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1 Innledning  
1.1 Tema og problemstilling 
Tema for oppgaven er varetektsfengsling. Varetektsfengsling er fengsling av en mistenkt før 
skyld er påvist og dom er avsagt. Under begrepet faller også fengsling som forlenges når fel-
lende dom er avsagt i første instans, og dommen ankes.  
 
Varetektsfengsling er et vidtgående inngrep: den fengslede utestenges fra omverdenen, gjerne 
uten forutgående varsel, slik at vedkommende verken har mulighet til å forberede familie eller 
tilpasse skole og arbeid. I tillegg hersker det gjerne usikkerhet knyttet til fengslingens lengde. 
Som en konsekvens fører fengslingen ofte til fysiske og psykiske belastninger for den det 
gjelder.1  
 
Antallet varetektsfengslinger i Norge har økt de siste årene. I 2006 satt 530 innsatte i varetekt, 
mens tallet var 1055 i 2016. Dette utgjør en fordobling på ti år. Varetektsfengslingene utgjor-
de 15 % av alle fengslinger i 2006, til sammenligning med 25 % av alle fengslinger i 2016.2  
 
Bruken av varetektsfengsling har gjennom årene blitt kritisert både fra nasjonalt og interna-
sjonalt hold. Kritikken har blant annet gått ut på at fengsling ikke følger lovens krav, at det 
fengsles for ofte og lenge og at fengsling er motivert av andre hensyn enn de som er anerkjent 
i loven. De internasjonale overvåkingsorganene Den europeiske torturovervåkingskomité 
(CPT) og FNs torturkomité (CAT) har særlig kritisert bruken av isolasjon under fengsling.3 
Dette har gjort meg interessert i å undersøke hvilke krav som stilles en varetektsfengsling. 
 
Straffeprosessloven4 gir hjemmel for varetektsfengsling og angir hvilke vilkår som må være 
oppfylt. Reglene om varetektsfengsling har nær tilknytning til reglene om pågripelse. Først 
blir en mistenkt pågrepet, enten besluttet av påtalemyndigheten eller av en polititjenestemann. 
Når en mistenkt er pågrepet, skal vedkommende snarest mulig og senest på den tredje dagen 
etter pågripelsen fremstilles for tingretten, som avgjør om han eller hun skal undergis vare-
tektsfengsel.5 Varetektsfengsling er dermed i første omgang en opprettholdelse av en forutgå-
ende pågripelse.6  
 
Både pågripelse og varetektsfengsling gir den mistenkte stilling som siktet.7 Pågripelse og 
varetektsfengsling regnes som straffeprosessuelle tvangsmidler, det vil si tiltak mot en person 
som kan gjennomføres uten personens samtykke og som er så inngripende at det ut fra legali-

                                                
1 Prop. 135 L (2010-2011) s. 58. 
2 Statistisk sentralbyrå (2016), tabell 10530. 
3 NOU 2016: 24 s. 321-322. 
4 Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker, heretter strpl. 
5 Straffeprosessloven § 183 første ledd første punktum. 
6 Se om forlengelse av fengsling i kap. 3.3 – Behandling av fengslingsspørsmålet. 
7 Straffeprosessloven § 82 første ledd. 
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tetsprinsippet kreves hjemmel i lov.8 Et vilkår for ethvert tvangsmiddel etter straffeprosesslo-
ven er at det ikke kan utgjøre et «uforholdsmessig inngrep».9 Også Grunnloven oppstiller vil-
kår om at en frihetsberøvelse ikke må utgjøre et uforholdsmessig inngrep.10 
 
Oppgaven skal gi en tolkning av hva som ligger i kravet om at en varetektsfengsling ikke må 
utgjøre et uforholdsmessig inngrep. Målet er å fremstille innholdet i kravet etter gjeldende 
rett, og finne hvilke momenter som skal, bør og kan inngå i vurderingen av forholdsmessig-
het. 
 
1.2 Rettskildebildet 
Den sentrale lovteksten for problemstillingen er straffeprosessloven. Loven gjelder med de 
begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med annen stat.11 
De folkerettslige begrensningene er altså gjort direkte til en del av norsk rett. Dette inkluderer 
traktater som Norge har inngått. Særlig viktige for problemstillingen er Den europeiske men-
neskerettighetskonvensjonen12 og FNs barnekonvensjon13. Ved motstrid mellom straffepro-
sesslovens regler og bestemmelsene i konvensjonene, vil de sistnevnte gå foran. Gjennom 
menneskerettsloven14 er konvensjonene i sin helhet også inkorporert i norsk lov med forrang 
fremfor andre lovbestemmelser.15  
 
Både EMK og BK er relevante for oppgavens problemstilling. EMK stiller krav til varetekts-
fengslinger og deres forholdsmessighet.16 Konvensjonen tolkes og anvendes av Den europeis-
ke menneskerettighetsdomstol (EMD), som har avsagt flere avgjørelser om varetektsfengs-
ling. BK stiller særlige krav til varetektsfengsling av barn.17  
 
Forarbeider og juridisk teori er sparsomme når det gjelder det nærmere innholdet i forholds-
messighetskravet, mens det foreligger mye rettspraksis om problemstillingen. Av denne grunn 
har jeg valgt å ha rettspraksis som mitt hovedfokus for analysen av gjeldende rett, da det er 
her vi finner de typisk relevante momentene i forholdsmessighetsvurderingen. Forarbeider og 
juridisk teori vil bli tatt i bruk for analysen der de kan gi bidrag til tolkningen av gjeldende 
rett. Også vurderinger av hva som generelt utgjør et «rimelig» krav til forholdsmessighet vil 
bli dratt inn i analysen. 
 

                                                
8 Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov (heretter Grl.) § 113, Øyen (2016) s. 173.  
9 Straffeprosessloven § 170 a andre punktum. 
10 Grunnloven § 94 første ledd andre punktum. 
11 Straffeprosessloven § 4 første ledd.  
12 Konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, heretter 

EMK. 
13 FNs konvensjon 20. november 1989 om barnets rettigheter, heretter BK. 
14 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett, heretter mrl. 
15 Menneskerettsloven § 2 nummer 1 og 4 og § 3. 
16 EMK artikkel 5 nummer 3.  
17 BK artikkel 37 bokstav b. 
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I tidsrommet 2014 til 2019 foreligger det 39 høyesterettsavgjørelser som viser til straffepro-
sessloven § 170 a i Lovdatas databaser, og ti høyesterettsavgjørelser som viser til Grunnloven 
§ 94.18 27 av avgjørelsene gjelder varetektsfengsling og forholdsmessighet. Jeg har valgt å 
avgrense meg til disse avgjørelsene for min analyse av norsk rettspraksis. 
 
Avgrensningen er gjort fordi jeg vil analysere det nyeste innenfor norsk rettspraksis, for der-
med å finne frem til hvordan rettstilstanden er i dag. Fordi det foreligger et stort antall avgjø-
relser om varetektsfengsling generelt, var det nødvendig å begrense kildematerialet til et be-
stemt tidsrom. Jeg har vurdert en periode på fem år som et representativt utvalg for analysen 
av gjeldende rett. 
 
Alle de 27 avgjørelsene som skal analyseres er avsagt av Høyesteretts ankeutvalg. Ankeutval-
gets kompetanse er begrenset: det kan bare prøve lagmannsrettens saksbehandling og tolkning 
av en lovforskrift.19  
 
«Lovforskrift» betyr all skreven lov, noe som vil si Grunnloven, formell lov og bestemmelser 
gitt med hjemmel i lov. Også konvensjonsbestemmelser som er inkorporert i norsk rett eller 
som Norge ellers er folkerettslig bundet av er omfattet.20  
 
«Tolkning» står i motsetning til subsumsjon. Ankeutvalget kan bare prøve den generelle prin-
sipielle forståelsen av loven, mens den konkrete anvendelsen av loven på det faktum som leg-
ges til grunn, ikke kan prøves.21 Når det gjelder forholdet til konvensjoner som er inkorporert 
gjennom menneskerettsloven, følger det av praksis at utvalget også kan prøve den konkrete 
rettsanvendelsen.22 
 
Begrensningene i ankeutvalgets kompetanse får betydning for analysen av norsk rettspraksis. 
Anvendelsen av forholdsmessighetskravet i den konkrete saken er allerede prøvd av tingretten 
og lagmannsretten, og ankeutvalget kan ikke prøve dette. Utvalget kan likevel uttale seg gene-
relt om forholdsmessighetskravets innhold. Videre kan opphevelse av en kjennelse fordi be-
grunnelsen ikke er tilstrekkelig, gi en pekepinn på hvilke momenter ankeutvalget anser som 
sentrale og kanskje avgjørende i forholdsmessighetsvurderingen. Hvis begrunnelsen til lag-
mannsretten ikke er god nok, kan det tyde på at grunnene for fengsling ikke er gode nok.23  
 
EMDs praksis er omfattende, og et søk i Hudocs databaser kan lett bli uoversiktlig. Siden 
2014 har domstolen avsagt 160 avgjørelser som knytter seg til EMK art. 5 nr. 3.24 Derfor har 

                                                
18 Søk foretatt 28.02.2019.  
19 Straffeprosessloven § 388 første ledd nummer 2 og 3. 
20 Bjerke (2011) Kommentar til § 388. 
21 l.c. 
22 HR-2019-55-U, avsnitt 13. 
23 Havre (2015) s. 60. 
24 Søk foretatt 11.04.2019. 
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jeg tatt utgangspunkt i noen avgjørelser som nevnes gjennomgående i juridisk litteratur om 
EMK art. 5 nr. 3. Til sammen er det ti dommer fra EMD som analyseres.25 
 

 
 
 

 

                                                
25Avgjørelsene har jeg funnet henvisninger til i Aall (2018) kapittel 16.4.2, Kjølbro (2017) kapittel 11.13, Øyen 

(2016) kapittel 15.1, og i EMDs guide knyttet til artikkel 5. 
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2 Menneskerettslige krav til varetektsfengsling 
2.1 Innledende om menneskerettighetene på straffeprosessens område 
Menneskerettighetene gir uttrykk for grunnleggende krav til individets stilling uansett retts-
system.26 Kravene gjelder fundamentale verdier, som blant annet retten til liv, legeme, frihet 
og sikkerhet, og skal beskytte individet mot statsmakt.27 
 
Straffeprosessens overordnede mål er å realisere straffansvaret.28 Det innebærer en viktig 
form for maktutøvelse fra statens side, og varetektsfengsling er en av flere måter straffen rea-
liseres på. Forholdet mellom menneskerettighetene og straffeprosessens mål kommer særlig 
på spissen i spørsmålet om noen skal varetektsfengsles: individets rett til frihet kan begrense 
statens adgang til maktutøvelse.29  
 
Staten har en plikt til å respektere og sikre menneskerettighetene.30 EMK, som er ett av flere 
instrumenter, men trolig det praktisk viktigste, oppretter en egen domstol som kan avsi bin-
dende dommer (EMD), og som foretar kontroll med etterlevelsen av konvensjonen.31 Dersom 
et individ mener å ha vært utsatt for en overtredelse av de rettighetene som følger av konven-
sjonen, kan han eller hun sende inn en klage til EMD.32 Norge har ikke blitt dømt for brudd på 
EMK art. 5 nr. 3. 
 
2.2 Retten til frihet 
Frihet er det motsatte av å være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over.33 Begrepet har 
sterke historiske røtter, og betraktes av mange som en av de mest fundamentale verdiene et 
menneske har. 
 
