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1 Innledning  

 
1.1 Oppgavens tema, aktualitet og problemstilling   

 

Innsatte har i utgangspunktet rett til fellesskap med andre innsatte under soning.1 Fellesskap 

innebærer samvær mellom flere innsatte og vil vanligvis være det tiltaket som er best egnet til 

å normalisere innsattes situasjon, og motvirke eventuelle skadelige følger av 

frihetsberøvelsen.2 Ett unntak fra denne hovedregelen finnes i straffegjennomføringsloven 

(strgjfl.) § 37. Bestemmelsen gir hjemmel for å utelukke en innsatt fra fellesskapet, som 

forebyggende tiltak, for å hindre uønskede handlinger fra den innsattes side.3 Utelukkelsen 

kan være hel eller delvis. Hel utelukkelse innebærer at den innsatte ikke har tilgang til 

felleskap overhodet i løpet av dagen4, og vil derfor kunne karakteriseres som isolasjon.  

 

Det finnes ingen klar rettslig definisjon av hva isolasjon er. I forarbeidene straffeprosessloven 

er fullstendig isolasjon definert som når den fengslede utelukkes fra fellesskap med alle de 

andre innsatte.5 Begrepet er også forsøkt definert i en rekke internasjonale kilder. Felles for 

flere av definisjonene er at innsatte er innesperret i 22-24 timer i døgnet, og at meningsfull 

kontakt med andre mennesker er sterkt redusert.6 Innsattes handlefrihet er i utgangspunktet 

svært begrenset i og med den alminnelige frihetsberøvelsen. Bruk av isolasjon innebærer 

derfor en ytterligere begrensning i handlefriheten. Det er derfor treffende når EMD omtaler 

isolasjon som «imprisonment within the prison».7  

 

Det er bred enighet i internasjonal forskning om at isolasjon kan føre til alvorlige helseskader, 

særlig av psykisk karakter.8 Studier av isolasjonsbruk konkluderer med risiko for utvikling av 

angst, depresjon og i noen tilfeller psykoser.9 Dessuten viser studier at bruk av isolasjon for å 

roe ned innsatte kan virke mot sin hensikt, og føre til høyere aggresjonsnivå for den det 

                                                        
1 Se Straffegjennomføringsloven § 17 (1).  
2 Se Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 15. mars 2017 s. 3.  
3 Ot.prp.nr.5 (2000-2001) s. 165. 
4 Se Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 15. mars 2017 s. 3.  
5 Ot.prp.nr.66 (2001-2001) s. 136. 
6 Se The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela 
Rules), regel nr. 44.  Lignende definisjoner er gitt av FNs spesialrapportør for tortur, I Istanbul-
erklæringen og CPT standard principles for solitary conefinement, regel nr. 54.  
7 Se Piechowicz v. Poland, avsnitt 165. 
8 Se Shalev (2008) s. 9-24. 
9 Se Smith (2006) s. 441-528.  
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gjelder.10 Det foreligger også studier som har påvist forhøyet forekomst av selvskading og 

selvmord sammenlignet med innsatte som har tilgang på felleskap.11 

 

Til tross for at isolasjon er et meget inngripende tiltak og det innebærer risiko for alvorlige 

helsemessige skader, brukes det både rutinemessig og ofte i norske fengsler. Tall fra 

Kriminalomsorgen viser at det i 2016 var 3066 hele utelukkelser og 958 delvise utelukkelser 

på grunnlag av straffegjennomføringsloven § 37.12  

 

Inngripende tiltak som isolasjon setter strenge krav til inngepshjemmelen. Det er sikker lære 

at forvaltningen må kunne vise til et rettsgrunnlag ved sin myndighetsutøvelse. Ved 

inngripende myndighetsutøvelse, sier man gjerne at forvaltningen må ha klar lovhjemmel.13  

Grunnloven § 113 fastslår at myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i 

lov. Krav om hjemmel i nasjonal rett er også ett av flere vilkår for inngrep i Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen. Felles for innholdet i disse kravene er at hjemmelen må 

være tilgjengelig og forutsigbar, slik at den enkelte kan forutberegne sin rettsstilling og hindre 

vilkårlig myndighetsutøvelse. Hvilket presisjonsnivå som kreves vil variere ut ifra hva slags 

tiltak det er tale om. Jo mer inngripende tiltaket er, jo strengere krav til klarhet stilles det. 

 

Straffegjennomføringsloven § 37 hjemler de mest vidtgående innskrenkninger i innsattes rett 

til fellesskap. Etter bestemmelsens første ledd bokstav a kan det besluttes at en innsatt skal 

utelukkes fra fellesskapet dersom det er nødvendig for å «hindre at innsatte fortsetter å 

påvirke miljøet på en særlig negativ måte. Etter bokstav e kan utelukkelse besluttes dersom 

det er nødvendig for å «opprettholde ro orden og sikkerhet». Ordlyden er kritisert for å være 

for vag og skjønnsmessig utformet. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter har i sin 

temarapport om bruk av isolasjon i fengsel fra 2012 oppfordret til en kritisk vurdering av 

hjemmelsgrunnlagene.14 Blant annet er det tatt til orde for et behov for innføring av mer 

presise vilkår for anvendelsen, og strengere kriterier for utøvelsen av skjønnet når utelukkelse 

kan besluttes.15 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters sin årsmelding fra 2017 

                                                        
10 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (2012) s. 6.   
11 Hammerlin (2009), s. 101-108.  
12 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (2017), s. 99. Tallene er innhentet fra 
registreringssystemet Kompis, innhentet fra Kriminalomsorgsdirektoratet.  
13 Skjerdal (2001) s. 1.   
14 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (2012) s. 62-63.  
15 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (2012) s. 62.  
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inneholder følgende anbefaling: «Det bør foretas en helhetlig gjennomgang av hele lovverket 

og praksis knyttet til fengselsbesluttet utelukkelse, og gis en ny felles forskrift på området».16  

Skandinavisk isolasjonsnettverk har i forbindelse med utforming av nye retningslinjer for § 37 

i høringsuttalelse uttalt at «det er nødvendig med en gjennomgang av lovgrunnlaget for å 

ivareta internasjonale forpliktelser».17 

 

Også fra internasjonalt hold har hjemmelsgrunnlaget for fengselsbesluttet utelukkelse blitt 

kritisert. FNs torturkomité (CAT) har i sin siste rapport om Norge fra 2011 blandt annet 

anbefalt Norge å «Amend its legislative framework in order to limit the use of solitary 

confinement to exceptional circumstances». Kommiteen uttalte følgende bekymring:  

 

The Committee also expresses its concern about the existing legal basis for the use of 

solitary confinement, as it is not formulated with sufficient precision, leaving the 

possibility for highly discretionary decisions, which prevents the possibility of 

administrative or judicial supervision.18 

 

I mars 2017 kom det nye retningslinjer til straffegjennomføringsloven, herunder retningslinjer 

for bruk av utelukkelse etter § 37. Retningslinjene forsøker å presisere og klargjøre vilkårene 

for bruk av utelukkelse. Et spørsmål som oppstår i denne sammenheng er om disse 

retningslinjene er egnet til å møte det krav til klar lovhjemmel som følger av Grunnloven og 

EMK. Eller om klarheten må fremgå av loven selv.   

 

Oppgaven tar sikte å gjøre nærmere rede for hva som ligger i kravet om klar lovhjemmel etter 

Grunnloven og EMK, særlig med tanke på isolasjonshjemler. Videre skal det foretas en 

vurdering av straffegjennomføringsloven § 37 (1) bokstav a og e, opp mot disse kravene. I 

tillegg til kravet om klar lovhjemmel, foreligger en rekke anbefalinger fra ulike internasjonale 

overvåkingsorganer om bruk av isolasjon og utforming av isolasjonshjemler. Det skal trekkes 

frem noen utvalgte anbefalinger som er relevant for problemstillingen og vurderes om strgjfl. 

§ 37 er i tråd med disse anbefalingene. Anbefalingene er ikke formelt rettslig bindende, men 

er det som omtales som «soft-law». Det skal derfor vurderes hvorvidt loven burde være i tråd 

med anbefalingene.  

                                                        
16 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (2017) s. 103.  
17 Skandinavisk isolasjonsnettverk (2016), s. 3.  
18 FNs torturkomité (CAT), CAT/C/NOR/CO/6-7. 
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1.2 Avgrensning og metode  

 

Oppgaven avgrenses mot rettsgrunnlagene for andre former for isolasjon, herunder isolasjon i 

politiarrest og rettsbesluttet isolasjon av varetektsinnsatte. Oppgaven tar for seg 

fengselsbesluttet utelukkelse med hjemmel i straffegjennomføringsloven § 37 (1) bokstav a 

og bokstav e. Det avgrenses videre mot de andre utelukkelsesgrunnlagene som finnes i 

straffegjennomføringsloven § 29 (2) og §§ 37, 38, 39 og 40 (2) bokstav d. 

 

Oppgaven inneholder en vurdering av lovkravet slik det er nedfelt i Grunnloven og EMK. 

Andre menneskerettighetsforpliktelser som har betydning for utelukkelse etter § 37, som 

forbudet mot tortur i EMK artikkel 3 og SP artikkel 7 faller utenfor oppgaven. Det avgrenses 

videre mot praksis knyttet til strgjfl. § 37. Det ville være interessant å vurdere om 

praktiseringen av hjemmelen er i tråd med lovkravet. En sak er om lovverket er i orden, en 

annen sak er hvordan det praktiseres. En undersøkelse av praksisen ville imidlertid innebåret 

omfattende gjennomgang av utelukkelsesvedtak, som det ikke har vært anledning til med 

hensyn til oppgavens omfang. Jeg skal derfor kun vurdere om lovverket er tilfredsstillende 

utformet.  

 

Jeg vil anvende alminnelig juridisk metode. Oppgaven er rettdogmatisk, det vil si analyse av 

hva som er gjeldende rett med tanke på kravet til klar lovhjemmel, samt vurdering av om 

lovverket er i tråd med disse kravene. Jeg vil i tillegg foreta noen rettspolitiske vurderinger 

underveis, det vil si hvordan lovverket burde være de lege ferenda. Det vil fremkomme av 

sammenhengen der vurderingene mine er rettspolitiske.  

 

 

1.3 Opplegget videre  

 

I kapittel 2 gis en nærmere redegjørelse av innholdet i lovkravet, etter Grunnloven og EMK. 

Det skal videre trekkes frem relevante anbefalinger fra internasjonale overvåkingsorganer 

som har betydning for isolasjonshjemler spesielt. I kapittel 3 foretas en vurdering av 

utformingen av strgjfl. § 37 (1) bokstav a og e opp mot lovkravet og anbefalingene. Til slutt 

følger en oppsummering og avsluttende bemerkninger i kapittel 4.   
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2 Kravet til klar lovhjemmel ved inngripende 

myndighetsutøvelse  

 

Forvaltningen må kunne vise til et rettsgrunnlag ved utøvelse av myndighet overfor 

rettssubjektene.19 Kravet til legalitet i forvaltningen er en sentral del av rettsstaten, og en 

grunnleggende forutsetning for vår demokratiske samfunnsordning.20 Tradisjonelt kan dette 

kravet spores tilbake til folkesuverenitetsprinsippet: tanken om at folket selv, gjennom sine 

valgte representanter bestemmer i hvilken utstrekning forvaltningen kan gripe inn overfor 

dem.21 Lovgivningskompetansen ligger hos den folkevalgte forsamling, jf. Grl. §§ 49 og 74 

flg., og den utøvende makt kan ikke gå lenger i sin maktbruk overfor borgerne enn det 

fullmaktene fra lovgiver gir grunnlag for.  

 

Legalitetsprinsippet er nå nedfelt i Grunnloven § 113. Etter EMK er hjemmel i nasjonal rett et 

av flere vilkår for inngrep i konvensjonen. Lovkravet etter EMK er relevant for utelukkelse 

etter strgjfl. § 37 fordi utelukkelsen, som jeg skal gjøre rede for nedenfor, vil kunne innebære 

et inngrep i EMK artikkel 8. Jeg skal i dette kapittelet undersøke hva som ligger nærmere i 

lovkravet etter Grunnloven i punkt 2.1 og etter EMK artikkel 8 i punkt 2.2. I tillegg til det 

konstitusjonelle og menneskerettslige lovkravet, finnes en rekke føringer fra internasjonale 

overvåkingsorganer som er direkte rettet mot utformingen av isolasjonshjemler. Disse kildene 

har en helt annen posisjon rettskildemessig, da de ikke er formelt rettslig bindende. Jeg skal 

gjøre rede for innholdet i noen utvalgte anbefalinger samt drøfte den rettskildemessige 

betydningen av de i punkt 2.3. Til slutt gis en oppsummering av lovkravet og anbefalingene 

til klar lovhjemmel i lys av de forannevnte kilder i punkt 2.4.  

 

 

2.1 Lovkravet etter Grunnloven   

 

Det følger av Grunnlovens § 113 at «myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha 

grunnlag i lov». Bestemmelsen er en generell stadfestelse av det forvaltningsrettslige 

legalitetsprinsipp, og var ikke ment å endre gjeldene rett som tidligere fulgte av 

                                                        
19 Skjerdal (2001) s. 1  
20 Graver (2015) s. 79   
21 Graver (2015) s. 81 
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konstitusjonell sedvanerett.22 Bestemmelsen går ut på at visse tiltak kan, på grunn av sitt 

innhold, bare bestemmes i eller med hjemmel i lov. Denne delen av det generelle kravet om 

kompetanse for rettslige disposisjoner, kalles legalitetsprinsippet.23 Ikke all 

myndighetsutøvelse er «inngrep» som krever hjemmel i lov etter Grl. § 113. Overordnet blir 

vurderingen av hvorvidt lovkravet kommer til anvendelse om det aktuelle forvaltningsvedtak, 

på grunn av sitt innhold, griper inn i interesser som nyter et slikt rettsvern at de bare kan 

beskjæres ved lov eller likestilt rettsgrunnlag.24 Hvor den nærmere grensen for når noe er et 

inngrep i Grunnlovens forstand skal ikke behandles nærmere her. Det er ikke tvilsomt at 

utelukkelse av innsatte etter strgjfl. § 37 innebærer et inngrep som krever hjemmel i lov etter 

Grl. § 113. 

 

Konsekvensen av at et forvaltningsvedtak ikke har grunnlag i lov slik Grl. § 113 krever, er at 

domstolene kan kjenne vedtaket ugyldig. Konsekvensen av at lov strider mot Grunnloven er 

også ugyldighet. Dette har sammenheng med at Grunnloven er lex superior. I relasjon til 

oppgavens problemstilling blir spørsmålet hva som nærmere ligger i kravet til «grunnlag i 

lov». For det første stilles det krav til hjemmel i formell lov, og for det andre må den aktuelle 

loven oppfylle visse kvalitative krav. Jeg skal gjøre nærmere rede for hva som ligger i dett i 

det følgende.  

