EMK og EMD’s praksis.  Det dualistiske prin-

sipp synes ikke å by på reelle tolkningsproblemer.  Jeg tror at den presiseringen som skjedde 

med innføringen av strpl.§170a har hatt en klar innvirkning på norsk straffeprosess, tross at 

det i forarbeidene var påpekt at det ikke skulle innbefatte realitetsendringer.  På samme måte 

tror jeg at innføringen av Grl. §94 i den nye Grunnloven, også vil øke bevisstheten omkring  

proporsjonalitetsprinsippet i tiden som kommer. 
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