Retten til å være fri er en grunnleggende menneskerettighet, og sider av rettigheten har vært 
grunnlovsfestet i Norge siden 1814. Grunnloven uttaler at «Ingen må fengsles eller berøves 
friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver.»34  
 
Retten til frihet er også nedfelt i EMK, hvor det fremgår at «Enhver har rett til personlig frihet 
og sikkerhet.»35 Ifølge EMD skal rettigheten sikre at ingen blir utsatt for frihetsberøvelser 
vilkårlig og uten grunn.36  
 
                                                
26 Andenæs (2012) s. 11. 
27 ibid s. 19. 
28 NOU 2016: 24 s. 147. 
29 Jebens (2004) s. 88. 
30 Grunnloven § 92, EMK artikkel 1.  
31 EMK artikkel 19 og 46 nummer 1. 
32 EMK artikkel 34. 
33 Thorsen (2019). 
34 Grunnloven § 94 første ledd første punktum. 
35 EMK artikkel 5 nummer 1 første punktum. 
36 Buzadji v. The Republic of Moldova, avsnitt 84.  
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2.3 Inngrep i retten til frihet 
Varetektsfengsling er et klart inngrep i retten til å være fri. 
 
Både Grunnloven og EMK tillater at det gjøres inngrep i retten til frihet. Vilkårene etter 
Grunnloven er at inngrepet må følge av lov, være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmes-
sig inngrep.37 Vilkårene etter EMK er noe annerledes utformet, men tillater inngrep når det er 
i samsvar med nasjonal lov og faller innenfor et av seks nærmere angitte formål i art. 5 nr. 1 
bokstav a til f.38 De seks formålene beskriver situasjoner hvor nasjonale myndigheter kan til-
late at det gjøres inngrep, og på hvilke vilkår. Opplistingen er ifølge EMD uttømmende og 
skal underlegges en snever tolkning.39 
 
Inngrep i form av varetektsfengsling (og pågripelse) faller inn under EMK art. 5 nr. 1 bokstav 
c. Det kreves etter bestemmelsen rimelig mistanke om at personen har begått straffbar hand-
ling, eller rimelig grunn til å anse varetektsfengsling nødvendig for å hindre personen i å begå 
en straffbar handling. I praksis skaper vilkåret om rimelig mistanke mest tvil. 
 
EMK art. 5 nr. 1 bokstav c suppleres av EMK art. 5 nr. 3, som oppstiller ytterligere vilkår for 
varetektsfengsling (ikke for pågripelse). Jeg kommer tilbake til denne delen av bestemmelsen 
senere.40 
 
Grunnloven § 94 tolkes i lys av EMK art. 5 og EMDs rettspraksis om denne bestemmelsen. 
Den viktigste grunnen til dette er at Grunnloven er utformet etter mønster av EMK art. 5.41 
Grunnlovens ordlyd er videre knapp, og det foreligger lite praksis fra Høyesterett om be-
stemmelsen enda. EMD har derimot avsagt en rekke avgjørelser knyttet til EMK art. 5. 
 
For retten til privat- og familieliv og retten til organisasjonsfrihet har Høyesterett slått fast at 
grunnlovsbestemmelsen skal «…tolkes med utgangspunkt i den tilsvarende bestemmelse i 
EMK…».42 Selv om høyesterettsdommene gjaldt andre grunnlovsrettigheter, har uttalelsene 
generelt preg og overføringsverdi til Grunnloven § 94 om retten til personlig frihet. I juridisk 
teori legges det også til grunn at det ved tolkningen av grunnlovsbestemmelser må ses hen til 
de tilsvarende bestemmelser i EMK og EMDs praksis. Grunnen til dette er at EMD gjennom 
sin dynamiske tolkning har gitt reglene et mer konkretisert innhold.43 
 

                                                
37 Grunnloven § 94 første ledd. 
38 EMK artikkel 5 nummer 1 andre setning. 
39 Buzadji v. The Republic of Moldova, avsnitt 84. 
40 Se kapittel 4.1 – Innledende bemerkninger. 
41 Dokument 16 (2011-2012) s. 113 flg. 
42 HR-2016-2554-P, avsnitt 81, Rt. 2015 s. 93, avsnitt 57. 
43 Aall (2018) s. 50, Øyen (2016) s. 37. 
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Høyesterett har videre fremholdt at inngrep i grunnlovsrettigheter må ha tilstrekkelig hjem-
mel, forfølge et legitimt formål og være forholdsmessig.44 Denne inngrepsadgangen er tydelig 
inspirert av EMK-reguleringen. 
 
Både Grunnloven og EMK gir overordnede regler på straffeprosessens område.45 Disse sup-
plerer og korrigerer dermed bestemmelsene i straffeprosessloven. En følge av dette er at EMK 
og EMDs praksis også er relevant ved tolkningen av straffeprosessloven § 170 a. 

                                                
44 Se Rt. 2014 s. 1105, avsnitt 28, Rt. 2015 s. 93, avsnitt 60 og HR-2016-2554-P, avsnitt 82. 
45 Se for EMKs del kap. 1.2 – Rettskildebildet. For Grunnlovens del følger det av at Grunnloven er rettskilden av 

høyeste rang (lex superior). 
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3 Vilkårene for varetektsfengsling etter straffeprosessloven 
3.1 Spesielle vilkår for varetektsfengsling 
Hjemmelen for varetektsfengsling fremkommer av strpl. § 184 annet ledd: «Fengsling kan 
besluttes dersom vilkårene etter §§ 171, 172, 173 annet ledd eller 173 a er oppfylt…». De 
bestemmelsene det vises til, inneholder de materielle vilkårene for pågripelse. Dette betyr at 
vilkårene for pågripelse og varetektsfengsling i hovedsak er de samme. Det er § 171 som in-
neholder hovedreglene for når pågripelse og varetektsfengsling kan skje, og jeg vil ha mest 
fokus på denne bestemmelsen i fremstillingen videre. 
 
Et ytterligere vilkår for varetektsfengsling er at «formålet ikke kan oppnås ved tiltak etter § 
188.»46 Dette har nær sammenheng med oppgavens problemstilling – forholdsmessighetskra-
vet. Jeg vil i det følgende starte med å se på vilkårene som fremkommer i § 171, for deretter å 
si noe kort om de andre hjemlene for varetektsfengsling. Til slutt vil jeg behandle vilkåret om 
at formålet ikke kan oppnås ved tiltak etter § 188. 
 
§ 171  
 
§ 171 oppstiller tre vilkår for pågripelse og varetektsfengsling: 1) et mistankekrav, 2) et straf-
ferammekrav og 3) et krav om at det må foreligge en pågripelses- eller fengslingsgrunn. 
 

1) Mistankekravet  
 
For at en mistenkt skal kunne varetektsfengsles, må det foreligge «skjellig grunn» til mistan-
ke.47 Det stilles her et krav til hvor sterk mistanken er om at den som skal fengsles har begått 
et lovbrudd. 
 
Med skjellig grunn menes god eller rimelig grunn.48 I rettspraksis er dette forstått som et krav 
til at det må være mer sannsynlig at det foreligger et straffbart forhold, enn at det ikke gjør 
det. Det er altså et krav om sannsynlighetsovervekt.49 
 

2) Strafferammekravet  
 
For at fengsling skal være aktuelt, må det gjelde mistanke om én eller flere straffbare hand-
linger som «kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder».50 Det stilles her et krav til 
alvoret av den overtredelsen mistanken gjelder. «Kan medføre» betyr at det er strafferammen 
i straffebudet som er avgjørende, ikke hvilken straff som forventes for den enkelte siktede i 

                                                
46 Straffeprosessloven § 184 annet ledd første punktum. 
47 Straffeprosessloven § 171 første ledd. 
48 Bjerke (2011) Kommentar til § 171. 
49 Rt. 2011 s. 946, avsnitt 13. 
50 Straffeprosessloven § 171 første ledd. 
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den konkrete saken.51 Det er tilstrekkelig at vedkommende straffebud gir adgang til å ilegge 
seks måneders fengsel pluss bot.52 
 

3) Krav om at det må foreligge fengslingsgrunn 
 
§ 171 første ledd nummer 1-4 lister opp ulike situasjoner som kan begrunne en fengsling: 
unndragelsesfare, bevisforspillelsesfare, gjentakelsesfare og egen begjæring.  
 
Unndragelsesfare 
 
Den første situasjonen som kan begrunne fengsling er at «det er grunn til å frykte for at han 
vil unndra seg forfølgningen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler».53 Hen-
synet bak bestemmelsen er knyttet til oppklaring og gjennomføring av saken.54 Dette grunnla-
get for fengsling vil ofte stå likt under hele etterforskningen, noe som innebærer at man kan 
risikere langvarige fengslinger.55 
 
«Grunn til å frykte» er i rettspraksis tolket slik at det ikke kreves sannsynlighetsovervekt, men 
at det må foreligge konkrete og objektive holdepunkter for at mistenkte vil unndra seg for-
følgningen.56 
 
Fengslingsgrunnlaget har ofte vært brukt der mistenkte er utenlandsk statsborger og ikke har 
spesiell tilknytning til Norge. Men dette er i seg selv ikke nok til å begrunne fengsling. Det 
må være konkrete omstendigheter i saken som tilsier at personen vil unndra seg forfølgning. 
Andre sentrale momenter er hvor streng straffen kan bli og hva som knytter siktede til hjem-
landet.57 
 
Bevisforspillelsesfare 
 
Den andre situasjonen som kan begrunne fengsling er at «det er nærliggende fare for at han 
vil forspille bevis i saken, f eks ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige».58 
Fengslingsgrunnlaget skal ivareta straffeforfølgningen og er begrunnet i hensynet til oppkla-
ring av saken.59  
 

                                                
51 Rt. 2006 s. 1398. 
52 Andenæs (2009) s. 283. 
53 Straffeprosessloven § 171 første ledd nummer 1. 
54 NOU 2016: 24 s. 323. 
55 l.c. 
56 Rt. 2011 s. 329, avsnitt 11. 
57 Bjerke (2011) Kommentar til § 171. 
58 Straffeprosessloven § 171 første ledd nummer 2. 
59 NOU 2016: 24 s. 324. 
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Det følger av rettspraksis at det må foreligge en reell fare for at siktede vil forspille bevis, og 
at det er sannsynlighetsovervekt for at denne muligheten vil bli benyttet. I alminnelighet kre-
ves det at retten angir hvilke konkrete forhold i saken som tilsier at det er sannsynlighetsover-
vekt for at siktede vil forspille bevis. I motsatt fall vil vurderingen kunne bli for generell og 
hypotetisk.60 
 
Kjernen av hvilke bevis som omfattes av bestemmelsen er de som kan kaste lys over skyld-
spørsmålet. Men risikoen for at mistenkte kan tilpasse en eventuell senere forklaring til sakens 
øvrige bevis, er ikke en relevant form for bevisforspillelse.61  
 
Sammenliknet med fengslingsgrunnen unndragelsesfare, vil bevisforspillelsesfaren være mest 
aktuell i begynnelsen av en etterforskning, mens etter hvert som tiden går vil ikke denne feng-
slingsgrunnen gjøre seg like sterkt gjeldende. I utkastet til ny straffeprosesslov er det foreslått 
en lengstefrist for fengsling begrunnet i bevisforspillelsesfare på tre måneder.62 
 
Gjentakelsesfare 
 
Den tredje situasjonen som kan begrunne fengsling er at «det antas påkrevd for å hindre at 
han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måne-
der».63 Fengslingsgrunnlaget har som mål å forhindre kriminalitet som enda ikke er begått, og 
har derfor rent preventive siktemål.64 
 
«Antas påkrevd» er en strengere ordlyd enn den som fremkommer av § 171 første ledd num-
mer 1 og 2. Det kreves en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at vilkåret skal være opp-
fylt.65 Det vil alltid være en teoretisk mulighet for at en mistenkt vil begå nye lovbrudd. For at 
§ 171 første ledd nummer 3 skal være oppfylt, må det imidlertid foreligge konkrete opplys-
ninger som kan begrunne prognosen om tilbakefall. Det må foretas en helhetsvurdering hvor 
blant annet kriminalitetens art og hyppighet og mistenktes livssituasjon er av betydning.66 
 
Egen begjæring 
 
Den fjerde og siste situasjonen som kan begrunne fengsling etter § 171 er at mistenkte «selv 
begjærer det av grunner som finnes fyldestgjørende».67 Fengslingsgrunnlaget har vært be-
grunnet i hensynet til mistenktes ønske om foregrepet soning og at mistenkte kan ha andre 

                                                
60 HR-2019-351-U, avsnitt 12, Rt. 2012 s. 513, avsnitt 11. 
61 Øyen (2010) s. 224. 
62 NOU 2016: 24 s. 48 og 324, utkastet § 15-2 tredje ledd. 
63 Straffeprosessloven § 171 første ledd nummer 3. 
64 NOU 2016: 24 s. 307. 
65 Ot.prp. nr. 53 (1983-1984) s. 165. 
66 Bjerke (2011) Kommentar til § 171. 
67 Straffeprosessloven § 171 første ledd nummer 4. 
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grunner for å sitte i varetekt, som for eksempel sterk skyldfølelse, ønske om beskyttelse fra 
andre kriminelle eller mangel på sted å bo. Sistnevnte grunner har vært gjenstand for kritikk.68 
 
Det kreves en uttrykkelig begjæring fra mistenkte – et samtykke er ikke tilstrekkelig.69 Fengs-
lingsgrunnen er lite brukt i praksis. 
 