 

 

2.1.1 Krav om formell lov  

 

Legalitetsprinsippet innebærer for det første at forvaltningen må kunne vise til et 

kompetansegrunnlag ved utøvelse av myndighet. Når Grunnloven § 113 taler om «lov», skal 

det etter sikker rett forstås som formell lov i samsvar med saksbehandlingen og 

vedtaksformen nedfelt i Grl. §§ 76-79. Den lovgivende myndighet er som kjent tillagt 

Stortinget, jf. Grl. §§ 49 og 75. Kravet til formell lov innebærer imidlertid ikke at 

lovgivningskompetansen ikke kan delegeres. Det følger av sikker rettspraksis at lovkravet kan 

være oppfylt ved at kompetansebestemmelsen finnes i forskrift med hjemmel i lov. I 

kjennelsen inntatt i Rt. 1996 s. 654 uttaler Høyesterett følgende om kravet til hjemmel i 

                                                        
22 Innst.186 S (2013-2014) s. 8  
23 Eckhoff, Smith (2010) s. 361.  
24 Eckhoff (1963) s. 225  
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formell lov: «Jeg bemerker at etter legalitetsprinsippet må et forbud mot det aktuelle fisket ha 

hjemmel i formell lov eller i forskrift gitt med hjemmel i formell lov.»25 

 

For å oppfylle kravet til hjemmel i formell lov er det altså i utgangspunktet tilstrekkelig at 

rettsgrunnlaget er en forskrift gitt av forvaltningen selv i henhold til fullmakt i formell lov.26 

Det avgjørende er om kompetansebestemmelen er gitt med hjemmel i formell lov, og holder 

seg innfor grensene som den formelle loven oppstiller.  

 

 

2.1.2 Legalitetsprinsippet som tolkningsprinsipp  

 

For det andre innebærer legalitetsprinsippet at forvaltningen ikke kan gå utenfor det aktuelle 

kompetansegrunnlaget. Dette kan uttrykkes som et utslag av lex superior, forvaltningen er 

bundet av rettsregler som har høyere rang enn dem forvaltningen selv utsteder.27 Når den 

aktuelle hjemmelen for inngrep overfor den enkelte skal tolkes, vil legalitetsprinsippet også 

fungere som et tolkningsprinsipp. Legalitetsprinsippet fungerer på denne måten både som 

skranke og som tolkningsfaktor. Dersom det er konstatert at inngrepet krever hjemmel i lov 

etter § 113, vil ordlyden stå spesielt sentralt. Forvaltningen vil ikke kunne gå utenfor 

ordlyden. I dommen inntatt i Rt. 2014 s. 1281 uttaler Høyesterett følgende om ordlydens 

betydning på legalitetsprinsippets område:  

 

Legalitetsprinsippet får anvendelse generelt der staten gjør inngrep overfor den 

enkelte, og krever hjemmel i lov, jf. Grunnloven § 113. Det innebærer at lovens ordlyd 

står sentralt ved tolkningen. Men tolkningstvil må løses ut fra hva som er best i 

samsvar med en avveining av samtlige rettskildefaktorer og som sikrer tilstrekkelig 

klarhet og forutsigbarhet for borgerne.28 

 

Hvor langt hjemmelen for å gjøre inngrep overfor den enkelte strekker seg, beror på tolkning 

av den aktuelle hjemmel. Den aktuelle lovs innhold er ikke gitt på forhånd, ordlyden må 

tolkes og er en blant flere rettskildefaktorer. Rettsregelen kan således ligge mer eller mindre 

fjernt fra hva som ligger i ordlyden isolert sett. Ved anvendelse av lover som legger byrder på 

                                                        
25 Se dommens  s. 657 
26 Skjerdal (1998) s. 4  
27 Graver (2015) s. 80 
28 Se dommens avsnitt 48.  

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1814-05-17/%C2%A7113
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individene, eller innebærer inngrep i rettigheter, kan ikke myndighetene strekke hjemmelen 

bare fordi de har bruk for å foreta inngrepene. Som Boe uttrykker, må inngrepshjemler tolkes 

med «legalitetsprinsippet i bakhodet»29. Jo mer inngripende tiltaket er, jo strengere blir kravet 

til hjemmelen. Videre spiller det en rolle hvor nødvendig inngrepet er. Beskytter det 

fundamentale samfunnsgoder, kan hjemmelen strekkes lengre enn når inngrepet dreier seg om 

mindre akutte, utsatte eller basale samfunnsformål. Dette kalles det relative 

legalitetsprinsippet.30 Ved inngripende tiltak som utelukkelse og isolasjon må det etter dette 

settes særlig strenge krav til hjemmelen. 

 

Hvor langt man kan strekke tolkningen av en hjemmel ved inngripende myndighetsutøvelse er 

viet mye oppmerksomhet, og generelt kan man si at det skal foretas en strengt 

ordlydsfortolkning. På den annen side kan det spørres om hvilke minstekrav ordlyden selv må 

oppfylle før det overhodet kan være aktuelt å akseptere ordlyden som et utgangspunkt for en 

eventuell tolkning i lys av andre rettskildefaktorer. Som Skjerdal hevder; det må være en 

grense for hvor langt for eksempel presiseringer i lovforarbeider kan bøte på vaghet ved 

lovteksten.31 Dette bringer oss over på de kvalitative krav som stilles til inngrepshjemmelen.   

 

 

2.1.3 Kvalitative krav til lovhjemmelen   

 

Den delen av legalitetsprinsippet som skal behandles her, er hvor presist forvaltningens 

kompetanse skal angis i loven. Med andre ord, hvilke krav til lovens klarhet som stilles. 

Kravet til en viss presisjon må forstås på bakgrunn av maktfordelingen mellom lovgivende og 

utøvende makt, forvaltningen skal bare utøve sin makt innenfor de grenser som er trukket opp 

av den lovgivende forsamling.32 Dersom kompetansegrunnlagene gir svært generelle 

fullmakter til forvaltningen, vil det innebære en overføring av makt og lovkravet vil med dette 

hules ut.33 

 

De kvalitative kravene til utformingen av lovhjemmelen er trukket frem i rettspraksis. 

Hjemmelen må være utformet på en måte som gjør det mulig for enkeltindividet å 

                                                        
29 Boe (2010) s. 238  
30 Ibid.   
31 Skjerdal (1998) s. 56  
32 Skjerdal. 
33 Graver (2015) s. 82 
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forutberegne sin rettsstilling. For at dette skal være tilfelle må lovhjemmelen være 

tilstrekkelig klar. Kjennelsen inntatt i Rt. 2014 s. 1105, gjaldt spørsmål om politiet hadde 

hjemmel til oppbevaring av materiale innhentet ved kommunikasjonskontroll. Høyesterett 

uttalte i denne forbindelse følgende om klarhetskravet:   

 

For å gi en slik hjemmel som Grunnloven og menneskerettskonvensjonen krever 

holder det ikke at loven er formelt sett i orden, og at den etter alminnelige 

tolkningsprinsipper gir grunnlag for lagringen. Det gjelder også kvalitative krav: 

Loven må være tilgjengelig og så presis som forholdene tillater.34 

 

I kravet om presisjon må det ligge at rettsregelen, slik den kommer til uttrykk ved 

forvaltningens myndighetsutøvelse, må fremtre med tilstrekkelig klarhet for det enkeltindivid 

som er gjenstand for myndighetsutøvelsen.35 Presisjonskravet må nødvendigvis vurderes opp 

mot hensynet bak lovkravet, som er å sikre den nødvendige forutberegnelighet slik at den 

enkelte kan treffe rasjonelle valg på bakgrunn av hjemmelen. Det må med andre ord være 

mulig, i rimelig grad, å forutse når myndighetene kan beslutte å gjøre inngrep overfor den 

enkelte med henvisning til den aktuelle hjemmel. Kravet til presisjon må vurderes ut ifra hva 

«forholdene tillater». Denne formuleringen kan tolkes slik at ønske om presisjon må vurderes 

opp mot behovet for fleksibilitet i lovverket. Det vil ikke være mulig å regulere alle tenkelige 

scenarioer for den aktuelle myndighetsutøvelsen i loven. Absolutt presisjon er derfor ikke 

mulig eller ønskelig. Graden av kravet til presisjon vil kunne variere ut fra de aktuelle 

forholdene, og må vurderes konkret. Den konkrete vurderingen må gjøres på bakgrunn av 

hvilke hensyn kravet er ment å beskytte. Høyesterett peker på følgende hensyn i samme 

kjennelse: «Lovkravet fremmer forutberegnelighet og legger til rette for at den enkelte kan 

treffe rasjonelle valg. Det motvirker vilkårlighet og usaklig forskjellsbehandling.»36  

 

Det følger av rettspraksis at lovkravet vil variere ut fra hva slags tiltak det er tale om. I 

dommen inntatt i Rt. 1995 s. 530 var spørsmålet for Høyesterett hvorvidt et fiskeselskap 

hadde tilstrekkelig lovhjemmel for å kunne pålegge sine medlemmer en avgift for å finansiere 

en fryseordning. I relasjon til kravet til lovhjemmel uttalte Høyesterett følgende:  

 

                                                        
34 Se kjennelsens avsnitt 30  
35 Se Skjerdal (1998) s. 56  
36 Se kjennelsens avsnitt 26  
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Jeg antar, med bakgrunn i teori og rettspraksis, at kravet til lovhjemmel må nyanseres 

blant annet ut fra hvilket område en befinner seg på, arten av inngrepet, hvordan det 

rammer og hvor tyngende det er overfor den som rammes. Også andre 

rettskildefaktorer enn loven selv må etter omstendighetene trekkes inn.37 

 

Hjemmelskravet kan etter dette sies å være relativt. Boe har omtalt dette som «jo-jo-regelen», 

som innebærer at jo mer inngripende handlingen er, jo strengere krav stilles det til 

hjemmelen.38 Dette har en side mot legalitetsprinsippet som tolkningsprinsipp som omtalt i 

punkt 2.1.2.  

 

På strafferettens område følger lovkravet av Grunnloven § 96 (1) hvor det heter at «Ingen kan 

dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom». Når det er tale om straff stilles det 

spesielt strenge krav til klarhet. For at en handling skal kunne straffes, kan den ikke være for 

upresist beskrevet. Det er i juridisk teori tatt til orde for at en straffebestemmelse for eksempel 

ikke kan rette seg mot «samfunnsskadelig virksomhet i sin alminnelighet»39. Det er videre tatt 

til orde for at den straffbare handling må være beskrevet med «presiserbare termer».40 

Utelukkelse er ikke straff. Men tiltaket er såpass inngripende at det kan argumenteres for at 

kravet til klarhet burde være det samme som på strafferettens område. Inngripende 

forvaltningsrettslige sanksjoner som isolasjon, tvungent psykisk helsevern, 

omsorgsovertakelse av barn etc. er ikke straff, men likevel så inngripende at de er 

sammenlignbare med straff.  

 

Skjerdal hevder at strafferettspraksis etter omstendighetene bør kunne belyse også den rent 

forvaltningsrettslige side av legalitetsprinsippet.41 Han påpeker at EMD ikke trekker ikke noe 

skarpt skille mellom inngrep av straffkarakter og andre inngrep. Utgangspunktet er i likhet 

med norsk rett at det strafferettslige hjemmelskrav er spesielt strengt, men vurderingen i 

praksis går langs de alminnelige linjer som generelt innen konvensjonsretten innebærer visse 

presisjonskrav til rettsgrunnlaget for offentlige inngrep.42 Dette kan tas til inntekt for at 

klarhetskravet ved inngripende tiltak som for eksempel isolasjon, kan sammenlignes med 

klarhetskravet på strafferettens område.  

                                                        
37 Se dommens s. 537  
38 Boe (2010) s. 238 
39 Castberg referert i Strandbakken (2004)  
40 Skoghøy (2014) s. 328 
41 Skjerdal (1998) s. 62.  
42 Ibid.   
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Oppsummeringsvis stilles det etter Grunnlovens § 113 krav om at myndighetsutøvelse i form 

av inngrep må ha hjemmel i formell lov. De kan med andre ord ikke på egen hånd fastsette sin 

kompetanse. Videre må forvaltningen holde seg innenfor rammene av loven. Ved inngripende 

tiltak foretas en særlig streng ordlydsfortolkning. Endelig stilles det visse kvalitative krav til 

hjemmelen. Den må være så presis som forholdene tillater. Jo mer inngripende tiltaket er, jo 

strengere krav til klarhet stilles det. Vurderingen av presisjonskravet må gjøre konkret og må 

holdes opp mot hensynene bak lovkravet som er vern mot vilkårlig myndighetsutøvelse. 

Andre hensyn som kan nevnes er at manglende etterlevelse av klarhetskravet svekker 

muligheten for rettslig kontroll, muligheten for å forutberegne sin rettsstilling blir vanskelig 

og likhetsprinsippet i forvaltningsretten blir vanskeligere å gjennomføre. 

 

 

2.2 Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen   

 

Krav om hjemmel i nasjonal rett er ett av flere vilkår for inngrep i flere av 

menneskerettighetene nedfelt i EMK. Kravet gjelder naturligvis bare dersom det i det hele tatt 

er adgang til inngrep. Utelukkelse vil under visse omstendigheter kunne innebære inngrep i 

EMK artikkel 3 om forbudet mot tortur. Dersom det konstateres inngrep i artikkel 3, vil det 

automatisk innebære konvensjonsbrudd da torturforbudet er absolutt.43 Terskelen for å 

konstateres brudd på artikkel 3 er imidlertid høy og det skal ikke drøftes i denne oppgaven.  

 

Utelukkelse vil derimot også kunne innebære inngrep i EMK artikkel 8 (1) som bestemmer at 

alle har rett til respekt for sitt «privatliv». Denne rettigheten er ikke absolutt og det godtas 

inngrep på nærmere bestemte betingelser, som er oppstilt i bestemmelsens andre ledd. 

Grunnen til at inngrep godtas er at det kan foreligge konkurrerende interesser, enten det er 

hensynet til samfunnet eller private, som nødvendiggjør inngrep.44 Ett av vilkårene for 

inngrep er at inngrepet må være forankret i et rettsgrunnlag som i henhold til den nasjonale 

rett anerkjennes som hjemmel for offentlig myndighetsutøvelse. Overordnet innebærer dette 

kravet at hjemmelen må være tilgjengelig og forutsigbar. Jeg skal i det følgende gjøre 

nærmere rede for hva som ligger i disse kravene. Først drøftes hvorvidt utelukkelse etter 

strgjfl. § 37 er et inngrep i artikkel 8 i punkt 2.2.1, deretter presenteres lovkravet som ett av 

                                                        
43 Høstmelingen (2003) s. 152  
44 All (2011) s. 103 
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flere inngrepsvilkår i punkt 2.2.2. I punkt 2.2.3 skisseres det nærmere innholdet i lovkravet 

med utgangspunkt i praksis fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).   

 

 

2.2.1 Hvorvidt utelukkelse er et inngrep i EMK artikkel 8  

 

EMK artikkel 8 (1) slår fast at enhver har rett til respekt for sitt «private and family life, his 

home and his correspondence». Uttrykket «private life» favner vidt og noen uttømmende 

definisjon finnes ikke.45 Sentralt i den foreliggende praksis fra EMD står blant annet 

menneskets fysiske og psykiske integritet, alle de ulike elementene i den enkeltes identitet i 

videste forstand, og den personlige autonomi.46 Videre har EMD konsekvent fremholdt at 

begrepet «private life» skal undergis en vid fortolkning, blandt annet rett til å «… establish 

and develop relationships with other human beings and the outside world».47 Vern mot 

inngrep i den psykiske og fysiske integritet innebærer altså en rett til å etablere og utvikle 

relasjoner med andre mennesker. Hel utelukkelse etter strgjfl. § 37 innebærer at den innsatte 

er avskåret fra all form for samvær med andre innsatte. Etter EMDs praksis vil utelukkelse 

kunne innebære ett inngrep i EMK artikkel 8. Det må vurderes konkret ut ifra hvor 

inngripende utelukkelsen er, hvorvidt den er hel eller delvis. 

 

Hel utelukkelse, som karakteriseres som isolasjon vil i de aller fleste tilfeller være et inngrep i 

artikkel 8. Dommen innatt i Rt. 2015 s. 1142 gjaldt isolasjon i politiarrest, hvor Høyesterett 

uttalte at isolasjonen måtte anses som et inngrep etter EMK artikkel 8. Konstateringen av at 

isolasjon i politiarrest er et inngrep i artikkel 8 har overføringsverdi til utelukkelse etter 

strgjfl. § 37 da utelukkelsen kan innebære det samme i praksis.  

 

 

2.2.2 Lovskravet som ett av flere inngrepsvilkår  

 

EMK artikkel 8 (2) oppstiller vilkår for når statene kan gjøre unntak fra hovedregelen i første 

ledd. Inngrep godtas i de tilfeller der det er «in accordance with the law», og «necessary in a 

democratic society» av hensyn til «national security, public safety or the economic well-being 

                                                        
45 Se Plenumsdommen Rt. 2012 s. 2039 avsnitt 70.  

46 Se Rt. 2015 s. 93, avsnitt 58.  
47 Se for eks Gillan and Quiton v. The United Kingdom, avsnitt 61  
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of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, 

or for the protection of the rights and freedoms of others». 

 

For det første må altså inngrepet forfølge et legitimt formål. De legitime formålene er listet 

opp i bestemmelsen. For det andre må inngrepet ha hjemmel i nasjonal rett. Og for det tredje 

må inngrepet bygge på en forholdsmessig avveining av de samfunnsinteresser som berøres på 

den ene side, og de private interesser som berøres på den annen side. Det siste blir omtalt som 

nødvendighetskriteriet eller proporsjonalitetsprinsippet.48 EMD er tilbakeholden med å 

overprøve legitimiteten av de samfunnsinteresser som staten anfører som begrunnelse for 

inngrepet, og overlater en vid skjønnsmargin («margin of appreciation») til de nasjonale 

medlemsstater.49 Jeg skal imidlertid ikke gå nærmere inn på dette her, da oppgaven kun tar for 

seg innholdet i lovkravet. I det følgende forklares nærmere hva som ligger i kravet «in 

accordance with the law». 

 

2.2.3 Innholdet i lovkravet  

 

Kravet om «in accordance with the law» er tolket og utviklet av EMDs praksis. Overordnet 

stilles det krav til at det må foreligge et internt rettsgrunnlag, og at rettsgrunnlaget må være 

tilgjengelig og forutsigbart. Jeg skal i det følgende gjøre nærmere rede for hva som ligger i 

dette.    

 

2.2.3.1 «Some basis in domestic law» 

 

Det engelske ordet «law» har en bredere betydning enn det norske ordet «lov». Etter EMK er 

det ikke et krav om formell lov, slik Grunnloven § 113 krever. EMD har tolket ordlyden på 

denne måten: «the wording in accordance with the law requires the impugnes measure both to 

have some basis in domestic law and to be compatible with the rule of law. »50 Kravet 

innebærer at det må foreligge et aller annet internrettslig grunnlag, og at dette rettsgrunnlaget 

er i samsvar med grunnleggende rettsstatlige prinsippet. Det følger av EMDs praksis at 

lovkravet «covers not only statute but also unwritten law».51 I tilfeller der det foreligger et 

                                                        
48 Skjerdal (1998), s. 22.  
49 Ibid.   
50 Se blant andre Munjaz v. The United Kingdom, avsnitt 88  
51 Se blandt andre SundayTimes v. The United Kingdom, avsnitt 47 og Malone v. The United Kingdom, 
avsnitt 66. 
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internt rettsgrunnlag er domstolen tilbakeholden med å overprøve dette. Men tilfeller der det 

ikke foreligger hjemmel overhodet blir det slått hardt ned på.52 

 

 

2.2.3.2 Særlig om diskresjonær myndighet 

 

Skjønnsmessige inngrepshjemler er i seg selv ikke i strid med lovkravet. Overlatelse av 

skjønn til forvaltningen kan forbindes med manglende forutsigbarhet. Forvaltningen er jo i 

disse tilfeller gitt en viss frihet med hensyn til vurderingen av når og hvordan det kan gripes 

inn overfor enkeltindividet.53 Det er imidlertid allment anerkjent at kompetansedeling mellom 

parlamentet og forvaltningen i form av diskresjonære myndighetsfullmakter er uunnværlig i 

statsstyrelsen og må prinsipielt godtas innenfor legalitetsprinsippets skranker.54  

 

Ved delegasjon av slik diskresjonær myndighet, følger det av EMDs praksis at forvaltningen 

ikke kan være gitt ubegrenset kompetanse, og at det er avgjørende for å oppfylle kravet er 

hvorvidt rammene for forvaltningens skjønn er angitt med tilstrekkelig klarhet.55 EMD har 

gjentatt følgende formulering: 

 

A law which confers a discreation is not in itself inconsistent with the requirement of 

foreseeability, provided that the scope of the discreation and the manner of its exercise 

are indicated with sufficient clarity.56 

 

Avgjørende for vurderingen skjønnsmessige inngrepshjemler blir etter dette hvilke 

begrensninger skjønnet er underlagt. Dersom omfanget av skjønnet samt retningslinjer for 

utøvelse av skjønnet fremkommer med tilstrekkelig klarhet vil lovkravet være oppfylt. Det 

skal redegjøres mer inngående om dette i punkt 2.2.3.4 nedenfor. Domstolen har uttalt at selv 

om absolutt presisjon er ønskelig, kan dette føre til et lite fleksibelt lovverk som ikke vil 

kunne holde tritt med samfunnsutviklingen.57 En retningslinje for vurderingen av 

                                                        
52 Skjerdal (1998) s. 30-31.  
53 Skjerdal (2001) s. 7.  
54 Ibid.   
55 Skjerdal (2001) s. 7.  
56 Se blant andre Gillow v. The United Kingdom og Munjaz v. The United Kingdom  
57 Se The Sunday times v. The United Kingdom  
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klarhetskravet blir derfor om det er mulig å formulere seg mer presist uten helt å forspille 

hensynet til rimelig fleksibilitet.58.   

 

 

2.2.3.3 Krav om tilgjengelighet («accessibility»)  

 
Kravet om tilgjengelighet innebærer etter domstolens praksis i all hovedsak et krav om at en 

vedtatt lovhjemmel er gjort offentlig kjent. Domstolen uttalte i Sunday Times v. The United 

Kingdom følgende om tilgjengelighetskravet: «the law must be adequately accessible: the 

citizen must be able to have an indication that is adequate in the circumstances of the legal 

rules applicable to a given case».59 

 

Rettsgrunnlaget må altså være tilgjengelig på en slik måte at enkeltindividet har en rimelig 

mulighet til å forutse hvilke omstendigheter som kan føre til at hjemmelen kommer til 

anvendelse. Med andre ord stilles det krav om at rettsgrunnlaget ikke må være skjult eller 

vanskelig tilgjengelig.  

 

For inngrepshjemler som er vedtatt i formell lov, som strgjfl. § 37, er tilgjengelighetskravet 

ivaretatt i og med at endringer i lov og forskrift kunngjøres i Norsk Lovtidend. 60 Det er kravet 

til forutsigbarhet («foreseeability») som er mest relevant for oppgavens problemstilling.   

 

 

2.2.3.4 Krav om forutsigbarhet («foreseeability»)  

 

Kravet om forutsigbarhet innebærer at hjemmelsgrunnlaget må være utformet med 

tilstrekkelig klarhet slik at enkeltindividet kan forutberegne sin rettsstilling på bakgrunn av 

hjemmelsgrunnlaget. I Sunday Times v. The United Kingdom uttalte domstolen i forbindelse 

med forutsigbarhetskravet at rettsgrunnlaget må være «formulated with sufficient precision to 

enable the individual – if need be with appropriate advice – to regulate his conduct».61 Videre 

                                                        
58 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (2012) s. 17.   
59 Sunday Times v. The United Kingdom, avsnitt 49.  
60 Skjerdal (1998) s. 41  
61 Sunday Times v. The United Kingdom, avsnitt 49 
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bled et uttalt at «…he must be able…to foresee, to a degree that is reasonable in the 

circumstances, the consequences which a given action may entail.»62  

 

Regelen må altså være formulert med tilstrekkelig presisjon slik at enkeltindividet med 

rimelighet kan forutberegne sin rettsstilling på bakgrunn av rettsregelen. Hva som er 

tilstrekkelig presist vil variere etter omstendighetene. Med særlig tanke på diskresjonære 

kompetansehjemler har EMD uttalt følgende:  

 

With respect to the need for foreseeability, what is required is that, where 

discretionary powers are conferred on authorities, the law must indicate the scope of 

any such discretion conferred on the competent authorities and the manner of it 

exercise with sufficient clarity to give the individual adequate protection against 

arbitrary interference.63 

 

Det som kan utledes av dommen er at der diskresjonær myndighet er tillag forvaltningen, må 

rettsgrunnlaget angi omfanget av den diskresjonære myndighet, altså omfanget av 

skjønnsutøvelsen. I tillegg må det med tilstrekkelig klarhet gis retningslinjer for 

skjønnsutøvelsen, slik at den enkelte gis tilstrekkelig vern mot vilkårlig inngrep. Hvorvidt 

disse klarhetskriteriene er oppfylt må nødvendigvis vurderes konkret. Jeg skal i det følgende 

trekke frem momenter som EMD har lagt vekt på ved den konkrete vurdering.  

 

For det første vil graden av presisjon som stilles til hjemmelsgrunnlaget variere ut ifra hva 

slags type inngrep det er tale om. I Malone v. The United Kingdom uttale domstolen at  

«the degree of precision required of the "law" in this connection will depend upon the 

particular subject-matter.64 I Munjaz v. the United Kingdom uttalte domstolen i forbindelse 

med presisjonskravet at:  

 

The level of precision required of the domestic legislation depends to a considerable 

degree on the content of the instrument considered, the field it is designed to cover and 

the number and status of those to whom it is addressed.65 

 

                                                        
62 Ibid.   
63 Se Munjaz v. The United Kingdom, avsnitt 88  
64 Se avsnitt 68  
65 Se Munjaz v. The United Kingdom, avsnitt 88 
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Det som kan utledes av disse sitatene er at saker om inngripende former for 

myndighetsutøvelse, vil det stilles høyere krav til presisjon enn ved mindre inngripende tiltak. 

Hvor den nærmere grensen går gir imidlertid disse dommene ikke anvisning på.  

For det andre kan konvensjonspraksis tyde på at det stilles et minstekrav til at angivelse av 

formål må være angitt med en viss grad av presisjon. Både i Malone v. The United Kingdom 

og Herczegfalvy v. Austria var manglende formålsangivelse et sentralt ved domstolens 

begrunnelse for at lovkravet ikke var oppfylt.66 I Herczegfalvy v. Austria ble en person som 

var underlagt tvungent psykisk helsevern utsatt for brevsensur. Hjemmelen ga klar adgang til 

dette, men anga ikke formålet til bestemmelsen. I Malone v. The United Kingdom gjaldt 

politiets hjemmel for å overvåke privatpersoner, blant annet gjennom tilgang til kunderegistre 

fra det engelsk postvesen og televerk. Også denne hjemmelen ga adgang til overvåkingen, 

men ikke hvilke formål hjemmelen skulle ivareta.   

 

For det tredje legger EMD lagt vekt på hvorvidt den diskresjonære myndighet er begrenset 

ved at hjemmelsgrunnlaget oppstiller vilkår og retningslinjer for skjønnsutøvelsen. Malone v. 

The United Kingdom uttalte domstolen følgende:  

 

the law must be sufficiently clear in its terms to give citizens an adequate indication as 

to the circumstances in which and the conditions on which public authorities are 

empowered to resort to this secret and potentially dangerous interference with the right 

to respect for private life and correspondence» 

 

Dette viser at vilkår og retningslinjer og formålsangivelse flyter inn i hverandre. Poenget er at 

det må være mulig for den enkelte ut fra rettsgrunnlaget å forutberegne under hvilke 

omstendigheter inngrepet kan finne sted.  

 

Endeling må inngrepshjemmelen vurderes opp mot det overordnede rettssikkerhetshensynet 

om at enkeltindividet skal vernes mot vilkårlig myndighetsutøvelse fra forvaltningens side. 

Det må foretas en vurdering av hele rammeverket for forvaltningens myndighetsutøvelse.  