Hvilket fengslingsgrunnlag som brukes kan ha betydning for forholdsmessighetsvurderingen 
etter straffeprosessloven § 170 a. Jeg kommer tilbake til dette senere.70  
 
§ 172 
 
§ 172 er en annen hjemmel for varetektsfengsling, og regulerer såkalt rettshåndhevelsesarrest. 
Bestemmelsen gjelder særlig alvorlige saker og formålet er å ivareta allmennhetens rettsfølel-
se.  
 
Vilkårene knytter seg til forholdets alvorlighetsgrad og mistankens styrke. Det må gjelde et 
forhold som kan medføre fengsel i ti år eller mer, eventuelt grov kroppskrenkelse eller grov 
kroppsskade.71 I tillegg må det foreligge tilståelse eller andre forhold som i «særlig grad styr-
ker mistanken».72 Det betyr at det må foreligge en meget sterk sannsynlighet for at den sikte-
de er skyldig.73 
 
§ 173 annet ledd 
 
§ 173 annet ledd gir hjemmel for varetektsfengsling der siktede «ikke vites» å ha fast bopel i 
Norge og det er «grunn til å frykte» at han ved flukt til utlandet vil unndra seg forfølgningen 
eller fullbyrding av straff eller andre forholdsregler.  
 
Bestemmelsen er nært beslektet med den i § 171 første ledd nummer 1 om unndragelsesfare, 
men etter § 173 annet ledd gjelder det ikke noe krav til strafferammen; fengsling kan skje 
«uten hensyn til størrelsen av straffen».74 
 
§ 173 a  
 
§ 173 a hjemler varetektsfengsling i tre forskjellige situasjoner hvor det foreligger skjellig 
grunn til mistanke om brudd på vilkår fastsatt med hjemmel i loven. Jeg vil ikke gå nærmere 
inn på disse her, da det ikke er relevant for oppgavens problemstilling. 
                                                
68 NOU 2016: 24 s. 326-327. 
69 ibid s. 326. 
70 Se kap. 4.3.3 – Tidsperspektivet. 
71 Straffeprosessloven § 172 bokstav a og b. 
72 Straffeprosessloven § 172 første punktum. 
73 Bjerke (2011) Kommentar til § 172. 
74 Straffeprosessloven § 173 annet ledd, jf. § 173 første ledd. 
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Vilkåret om at formålet ikke kan oppnås ved tiltak etter § 188 
 
Vilkåret sikter til hvorvidt det kan være aktuelt med såkalte varetektssurrogater. Hvis formålet 
med varetektsfengslingen kan oppnås gjennom andre mindre inngripende tiltak, skal disse 
velges. 
 
Eksempler på andre tiltak som loven nevner er sikkerhetsstillelse ved kausjon, deponering, 
pantsettelse,75 eller at siktede lover å fremstille seg for politiet til bestemte tider eller ikke å 
forlate et bestemt oppholdssted.76 
 
§ 188 kan ses på som et utslag av forholdsmessighetskravet.77 Forholdsmessighetskravet i § 
170 a innebærer at ingen tvangsmidler er obligatoriske selv om de materielle vilkårene i §§ 
171-173 er oppfylt.78 Dersom formålet kan ivaretas ved et mindre inngrep, er som regel ikke 
varetektsfengsling forholdsmessig.79 
 
3.2 Generelle vilkår for alle tvangsmidler 
Ved siden av de spesielle vilkårene som må være oppfylt for varetektsfengsling, stiller strpl. § 
170 a generelle krav til enhver bruk av et tvangsmiddel, herunder varetektsfengsling. Be-
stemmelsen sier at:  
 

«Et tvangsmiddel kan brukes bare når det er tilstrekkelig grunn til det. Tvangsmidlet 
kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers ville være et uforholdsmes-
sig inngrep.» 

 
Det stilles to vilkår som begge må være oppfylt: 1) det må være «tilstrekkelig grunn» til å 
bruke tvangsmiddelet og 2) tvangsmiddelet må ikke være et «uforholdsmessig» inngrep.  
 
Dersom de materielle vilkårene for å bruke et tvangsmiddel er til stede, og tiltaket ikke vil 
utgjøre et uforholdsmessig inngrep, skal det slik jeg vurderer det nok en del til for å konstatere 
at det ikke er tilstrekkelig grunn til å bruke det. Forholdsmessighetskravet gir anvisning til en 
bred helhetsvurdering, og vil ta inn under seg mange forhold.80  
 
Praksis viser også at vilkåret om «tilstrekkelig grunn» nærmest er oversett i rettens kjennelser 
om fengsling.81 Forholdsmessighetskravet er det vilkåret som reiser flest spørsmål, og det er 
tolkningen av dette vilkåret som er oppgavens problemstilling. 
                                                
75 Straffeprosessloven § 188 første ledd. 
76 Straffeprosessloven § 181 første ledd første punktum, jf. § 188 første ledd. 
77 Ot.prp. nr. 64 (1998-1999) s. 17, Havre (2015) s. 81. 
78 Se kap. 4.1 – Innledende bemerkninger. 
79 Se kap. 4.3.2 – Alternativer til varetektsfengsling. 
80 Se kap. 4.1 – Innledende bemerkninger. 
81 Havre (2015) s. 58. 
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En tolkning ev ordlyden «tilstrekkelig grunn» tyder på at det må foretas en vurdering av for-
målet bak bruken av tvangsmiddelet. Det er antatt at formuleringen innebærer et generelt krav 
til nødvendighet,82 og at det går videre enn vilkåret om at tvangsmiddelet ikke må være ufor-
holdsmessig.83 Retten må avgjøre om fengsling er hensiktsmessig og ønskelig på avgjørelses-
tidspunktet.84   
 
3.3 Behandling av fengslingsspørsmålet 
Retten avgjør om siktede skal varetektsfengsles, og avgjørelsen treffes ved kjennelse.85 Kjen-
nelsen skal inneholde en bestemt tidsfrist for hvor lang fengslingen kan være. Fristen skal 
være så kort som mulig og må ikke overstige fire uker.86 Dersom det er behov for videre feng-
sling når fristen utløper, må siktede fremstilles for retten på nytt med begjæring om videre 
fengsling. Da må retten foreta en vurdering av om de spesielle og generelle vilkårene fortsatt 
er oppfylt. Hvis dette er tilfellet, kan fristen forlenges av retten med inntil fire uker av gang-
en.87 Loven operer ikke med noen øvre grense på hvor lenge en person kan sitte i varetekts-
fengsel.88 
 
Kjennelser skal ha grunner.89 For kjennelser om varetekt har lovgiver fastsatt et eget begrun-
nelseskrav. Kjennelsen skal angi lovhjemmelen, kortfattet nevne hvorfor det antas å foreligge 
skjellig grunn til mistanke, og for øvrig gjøre rede for grunnen til fengslingen. Det skal også 
gå frem av kjennelsen at fengslingen ikke er et uforholdsmessig inngrep.90 
 
Formålet bak begrunnelseskravet er at retten foretar en grundig behandling av saken, sett hen 
til fengslingens inngripende karakter.91 Det varierer fra sak til sak hvilke krav som stilles til 
begrunnelsen. Sentrale momenter her er fengslingens skadevirkninger, hensynet til etterforsk-
ningen og fengslingens lengde. Normalt er det ikke tilstrekkelig bare å si at inngrepet ikke er 
uforholdsmessig; det må gå frem hvorfor retten mener det er slik.92 
 

                                                
82 NOU 2016: 24 s. 312. 
83 Rt. 2011 s. 221, avsnitt 16. 
84 Bjerke (2011) Kommentar til § 170 a. 
85 Straffeprosessloven § 184 første ledd første punktum. 
86 Straffeprosessloven § 185 første ledd andre punktum. 
87 Straffeprosessloven § 185 første ledd tredje punktum. 
88 Betydningen av varetektsfengslingens lengde kommer jeg tilbake til i kap. 4.3.1. 
89 Straffeprosessloven § 52 første ledd første punktum. 
90 Straffeprosessloven § 184 andre ledd. 
91 Rt. 1998 s. 1292. 
92 Ot.prp.nr. 81 (1999-2000) s. 45. 
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4 Forholdsmessighetskravet  
4.1 Innledende bemerkninger 
Selv om vilkårene etter strpl. § 184 annet ledd er oppfylt, er det ikke nødvendigvis gitt at va-
retektsfengsling bør benyttes. I følge straffeprosessloven kan ikke et tvangsmiddel brukes når 
det «etter sakens art og forholdene ellers ville være et uforholdsmessig inngrep».93  
 
Ordlyden sier at inngrepet ikke kan være «uforholdsmessig». Lovteksten gir ingen øvrig for-
klaring av som ligger i begrepet. En naturlig språklig forståelse er at det må være forholds-
messighet, et adekvat forhold, mellom inngrepet og målet – mellom varetektsfengslingen og 
målet med varetektsfengslingen. Målet med varetektsfengsling kan være ulikt. Fengsling kan 
for eksempel være begrunnet i hensynet til etterforskningen, oppklaring av saken, preventive 
formål eller ivaretakelse av allmennhetens rettsfølelse.94  
 
Om inngrepet er forholdsmessig, skal etter lovteksten vurderes etter «sakens art og forholdene 
ellers». Vurderingen er altså bred og det må ses hen til flere ulike forhold. Dette er også lagt 
til grunn av Høyesteretts ankeutvalg,95 og i juridisk teori.96  
 
Kravet om at et tvangsmiddel ikke må utgjøre et uforholdsmessig inngrep kom inn i straffe-
prosessloven i 1999. Lovfestingen innebar en generell regel om at bruk av ethvert tvangsmid-
del ikke må utgjøre et uforholdsmessig inngrep. Før lovfestingen gjaldt et tilsvarende prinsipp 
på ulovfestet grunnlag, mens det for enkelte tvangsmidler fremgikk av loven at inngrepet ikke 
kunne være uforholdsmessig. Dette var blant annet tilfellet for varetektsfengsling. Innføringen 
av en generell bestemmelse om forholdsmessighet tok ikke sikte på å gjøre noen realitetsend-
ringer i det som var gjeldende rett.97 
 
Forholdsmessighetskravet har betydning både for hvorvidt og hvor lenge et tvangsmiddel kan 
brukes, eventuelt om det skal opphøre før lengstefristen har løpt ut.98 Varetektsfengsling er et 
tvangsmiddel som strekker seg utover tid, og spørsmålet om det er et uforholdsmessig inng-
rep, kan endre seg under sakens gang. Selv om det var berettiget å beslutte fengsling første 
gang, må det vurderes fortløpende om det er grunn til fortsatt varetekt. Regelen i strpl. § 185 
første ledd andre punktum om at det skal fastsettes en tidsfrist for fengslingen bidrar til å sikre 
at det skjer.99 
 
Ved grunnlovsrevisjonen i mai 2014 ble et eget menneskerettighetskapittel lagt til i Grunnlo-
ven. Flere rettigheter kom til og noen av de gamle bestemmelsene ble modernisert. § 99, som 

                                                
93 Straffeprosessloven § 170 andre punktum. 
94 Se kap. 3.1 – Spesielle vilkår for varetektsfengsling. 
95 HR-2017-1679-U, avsnitt 18, HR-2019-55-U, avsnitt 15-16, Rt. 2015 s. 948, avsnitt 13. 
96 Øyen (2016) s. 208, Jebens (2004) s. 139, Andenæs (2009) s. 280, Havre (2015) s. 83. 
97 Ot.prp. nr. 64 (1998-1999) s. 146. 
98 l.c. 
99 Andenæs (2009) s. 281. 
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regulerte noen sider ved frihetsberøvelse, ble erstattet av dagens § 94. Etter § 94 kan ikke en 
frihetsberøvelse utgjøre et «uforholdsmessig inngrep». Det samme gjaldt ikke etter ordlyden 
til § 99, men fulgte av forpliktelsene etter EMK.  
 