 

the law must indicate the scope of any such discretion conferred on the competent 

authorities and the manner of its exercise with sufficient clarity, having regard to the 

                                                        
66 Skjerdal (1998) s. 81 
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legitimate aim of the measure in question, to give the individual adequate protection 

against arbitrary interference».67 

 

Presisjonsnivået vil altså kunne variere ut ifra hvorvidt det kan sies at enkeltindividet er 

vernet mot vilkårlig myndighetsutøvelse eller ikke. Dette taler for at vage hjemler kan 

tilfredsstille lovkravet dersom det finnes kontrollordninger som sikrer tilstrekkelig vern mot 

vilkårlighet.68 Dette formuleres gjerne som et krav om «systemrettferdighet».69  

 

Med særlig tanke på tvangshjemler kan Herczegfalvy v. Austria være belysende for hvilke 

minstekrav som stilles til hva som må reguleres med tanke på systemsikkerhet. Saken gjaldt 

som nevnt hjemmel for tvangstiltak overfor en person som var innlagt i psykiatrisk 

institusjon, hvor vedkommende var underlagt brevsensur. Den anførte hjemmelen for dette 

inngrepet var en bestemmelse som uten nærmere presisering ga adgang til å begrense 

tvangsinnlagtes kontakt med omverdenen. Domstolen uttalte følgende om hvilke krav som må 

stilles til slike hjemler:  

 

In the absence of any detail at all as to the kind of restrictions permitted or their 

purpose, duration and extent or the arrangements for their review, the above provisions 

do not offer the minimum degree of protection against arbitrariness required by the 

rule of law in a democratic society.70 

Domstolen etterlyste altså en lovregulering av spørsmålet om hvem som hadde myndighet til 

å iverksette tvangstiltak, hva slags tvangstiltak som kunne benyttes og når, samt 

varighetsgrenser for iverksatte tvangstiltak. Dommen kan tolkes dithen at det må stilles 

minstekrav til disse nevnte når det er tale om inngripende tiltak med tvangselementer. 

I forbindelse med systemrettssikkerhet kan det også nevnes at EMD har lagt vekt på hvorvidt 

forvaltningen er undergitt en betryggende legalitetskontroll, og at det berørte enkeltindivid har 

adgang til å få prøvet rettsgrunnlaget for forvaltningens myndighetsutøvelse: «there must be a 

                                                        
67 Se blant andre Munjaz v. The United Kingdom 88, min kursivering.   
68 Skjerdal (1998) s. 90.  
69 Ibid.   
70 Herczegfalvy v. Austria, avsnitt 91  
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measure of legal protection in domestic law against arbitrary interferences by public 

authorities».71 

Krav til rettslig kontroll ved inngripende myndighetsutøvelse er for øvrig en selvstendig rett 

etter EMK artikkel 13. Dette er i utgangspunktet beskyttet i norsk rett ved domstolskontroll av 

forvaltningsvedtak. Domstolene kan prøve om myndighetsutøvelsen er basert på holdbare 

vurderinger av de faktiske forhold, så vel rettsfakta som skjønnsfakta, og om subsumsjonen er 

riktig. Norsk rett oppfyller således konvensjonens krav om domstolskontroll med 

forvaltningen. Som jeg skal komme nærmere tilbake til, kan det imidlertid stilles 

spørsmålstegn ved hvor effektiv denne kontrollen er ved inngrepshjemler der forvaltningen er 

tillagt en bred skjønnsmargin.  

Oppsummeringsvis stilles det etter EMK artikkel 8 (2) krav om at inngrep i retten til privatliv 

må være hjemlet i nasjonal rett. Rettsgrunnlaget må være tilgjengelig og forutsigbart for å 

oppfylle kravet. Kravet om forutsigbarhet innebærer at rettsgrunnlaget må være utformet med 

tilstrekkelig presisjon slik at den enkelte har en mulighet til å forbergene sin rettsstilling. For 

diskresjonære inngrepshjemler kan kravet til presisjon oppfylles ved at det angis formål for 

inngrepsbestemmelsen og/eller vilkår og retningslinjer for skjønnsutøvelsen. Endelig må 

forutberegnelighetskravet vurderes opp mot det overordnede kravet om vern mot vilkårlig 

myndighetsutøvelse. 

 

2.3 Føringer fra internasjonale overvåkingsorganer   

 

Internasjonale overvåkingsorganer og andre aktører har lenge engasjert seg i spørsmål som 

omhandler bruk av isolasjon i fengsler. Disse aktørene har utarbeidet retningslinjer og 

anbefalinger for bruk av isolasjon. Noen av disse anbefalingene har betydning for utforming 

av rettsgrunnlagene, herunder anbefalinger om presisjon av ordlyd og vilkår (terskel) for å 

iverksette isolasjonstiltak. Jeg skal først i punkt 2.1.3. presentere utvalgte anbefalinger som er 

relevante for vurderingen av strgjfl. § 37. I punkt 2.3.2 skal jeg diskutere den 

rettskildemessige betydningen av disse kildene.  

 

                                                        
71 Se Malone v. The United Kingdom, avsnitt  67 
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2.3.1 Utvalgte anbefalinger  

 

Jeg skal her kun ta for meg anbefalingene som omhandler utforming av isolasjonshjemler, 

herunder anbefalinger om presisjon av hjemmelsgrunnlaget, hvilken terskel som burde 

praktiseres og anbefalinger knyttet til isolasjonens lengde. Disse anbefalingene er alle 

relevante for utformingen av rettsgrunnlaget for bruk av isolasjon.  

 

2.3.1.1 Anbefalinger om presise lovhjemler  

 

Angående utformingen av isolasjonshjemler, anbefales det gjennomgående at det stilles enda 

strengere krav til klarhet enn det som allerede følger av EMDs praksis.  

 

Europarådets torturforebyggingskomité (CPT), som ble opprettet som et forebyggende 

håndhevingsorgan undersøker blant annet medlemslandenes behandling av innsatte i lys av 

EMK artikkel 3. CPT har utformet generelle standarder (CPT standards) om bruk av 

isolasjon, på bakgrunn av tilsynsbesøk i medlemslandene. Fra CPTs generelle rapport om 

isolasjon fra 2011 er det anbefalt at «provision must be made in domestic law for each kind of 

solitary confinement which is permitted in a country, and this provision must be reasonable. It 

must be communicated in a comprehensible form to everyone who may be subject to it. »72 

Alle former for isolasjon må være hjemlet i nasjonal rett, den må være fornuftig eller rimelig, 

i tillegg til at hjemmelen må kommuniseres på en forståelig måte. Videre anbefales det at: 

«the law should specify the precise circumstances in which each form of solitary confinement 

can be imposed. »73 

 

Det anbefales altså en angivelse eller spesifisering av de nøyaktige omstendigheter bruk av 

isolasjon. Ordlyden indikerer at det ikke bør være rom for mye skjønn med hensyn til når 

isolasjon kan besluttes.  

 

FN´s torturkomité (CAT), som ble opprettet for å overvåke gjennomføringen av FNs 

konvensjon, har i likhet med CPT utarbeidet rapporter i etterkant av besøk hos 

medlemslandene. Rapportene inneholder anbefalinger og kritikk i relasjon til problemer 

tilknyttet torturkonvensjonen. Fra CAT sin rapport om bruk av isolasjon i Norge fra 1998, er 

det formulert følgende lignende anbefaling: «solitary confinement…should be strictly and 

                                                        
72 CPT (2011) 21st General report.  
73 Ibid.  
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specifically regulated by law.» 74 Anbefalingen gjør det tydelig at det bør gjelde strenge og 

klare regler for bruk av isolasjon. Hvor den nærmere grensen går for hva som er strengt og 

spesifikt regulert i lov er noe uklart. Ordlyden «specifically» taler for at det ikke kan innebære 

mye tvil eller usikkerhet rundt hvilke omstendigheter som kan føre til isolasjon.  

 

I CAT sin rapport om Norge fra 2012 uttalte de følgende om det norske lovverket for bruk av 

isolasjon spesielt:  

 

The Committee also expresses its concern about the existing legal basis for the use of 

solitary confinement, as it is not formulated with sufficient precision, leaving the 

possibility for highly discretionary decisions, which prevents the possibility of 

administrative or judicial supervision. The Committee regrets that detainees are not 

always appropriately informed on the grounds for imposition of solitary confinement 

and that the systems for control and review do not appear to ensure that they enjoy 

appropriate legal protection.75 

 

Kildene anbefaler altså at det bør stilles svært strenge krav til utformingen av 

isolasjonshjemler. Dette har betydning for utelukkelse etter § 37 da utelukkelsen kan 

innebære isolasjon. For å møte anbefalingene må strgjfl. § 37 angi presist hvilke tilfeller som 

kan føre til utelukkelse. Hvorvidt dette er tilfelle diskuteres nedenfor i punkt 3.4.  

 

 

2.3.1.2 Anbefalt terskel for bruk av isolasjon  

 

I tillegg til anbefaling om presis lovhjemmel, er flere kilder samstemte på at isolasjon kun bør 

benyttes i eksepsjonelle eller ekstraordinære tilfeller, som siste utvei og for et så kort tidsrom 

som mulig.  

 

CPT konkluderer i sin generelle rapport om isolasjon at «solitary confinement should only be 

imposed in exceptional circumstances, as a last resort and for the shortest possible time. »76 

                                                        
74 CAT (1998) A/53/44, punkt 156.  
75 CAT (2012) CAT/C/NOR/CO/6-7  
76 CPT (2011) 21st General report.   
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Vedrørende bruk av isolasjon av sikkerhetshensyn uttaler CPT at dette kun bør brukes «when 

there is absolutely no other way of ensuring the safety of the prisoner concerned. »77  

 

FNs spesialrapportør for tortur, uttaler i sin rapport om isolasjon fra 2001 at «solitary 

confinement should be used only in very exceptional circumstances, as a last resort, for as 

short a time as possible. »78 Anbefalingen ble begrunnet med at «these safeguards reduce the 

chances that the use of solitary confinement will be arbitrary or excessive, as in the case of 

prolonged or indefinite confinement. » 

 

Identisk anbefaling er vedtatt i FNs fengselsregler, de såkalte «Madela rules», som er FNs 

minimumsregler for behandlingen av innsatte fra 1955, revidert utgave vedtatt av FNs 

generalforsamling i 2015. Reglene er uttrykk for konsensus om minimumsregler for 

behandlingen av innsatte på verdensbasis.»79 Istanbul statement, vedtatt av en gruppe 

internasjonale eksperter i 2007 inneholder den samme definisjonen.80  

 

De internasjonale kildene angående terskel for bruk av isolasjon er altså samstemte. En 

svakhet med anbefalingen er at den er noe vag. Det kan stilles spørsmål ved hva som ligger i 

«exceptional». Ordlyden tilsier at bruken kun bør være helt unntaksvis, men gir ingen 

nærmere retningslinjer for hva som er eksepsjonelle tilfeller.  

 

CPT standardene fastsetter at inngripende tiltak som for eksempel isolasjon må avgjøres på 

bakgrunn av en streng proporsjonalitetsvurdering:   

 

Any further restriction of a prisoner’s rights must be linked to the actual or 

potential harm the prisoner has caused or will cause by his or her actions (or the 

potential harm to which he/she is exposed) in the prison setting. Given that solitary 

confinement is a serious restriction of a prisoner’s rights which involves inherent risks 

to the prisoner, the level of actual or potential harm must be at least equally serious 

and uniquely capable of being addressed by this means.81 

 

                                                        
77 Ibid, punkt 56 
78 Spesialrapportør Juan Mendez, A/66/268, 5. august 2011 
79 FNs fengselsregler (2015), regel 45.  
80 Istanbul statement  
81 CPT (2011) 21st General report, punkt 55a.  
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Videre anbefales det at proporsjonalitetsvurderingen bør være strengere jo lenger tid som går:  

«The longer the measure is continued, the stronger must be the reason for it and the more 

must be done to ensure that it achieves its purpose. »82  

 

FNs spesialrapportør uttaler følgende om proporsjonalitet:  

 

Throughout the period of detention, the physical conditions and prison regime of the 

solitary confinement, and in particular the duration of confinement, must be 

proportional to the severity of the criminal or disciplinary infraction for which solitary 

confinement is imposed.83 

 

Kildene tilsier etter dette at isolasjon kun bør brukes eksepsjonelle tilfelle, som siste utvei og 

for en så kort tid som mulig. Det bør videre foretas en proporsjonalitetsvurdering der risikoen 

knyttet til isolasjonen må vurderes opp mot risikoen for skade eller fare det vil medføre 

dersom innsatte ikke isoleres. Risikoen for den skadelige følgen av at innsatte ikke isoleres 

bør være like alvorlig som risikoen for isolasjonsskader.  

 

 

2.3.1.3 Anbefalinger om isolasjonens lengde  

 

FNs spesialrapportør for tortur har i sin generelle rapport om isolasjon uttalt følgende om 

anbefalt tidsgrense: «In the opinion of the Special Rapporteur, prolonged solitary 

confinement, in excess of 15 days, should be subject to an absolute prohibition.»84 

Spresialrapportøren anbefaler altså en 15 dagers maksimumsgrense for bruk av enhver form 

for lovlig isolasjon i fengsler. 

 

FNs fengselsregler har kommet med samme anbefaling. Det fremgår av reglene at «prolonged 

solitary confinement» bør være forbudt.85 Videre fremgår det at «prolonged solitary 

confinement shall refer to solitary confinement for a time period in excess of 15 consecutive 

days.86 

                                                        
82 Ibid.  
83 Spesialrapportør Juan Mendez, A/66/268, 5. august 2011 punkt 90.  
84 Spesialrapportør Juan Mendez, A/66/268 punkt 88  
85 FNs fengselsregler (2015), regel 43 
86 FNs fengselsregler (2015), regel 44 
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Kildene anbefaler altså et forbud mot langvarig isolasjon, som defineres som isolasjon utover 

15 dager. Inn under anbefalinger om isolasjonens lengde kommer anbefalingene om strengere 

proporsjonalitetsvurdering jo lenger tid som går som CPT og spesialrapportøren har anbefalt, 

se punkt 2.3.1.2. ovenfor. 

 

 

2.3.2 Den rettskildemessige betydningen av anbefalingene  

 

Retningslinjene og anbefalingene jeg har presentert overfor er nettopp retningslinjer og 

anbefalinger, og ikke formelle rettsregler. Kildene står derfor i en helt annen stilling enn 

Grunnloven og EMK.  Kildene blir ofte omtalt som «soft-law» eller «myke kilder». I dette 

ligger det at kildene ikke er rettslig bindende, men gir uttrykk for politiske målsettinger, eller 

kan bidra til tolkning av internasjonal rett.87Manglende etterlevelse av slike kilder får 

imidlertid ikke den samme rettslige konsekvens som ved brudd på formell rett.  

 

Helt uten rettskraft trenger kildene likevel ikke å være. I noen tilfeller gir de anvisning på noe 

som er i ferd med å utvikle seg til bindende sedvanerett, som statene er forpliktet til å følge. I 

andre tilfelle kan disse dokumentene støtte tolkningen av eksisterende konvensjoner.88 Det 

finnes flere eksempler på at EMD har lagt vekt på myke kilder i sin praksis.  

 

I EMDs avgjørelse Slawomir Musial v. Poland legger domstolen vekt på de europeiske 

fengselsreglene. Saken gjaldt en polsk statsborger som hadde blitt diagnostisert med 

schizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser. Klageren ble varetekstfengslet mistenkt for 

ran og mishandling. Søkmålet gjaldt brudd på EMK artikkel 3 med henvisning til at 

fengselsforholdene var utilstrekkelige. Han viste blant annet til overbefolkede celler, 

manglende sanitærforhold og store mengder skadedyr. Domstolen fant at det forelå krenkelse 

av konvensjonen. Domstolen uttalte at det faktum at klageren hadde fått den samme 

oppmerksomhet som de andre innsatte, til tross for sin spesielle helsetilstand, viste svikt i 

myndighetenes forpliktelse til å forbedre vilkårene for fengsling i samsvar med anbefalinger 

fra Europarådet. Anbefalingene gikk på at innsatte med spesielle behov skulle få egen 

oppfølgning. Om betydningen av slik kilder uttalte domstolen:  

                                                        
87 Ruud, Ulfstein (2011) s. 26   
88 Høstmælingen (2010) s. 30  
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In recent judgments the Court has drawn the authorities' attention to the importance of 

this recommendation, notwithstanding its non-binding nature for the member States.89  

I dette tilfellet tok EMD de aktuelle anbefalingene alvorlig, jf. «the importance of this 

recomentation». Dette taler for at når EMD er enig i anbefalingene kan de vektlegges. Vekten 

vil altså kunne avhenge av anbefalingenes argumentasjonsverdi. Når EMD først har lagt vekt 

på myke kilder er det et argument for at også Norge, i dette tilfellet ved utforming av lover, 

bør vektlegge kildene.  

I Babar Ahmad v. the UK tilslutter domstolen CPTs uttalelser om de alvorlige 

skadevirkninger isolasjon kan resultere i: 

 

Solitary confinement is one of the most serious measures which can be imposed within 

a prison…and, as the Committee for the Prevention of Torture has stated, all forms of 

solitary confinement without appropriate mental and physical stimulation are likely, in 

the long term, to have damaging effects, resulting in deterioration of mental faculties 

and social abilities…Indeed, as the Committee’s most recent report makes clear, the 

damaging effect of solitary confinement can be immediate and increases the longer the 

measure lasts and the more indeterminate it is.90 

 

EMD legger til grunn CPTs argumentasjon om at isolasjon kan være skadelig.  

I EMDs avgjørelse Ramirez Sanches v. France viser domstolen eksplisitt til De europeiske 

fengselsreglene som anbefaler bruk av isolasjon i eksepsjonelle tilfeller og uttaler følgende:  

Furthermore, such measures, which are a form of “imprisonment within the prison”, 

should be resorted to only exceptionally and after every precaution has been taken, as 

specified in paragraph 53.1 of the Prison Rules adopted by the Committee of 

Ministers91 

Anbefalingen om at isolasjon kun skal brukes i eksepsjonelle tilfeller får med dette en klar 

forankring i Domstolens praksis.  

                                                        
89 Slawomir Musial v. Poland, avsnitt 96 
90 Babar Amad v. The United Kingdom, avsnitt 90 
91 Ramirez Sanchez v. France avsnitt 139  
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Horn anfører i sin doktoravhandling at de myke menneskerettslige kildene ikke kan avfeies 

med manglende folkerettslig bindende virkning: « Det sentrale er hvordan det å rette seg etter 

myke menneskerettslige kilder vil støtte opp mot de hensyn en norsk lovgiver selv ønsker å 

fremme»92  

 

Et annet argument for at anbefalingene bør følges er at de er utarbeidet med tanke på isolasjon 

spesielt av eksperter på feltet. Anbefalingene er dermed bygget på kunnskap. Videre er 

anbefalingene samstemte og har blitt gjentatt over tid. Videre kan det argumenteres for at 

Norge ikke bør ha som mål å kun holde seg innenfor de minstekrav som oppstilles av 

Grunnloven og EMK. Særlig med tanke på den kunnskapen vi har om isolasjonens 

skadevirkninger, burde Norge følge de retningslinjer som faktisk er utarbeidet.  

 

 

2.4 Oppsummering  

 

Utelukkelse er et tiltak som krever hjemmel i formell lov etter Grunnloven. Utelukkelse vil 

også kunne innebære et inngrep i retten til privatliv i EMK artikkel 8 som setter krav til 

tilstrekkelig internrettslig hjemmel. Etter EMK er det ikke krav om formell lov, så lenge 

rettsgrunnlaget er godkjent som intern rett og i tråd med rettsstatlige prinsipper.  Etter den 

norske grunnloven er det imidlertid et krav om formell lov. Lovkravet er derfor strengere etter 

grunnloven på dette punkt, og for Norges del kreves det hjemmel i formell lov ved beslutning 

om utelukkelse av innsatte.  

 

I tillegg til at det må foreligge hjemmel i lov, stilles det etter både Grunnloven og EMK 

kvalitative krav til hjemmelen. Overordnet må hjemmelsgrunnlaget være tilgjengelig og 

forutsigbart. Hva som ligger i kravet om forutsigbarhet må vurderes konkret. Etter 

Høyesteretts praksis er vurderingskriteriet at loven er så presis som forholdene tillater. I dette 

ligger det at loven må være så klar at den enkelte vil kunne forutberegne sin rettsstilling og 

treffe rasjonelle valg på bakgrunn av det tilgjengelige rettsgrunnlaget. Hvorvidt dette er 

tilfelle må vurderes konkret, der graden av presisjon vil kunne variere etter hva slags tiltak det 

er tale om. Videre må den konkrete vurderingen holdes opp mot det bakenforliggende 

hensynet om at den enkelte må kunne forutberegne sin rettsstilling.  

 

                                                        
92 Horn (2015) s. 220  
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Momentene som kan utledes fra EMDs praksis kan oppsummeres som at skjønnsmessige 

inngrepshjemler i seg selv ikke er i strid med lovkravet. Avgjørende blir om det foreligger 

rammer for den diskresjonære myndighet som sikrer forutberegnelighet. Kravet til presisjon 

vil variere ut ifra hva slags type inngrep det er tale om. Jo mer inngripende tiltak av 

tvangsmessig karakter som settes inn overfor en person, jo klarere må hjemmelen for et 

inngrep være, og jo sterkere må både den allmenne og den konkrete begrunnelsen være. 

Formålet kan sette rammer for skjønnet, det må i såfall fremgå med en viss presisjon. Videre 

kan hjemmelen være presisert med vilkår eller retningslinjer for forvaltningens 

skjønnsutøvelse. Den konkrete vurderingen må vurderes opp mot det overordnede 

rettssikkerhetshensyn om at enkeltindividet skal vernes mot vilkårlig myndighetsutøvelse fra 

forvaltningens side. Herunder stilles det krav til systemrettferdighet, altså at systemet som 

helhet sikrer vern mot vilkårlig myndighetsutøvelse. Vurderingsmomenter overlapper i stor 

grad vurderingskriteriene som er utledet fra Høyesterett, men innholdet er muligens utbrodert 

i større grad.  

 

Kravene etter Grunnloven og EMK er bindende, og får rettslige konsekvenser. Vedtak som 

ikke er i tråd med kravene etter Grunnloven vil kunne kjennes ugyldig av en domstol. Vedtak 

som bryter med EMK innebærer konvensjonsbrudd og dessuten brudd på norsk internrett, jf. 

menneskerettighetsloven § 3.  Forholdet mellom Grunnloven og EMK: Grunnloven vil alltid 

ha formell forrang i Norge. Likevel står den i «fare for å stivne som rettslig instrument i 

menneskerettighetsspørsmål».93 EMD tar gradvis over. Argumentasjon om at EMK gjennom 

det langt større antall saker som vurderes og avveies i EMDs praksis i forhold til 

grunnlovssakene som når Høyesterett, komme til å forbli mer praktikabel enn Grunnloven, 

fordi rettighetene der utpensles i større detalj. 

 

I tillegg til kravene som følger av Grunnloven og EMK vil det ved vurderingen av strgjfl. § 37 

være relevant å se på retningslinjene og anbefalingene fra de ulike aktørene som redegjort for 

ovenfor. Til tross for at de ikke formelt sett er rettslig bindende er det gode grunner for at de 

bør følges.   

 

Anbefalingene kan oppsummeres som at hjemmelsgrunnlaget bør spesifisere de konkrete 

omstendigheter som kan være grunnlag for beslutning om isolasjon. Videre anbefales en 

                                                        
93 Kierulf (2014)  
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svært høy terskel for bruk av isolasjon, det bør bare kunne brukes i eksepsjonelle tilfeller, som 

siste utvei som for en så kort tid som mulig. Videre bør det foretas en streng 

proporsjonalitetsvurdering, som stiller strengere krav til begrunnelsen for isolasjonstiltaket jo 

lenger tid som går. Til slutt anbefales det en maksimumsgrense på 15 dager sammenhengende 

isolasjon.  
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3 Vurdering av straffegjennomføringsloven § 37  

 
3.1 Innledning  

 

Jeg skal i dette kapittelet vurdere om utformingen straffegjennomføringsloven § 37 (1) 

bokstav a og e tilfredsstiller de kvalitative krav som stilles til inngrepshjemler etter 

Grunnloven og EMK. Jeg skal videre vurdere hvorvidt hjemlene imøtekommer de 

retningslinjer og anbefalinger som er rettet mot isolasjonshjemler som presentert overfor 

(heretter omtalt anbefalingene). Det skal først gis en kort presentasjon av strgjfl. § 37 i punkt 

3.1.1 for å trekke opp rammene for bruk av isolasjon etter bestemmelsen. Videre vurderes 

bestemmelsens bokstav a og e hver for seg opp mot lovkravet i punkt 3.2 og 3.3. I punkt 3.4 

vurderes bokstav a og e samlet opp mot anbefalingene.  

 
3.1.1 Presentasjon av bestemmelsen   

 

Hovedregelen er at den innsatte har rett til samvær med de andre innsatte under soning. Dette 

følger av straffegjennomføringsloven § 17 (1) hvor det fremgår at de innsatte «så langt det er 

praktisk mulig», skal ha «adgang til fellesskap under arbeid, opplæring, program eller andre 

tiltak, og i fritiden». Kriminalomsorgen kan fatte beslutning om begrensninger i denne retten 

ved vedtak om utelukkelse fra fellesskapet med hjemmel i bestemmelsene § 29 (2) §§ 37, 38, 

39 og 40 (2) bokstav d. For innsatte som gjennomfører straff i avdeling med særlig høy 

sikkerhet kan retten til felleskap helt eller delvis begrenses etter § 17 (2). Dette regelverket gis 

tilsvarende anvendelse for varetektsinnsatte etter lovens § 46, jf. 52. 

 

Straffegjennomføringsloven § 37 gjelder utelukkelse som forebyggende tiltak for å hindre 

uønskede handlinger fra den innsattes side.94 Etter første ledd er det et vilkår at utelukkelse er 

«nødvendig» for å møte de nærmere bestemte hensynene som er opplistet i bokstav a til e. De 

opplistede hensynene er alternative og uttømmende. Jeg skal her kun vurdere 

utelukkelsesgrunnlagene som finnes i bokstav a og e. Etter bokstav a kan utelukkelse besluttes 

dersom det er «nødvendig» for å «hindre at innsatte fortsetter å påvirke miljøet i fengselet på 

en særlig negativ måte». Etter bokstav e kan utelukkelse besluttes dersom det er «nødvendig» 

for å «opprettholde ro orden og sikkerhet».  

                                                        
94 Ot.prp.nr.5 (2000 – 2001) s. 165 
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Avgjørelseskompetansen til å fatte vedtak om utelukkelse ligger hos lokalt nivå, altså 

fengslene selv, jf. strgjfl. § 6.  Beslutning om utelukkelse treffes av fengselsleder eller den 

vedkommende gir myndighet.95 Forvaltningsloven gjelder med de unntak som følger av 

strgjfl. § 7. En beslutning om utelukkelse fra fellesskapet må anses som et enkeltvedtak, jf. 

forvaltningsloven (fvl.) § 2 første ledd bokstav b. Vedtak om utelukkelse kan derfor påklages, 

jf. fvl. § 28 og det kan reises søksmål om vedtakets gyldighet for domstolen etter fvl. § 27 b.  

 

 

3.2 Vurdering av bokstav a opp mot lovkravet  

 

Det overordnede spørsmålet her er om utformingen av straffegjennomføringsloven § 37 (1) 

bokstav a er utformet med tilstrekkelig klarhet slik at den innsatte kan forutse hvilken atferd 

eller handlinger som kan føre til utelukkelse etter bestemmelsen. Det skal foretas en konkret 

vurdering med utgangspunkt i vurderingskriteriene som kan utledes av Høyesteretts og EMDs 

praksis. Hjemmelen som finnes i strgjfl. § 37 tilfredsstiller kravet til formell lov etter 

Grunnloven § 113. Med dette er kravet til tilgjengelighet også oppfylt. Det er kravet til 

forutsigbarhet som skal vurderes.  

 

Siden utelukkelse er et inngripende tiltak må det i utgangspunktet stilles høyere krav til 

presisjon i forhold til tiltak av mindre inngripende karakter. Dette gjelder særlig tilfeller av 

hel utelukkelse, fordi det vil karakteriseres som isolasjon. Som jeg har påpekt i innledningen, 

punkt 1.1 vil isolasjon innebære en ytterligere begrensing i innsattes autonomi enn det som 

allerede følger av den alminnelige frihetsberøvelsen. I tillegg er det risiko for at den innsatte 

pådrar seg alvorlige helsemessige skader.  

 

 

3.2.1 Ordlyden  

 

Lovens ordlyd er at utelukkelse kan besluttes dersom det er «nødvendig» for å hindre at 

innsatte «fortsetter å påvirke miljøet i fengselet på en særlig negativ måte.96  

 

                                                        
95 Se Retningslinjer til straffegjennomføringsloven revidert 15. mars 2017.  
96 Se straffegjennomføringsloven § 37 (1) bokstav a.  
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Spørsmålet blir om denne ordlyden er så klar at det er mulig for den innsatte å forutberegne 

hvilken atferd eller handlinger fra dennes side som kan føre til utelukkelse.  

 

Tolkning av «miljøet i fengselet» tilsier et generelt stedlig virkeområde, at bestemmelsen 

kommer til anvendelse på alle de ulike arenaene innenfor fengselet. Dette er nokså klart, det 

fremstår forutberegnelig at den negative påvirkningen kan foregå overalt innenfor fengselet.  

Miljøet må etter sin ordlyd i alle fall omfatte mellommenneskelig relasjoner, men kan også 

omfatte materielle ting.  

Hva som ligger i «særlig negativ påvirkning» er mer uklart. Å påvirke miljøet på en særlig 

negativ måte kan etter sin ordlyd dekke opptreden av svært ulik karakter. Tolkning av 

begrepet «påvirkning» tilsier at det må være tale om en handling, opptreden eller oppførsel fra 

den innsatte side, som har eller får en innflytelse eller konsekvens på miljøet. Påvirkningen 

må videre være «særlig negativ», som tilsier en opptreden av en viss kvalifisert negativt art.  