I 1999 trådte menneskerettsloven i kraft i Norge. Loven gir visse konvensjoner status som 
norsk lov, og de skal ved motstrid gå foran norsk lov.100 En av disse konvensjonene er EMK, 
som i sin artikkel 5 regulerer retten til frihet. EMK gjaldt folkerettslig for Norge også før 
1999. Det heter i EMK art. 5 nr. 3:  
 

«Enhver som blir pågrepet eller berøvet friheten i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 
1.c. i denne artikkel, skal straks bli stilt for en dommer eller annen embetsmann som ved 
lov er bemyndiget til å utøve domsmyndighet, og skal ha rett til hovedforhandling innen 
rimelig tid eller til løslatelse under saksforberedelsen. Løslatelse kan gjøres betinget av 
sikkerhet for frammøte ved hovedforhandling.»101 

 
Konvensjonsteksten sier altså ikke eksplisitt at en frihetsberøvelse må være forholdsmessig. 
Likevel vurderer EMD alltid rimeligheten av en varetektsfengsling der det påberopes at fengs-
ling er i strid med konvensjonen. Klare retningslinjer for fremgangsmåten følger av EMDs 
praksis.  
 
EMD tar utgangspunkt i at rimelig mistanke er et grunnvilkår for å varetektsfengsle noen.102 
Men dette er ikke tilstrekkelig. Art. 5 nr. 1 c må ses i sammenheng med art. 5 nr. 3, som utta-
ler at den pågrepne straks skal fremstilles for en dommer, og skal ha rett til hovedforhandling 
innen rimelig tid eller til løslatelse under saksforberedelsen. Dersom dommeren beslutter va-
retektsfengsling, må den samtidig begrunne dette med at det foreligger relevante og tilstrekke-
lige grunner utover bare rimelig mistanke («relevant and sufficient grounds»).103 Slike rele-
vante og tilstrekkelige grunner må foreligge allerede fra det første fengslingsmøtet.104 Det vil 
normalt si etter tre dager.105 
 
Eksempler på relevante grunner er bevisforspillelsesfare, fluktfare, gjentakelsesfare, risiko for 
offentlig uorden og behovet for å beskytte den fengslede.106 EMD vurderer imidlertid også om 
grunnene er tilstrekkelige. Da foretar domstolen en vurdering av om det er rimelig («rea-
sonable») å holde på den pågrepne. 
 
Om selve vurderingen sier EMD: 
                                                
100 Menneskerettsloven §§ 2 og 3. 
101 For helhetens skyld siterer jeg den norske versjonen av bestemmelsen. Det er den engelske (og franske) teks-

ten som er autentisk. 
102 EMK artikkel 5 nummer 1 bokstav c. 
103 Buzadji v. The Republic of Moldova, avsnitt 87. 
104 ibid, avsnitt 102. 
105 Straffeprosessloven § 183 første ledd første punktum. 
106 Buzadji v. The Republic of Moldova, avsnitt 88. 
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«The question whether a period of time spent in pre-trial detention is reasonable cannot 
be assessed in the abstract. Whether it is reasonable for an accused to remain in deten-
tion must be assessed on the facts of each case and according to its specific features. 
Continued detention can be justified in a given case only if there are actual indications 
of a genuine requirement of public interest which, notwithstanding the presumption of 
innocence, outweighs the rule of respect for individual liberty laid down in Article 5 of 
the Convention…»107 (mine uthevinger) 
 

Det beror altså på en bred vurdering hvorvidt en varetektsfengsling er rimelig. Samfunnets 
behov for å fengsle må veies opp mot hensynet til individets frihet i den konkrete saken. Pre-
sumsjonen om uskyldighet skal alltid være utgangspunktet. 
 
I det følgende skal jeg undersøke hvilke momenter som typisk er relevante i den brede vurde-
ringen, ved å analysere avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg og fra EMD. På bakgrunn av 
rettspraksis skiller jeg mellom tre hovedkategorier av momenter: 1) momenter som knytter 
seg til det straffbare forholdet, 2) momenter som knytter seg til etterforskningen og den øvrige 
saksbehandlingen og 3) momenter som knytter seg til siktedes person. Rettspraksis skiller 
ikke uttrykkelig mellom disse kategoriene av momenter, men praksisen trekker i retning av at 
det er dette domstolen faktisk gjør. Momentene er ikke ment å være uttømmende, og jeg vil 
kun ta for meg de momentene som etter min tolkning er fremtredende i avgjørelsene fra anke-
utvalget og EMD. 
 
4.2 Momenter som knytter seg til det straffbare forholdet  
4.2.1 Det straffbare forholdets art og alvor  
Det straffbare forholdets art og alvor har betydning for forholdsmessighetsvurderingen. Mo-
mentet går blant annet ut på en vurdering av hvor grov eller alvorlig den straffbare handlingen 
er. Jo mer alvorlig, jo høyere vil terskelen være for å konstatere uforholdsmessighet.108 Mo-
mentet går videre ut på hvor omfattende etterforskningen rundt straffesaken blir. I tillegg kan 
arten av det straffbare forholdet være relevant: det er viktigere å oppklare visse former for 
kriminalitet enn andre.109 
 
Narkotikaovertredelser, voldslovbrudd og seksuallovbrudd er eksempler på straffbare forhold 
som typisk vil bli betraktet som alvorlige, og som vil tale for at fengsling er forholdsmessig i 
den konkrete saken. Det straffbare forholdets art og alvor er gjerne sentralt der fengslingens 
mål er preventivt (gjentakelsesfare, rettshåndhevelsesarrest) eller der fengslingen er begrunnet 
i faren for bevisforspillelse. Det er fordi sakens alvor ofte gjør det nødvendig å fengsle; man 
vil unngå at de samme alvorlige straffbare handlingene skal gjentas, ivareta den allmenne 
rettsfølelse og sikre viktige bevis. 

                                                
107 Buzadji v. The Republic of Moldova, avsnitt 90. 
108 Øyen (2016) s. 208. 
109 Havre (2015) s. 238. 
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Inntrykket av praksis fra Høyesteretts ankeutvalg og EMD, er at hensynet til det straffbare 
forholdets art og alvor står sentralt i forholdsmessighetsvurderingen. Etter min mening burde 
dette være et relevant moment, fordi det sier noe om statens behov for å fengsle. Sett hen til 
varetektsfengslingens inngripende karakter, burde imidlertid momentet holdes opp mot andre 
momenter i saken, slik at vekten varierer fra sak til sak. 
 
Norsk rettspraksis  
 
Hensynet til det straffbare forholdets art og alvor kom opp i tre avgjørelser fra Høyesteretts 
ankeutvalg i perioden 2014 til 2019. To av sakene gjaldt barn, og jeg vil derfor behandle 
kjennelsene nærmere i kapittelet som knytter seg til varetektsfengsling av barn.110 Hensynet 
kan i to av kjennelsene leses ut av ankeutvalgets argumentasjon og begrunnelse. I den siste 
kjennelsen blir imidlertid hensynet dratt uttrykkelig frem.111 
 
HR-2017-1679-U gjaldt en person som satt varetektsfengslet i litt over ett år. Vedkommende 
var siktet for grovt ran, trusler, frihetsberøvelse, narkotikaforbrytelse og brudd på våpenloven 
og legemiddelloven. Grunnlaget for varetektsfengslingen var særlig kvalifisert gjentakelsesfa-
re. Lagmannsretten hadde løslatt siktede fra varetekt under henvisning til at fortsatt fengsling 
ville være et uforholdsmessig inngrep. Det var spørsmål for ankeutvalget om dette var riktig 
lovtolkning.  
 
Lagmannsretten hadde ikke vurdert betydningen av at det i tiltalebeslutningen var tatt forbe-
hold om å nedlegge påstand om forvaring. Slik informasjon indikerte at det gjaldt en alvorlig 
sak, fordi dom på forvaring forutsetter at fengselsstraff ikke er tilstrekkelig til å verne andres 
liv, helse eller frihet.112 Ankeutvalget opphevet lagmannsrettens kjennelse.  
 
Resultatet viser at det straffbare forholdets alvor er relevant i vurderingen av om en varetekts-
fengsling er forholdsmessig. Ankeutvalget nevnte det ikke eksplisitt i sin kjennelse, men gode 
grunner taler for å forstå kjennelsen slik. Det gjaldt en sak hvor det var mistanke om flere 
alvorlige straffbare handlinger og det var tatt et forbehold om forvaring fra påtalemyndighe-
tens side. En slik alvorlighetsgrad knyttet til de straffbare forholdene i saken må altså tas med 
i forholdsmessighetsvurderingen. Det vil være et moment som taler for at varetektsfengsling 
er forholdsmessig. 
 
 
 
 
 

                                                
110 HR-2019-55-U og Rt. 2015 s. 948 i kapittel 4.4.2. 
111 Rt. 2015 s. 948. 
112 Straffeloven § 40 første ledd første punktum. 
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EMDs praksis  
 
I EMD sin praksis er hensynet til det straffbare forholdets art og alvor et gjennomgående mo-
ment. I utvalget jeg har lest blir momentet behandlet grundig i særlig fire dommer.113  
 
Wemhoff-saken gjaldt en megler som ble varetektsfengslet på grunn av mistanke om bedrage-
ri, økonomisk utroskap og brudd på konkurslovgivning. Siktede satt i varetekt i tre og et halvt 
år. Etterforskningen var omfattende, gjaldt flere mistenkte, og siktede ble blant annet avhørt 
rundt 40 ganger. Bedrageriet var tilknyttet 776 millioner tyske mark (DM) og berørte banker i 
flere land. Fengslingen ble begrunnet i fare for bevisforspillelse og unndragelse fra straffefor-
følgning.  
 
EMD vurderte først faren for bevisforspillelse (ødeleggelse av bevis). Vurderingen var kort og 
domstolen slo fast at fengsling var forsvarlig «...in view of the character of the offences of 
which Wemhoff was suspected and the extreme complexity of the case.»114 (mine uthevinger) 
 
EMD vurderte så faren for unndragelse. Det straffbare forholdets alvor var et moment som 
talte for fengsling. Etter hvert som tiden gikk og vedkommende satt lenger i varetekt, ble fa-
ren mindre. Siktede hadde imidlertid ikke gitt garantier for at han ville møte til hovedforhand-
ling hvis han ble løslatt. På bakgrunn av dette gjorde «...the exceptional complexity of the 
case…» at fengsling ble ansett som rimelig.115 
 
Én dommer dissenterte og konkluderte med at fengsling ikke var rimelig. Dette ble begrunnet 
i varetektsfengslingens lengde og inngripende karakter.116 Dissensen kan ha gode grunner for 
seg; økonomisk kriminalitet er av en annen karakter enn for eksempel voldslovbrudd, og 
andre momenter burde da veie tyngre, særlig når det går lang tid.117 
 
Clooth-saken gjaldt varetektsfengsling på grunn av mistanke om drap og mishandling av en 
tenåringsjente. Siktede satt i varetekt i litt over tre år. Begrunnelsen var fare for gjentakelse av 
straffbare handlinger, fare for bevisforspillelse og fare for unndragelse av straffeforfølgning. 
Domstolen kom til at fengslingen ikke var rimelig. 
 