Hvilke tilfeller som ordlyden «særlig negativ» tar sikte på å dekke er uklart. Negativ 

påvirkning rommer svært mye og kan i prinsippet være hva som helst. Det kan stilles 

spørsmål om hvilke normer som påvirker hva som anses som særlig negativt, om det er 

normer som gjelder generelt i samfunnet eller spesielt i fengselet. Eller formulert på en annen 

måte, er for eksempel dårlig oppførsel i et fengsel det samme som det vi ser på som dårlig 

oppførsel ellers i samfunnet? Egen erfaring fra arbeid i fengsel tilsier at det her åpenbart er 

noen forskjeller. Dårlig humør, drittslenging, utagerende temperament, kjefting etc. er dårlig 

oppførsel, men også helt dagligdags i et fengsel. Innsatte i fengsel er ofte mennesker som 

lever og har levd svært vanskelige liv, og på grunn av dette har en preget sinnstilstand. 

Poenget er at det er mye dårlig oppførsel fra innsattes side i et fengsel som ikke bør 

kvalifisere til utelukkelse, men som kan det etter ordlyden.  

Ordlyden «fortsetter» tilsier at det ikke er adgang til å utelukke med en gang den negative 

opptredenen starter, men som en konsekvens av at den ikke slutter. At atferden må være 

gjentatt, utgjør altså et materielt vilkår for utelukkelse etter dette alternativet.  

Det er videre et vilkår at det skal være «nødvendig» å møte formåle i bokstav a, som er å 

hindre fortsatt særlig negativ påvirkning på miljøet. En isolert ordlydsfortolkning av 

«nødvendig» tilsier at tiltaket må være påkrevet, og som ikke kan møtes på andre måter. I § 
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37 (2) som gjelder utelukkelse av innsatte under 18 år er det et vilkår at utelukkelsen er 

«strengt nødvendig». Rent språklig sett vil noe som er strengt nødvendig og nødvendig være 

det samme, altså noe som er påkrevet. Men siden lovgiver har valgt å understreke 

nødvendigheten med ordet «strengt» i annet ledd, taler det for at terskelen er forskjellig.  

 

Etter ordlyden er det ikke helt uforutsigbart hvilke tilfeller som kan føre til utelukkelse. 

Opptreden som skaper frykt og uro i miljøet som for eksempel trusler eller mobbing vil være 

forutberegnelig at kan føre til utelukkelse. Men hva som er den nedre grensen for hva som 

anses som særlig negativ påvirkning er uklart. Ordlyden er vid, den omfatter et bredt 

anvendelsesområde, samtidig er ordlyden vag, det er svært mange ulike typer atferd som kan 

omfattes. Når ordlyden er såpass vid og vag blir det i stor utstrekning opp til fengselet å 

bestemme når vilkårene etter bestemmelsen er oppfylt.  Det samme gjelder med hensyn til når 

det anses nødvendig å utelukke for å hindre at den negative påvirkningen fortsetter. Med 

hensyn til tiltakets inngripende karakter er det problematisk at ordlyden åpner for utelukkelse 

på såpass vagt grunnlag.  

 

Hvorvidt hjemmelen er utformet så presis som forholdene tillater97, fremstår som usikkert. 

Absolutt presisjon er ikke mulig eller ønskelig da det også er et behov for fleksibilitet i 

lovverker som kan fange opp uforutsette situasjoner. Samtidig må det kunne argumenteres for 

at strgjfl. § 37 bokstav a kunne vært utformet med en høyere grad av presisjon og samtidig 

ivaretatt hensynet til fleksibilitet.  

 

Ordlyden er etter dette vag og åpner for relativt bredt skjønn hos kriminalomsorgen hva 

gjelder hvilke tilfeller som faller inn under bestemmelsen. I det følgende blir spørsmålet om 

den skjønnsmessige rammen for å beslutte utelukkelse er presisert i andre rettskilder. Som 

redegjort for under punkt 2.2 har EMD godtatt vage lovhjemler dersom den er presisert andre 

steder.   

 

 

3.2.2 Bestemmelsens formål  

 

                                                        
97 Formuleringen stammer fra Høyesteretts praksis, se punkt 2.1.3.  
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Etter EMDs praksis vil en vag ordlyd kunne passere dersom formålet er angitt med en viss 

grad av presisjon. Spørsmålet er derfor om bestemmelsens formål er egnet til å presisere 

ordlyden.  

 

Det følger av lovens forarbeider at formålet med bestemmelsen er å «hindre uønskede 

handlinger fra innsattes side».98 Hva som er uønskede handlinger er vagere enn formålet som 

fremgår av selve lovteksten. Formålet er derfor ikke egnet til å presisere innholdet i 

bestemmelsen.  

 

Når det er sagt har EMD akseptert at forvaltningen utøver myndighet på bakgrunn av formål 

som «god forretningsskikk»99 og «barnets beste»100. Formålet i forarbeidene og i loven må 

kunne sies å fremgå med en viss presisjon. Dette taler for at minstekravet etter EMK er 

oppfylt. Det kan likevel stilles spørsmålstegn ved hvilken grad av forutsigbarhet en 

formålsangivelse kan sikre.  

 

3.2.3 Vilkår og retningslinjer for skjønnsutøvelsen  

 

Spørsmålet videre er om den vide skjønnsmyndigheten er klargjort gjennom vilkår og 

retningslinjer i andre kilder enn lovteksten. Det foreligger ingen lovforarbeider, forskrift eller 

rettspraksis som gir nærmere anvisning på hva slags opptreden loven konkret tar sikte på å 

dekke.  

 

Det kom imidlertid nye retningslinjer til straffegjennomføringsloven utarbeidet av 

kriminalomsorgsdirektoratet i mars 2017. Retningslinjene inneholder gode presiseringer til 

anvendelsen av strgjfl. § 37. Jeg skal i det følgende vurdere i hvilken grad retningslinjene er 

egent til å sikre forutberegnelighet for den innsatte med hensyn til hvilke tilfeller som kan 

falle inn under ordlyden.  

 

For det første inneholder retningslinjene nærmere beskrivelse av hva som ligger i kravet om 

nødvendighet. Det fremkommer at hvorvidt utelukkelse er nødvendig beror på en «konkret 

vurdering i det enkelte tilfelle».101 Videre fremgår det at det skal «foretas en 

                                                        
98 Ot.prp.nr.5 (2000 – 2001) merknader til § 37.  
99 Barthold v. Germany 1, 1985 og Ezelin v. France  
100 Olsson v. Sweeden, 1988   
101 Se retningslinjene punkt 37.6 



36 
 

forholdsmessighetsvurdering, der det vurderes om utelukkelsen er egnet til å oppnå det formål 

utelukkelsen er begrunnet med og om formålet med utelukkelsen veier opp for eventuelle 

ulemper ved utelukkelsen, herunder den innsattes individuelle forutsetninger».102  

Det er positivt at det understrekes at det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering. Dette vil 

imidlertid ikke nødvendigvis føre til en høyere grad av forutberegnelighet for den innsatte. 

Men retningslinjen vil kunne sikre at terskelen for å beslutte utelukkelse må være på et visst 

nivå.  

 

Retningslinjene som omhandler bokstav a spesielt er derimot presiserende hva gjelder hvilke 

tilfeller som kan falle inn under ordlyden. Om hva som ligger i å påvirke miljøet på en særlig 

negativ måte fremgår det at det vil bero på «en konkret vurdering av om innsattes atferd 

avviker fra de minstekrav til atferd som stilles på den enkelte arena i fengselet». Videre 

fremgår det at bestemmelsen gir hjemmel for å beslutte utelukkelse overfor innsatte som 

«opptrer truende, saboterer fellesskapet, eller på andre måter har en aktiv atferd som virker 

destruktivt ovenfor andre innsatte, tilsatte eller andre personer som bidrar under 

straffegjennomføringen»103 Det at retningslinjene oppstiller eksempler for hva som faller 

innenfor ordlyden bidrar til klarhet angående hva slags type atferd som omfattes. Det vil 

dermed være forutberegnelig at disse og lignende tilfeller kan føre til utelukkelse.  

 

Dersom retningslinjene blir fulgt og det dannes praksis på bakgrunn av dem, vil 

retningslinjene kunne føre til høye grad av forutberegnelighet enn det som følger av ordlyden. 

Når det er sagt så er retningslinjene ikke formell lov. I forbindelse med lovkravet ette 

Grunnloven oppstår derfor spørsmålet om klarheten må fremgå allerede av ordlyden, 

forarbeider eller forskrift, jf. Grunnlovens krav om hjemmel i formell lov. Etter EMK er det 

ikke krav om formell lov, lovkravet vil derfor kunne være oppfylt så lenge retningslinjene er 

tilgengelige. Det må de sies å være, spesielt etter at det har gått litt tid og det dannes praksis 

på bakgrunn av dem. Med tanke på det formelle kravet etter grunnloven kan det argumenteres 

for at disse retningslinjene burde kommet i forskrifts form.   

 

På den annen side, hva gjelder krav om forutberegnelighet for den innsatte, spiller det i 

praksis ingen rolle for den innsatte om presiseringer er gjort i retningslinjer eller i formell lov. 

Det må kunne antas at innsatte ikke alltid leser lovteksten. Men heller observerer hvordan 

                                                        
102 Ibid.  
103 Se Retningslinjene punkt 37.7.1  
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utelukkelse blir praktisert og innretter seg deretter. Dersom det dannes praksis i henhold til 

retningslinjene, vil de kunne være bedre egnet til sikre høyere grad av forutberegnelighet enn 

lovteksten selv.   

 

 

3.2.4 Krav om systemrettssikkerhet  

 

Endelig må hjemmelen vurderes opp mot det overordnede hensynet om vern mot vilkårlig 

myndighetsutøvelse. For å vurdere dette må fokuset rettes mot systemet som helhet. Av 

hensyn til oppgavens ordgrense skal jeg ikke foreta en fullstendig vurdering av 

systemrettssikkerhet for utelukkelse etter § 37. Det er flere faktorer som bidrar til betryggende 

og forutsigbar myndighetsutøvelse i det norske rettssystemet. Herunder kan det nevnes 

systemet med at enkeltvedtak skal begrunnes, jf. fvl. § 24, at det kan påklages, jf. fvl. § 28 

og/eller prøves for domstolene, jf. fvl. § 27 b. Jeg skal her kun vurdere noen aspekter som kan 

fremstå som problematiske med hensyn til systemsikkerhet.  

 

For det første kan det stilles spørsmål om det med hensyn til lovkravet er nødvendig at det er 

forutsigbart hvor lenge den innsatte skal sitte utelukket, og hvordan eventuell forlengelse skal 

skje. Som presentert i punkt 2.2.3. 4 ovenfor kan det utledes av EMDs dom Herzegfaly v. 

Austria at det er et minstekrav til inngrepshjemler at den blant annet inneholder en 

tidsangivelse («duration») av inngrepet. Det fremkommer ikke klart fra dommen hva slags 

nærmere krav til angivelse av varighet som kreves.  

 

Det følger av § 37 (4) at utelukkelsen ikke skal opprettholdes «lenger enn nødvendig», og at 

kriminalomsorgen fortløpende skal vurdere om det fortsatt er grunnlag for utelukkelsen. 

Videre kan utelukkelsen ikke strekke seg utover ett år, med mindre innsatte selv ønsker det, jf. 

§ 37 (5).  

 

Det er altså en maksgrense for utelukkelse på ett år. Ifølge forarbeidene innebærer 

ettårsgrensen at den innsatte skal prøves ut i fellesskapet etter ett års isolasjon.104 Dette kan i 

prinsippet være en kort lufting før det fattes nytt utelukkelsesvedtak. I realiteten vil 

utelukkelsen kunne vare i flere år. Angivelsen av grensen på ett år er nok likevel i tråd med de 

minstekrav som følger an EMD i og med at det er klart angitt.  i tilfeller med svært langvarig 

                                                        
104 Ot.prp.nr.5. (2000-2001) punkt 13.1 
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utelukkelse, vil man kunne anta at kriminalomsorgen har gode grunner for å ikke kunne ha 

innsatte i felleskap. Hvorvidt man bør kunne godta lange utelukkelse er et ressursspørsmål. 

Manglende kapasitet til å følge opp innsatte som ikke fungerer i fellesskapet vil ofte resultere 

i langvarige utelukkelser. Det kan likevel stilles spørsmål om ikke begrunnelsen for 

utelukkelsen må mer tvingende jo lenger tid som går. Det følger som nevnt at utelukkelsen 

ikke skal opprettholdes «lenger enn nødvendig»105 Det fremgår imidlertid ikke at det skal 

gjøres en proporsjonalitetsvurdering der begrunnelsen må være mer tvingende jo lenger tid 

som går. I EMDs dom AB. V Russia uttales det at: «In circumstances of prolonged solitary 

confinement, the Court has held that the justification for solitary confinement must be 

explained to the individual and the justification must be “increasingly detailed and 

compelling” as time goes on. »106 Det følger av retningslinjene at det skal gjøres en 

fortløpende vurdering av utelukkelsen, og at denne skal fremgå av tilsynsloggen.107 Det 

fremgår imidlertid ikke om den innsatte skal få fortløpende beskjed om grunnlaget for 

utelukkelsen. Det er mulig at den innsatte i praksis blir underrettet om dette, men det har en 

problematisk side mot EMK at dette ikke følger av loven.  

 

Videre kan det i forbindelse med systemsikkerhet stilles spørsmål om rettslig overprøving av 

vedtak er reell når vilkårene er såpass skjønnsmessige. Når såpass mye skjønn er tillagt 

forvaltningen vil det kunne stilles spørsmålstegn ved om den innsatte har tilgang til en 

effektiv kontroll med myndighetsutøvelsen.  

 

 

3.2.5 Konklusjon  

 

Ordlyden i bokstav a er vid og vag. Hva som er særlig negativ påvirkning på miljøet i 

fengselet vil kunne omfatte en rekke forskjellig tilfeller. Det vil også kunne omfatte atferd av 

svært ulik karakter. Det er videre uklart hvor den nedre grensen for når vilkårene er oppfylt. 

Dette medfører at utformingen av ordlyden kan være problematisk med tanke på kravet til 

presisjon som kan utledes av Høyesterett og EMDs praksis. Når det er sagt oppfyller nok 

hjemmelen de minstekrav som kan utledes av Grunnloven og EMK. Dette særlig derom man 

legger til grunn de nye retningslinjene. Den vage ordlyden blir her et godt stykke på vei 

                                                        
105 Se § 37 (4)  
106 AV. v. Russia, avsnitt 108  
107 Se Retningslinjene punkt 37.9.  
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presisert. Dette er veldig positivt. Når det er sagt så er det, som også Norges nasjonal 

institusjon for menneskerettigheter har tatt til orde for108, likevel en uheldig 

lovgivningsteknikk at man ved et så inngripende tiltak som utelukkelse ikke benytter 

forskrifts form. Dette gjelder da med tanke på de tilfellene som kan karakteriseres som 

isolasjon.  