Når EMD vurderte faren for gjentakelse tok den opp hensynet til det straffbare forholdets art 
og alvor. Dette var et moment som talte for at fengsling var rimelig. EMD nevnte i denne for-
bindelse at det kan føre til at en fengsling er rimelig, men at fengsling fortsatt må baseres på 
en bred vurdering.118  
                                                
113 Buzadji v. The Republic of Moldova, Clooth v. Belgium, Letellier v. France, Wemhoff v. Germany. Heretter 

kalt Buzadji-saken, Clooth-saken, Letellier-saken og Wemhoff-saken. 
114 Wemhoff v. Germany, side 20.  
115 ibid, side 21. 
116 ibid, side 36.  
117 Se kap. 4.3.1 – Varetektsfengslingens lengde. 
118 Clooth v. Belgium, avsnitt 40. 



19 
 

 
Siktede var ikke dømt for lignende alvorlige forhold tidligere. I følge sakkyndige uttalelser 
hadde han behov for psykiatrisk hjelp, noe som ikke ble ikke etterkommet.119 Dette talte mot 
at fengsling var rimelig og veide tyngre enn det straffbare forholdets art og alvor.  
 
I Letellier-saken ble en person varetektsfengslet på grunn av mistanke om medvirkning til 
drap på sin tidligere ektemann. Vedkommende var mor til åtte barn og drev en forretning ale-
ne. Hun satt i varetekt i en periode på to år og ni måneder. Det ble begrunnet i bevisforspillel-
sesfare, fare for unndragelse av straffeforfølgning, at andre alternativer til fengsling var util-
strekkelige, og til slutt i hensynet til den offentlige ro og orden. Sistnevnte svarer til den nors-
ke fengslingsgrunnen rettshåndhevelsesarrest. Domstolen kom til at fengsling ikke var rime-
lig.  
 
Det er særlig EMDs vurdering av hensynet til den offentlige ro og orden som viser relevansen 
av momentet knyttet til det straffbare forholdets art og alvor. EMD uttalte at: 
 

«The Court accepts that, by reason of their particular gravity and public reaction to 
them, certain offences may give rise to a social disturbance capable of justifying pre-
trial detention, at least for a time...» 120 (mine uthevinger) 
 

At særlige alvorlige straffbare forhold støter den allmenne rettsfølelse kan altså begrunne va-
retektsfengsling. I saken hadde nasjonale myndigheter imidlertid kun sett hen til det straffbare 
forholdets alvor. De hadde ikke vurdert betydningen av at siktede søkte om løslatelse, og at 
offerets familie ikke hadde protestert. Dette tydet på at eventuell løslatelse ikke ville støte 
allmenhetens rettsfølelse. Som en følge var nasjonale myndigheters vurdering for generell. 
Jeg leser også dommen slik at hensynet til at siktede var aleneforsørger for åtte barn spilte en 
viktig rolle i vurderingen.121 
 
Buzadji-saken gjaldt en forretningsmann som ble varetektsfengslet for bedrageri. Vedkom-
mende satt i varetekt i to måneder, før han ble plassert i husarrest. Varetekten var fra nasjona-
le myndigheters side begrunnet i sakens alvor og kompleksitet og risiko for sammensvergelse 
med siktedes sønner (bevisforspillelse).  
 
I EMDs konkrete vurdering begrunnet siktedes oppførsel og omstendighetene i saken at feng-
slingen ikke var rimelig. Domstolen vurderte ikke betydningen av sakens alvor eksplisitt. 
Momentet nevnes kun i forbindelse med hva som var statens anførsler for fengsling.  
 
Siktede hadde mulighet til å sammensverge med sønnene ettersom etterforskningen startet 
allerede ti måneder før pågripelsen. Når han ikke gjorde det, kunne det heller ikke være inten-

                                                
119 Se kap. 4.1.1 – Personlige forhold. 
120 Letellier v. France, avsnitt 51.  
121 Se kap. 4.4.1 – Personlige forhold. 
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sjonen hans.122 Nasjonale myndigheter hadde ikke vurdert siktedes «…character, his morals, 
his assets and links with the country and his behaviour during the first ten months of the crim-
inal investigation.»123 Som en følge var vurderingen til nasjonale myndigheter for abstrakt.  
 
4.3 Momenter som knytter seg til etterforskningen og den øvrige 

saksbehandlingen 
4.3.1 Varetektsfengslingens lengde 
Varetekt er inngripende overfor den det gjelder. Jo lenger en person blir sittende i varetekt, jo 
sterkere inngrep gjøres i friheten. EMD har uttalt: «If a man, presumably innocent, is kept in 
custody for years, this is bound to ruin him.»124  
 
Både EMD og Høyesteretts ankeutvalg legger vekt på fengslingens lengde i forholdsmessig-
hetsvurderingen. Momentet taler for at varetektsfengsling er uforholdsmessig. Jeg mener at 
dette burde være et moment som må veie tungt i forholdsmessighetsvurderingen. Det er fordi 
varetekt er et vidtgående inngrep, og belastningene som fengslingen medfører forsterker seg 
gjerne etter hvert som tiden går. 
 
Norsk rettspraksis  
 
Hensynet til varetektsfengslingens lengde blir uttrykkelig behandlet i én kjennelse fra Høyes-
teretts ankeutvalg i perioden 2014 til 2019.125  
 
Saken gjaldt en person som var etterlyst internasjonalt på grunn av domfellelse i Albania, og 
som ble varetektsfengslet i Norge. Fengslingen var begrunnet i unndragelsesfare. Den albans-
ke dommen var på fengsel i ett år og seks måneder for bedrageri. Personen hadde allerede 
sittet i varetekt i Sverige i en og en halv måned, og vært pågrepet noen timer i Nederland. 
Ankeutvalget kom til at varetektsfengsling var uforholdsmessig.126  
 
Eventuell varetektsfengsling måtte bygge på at det ville ta «en del tid» før det forelå endelig 
avgjørelse i spørsmålet om utlevering til Albania.127 Vedkommende måtte sitte i varetekt helt 
til en slik avgjørelse forelå. Om og når en slik avgjørelse ville foreligge, var usikkert, og 
Högsta domstolen i Sverige hadde tidligere kommet til at siktede ikke kunne utleveres. 
 
Den fengslede ville mest sannsynlig reise til Sverige etter løslatelse, fordi han hadde familie 
og oppholdstillatelse der. Tidligere hadde han ikke forsøkt å unndra seg straffeforfølgningen i 
Sverige. 
                                                
122 Buzadji v. The Republic of Moldova, avsnitt 117. 
123 ibid, avsnitt 118. 
124 Wemhoff v. Germany, side 35. 
125 HR-2017-221-U. 
126 Her kan ankeutvalget se ut til å ha overtrådt sin kompetanse, jf. straffeprosessloven § 388 første ledd nr. 2 og 

3. 
127 HR-2017-221-U, avsnitt 15. 
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Hensynet til å etterleve utleveringskonvensjonen kunne ikke bli utslagsgivende når innholdet 
allerede var prøvd i Sverige. I lys av «…den lange varetektstida som ville påreknast før utle-
vering eventuelt kan skje…», ville ikke varetektsfengsling være forholdsmessig.128  
 
Jeg leser kjennelsen slik at det er usikkerheten knyttet til lengden av en eventuell varetekts-
fengsling som gjør varetektsfengsling uforholdsmessig. Dette er naturlig. Når man ikke har 
kunnskap om hvor lenge en person vil bli sittende i varetekt, har man heller ikke forutsetning 
til å foreta en avveining av forholdet mellom inngrepet og målet med fengslingen. 
 
Praksis fra EMD 
 
Hensynet til varetektsfengslingens lengde er gjennomgående i utvalget av EMD-dommer. 
Domstolen har behandlet momentet i fem dommer.129 
 
Merabishvili-saken gjaldt varetektsfengsling av en tidligere politiker som var siktet for under-
slag og misbruk av offentlig myndighet. Vedkommende satt i varetekt i nesten ni måneder. 
Varetektsfengslingen ble begrunnet i unndragelsesfare og fare for bevisforspillelse.  
 
Muligheten for streng straff talte for at fengslingen var rimelig (siktede ble til slutt dømt til 
fem års fengsel og forbud mot å inneha verv i offentlig tjeneste). Videre hadde han et bredt 
nettverk med internasjonale kontakter, han hadde vært på flere utenlandsreiser, hans kone 
hadde dratt fra Georgia rett etter avhørene og det ble funnet store pengesummer og et falskt 
pass i leiligheten hans. 
 
Etter fire måneder ble fengslingen forlenget. I følge EMD kan grunner som forsvarer en vare-
tektsfengsling «...by their very nature...change over time...».130 En konsekvens var at momen-
tene som talte for varetekt i begynnelsen, ikke nødvendigvis sto i samme stilling ved forleng-
else. Nasjonale myndigheter hadde oversett denne muligheten når de begrunnet forlengelsen. 
Konklusjonen ble at det ikke forelå relevante og tilstrekkelige grunner for varetektsfengsling 
ved forlengelsen, selv om det gjorde det ved første gangs fengsling.  
 
Idalov-saken gjaldt varetektsfengsling på bakgrunn av mistanke om bortføring. Siktede satt to 
perioder i varetekt. Den første på to år og en måned, den andre på ett år og en måned. Fengs-
lingen ble forlenget flere ganger og var fra nasjonale myndigheters side begrunnet i fare for 
unndragelse og gjentakelse av straffbare handlinger. 
 

                                                
128 HR-2017-221-U, avsnitt 17.  
129 Merabishvili v. Georgia, Idalov v. Russia, Clooth v. Belgium, Labita v. Italy, Muller v. France. Heretter kalt 

Merabisvili-saken, Idalov-saken, Clooth-saken, Labita-saken og Muller-saken. 
130 Merabishvili v. Georgia, avsnitt 232. 



22 
 

Det straffbare forholdets alvor var et moment som talte for at varetekt var rimelig, og var det 
eneste argumentet nasjonale myndigheter hadde vist til i sine begrunnelser. De hadde derimot 
ikke tatt i betraktning at siktede hadde permanent bosted i Moskva, stabile familieforhold, at 
etterforskningen var treg og at siktede ikke hadde unndratt seg forfølgning den perioden han 
var løslatt. EMD konkluderte med at grunnene for varetektsfengsling ikke var tilstrekkelige til 
å forsvare dens lengde.131   
 
Labita-saken gjaldt en person som ble varetektsfengslet på grunn av mistanke om mafiavirk-
somhet. Vedkommende satt i varetekt i nesten to år og syv måneder. Fengslingen var begrun-
net i fare for bevisforspillelse, at siktede var farlig og i det straffbare forholdets kompleksitet. 
I følge EMD var disse grunnene «...reasonable, at least initially... ».132 (min utheving) 
 
De mistenkte i Labita-saken var blitt betraktet under ett av italienske myndigheter, og fengs-
lingen ble ikke knyttet opp mot den bestemte siktede. Siktede hadde ikke tidligere rulleblad 
og spilte en mindre rolle i mafiavirksomheten. Videre ble bevisene mot han svakere med ti-
den. EMDs konklusjon var derfor at grunnene for fengsling ikke var tilstrekkelige for en peri-
ode på to år og syv måneder. 
 
Muller-saken gjaldt varetektsfengsling av en mistenkt for flere kriminelle forhold, herunder 
væpnede bankran. Vedkommende satt i varetekt i nesten fire år. Fengslingen var begrunnet i 
det straffbare forholdets art og alvor, fare for unndragelse, bevisforspillelse og gjentakelse av 
straffbare handlinger. EMD kom til at det ikke forelå relevante og tilstrekkelige grunner for 
varetektsfengslingens fulle lengde. 
 