 

 

3.3 Vurdering av bokstav e opp mot lovkravet    

 

På samme måte som under vurderingen av bokstav a blir spørsmålet her er om utformingen av 

straffegjennomføringsloven § 37 (1) bokstav e er utformet med tilstrekkelig klarhet slik at den 

innsatte med rimelighet kan forutse hvilken atferd eller handlinger som kan føre til 

utelukkelse etter bestemmelsen. Det skal foretas en konkret vurdering med utgangspunkt i 

vurderingskriteriene som kan utledes av Høyesteretts og EMDs praksis.  

 

Det må også her stilles høye krav til presisjonsnivået da utelukkelse er et svært inngripende 

tiltak. Kravet til hjemmel i formell lov etter Grunnloven § 113 er tilfredsstilt, det er kravet til 

forutberegnelighet som skal vurderes.   

 

3.3.1 Ordlyden  

 

Det kan besluttes utelukkelse dersom det er «nødvendig» for å opprettholde «ro orden og 

sikkerhet». Spørsmålet er om denne ordlyden sikrer forutsigbarhet med hensyn til hvilken 

atferd eller handlinger som kan føre til utelukkelse.  

 

Begrepet «sikkerhet» tilsier opprettholdelse av trygghet, eller frihet fra fare. Det fremkommer 

ikke at det gjelder noen sikkerhet spesielt og det må antas at bestemmelsen gjelder sikkerhet 

generelt, både innsattes og ansattes sikkerhet. Utelukkelse for å opprettholde sikkerhet er 

nokså klar, og lovkravet må kunne antas å være tilfredsstillende ivaretatt hva gjelder denne 

delen av bestemmelsen. Hva som ligger i begrepene «ro og orden» er langt mer uklart, og 

åpner for en svært vid tolkning.  

 

                                                        
108 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, 2016  
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Alminnelig tolkning av «ro» kan både være fravær av høy lyd og lite fysisk bevegelse. 

Eksempler på høy lyd er roping og skriking, kjefting, mens fysisk bevegelse vil kunne være 

løping, slåssing, voldsom fremtoning. Eller en det kan være elementer av begge deler som 

trusler og dårlig oppførsel. Det er med andre ord svært mye som faller inn under ordlyden og 

det er uklart hvilke typetilfeller bestemmelsen er ment å fange opp. Alminnelig tolkning av 

«orden» tilsier fravær av rot, som kan være uorden eller rot på cella, eller strukturell uorden 

som forsovelser, brudd på aktivitetsplikt og ordrenekt. Det er etter dette svært mange 

ulikeartede forhold kan falle inn under ro og orden. Det kan stilles spørsmål om når man ikke 

kan bruke ro og orden som begrunnelse i et fengsel.  

 

At ordlyden åpner for et vidt anvendelsesområde, er i seg selv ikke problematisk. Det 

avgjørende er om det er rimelig klart hvilke tilfeller som faller inn under det vide 

anvendelsesområde. Ordlyden i bokstav er spesielt vag på dette punkt.  

 

Kriminalomsorgen er tillagt en svært vid skjønnsmargin. Det er svært mange tilfeller som vil 

falle inn under ordlyden og videre er det uklart hvor den nedre terskelen for når noe truer ro 

og orden ligger. Hjemmelen fremstår som en sekkebestemmelse for å fange opp den uønskede 

atferden eller handlingene som ikke faller inn under de andre bokstavene.  

 

Det ligger riktignok en skranke i kravet om at det må være «nødvendig» for å nå formålet om 

å opprettholde ro og orden. Hva gjelder tolkning av begrepet nødvendig vises det til punkt 

3.2.1. Men når formålet er formulert såpass vagt uthules kravet om nødvendighet noe. Isolert 

sett er altså ordlyden i bokstav e svært vid og vag. I det følgende blir spørsmålet om den 

skjønnsmessige rammen for å beslutte utelukkelse er presisert i andre rettskilder.  

 

 
3.3.2 Bestemmelsens formål  

 

Hva gjelder bestemmelsens formål blir vurderingen den samme som under bokstav a da 

formålet for hele § 37 er den samme, nemlig å hindre uønsket atferd. Jeg viser derfor til 

drøftelsen i punkt 3.2.2, der jeg kom til at formålet ikke presiserer det som allerede følger av 

ordlyden.  
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3.3.3 Vilkår og retningslinjer for skjønnsutøvelsen  

 

Spørsmålet videre er om den vide skjønnsmyndigheten er klargjort gjennom vilkår og 

retningslinjer i andre kilder enn lovteksten. De nye retningslinjene fra 2017 bidrar til 

presiseringer også for bokstav e. Hva angår nødvendighet vises det til det jeg har skrevet om 

bokstav a i punkt 4.2.3. Det samme gjelder den rettskildemessige betydningen av 

retningslinjene.  

 

Spørsmålet er i det følgende om retningslinjene presisere innholdet i ordlyden «ro orden og 

sikkerhet» og med det sikrer tilstrekkelig forutberegnelighet for den innsatte. Av 

retningslinjene til bokstav e fremgår det at: 

 

Fordi fellesskapet i et fengsel er sårbart og deltakerne i fellesskapet skal sikres 

tilfredsstillende forhold, fanger bokstav e opp visse tilfeller av uønsket opptreden som 

ikke dekkes inn av de øvrige alternativene i § 37 første ledd. Det er imidlertid ikke 

enhver type atferd som omfattes av bestemmelsen. Lovens systematikk tilsier at atferd 

det reageres mot etter bokstav e, må være av tilnærmet samme alvorlighetsgrad som 

alternativene nevnt ovenfor. Eksempler på situasjoner som kan anses som forstyrrelse 

av ro, orden og sikkerhet, er bråk, vedvarende skriking og annen atferd som ikke kan 

betegnes som straffbar. Brudd på aktivitetsplikten omfattes bare av bokstav e) dersom 

bruddet er så graverende at det rent faktisk vil kunne forstyrre ro, orden og 

sikkerhet.109 

 

Retningslinjene bidrar i noen grad til presisering med eksemplene «bråk, vedvarende skriking 

og annen atferd som ikke kan betegnes som straffbar». Dersom retningslinjene danner praksis 

vil atferd som innebærer mye lyd i alle fall kunne være forutsigbar at faller innenfor ordlyden. 

Hva som er annen ikke straffbar atferd og brudd på aktivitetsplikten som er så graverende at 

det rent faktisk vil kunne forstyrre ro, orden og sikkerhet er mer ikke helt klart. 

Retningslinjene kunne derfor med fordel være ytterligere presiserende på dette punkt.    

 

Vurdering av presisjon og klarhet må som nevnt vurderes opp mot fleksibilitet og 

tilpasningsdyktig anvendelse av hjemmelen. Det må understrekes at det kan oppstå uforutsette 

situasjoner i et fengsel, som gjør det nødvendig med fleksible nok hjemler til at man kan 

                                                        
109 Retningslinjene punkt 37.7.5 
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agere og gripe inn med makt, i dette tilfelle tvungen utelukkelse. Dette taler for at det er en 

hjemmel som dekker denne uforutsette atferden. Etter mitt syn vil ordlyden «sikkerhet» alene 

kunne fange opp slike uforutsette tilfeller. En ytterligere presisering av hva som ligger i ro og 

orden ville derfor ikke gå på bekostning av hjemmelen fleksibilitet, og bidratt til bedre 

forutsigbarhet for den innsatte.  

 

Retningslinjene bidrar etter dette til presisering i en viss grad, men det er fortsatt noe usikkert 

om hjemmelen er så presis som forholdene tillater.  

 

3.3.4 Krav om systemrettssikkerhet  

 
Vurderingen av kravet til systemsikkerhet blir den samme som under bokstav a, jeg viser 

derfor til drøftelsen under punkt 3.2.4.  

 

3.3.5 Konklusjon  

 
Ordlyden i bokstav e er svært vag og vid som gjør det vanskelig for den innsatte å 

forutberegne sin rettsstilling på bakgrunn av hjemmelen. Dette er problematisk med tanke på 

klarhetskravet i Grunnloven og EMK. Om ordlyden i hjemmelen fremstår så presis som 

forholdene tillater er høyst usikkert. Den er forsøkt presisert i retningslinjene. Dette er positivt 

og bidrar til en noe høyere grad av forutsigbarhet. Når det er sagt så er ordlyden såpass vag, at 

er det usikkert om presiseringer i retningslinjene vil tilfredsstiller kravet til klarhet som følger 

av Høyesterett og EMDs praksis. Når det gjelder så inngripende tiltak som isolasjon så burde 

loven i seg selv holde et høyere presisjonsnivå. Det er vanskelig å konkludere klar om 

hjemlene er klare nok, da vurderingskriteriene er såpass skjønnsmessige. Bokstav må uansett 

befinne seg i nedre sjikt av hva som kan godtas når det gjelder tiltak av så inngripende 

karakter.  
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3.4 Vurdering av § 37 opp mot føringer fra internasjonale 

overvåkingsorganer   

 
 
Jeg har konkludert med at § 37 (1) bokstav a og e er problematiske sett opp mot 

klarhetskravet som følger av Grunnloven og EMK, men at de nok oppfyller de minstekrav 

som stilles til inngrepshjemler. Jeg skal i dette punktet vurdere om utelukkelsesgrunnlagene er 

i tråd med føringene fra internasjonale overvåkingsorganer som presentert i punkt 2.3. § 37 

(1) bokstav a og e behandles samlet. Eventuelle brudd på disse retningslinjene vil ikke ha 

noen rettslig konsekvens. Men som jeg har påpekt i punkt 2.3.1 er det likevel gode grunner 

for at de følges.  

 

 

3.4.1 Vedrørende utforming av isolasjonshjemler  

 

Når det gjelder utforming av rettsgrunnlaget for bruk av isolasjon går anbefalingene 

gjennomgående på at loven bør være presis. Som redegjort for i punkt 2.3.1.1 er det anbefalt 

at rettsgrunnlaget både skal angi de nøyaktige omstendigheter isolasjon for bruk av isolasjon, 

og an angivelsen skal være spesifikk. Anbefalingen går lenger i krav til presisjon enn det som 

følger av EMDs praksis.  

 

Spørsmålet blir om det kan sies at utelukkelsesgrunnlagene som finnes i strgjfl. § 37 (1) 

bokstav a og e er utformet slik at de presist angir de omstendigheter som kan føre til 

utelukkelse. Som jeg kom frem til i punkt 3.2.1 og 3.3.1 er ordlyden i både bokstav a og e 

vage. Bokstav a gjelder en aktiv handling fra innsattes side som får en særlig negativ 

påvirkning på miljøet. Den innsatte selv vil nok ha en viss kunnskap på hva slags opptreden 

dette er. De følger av de nye retningslinjene at det må være tale om brudd på de minstekrav 

som stilles til atferd på den enkelte arena.110 Hva disse minstekravene er må det antas at den 

innsatte kjenner til. Formuleringen er likevel såpass vag at det vanskelig kan sies at 

hjemmelen presist angir de omstendigheter som kan føre til utelukkelse.   

 

Hva gjelder bokstav e, er ordlyden enda vagere. Hvilke omstendigheter som kan true ro og 

orden vil kunne omfatte en hel rekke ulike tilfeller. Det er problematisk at ordlyden ikke gir 

                                                        
110 Se retningslinjene til straffegjennomføringsloven (2017) punkt. 37.7.1   
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en klar indikasjon på hvilke typetilfeller dette kan være. Det er videre uklart hvor den nedre 

grensen går. Det kan derfor ikke sies at de konkrete omstendighetene for utelukkelse er angitt 

presist.  

 

Slik jeg leser anbefalingene er poenget at det ikke skal være noe særlig tvil om hvilke 

grunnlag isolasjon kan besluttes. Rettsgrunnlagene sikrer en viss grad at forutberegnelighet, 

det er ikke helt uklart når utelukkelse kan besluttes. Men loven er ikke utformet med den grad 

av presisjon som føringene anbefaler. Rettsgrunnlagene er derfor ikke i tråd med 

anbefalingene på dette punkt.  

 

 

3.4.2 Vedrørende nedre terskel for bruk av isolasjon  

 

Anbefalingene knyttet til terskel for bruk av isolasjon kan oppsummere til at det kun bør 

brukes i eksepsjonelle tilfeller, som siste utvei, som for et så kort tidsrom som mulig.  

Anbefalingene omhandler selve bruken, og ikke rettsgrunnlagene for bruk av isolasjon. Men 

jeg skal vurdere om lovverket bidrar til en bruk som er i samsvar med anbefalingene.  

 

Det gjelder et krav om nødvendighet for bruk at utelukkelse både etter § 37. Utelukkelsen må 

være nødvendig for å møte hensynene som er oppregnet i bokstav a til e. Kravet om 

nødvendighet tilsier at det ikke er andre mulige måte å møte hensynene på. Dette taler for at 

kravet om bruk kun i eksepsjonelle tilfeller er møtt. Det kan likevel spørre om hensynene som 

er oppregnet, altså hindre at innsatte påvirker miljøet på en særlig negativ måte og 

opprettholdelse av ro og orden i seg selv tilfredsstiller kravene til eksepsjonelle tilfeller. Det 

er ikke helt klart hva som ligger i anbefalingen om eksepsjonelle tilfeller. Eller nærmere 

bestemt hvor terskelen ligger for når noe er eksepsjonelt. Ordet «exceptional» kan oversettes 

til «utenom det vanlige» eller usedvanlig. Dette i seg selv indikerer ikke nødvendigvis en 

svært høy terskel. Men lest i sammenheng med «som siste utvei» og for en så «kort tid som 

mulig» må anbefalingen være ment å bety at isolasjon kun skal brukes i helt ekstraordinære 

tilfeller. Anbefalingen må derfor forstås at det bør gjelde en svært høy terskel. Fare for liv og 

sikkerhet vil naturlig falle inn under ordlyden. Hvor den nedre grensen går er imidlertid noe 

usikker. Om særlig negativ påvirkning på miljøet holder den høye terskelen som er anbefalt i 

usikkert. Noen tilfeller vil kunne falle innenfor hvis den negative påvirkningen er så 

graverende at det skaper frykt hos andre innsatte for eksempel. Men ordlyden omfatter også 
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atferd som ikke møter terskelen, som for eksempel generell skriking og bråk. Om ro og orden 

holder den høye terskelen som er anbefalt er enda mer usikkert.  

 

Det kan nevnes her at hensynene som er oppregnet i § 37 (1) bokstav b til d lettere kan sies å 

være eksepsjonelle eller ekstraordinære tilfeller. Hensynene er å «hindre innsatte i skade seg 

selv eller øve vold eller fremsette trusler mot andre» (bokstav b), «hindre betydelig materiell 

skade» (bokstav c), og «hindre straffbare handlinger» (bokstav d). Disse hensynene må kunne 

sies å møte anbefalingene.  