Når det gjaldt det straffbare forholdets art og alvor, var det av betydning at siktede hadde inn-
rømmet de straffbare forholdene med en gang han ble pågrepet.133 Dette tydet på at han var 
samarbeidsvillig og ikke ville gjøre etterforskningen av saken enda vanskeligere. Domstolen 
uttalte det ikke eksplisitt, men jeg leser dommen slik at dette var sentralt i dens begrunnelse. 
Siktede ble sittende i varetekt i nesten fire år på tross av tilståelsen. 
 
Bevisforspillelsesfaren (spille under dekke med de andre siktede i saken) var ikke relevant når 
alle ble fremstilt for retten med sikte på tiltale. Faren for unndragelse og gjentakelse av straff-
bare handlinger var kun begrunnet i mulig fengselsstraff og siktedes forhistorie. Slik jeg leser 
dommen, knytter ikke dette seg til momentet om varetektsfengslingens lengde, men handler 
heller om de konkrete omstendighetene i saken og hvorvidt grunnene for fengsling var rele-
vante.  
 

                                                
131 Idalov v. Russia, avsnitt 148. 
132 Labita v. Italy, avsnitt 163. 
133 Muller v. France, avsnitt 37. 
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Clooth-saken har jeg allerede behandlet.134 Også her ble den lange tiden i varetekt (tre år og to 
måneder) ansett som avgjørende, og veide tyngre enn hensynet til sakens kompleksitet.  
 
4.3.2 Alternativer til varetektsfengsling 
Jeg har flere ganger nevnt at varetekt er inngripende overfor den fengslede. Hvis målet med 
varetekt kan oppnås på andre måter, skal det gjøres.135 Dette følger også av straffeprosesslo-
ven § 184 andre ledd andre punktum om at fengsling ikke kan besluttes dersom formålet kan 
oppnås ved tiltak etter § 188.136  
 
Både Høyesteretts ankeutvalg og EMD vurderer betydningen av alternativer til fengsling i 
forholdsmessighetsvurderingen. Momentet trekker i retning av at fengsling ikke er forholds-
messig når alternativer finnes og er tilstrekkelige. I så fall er det gjerne utslagsgivende for 
utfallet. Når målet med fengslingen kan nås på andre måter, ville det være urimelig å utsette 
siktede for de skadene en varetektsfengsling medfører. 
 
Norsk rettspraksis  
 
Spørsmålet om alternativer til fengsling som et moment i forholdsmessighetsvurderingen kom 
opp i én kjennelse i tidsrommet 2014 til 2019.137 
 
Saken gjaldt spørsmål om siktede skulle vært overført til soning av rettskraftig dom i stedet 
for varetektsfengsling. Ankeutvalget uttalte at varetektsfengsling skal unngås dersom det fore-
ligger et «reelt alternativ» til fengsling. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at det ikke forelå 
noe reelt alternativ til fengsling fordi det ikke fantes tilgjengelige soningsplasser. Hvorvidt det 
var tilfellet i saken, kunne ikke ankeutvalget prøve. 
 
Kjennelsen er kort, og hva som ligger i «reelt alternativ» uttaler ikke ankeutvalget noe om. En 
naturlig språklig forståelse av begrepet taler for at det må foreligge et alternativ til fengsling 
som er tilgjengelig i den konkrete saken og som må oppnå formålet i tilstrekkelig grad. Der-
som det er tilfellet, skal alternativet velges fremfor fengsling. 
 
Jeg leser kjennelsen som et eksempel på at vilkåret om at formålet ikke kan oppnås ved tiltak 
etter § 188 et utslag av forholdsmessighetskravet. § 188 lister opp enkelte alternativer til feng-
sling, mens forholdsmessighetskravet er bredere og inkluderer en vurdering av alle alternative 
tiltak, for eksempel overføring til soning av rettskraftig dom.  
 
 
 

                                                
134 Se kap. 4.2.1 – Sakens art og alvor. 
135 Havre (2015) s. 304. 
136 Se kap. 3.1 – Spesielle vilkår for varetektsfengsling. 
137 HR-2014-181-U.  



24 
 

Praksis fra EMD 
 
EMD går ofte inn på spørsmålet om det foreligger alternativer til fengsling. Domstolen har 
behandlet momentet i fem av dommer.138  
 
I Buzadji-saken uttalte domstolen generelt at myndighetene plikter å vurdere om det forelig-
ger alternativer til varetektsfengsling som sikrer at siktede møter i retten for straffesaken.139 
 
I Merabishvili-saken uttalte domstolen seg om betydningen av at det foreligger alternativer til 
fengsling i saker hvor varetektsfengsling er begrunnet med fare for unndragelse. Siktede skal 
løslates dersom andre alternativer kan «garantere» at vedkommende vil møte i retten. Det 
straffbare forholdets art og alvor er ikke nok til å varetektsfengsle i slike saker.140  
 
Domstolen vurderte ikke om det forelå alternativer som kunne garantere at siktede ville møte i 
retten. Sånn jeg forstår dommen er dette fordi den allerede har konstatert at faren for unndra-
gelse er reell. Da er det få andre tiltak som kan «garantere» siktedes oppmøte i retten. 
 
Idalov-saken gjaldt som nevnt tidligere varetektsfengsling av en person på grunn av mistanke 
om bortføring.141 Ved å ikke ta i betraktning de konkrete omstendighetene eller vurdere alter-
native preventive tiltak («alternative preventive measures»), og ved bare å henvise til det 
straffbare forholdets alvor, hadde myndighetene forlenget varetektsperioden uten at grunnene 
var tilstrekkelige.142 
 
I Letellier-saken tok EMD uttrykkelig opp spørsmålet om alternativer til fengsling. Jeg har 
tidligere brukt dommen for å illustrere betydningen av det straffbare forholdets art og alvor. 
143 Om faren for unndragelse uttalte domstolen at siktede må løslates hvis hun kan «garante-
re» at hun vil stille i retten for straffesaken. Dette hadde ikke nasjonale myndigheter vurdert.  
 
EMD konkluderte med at fengslingen ikke bygde på relevante og tilstrekkelige grunner. Den 
sa ikke hva som var avgjørende for konklusjonen, men slik jeg leser dommen har momentet 
om alternativer til fengsling spilt en sentral rolle i vurderingen. Siktede hadde nemlig vært 
løslatt i en måned tidligere uten problemer, og dette var under forutsetning av at hun var un-
derlagt «court supervision».  
 
EMD tok også opp betydningen av alternativer til fengsling i Wemhoff-saken. Denne tilføyer 
imidlertid ikke noe nytt utover det jeg har beskrevet ovenfor. 
                                                
138 Merabishvili v. Georgia, Buzadji v. The Republic of Moldova, Idalov v. Russia, Letellier v. France, Wemhoff 

v. Germany.  
139 Buzadji v. The Republic of Moldova, avsnitt 87. 
140 Merabishvili v. Georgia, avsnitt 223. 
141 Se kap. 4.3.1 – Varetektsfengslingens lengde. 
142 Idalov v. Russia, avsnitt 148. 
143 Se kap. 4.2.1 – Det straffbare forholdets art og alvor. 
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4.3.3 Tidsperspektivet 
Hvis ikke retten har klart for seg for hvilket tidsrom forholdsmessigheten av en varetekts-
fengsling vurderes opp mot, blir følgen at forholdsmessighetsvurderingen ikke tar for seg hvor 
inngripende varetektsfengslingen i en sak faktisk vil være. Tidsperspektivet er med andre ord 
en forutsetning for at forholdsmessighetsvurderingen blir riktig. 
 
I praksis fra Høyesteretts ankeutvalg er tidsperspektivet et gjennomgående moment. I de 27 
kjennelsene fra 2014 til 2019 går det igjen i tolv kjennelser, og er det momentet som kom-
menteres oftest av Høyesteretts ankeutvalg når det gjelder rettspraksis knyttet til straffepro-
sessloven § 170 a. 
 
EMD kan bare behandle en sak etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt, og innen et tids-
rom på seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt.144 Før en sak om varetektsfengsling 
kommer inn for domstolen har det nødvendigvis gått noe tid, og varetektstiden kan ha utløpt.  
For EMD er det altså ikke et spørsmål om hvilket tidsperspektiv som skal danne grunnlag for 
forholdsmessighetsvurderingen. Domstolen kan likevel uttale seg om hvilket tidsperspektiv 
nasjonale myndigheter plikter å legge til grunn, men den har ikke gjort det i utvalget av dom-
mer jeg har lest. 
 
Utgangspunktet  
 
Det følger av fast praksis at når det synes «åpenbart» at fengslingen vil bli begjært frem til 
hovedforhandlingen, må forholdsmessighetsvurderingen etter strpl. § 170 a foretas i dette 
tidsperspektivet. Utgangspunktet gjentas i en rekke kjennelser.145  
 
En naturlig språklig forståelse av at noe er åpenbart er at det er mer klart enn uklart. Det burde 
dermed være tilstrekkelig at det er sannsynlig at fengsling vil bli begjært frem til hovedfor-
handling. Dette synes også å være standpunktet til Høyesteretts ankeutvalg. 
 
Ankeutvalget anså det som «åpenbart» at fengslingen ville bli begjært frem til hovedforhand-
ling i en sak der påtalemyndigheten uttrykkelig hadde anført at den tok sikte på å holde sikte-
de fengslet frem til hovedforhandling.146 Lagmannsretten hadde ikke berørt spørsmålet om 
fengsling frem til hovedforhandling. Dens begrunnelse var derfor ikke tilstrekkelig. Når det 
var påtalemyndighetens standpunkt, måtte det også være utgangspunktet for lagmannsrettens 
forholdsmessighetsvurdering.147 
 
                                                
144 EMK artikkel 35 nummer 1. 
145 Rt. 2015 s. 38, avsnitt 11, HR-2017-1815-U, avsnitt 10, HR-2018-1273-U, avsnitt 10, HR-2018-1603-U, 

avsnitt 14-15, HR-2018-1902-U, avsnitt 9, HR-2018-2119-U, avsnitt 10, HR-2018-2476-U, avsnitt 12, HR-
2019-55-U, avsnitt 17, HR-2019-225-U, avsnitt 10. 

146 HR-2018-2476-U. 
147 ibid, avsnitt 14. 
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Ellers har ankeutvalget uttalt at det må vurderes konkret hvorvidt man er i en slik situasjon at 
det synes åpenbart at fengsling vil bli begjært frem til hovedforhandlingen.148 Påtalemyndig-
hetenes anførsler trenger ikke gi direkte svar på spørsmålet, men kan indikere hvor lenge den 
tar sikte på å holde siktede fengslet. Anførslene kan eksempelvis inneholde informasjon om at 
saken gjelder særlig alvorlige straffbare forhold som krever en grundig etterforskning og vide-
re at det er forhold ved siktede som kan tyde på at han/hun vil unndra seg forfølgningen. 
 
Men hva er situasjonen hvis vurderingen ikke gir svar på om det er åpenbart at fengsling vil 
bli begjært frem til hovedforhandling? I HR-2016-1760-U hadde ikke lagmannsretten «foran-
ledning» til å vurdere om fengsling frem til hovedforhandling ville være et uforholdsmessig 
inngrep.149 Det var det tatt ut tre siktelser i saken, men det var ukjent hvilke etterforskings-
skritt som gjensto for de ulike forhold og når en eventuell tiltalebeslutning var forventet å bli 
tatt ut. 
 
Dersom det ikke er tilstrekkelig avklart om påtalemyndigheten vil be om fengsling frem til 
hovedforhandling, har Høyesteretts ankeutvalg uttalt at det vil kunne være forsvarlig å vurde-
re forholdsmessigheten til en begrenset periode.150 Det vil si at forholdsmessigheten vurderes 
frem til fengslingsfristens utløp, normalt for fire uker av gangen. Etter min mening virker det-
te forsvarlig. Siktede er uansett sikret at retten foretar en ny forholdsmessighetsvurdering ved 
en eventuell forlengelse. 
 
Dersom tidspunktet for hovedforhandling er usikkert 
 
I noen saker kan det være åpenbart at påtalemyndigheten tar sikte på fengsling frem til hoved-
forhandling, men tidspunktet for hovedforhandling fremstår likevel som usikkert. Ankeutval-
get uttaler seg om dette i én kjennelse.151 
 
I slike situasjoner må retten bygge på det den ut fra foreliggende opplysninger og erfaringer 
anser som sannsynlig.152 I den aktuelle kjennelsen forutsatte lagmannsretten at fengslingen 
ville bli begjært forlenget frem til hovedforhandling, men uten å vurdere når det var sannsyn-
lig at det kunne bli hovedforhandling. Når dette ikke var gjort, inneholdt kjennelsen en saks-
behandlingsfeil som medførte opphevelse. 
 
Retten må videre gjøre det klart hvilket tidspunkt den faktisk prøver om inngrepet er for-
holdsmessig opp mot.153 I HR-2016-170-U var det uklart hvilket tidspunkt for hovedforhand-
ling lagmannsretten hadde prøvd forholdsmessigheten på bakgrunn av. Det var da grunnlag 

                                                
148 HR-2016-1760-U, avsnitt 12. 
149 ibid, avsnitt 13. 
150 HR-2019-55-U, avsnitt 17. 
151 HR-2017-1815-U. 
152 ibid, avsnitt 10. 
153 HR-2016-170-U, avsnitt 7. 
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for tvil om prøvingen hadde skjedd på riktig faktisk grunnlag, og lagmannsrettens kjennelse 
ble opphevet. 
 
Fengslingsgrunnlagets betydning 
 
Når det synes åpenbart at en fengsling vil bli begjært forlenget frem til hovedforhandling, 
følger det altså av fast praksis at forholdsmessigheten må vurderes i dette tidsperspektivet. 
Dette utgangspunktet gjelder likevel bare hvor det er sannsynlig at fengslingsgrunnlaget vil 
stå i samme stilling i hele perioden.154 
 
Fengslingsgrunnlaget kan gi en indikasjon på hvorvidt fengslingen vil bli begjært forlenget 
frem til en hovedforhandling. Fengslingsgrunnlaget unndragelsesfare vil normalt stå i samme 
stilling frem til hovedforhandling, og forholdsmessighetsvurderingen må ta utgangspunkt i når 
det er sannsynlig at hovedforhandlingen vil bli berammet.155 Det samme gjelder fengslings-
grunnlagene gjentakelsesfare og rettshåndhevelsesarrest.156 
 
Tilsvarende kan imidlertid ikke sies for fengslingsgrunnlaget bevisforspillelsesfare. Behovet 
for å fengsle siktede på grunn av fare for bevisforspillelse vil kunne endre seg etter hvert som 
etterforskningen utvikler seg. Da kan forholdsmessighetsvurderingen begrenses til å gjelde 
den fengslingsperioden som besluttes.157 
 
Kjennelsene gjennomgått ovenfor viser etter min mening at hensynet til tidsperspektivet er 
sentralt i forholdsmessighetsvurderingen. Dersom retten ikke har tatt stilling til hvilket tids-
perspektiv som legges til grunn, mangler «...et så viktig element i vurderingen at den nødven-
digvis blir mangelfull» (min utheving).158 Å ha riktig tidsperspektiv er altså en forutsetning for 
å kunne foreta en adekvat forholdsmessighetsvurdering. 
 
4.3.4 Fristoverskridelse 
I straffeprosessen kommer ofte hensynet til å få en sak behandlet så fort som mulig på spissen. 
Dette må balanseres mot hensynet til en riktig avklaring av saken. Regler om frister skyldes 
ønsket om å ivareta hensynet til siktede. Eksempler på slike frister er fristen for berammelse 
av straffesaken i strpl. § 275 og fristen for fremstilling for varetektsfengsling i strpl. § 183.  
 
Kjennelsene fra Høyesteretts ankeutvalg viser at eventuelle fristoverskridelser er et relevant 
moment i forholdsmessighetsvurderingen, som taler mot at fengsling er forholdsmessig. Kon-
sekvensen av en fristoverskridelse er gjerne at siktede blir sittende lenger i varetekt, eller at 
retten ikke får tatt stilling til om vilkårene for fengsling er oppfylt. Det burde være relevant i 

                                                
154 HR-2018-1273-U, avsnitt 10, HR-2018-1603-U, avsnitt 14, HR-2019-225-U, avsnitt 10. 
155 HR-2018-1603-U, avsnitt 15, HR-2019-225-U, avsnitt 11. 
156 Øyen (2016) s. 210. 
157 HR-2019-225-U, avsnitt 12, HR-2018-2476-U, avsnitt 13. 
158 Rt. 2014 s. 744, avsnitt 10. 
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vurderingen av forholdsmessighet. Særlig overskridelse av fristen for fremstilling for tingret-
ten utgjør et alvorlig brudd på rettssikkerheten, og burde etter min mening veie tungt i for-
holdsmessighetsvurderingen. I utvalget EMD-dommer har ikke fristoverskridelser vært en del 
av saksforholdet.  
 
I rettspraksis fra 2014 til 2019 kom spørsmålet om betydningen av fristoverskridelse opp i to 
kjennelser knyttet til straffeprosessloven § 170 a,159 og i én kjennelse knyttet til Grunnloven § 
94.160  To av kjennelsene gjaldt overskridelse av fristen for berammelse av straffesaken. Den 
andre gjaldt overskridelse av fristen for fremstilling av en pågrepet med begjæring om vare-
tektsfengsling. 
 
HR-2018-1514-U gjaldt varetektsfengsling av en person som var domfelt for narkotikaforbry-
telse i første instans og som anket til lagmannsretten. Spørsmålet for ankeutvalget var hvilken 
betydning det hadde for forholdsmessighetsvurderingen at den varetektsfengslede ikke fikk 
prøvd sin anke over straffedommen innen fristen som er oppstilt i strpl. § 275 andre ledd bok-
stav b. Ankeforhandlingen var blitt berammet syv måneder etter utløpet av fristen. 
 
Ankeutvalget uttalte at reglene om berammingsfrister ble innført for å redusere varetektstiden 
for siktede. Det uttalte videre at oversittelse av fristen er et «relevant moment» ved vurde-
ringen av fortsatt fengsling.161  
 
I følge tidligere praksis fra ankeutvalget var ikke fortsatt fengsling utelukket i saker med frist-
oversittelse, men kunne etter omstendighetene begrunne løslatelse.162 Betydningen av at fris-
ten er oversittet blir altså et moment som kan tale mot fortsatt fengsling i en helhetsvurdering.  
 
Ankeutvalget sa videre at lagmannsrettene har en plikt til å gjøre rede for hvorfor en sak ikke 
kan bli omprioritert innenfor egen saksmengde.163 Både flertallet og mindretallet kom til at 
lagmannsretten hadde tilfredsstilt plikten i dette tilfellet.  
 
En domstol som har en sak til behandling kan også beslutte å overføre en sak til en sideordnet 
domstol dersom særlige grunner gjør det påkrevd eller hensiktsmessig.164 Denne muligheten 
er åpen dersom overføring fører til at fristen i strpl. § 275 andre ledd overholdes eller at frist-
overskridelsen forkortes.  
 

                                                
159 Rt. 2014 s. 1102, HR-2018-1514-U. 
160 HR-2018-1362-U. 
161 HR-2018-1514-U, avsnitt 11. 
162 l.c. 
163 HR-2018-1514-U, avsnitt 12. 
164 Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 38 første punktum.   
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Ankeutvalgets flertall konkluderte med at det ikke var en saksbehandlingsfeil at lagmannsret-
ten ikke redegjorde for muligheten for å få saken opp raskere ved overføring til en annen 
domstol.  
 
En slik plikt kunne etter flertallets vurdering ikke gjelde i «alle saker med oversittelse av be-
rammingsfristene».165 Det ville innebære en for stor arbeidsbyrde for domstolene. I denne 
saken hadde ingen av aktørene bedt om overføring. Det var i tillegg tale om alvorlige straffba-
re forhold som siktede allerede var dømt for i tingretten. I følge flertallet gjaldt det derfor ikke 
en plikt til å redegjøre for muligheten for å få saken opp raskere ved overføring til en annen 
domstol i denne saken. 
 
Mindretallet uttalte at det ved forholdsmessighetsvurderingen vil ha betydning om det forelig-
ger en praktisk mulighet for å avholde ankeforhandling tidligere, slik at fengslingstiden kan 
forkortes. En slik mulighet kan foreligge ved å overføre saken til en sideordnet domstol. 
Kjennelsen skulle derfor ha redegjort for om overføring av ankesaken var en praktisk mulig-
het. Når den ikke gjorde det, ga den ikke grunnlag for å ta stilling til om forholdsmessighets-
vurderingen var riktig.166 
 
Etter min mening har mindretallets resultat de beste grunner for seg. Varetektsfengsling er et 
inngripende tiltak og reglene om berammingsfrister har som hensikt å redusere varetektstiden. 
I saken ble fristen oversittet med stor margin (syv måneder). En vurdering av hvorvidt saken 
kan overføres til en annen sideordnet domstol har åpenbart betydning for vurderingen av 
hvorvidt varetektsfengsling er forholdsmessig. 
 
I HR-2018-1362-U var det samme spørsmålet oppe. I denne saken var fristen for berammelse 
av hovedforhandling i tingretten overskredet med omtrent fem måneder. Ankeutvalget uttalte 
at det var en feil ved lagmannsrettens kjennelse når den ikke hadde gitt en nærmere begrun-
nelse for årsaken til at tingretten innenfor egen saksmengde ikke kunne ha omprioritert sine 
berammelser slik at hovedforhandlingen kunne ha startet tidligere. Lagmannsrettens kjennelse 
ga derfor ikke grunnlag for å vurdere om forholdsmessighetsvurderingen var riktig.  
 
I Rt. 2014 s. 1102 var fristen for fremstilling etter strpl. § 183 oversittet. Spørsmålet var hvil-
ken betydning det hadde for om retten kunne tillate fortsatt varetektsfengsling. 
 
Håndhevings- og reparasjonshensyn talte isolert sett for at siktede skulle løslates når fremstil-
lingsfristen var oversittet.167 I følge ankeutvalget skulle likevel ikke retten avvise en begjæ-
ring om fortsatt fengsling selv om den var fremsatt etter fristen. Rettsbruddet ble avsluttet ved 

                                                
165 HR-2018-1514-U, avsnitt 18. 
166 HR-2018-1514-U, avsnitt 32. 
167 Rt. 2014 s. 1102, avsnitt 17. 
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at spørsmålet om fengsling ble brakt inn for retten. Men fristoversittelsen var «forhold» som 
måtte inngå ved forholdsmessighetsvurderingen.168  
 
I den aktuelle saken hadde ikke lagmannsretten foretatt noen vurdering av fortsatt fengsling, 
men forutsatt at fristoversittelsen i seg selv måtte resultere i løslatelse. Konklusjonen ble at 
lagmannsrettens kjennelse måtte oppheves. 
 
4.3.5 Fare for oversoning 
Den tiden en siktet har tilbrakt i varetekt, skal komme til fradrag i straffen (varetektsfra-
drag).169 Oversoning betyr at en person på grunn av varetektsfradraget har sonet lenger enn 
straffen som idømmes. 
 
Fare for slik oversoning er et fremtredende moment i forholdsmessighetsvurderingen etter 
straffeprosessloven § 170 a. Syv kjennelser knyttet seg til dette temaet i tidsrommet 2014 til 
2019.170 To av de gjaldt barn, og jeg vil derfor behandle de i kapittelet som knytter seg til 
fengsling av barn.171  
 
Alle kjennelsene som behandler spørsmålet, viser at fare for oversoning er et relevant moment 
i forholdsmessighetsvurderingen.172 Spørsmålet om fare for oversoning har ikke vært oppe i 
utvalget EMD-dommer.  
 