 

Etter dette kan det konkluderes med at ordlyden i § 37 bokstav a og e er såpass vag at den 

ikke setter noen skranke mot at anbefalingene om bruk i eksepsjonelle tilfeller og som siste 

utvei blir fulgt. Kriminalomsorgen har selvsagt mulighet for å legge seg på en så streng 

praksis, men hjemmelen åpner også for bruk som ikke kan sies å være i tråd med 

anbefalingene.  

 

Angående den anbefalte forholdsmessighetsvurderingen er det positivt at de nye 

retningslinjene stadfester at det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering, der det vurderes 

om utelukkelsen en egnet til å oppnå det formål utelukkelsen er begrunnet med og om 

formålet med utelukkelsen veier opp for eventuelle ulemper ved utelukkelsen, herunder den 

innsattes forutsetninger.111  

 

Drøftelsen viser at § 37 (1) bokstav a og e åpner opp for bruk av utelukkelse som ikke er i tråd 

med anbefalingene. Det er positivt at det klargjøres i retningslinjene at det skal foretas en 

forholdsmessighetsvurdering. Når det er sagt så vil ikke det nødvendigvis hindre at 

utelukkelse blir brukt selv når den anbefalte terskelen ikke er nådd dersom den enkelte 

beslutningstaker finner det nødvendig.  

 

 

3.4.3 Vedrørende isolasjonens lengde  

 

I tillegg til anbefaling om isolasjon for en så kort tid som mulig har blant andre FNs 

spesialrapportør anbefalt en 15 dagers maksimalgrense for bruk av enhver form for lovlig 

isolasjon i fengsler. Dette er også nedfelt i FNs fengselsregler, se punkt 2.3.1.3 overfor.  

                                                        
111 Se Retningslinjer til straffegjennomføringsloven (2017) punkt 37.6.  
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Norsk rett er ikke i tråd med denne anbefalingen da maksgrensen for utelukkelse etter § 37 (1) 

bokstav a til e er ett år, jf. Bestemmelsens fjerde ledd. Det er altså et markant avvik hva 

gjelder grenser for isolasjonens lengde. Det kan i denne sammenheng stilles spørsmål om en 

maksimalgrense på 15 dager er en god anbefaling. Vi vet at risikoen for isolasjonsskader øker 

i takt med tiden som går. Det er derfor positivt at man setter inn tiltak mot langvarig isolasjon. 

Det kan likevel stilles spørsmål ved om en 15 dagers grense er det beste tiltaket. Dette er 

selvfølgelig et politisk spørsmål og et ressursspørsmål. Hensynet til systemets fleksibilitet 

taler for at må ha mulighet til å sette inn tiltak som utelukkelse i farlige situasjoner, og dersom 

behov over tid. Dette med tanke på at det finnes innsatte som er farlige. En lovfestet plikt om 

å i større grad bøte på isolasjonsskader ville muligens være bedre egnet i disse sitasjoner enn 

en maksgrense på 15 dager.  

 

3.4.4 Konklusjon  

 

Til tross for at anbefalingene ikke er helt klare på hvor presise lovhjemlene bør være, eller 

hvor den nærmere terskelen går, kan utformingen av § 37 (1) bokstav a og e vanskelig sies å 

imøtekomme anbefalingene. Anbefalingene er ikke rettslig bindende og manglende 

etterlevelse får ingen rettslig konsekvens. Det er likevel gode grunner for å legge seg på det 

nivå som er anbefalt av eksperter på feltet særlig med tanke på de alvorlige konsekvenser 

utelukkelse kan ha.  
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4 Oppsummering og avsluttende bemerkninger  

 

Det følger av både Grunnloven og EMK at inngripende myndighetsutøvelse krever klar 

lovhjemmel. Klarhetskravet skal sikre forutberegnelighet for den som måtte rammes av 

tiltaket, og sikre vern mot vilkårlig myndighetsutøvelse. Hvilket presisjonsnivå som kreves 

må vurderes konkret, og vil variere etter hva slags tiltak det er tale om. Avgjørende blir om 

hjemmelen er utformet på en så klar måte at den enkelte kan treffe rasjonelle valg på 

bakgrunn av hjemmelen og forutberegne sin rettsstilling. 

 

Ordlyden i straffegjennomføringsloven § 37 bokstav a og e er vag og vid. Dette har 

problematiske sider mot klarhetskravet. Først og fremst er det problematisk at det ikke følger 

klart av ordlyden hvilke omstendigheter som kan føre til utelukkelse. Hjemlene er svært 

skjønnsmessig utformet slik at det i stor grad blir opp til beslutningstaker å avgjøre om 

vilkårene for utelukkelse er oppfylt. At Kriminalomsorgen er gitt en skjønnsmargin er 

nødvendig. Beslutning om utelukkelse må ofte gjøres under tidspress, og det vil ofte foreligge 

sterke behov for å løse en pressende situasjon. Fengslene selv er nærmest til å vurdere om det 

er nødvendig med utelukkelse, og det er derfor praktisk med fleksible hjemler. I tillegg skal 

tiltaket om utelukkelse møte andre vikte hensyn som innsattes og ansatte sikkerhet. Det er 

derfor nødvendig med et lovverk som åpner for effektivt vern av disse interesser.  Faren ved 

for fleksible hjemler er imidlertid at risiko for vilkårlighet er tilstede. Når ordlyden er såpass 

vid åpner det for at det kan besluttes utelukkelse der det ikke er strengt nødvendig og i tilfeller 

som kan være vanskelig å forutse. Ordlyden bidrar derfor ikke til en betryggende grad av 

mulighet for den innsatte å treffe rasjonelle valg. Endelig skjønnsmessige inngrepshjemler 

problematiske sider mot den rettslige kontrollen av myndighetsutøvelsen. Når forvaltningen 

er tillagt en såpass bred skjønnsmargin er det begrenset hvor reell domstolskontrollen vil 

være. 

 

Ordlyden gir likevel en viss grad av forutberegnelighet, da den angir formålet med en viss 

grad av presisjon. Ordlyden er også nå presisert i de nye retningslinjene. Dette gjør at 

bestemmelsen nok oppfyller de minstekrav som stilles til inngrepshjemler etter Grunnloven 

og EMK. Norge burde likevel legge seg på en nivå som ligger høyere enn det nedre sjiktet av 

hva som kreves. Anbefalingene fra internasjonale overvåkingsorganer understreker at 

rettsgrunnlagene bør angi de nøyaktige omstendigheter for bruk av isolasjon. En presisering 

av hvordan skjønnet skal forvaltes, burde derfor fremkomme av loven selv.  



48 
 

Litteraturliste 

 

Lover  

 

Forvaltningsloven    Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 

10. februar 1967 nr. 2 

 

Grunnloven    Kongeriket Norges Grunnlov, av 17. mai 1814 

 

 

Menneskerettighetsloven  Lov om menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 22. 

mai 1981 nr. 30 

 

Straffegjennomføringsloven  Lov om gjennomføring av straff mv. av 18. mai 2001 nr. 

21  

 

Forskrifter  

 

Straffegjennomføringsforskriften Forskrift til straffegjennomføringsloven av 22. februar 

2001 nr. 183  

 

Internasjonale konvensjoner  

 

EMK Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, Roma, 4. 

november 1950.   

 

 

Lovforarbeider  

 

Ot.prp.nr.5 (2000-2001) Om lov om gjennomføring av straff mv. 

(straffegjennomføringsloven) 

 

 



49 
 

Ot.prp.nr.66 (2001-2002) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. 

(hurtigere straffesaksbehandling, varetektsfengsling i 

isolasjon mv.) 

 

 

Innst.186 S (2013-2014)  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om 

grunnlovsforslag.  

 

 

 

Rettsavgjørelser fra Høyesterett   

 

Rt. 2015 s. 1142 

Rt. 2015 s. 93  

Rt. 2014 s. 1105  

Rt. 2012 s. 2039  

Rt. 2005 s. 833 

Rt. 1996 s. 654 

Rt. 1995 s. 77  

Rt. 1995 s. 530  

 

Praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen  

 

 

 

 

Piechowicz v. Poland  Application no 20071/07), 17 april 2012  

 

Munjaz v. UK.   Application no 2913/06), 12. juli 2012   

 

Gillan and Quiton vs. UK  Application no 4158/05), 12. januar 2010  

 

A.B. v. Russia   Application No. 1439/06, 14 October 2010 

 

Slawomir Musial v. Polen Application no 28300/06, 20 january 2009 

 

Ramirez Sanchez v. France  Application no 59450/00), 4. juli 2006  

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["20071/07"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["2913/06"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["4158/05"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["59450/00"]}


50 
 

 

Domenichini v. Italy   Application no 15943/90, 15 november 1996 

 

Calogero Diana v. Italy,  Application no 15211/89, 21 oktober 1996 

 

Herczegfalvy v. Austria  Application no 10533/83, 24 september 1992 

Ezelin v. France  Application no 11800/85, 26 April 1991 

Groppera v. Switzerland Application no 10890/84, 28 march 1990 

 

Olsson v. Sverige.   Application no 10465/83, 24 mars 1988 

 

Gillow v. UK    Application no 9063/80, 24 november 1986 

Barthold v. Germany  Application no 8734/79, 25 mars 1985 

Malone v. UK   Application no. 8691/79, 2 august 1984 

 

Silver and others v. the UK  Application no 7136/75, 25 mars 1983  

 

SundayTimes v. UK   Application no. 6538/74, 26 april 1979  

 

 

 

 

Retningslinjer  

 

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 15. mars 2017 s. 3.  
 
 

 

 

Litteratur  

 

All, Jørgen Rettsstat og menneskerettigheter. 3. utgave. Fagbokforlaget, 

2011 

 

Boe, Erik Innføring i Juss: Juridisk tenkning og rettskildelære. 3. utgave. 

Universitetsforlaget,2010.  

 

Eckhoff, Torstein.    Legalitetsprinsippet, Tid for rett, 1963  

 

Eckhoff, Torstein   Forvaltningsrett. 9. utgave. Universitetsforlaget, 2010 

og Smith, Eivind  

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["15943/90"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["15211/89"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["10533/83"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["11800/85"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["10890/84"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["10465/83"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["9063/80"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["8734/79"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["7136/75"]}


51 
 

Graver, Hans Petter   Alminnelig forvaltningsrett. 4. utgave. Universitetsforlaget, 2015  

 

Hammerlin, Yngve Selvmord og selvmordsnærhet i norsk fengsler – 

selvmordsforebyggende arbeid i fengsel, Kriminalomsorgens 

utdanningssenter, 2009.  

 

 

Horn, Thomas.  Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse. 

Rettspolitiske vurderinger. Avhandling ved graden ph.d. Det 

juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, 2015 

 

Høstmælingen, Njål  Internasjonale menneskerettigheter. Universitetsforlaget, 2007  

 

 

Kierulf, Anine.  Når grunnloven tilsidesettes, minervanett, 2014, 

Tilgjengelig fra: https://www.minervanett.no/nar-grunnloven-

tilsidesettes/ 

 

 

 

Ruud, Morten     Innføring i folkerett 4. Utgave, Universitetsforlaget. 2011 

og Ulfstein, Geir  

 

Sharon Shalev, A sourcebook on Solitary Confinement, LSE/ Mannheim Centre 

for Criminology, 2008 

 

 

Skjerdal, Nicolai V.  Hva betyr «klar lovhjemmel». Jussens venner, 

Universitetsforlaget, 2001.  

 

Skjerdal, Nicolai V.   Kvalitative hjemmelskrav. Tano Aschehoug, 1998  

 

 

Skoghøy, Edvin.   Forvaltningssanksjoner, EMK og Grunnloven. Jussens venner, 

2014  

 

 

Strandbakken, Asbjørn.  Grunnloven § 96. Jussens venner, 2004.  

 

 

 

https://www.minervanett.no/nar-grunnloven-tilsidesettes/
https://www.minervanett.no/nar-grunnloven-tilsidesettes/


52 
 

 

 

 

 

 

Smith, Peter Scharff The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates: A Brief 

History and Review of the Literature in Michael Tonry (ed.) 

Crime and Justice, Vol. 34, Chicago University Press 2006 

 

Van Zyl Smit og   Principles of European Prison Law and Policy (2009) 

Sonja Snacken   

 

 

 

 
 
Internasjonale kilder  
 

 

FNs fengselsregler The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment 

of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), Resolution adopted by 

the General Assembly on 17 December 2015 

 

Tilgjengelig fra:  

 

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/1957/06/ENG.pdf 

 
 

 

CPT (2011) European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (CPT). Solitary 

confinement of prisoners. Extract from the 21st General Report 

of the CPT, published in 2011 

 

Tilgjengelig fra:  
 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId

=09000016806cccc6 

 

 

CPT (1998)    Rapport om Norge, CPT/Inf (97) 11 

    Tilgjengelig fra 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Displa

yDCTMContent?documentId=090000168069784e 
 

 
 
 

CAT (2012)  Concluding observations on the combined sixth and seventh 

periodic reports of Norway, adopted by the Committee at its 

http://solitaryconfinement.org/uploads/TortureJournalVol18No1.pdf
http://solitaryconfinement.org/uploads/TortureJournalVol18No1.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/1957/06/ENG.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cccc6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cccc6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168069784e
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168069784e


53 
 

forty-ninth session (29 October to 23 November 2012): 

CAT/C/NOR/CO/6-7 

 

 

 

CAT (1998) Concluding observations Norway, 1998, A/53/44(SUPP) paras. 

149-156 
 
 

 

FNs spesialrapportør for tortur Juan Mendez sin rapport om isolasjon fra 2011, nr. 

A/66/268 

 

 
 

 
The Istanbul statement The Istandbul statement on the use and effects of solitary 

confinement, December 2007,  

 Tilgjnegelig fra: 

http://www.solitaryconfinement.org/istanbul 
 
 
 

Rapporter  

 

Norges nasjonale institusjon   Årsmelding. Dokument 6 (2016-2017), 2017  

for menneskerettigheter.  

 

 

Nasjonal institusjon for 

Menneskerettigheter Temarapport: Bruk av isolasjon i fengsel. Norsk lov og 

praksis i et menneskerettslig perspektiv, 2012. 

  

  

 

 

 

Høringsuttalelser  

 

Skandinavisk isolasjonsnettverk  Høringssvar fra Skandinavisk isolasjonsnettverk (SI) 
Oslo, 1. november 2016  

 

Norges nasjonale institusjon for 

Menneskerettigheter  Høringsuttalelse til Kriminalomsorgen om utkast til nye 

retningslinjer for utelukkelse etter 

straffegjennomføringsloven § 37.  

 

 

 

 

http://www.solitaryconfinement.org/istanbul