Dersom en siktet risikerer å sone en lenger straff enn den som idømmes til slutt, er dette et 
sterkt inngrep i friheten til vedkommende. Det burde veie tungt i helhetsvurderingen, men 
ikke enhver usikkerhet bør bli utslagsgivende. I tilfelle det faktisk skjer oversoning, kan sikte-
de ha krav på erstatning etter reglene i strpl. §§ 444 og 447, noe som kan tale mot at inngrepet 
er uforholdsmessig.  
 
HR-2018-1484-U gjaldt en sak der lagmannsretten ved vurderingen av faren for oversoning 
hadde unnlatt å ta i betraktning muligheten for at siktede kunne bli prøveløslatt. Dette var i 
utgangspunktet en feil som ville lede til en opphevelse av kjennelsen. I den konkrete saken 
kunne lagmannsretten imidlertid «se bort fra» denne muligheten.173 
 
En domfelt kan prøveløslates når vedkommende, medregnet mulig varetektsopphold, har 
gjennomført to tredjedeler av straffen, jf. straffegjennomføringsloven § 42 første ledd.174 Den 

                                                
168 Rt. 2014 s. 1102, avsnitt 18. 
169 Straffeloven § 83 første ledd første punktum. 
170 HR-2016-695-U, HR-2017-1837-U, HR-2017-2139-U, HR-2018-1394-U, HR-2018-1484-U, HR-2018-1581-

U, HR-2019-55-U. 
171 HR-2018-1581-U og HR-2019-55-U i kap. 4.4.2. 
172 Se blant annet HR-2018-1484-U, avsnitt 11, HR-2017-1837-U, avsnitt 11. 
173 HR-2018-1484-U, avsnitt 15. 
174 Lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven). 
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forventede straffen var på cirka fire til fem måneder. Hovedforhandlingen var påregnet å finne 
sted fire måneder etter pågripelse.  
 
Uten at det ble sagt eksplisitt, forelå det altså en viss risiko for oversoning av straffen i den 
konkrete saken. Ankeutvalget uttalte at det var på det rene at fare for oversoning ikke nød-
vendigvis utelukket fortsatt varetekt. Men faren for overskridelse av tidspunktet for prøveløs-
latelse var et «sentralt moment» i vurderingen av om videre fengsling skulle skje.175  
 
Fengslingsgrunnen i saken var gjentakelsesfare. Av straffegjennomføringsloven § 42 femte 
ledd fremgår at prøveløslatelse ikke skal besluttes hvis omstendighetene etter en totalvurde-
ring gjør løslatelse «utilrådelig». I den forbindelse skal det særlig vektlegges om det er grunn 
til å tro at domfelte vil begå nye straffbare handlinger i prøvetiden. Dette er tilfellet i saker der 
det er konstatert gjentakelsesfare. Lagmannsretten begikk derfor ingen feil da den unnlot å ta i 
betraktning muligheten for at siktede kunne bli prøveløslatt. 
 
Ankeutvalget avviste altså at det forelå en fare for oversoning i saken. En avvisning av 
spørsmålet er slik jeg ser det en stillingtagen til momentet, og bekrefter at det kan ha betyd-
ning for forholdsmessighetsvurderingen.  
 
I HR-2018-1394-U uttalte ankeutvalget at det ikke spilte noen rolle for forholdsmessighets-
vurderingen om årsaken bak risikoen for oversoning var at fengslede benyttet sin rett til å an-
ke over en dom.176 Risikoen for oversoning er altså fortsatt et relevant moment i forholdsmes-
sighetsvurderingen.  
 
Domfelte kunne ha blitt overført til soning dersom han ikke hadde anket tingrettens straffut-
måling. Når han anket, skapte dette en usikkerhet og en fare for oversoning. Det er etter min 
mening rimelig at dette ikke skal komme han til «skade» ved forholdsmessighetsvurderingen. 
En siktet kan ikke gi avkall på den rettsikkerhetsgarantien som ligger i forholdsmessighets-
vurderingen ved å benytte seg av en annen rettssikkerhetsgaranti, retten til å anke. 
 
I HR-2017-2139 var det spørsmål om lagmannsretten kunne legge vekt på straff i en annen 
verserende sak som ikke dannet grunnlag for fengslingen, når den vurderte fare for overso-
ning. Ankeutvalget uttalte at dette ville innebære uriktig lovtolkning etter prinsippet i strpl. § 
38. I følge bestemmelsen kan ikke retten gå utenfor det forhold tiltalen gjelder. Faren for 
oversoning må altså vurderes i forhold til straff i saken som danner grunnlag for fengsling.  
 
I HR-2017-1837 hadde lagmannsretten foretatt forholdsmessighetsvurderingen med utgangs-
punkt i at fengslingen ville bli begjært forlenget frem til hovedforhandlingen, og uttalt at det 
ikke var risiko for oversoning. Lagmannsretten hadde imidlertid ikke vurdert konsekvensene 
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av at en eventuell dom i saken ville være en etterskuddsdom. Lagmannsrettens kjennelse ble 
opphevet. 
 
Ved domfellelse for forhold begått før dommen i en annen sak avsies det tilleggsdom (etter-
skuddsdom) for disse forholdene når alle forholdene kunne vært pådømt samtidig.177 For 
straffutmålingen betyr det at straffen vil bli lavere. Når lagmannsretten kun hadde uttalt at det 
ikke var fare for oversoning, uten å ta stilling til at straffen ville bli lavere, var dette en mang-
elfull begrunnelse. Lavere straff betyr at risikoen for oversoning blir høyere. Dette er av be-
tydning for forholdsmessighetsvurderingen. 
 
I HR-2016-965-U hadde lagmannsretten redusert fengslingsfristen fastsatt av tingretten med 
en uke, begrunnet i fare for oversoning. Det var imidlertid ikke begrunnet hvorfor det til tross 
for denne risikoen var forhold som tilsa fortsatt varetektsfengsling i et nærmere begrenset 
tidsrom, og lagmannsrettens kjennelse ble opphevet. Kjennelsen illustrerer etter min mening 
også at kravene til begrunnelse er strenge. Forholdsmessigheten må alltid begrunnes. 
 
4.3.6 Utvist særlig omhu? 
I kapittel 4.1 beskrev jeg EMDs fremgangsmåte når den tar stilling til hvorvidt en varetekts-
fengsling er forenlig med konvensjonen. Som sagt vurderer EMD hvorvidt fengsling er rele-
vant og tilstrekkelig. Hvis domstolen etter en helhetsvurdering svarer ja på dette spørsmålet, 
må den videre vurdere hvorvidt nasjonale myndigheter har utvist særlig omhu («special dili-
gence») ved behandlingen av saken.178   
 
Kravet om at nasjonale myndigheter må utvise særlig omhu innebærer at saken må fremmes 
med tilstrekkelig hurtighet. Formålet er at fengslingen skal bli så kort som mulig, og det skyl-
des derfor hensynet til siktede selv. Kravet gjelder både under etterforskningen av saken og 
under behandlingen av selve straffesaken, og det retter seg altså mot påtalemyndigheten og 
domstolene.179  
 
Hvorvidt en sak har blitt fremmet med tilstrekkelig hurtighet beror på en konkret vurdering. 
Ved vurderingen ser EMD på om saken er kompleks, om siktede er årsak til forsinkelser, om 
nasjonale myndigheter, særlig domstolene, er årsak til forsinkelser og om det er såkalte «døde 
perioder».180 Hvis EMD kommer til at nasjonale myndigheter ikke har utvist særlig omhu, blir 
konsekvensen at varetektsfengsling ikke er rimelig. Det blir altså et utslagsgivende moment i 
vurderingen av om en varetektsfengsling er forenlig med konvensjonen. Dette er strengere 

                                                
177 Straffeloven § 82 første ledd første punktum. 
178 Buzadji v. The Republic of Moldova, avsnitt 87, Idalov v. Russia, avsnitt 140, Labita v. Italy, avsnitt 153, 

Muller v. France, avsnitt 35. 
179 Jebens (2004) s. 218. 
180 Kjølbro (2017) s. 437. 
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enn hva som følger av ankeutvalgets praksis, hvor momentet knyttet til for eksempel frist-
overskridelse er «relevant» i forholdsmessighetsvurderingen.181 
 
I utvalget EMD-dommer stiller domstolen spørsmål om nasjonale myndigheter har utvist sær-
lig omhu i to avgjørelser.182  
 
Muller-saken gjaldt en varetektsfengsling på nesten fire år. Dommen er brukt tidligere for å 
illustrere betydningen av varetektsfengslingens lengde.183 EMD vurderte også nasjonale myn-
digheters behandling av straffesaken, og kom til at det ikke var utvist særlig omhu.184 Tre 
dommere ble byttet ut under etterforskningen av saken og dette medførte forsinkelser. Byttene 
skjedde ett og to år etter at etterforskningen hadde begynt. Siktede hadde på sin side tilstått de 
straffbare forholdene og ikke bidratt til noen forsinkelser.  
 
I Wemhoff-saken tok etterforskningen over to år, og rettssaken mot siktede varte nesten et 
halvt år. Dommen ble brukt tidligere for å vise betydningen av det straffbare forholdets art og 
alvor.185 EMD kom også til at nasjonale myndigheter hadde utvist særlig omhu ved behand-
lingen av saken.  
 
Domstolen var kort i sin vurdering av spørsmålet. Den lange tiden brukt på etterforskning og 
rettssak ble ansett som forsvarlig under henvisning til sakens ekstraordinære kompleksitet. 
Det var ikke snakk om noen forsinkelser i saken, og tiden som ble brukt skyldtes behovet for 
en grundig etterforskning. EMD uttalte at selv om en siktet har krav på at saken mot ham 
fremmes med tilstrekkelig hurtighet, kan ikke dette hindre nasjonale domstoler i å utføre sine 
oppgaver og sørge for en oppklaring av saken.186 Hensynet til at en sak blir utførlig behandlet 
kan altså begrunne at behandlingen strekker seg utover i tid. En grundig behandling er til for-
del for siktede, og sikrer at utfallet i saken skal bli riktig.  
 
4.4 Momenter som knytter seg til siktedes person 
4.4.1 Personlige forhold 
Det er på sin plass å ta hensyn til opplysninger om siktedes personlige forhold i forholdsmes-
sighetsvurderingen.187 Dersom siktede for eksempel risikerer å miste arbeidet som en konse-
kvens av fengslingen, og dermed kan få vanskeligheter med forsørgelse av familie, betaling 
av gjeld mv., er dette omstendigheter som taler mot at fengsling er forholdsmessig.188 
 
                                                
181 Se om forholdet mellom plikten til å utvise særlig omhu og momentene om overholdelse av frister og fare for 

oversoning i kap. 5.1 – De samme momentene?  
182 Muller v. France og Wemhoff v. Germany. 
183 Se kap. 4.3.1 – Varetektsfengslingens lengde. 
184 Muller v. France, avsnitt 48. 
185 Se kap. 4.2.1 – Det straffbare forholdets art og alvor. 
186 Wemhoff v. Germany, avsnitt 17. 
187 Bjerke (2011) Kommentar til § 170 a. 
188 l.c. 
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Personlige forhold kan være mye forskjellig, og gjennomgangen av rettspraksis viser at hen-
synet til siktedes psykiske helse og hensynet til siktedes familie er relevante momenter. Men 
også andre personlige forhold kan være relevante, slik som hensynet til sykdom og fysisk hel-
se, og hensynet til arbeidssituasjon.189 Alder er også et personlig forhold som må tas i betrakt-
ning i forholdsmessighetsvurderingen.190 
 
Mitt inntrykk av praksis fra Høyesteretts ankeutvalg og EMD, er at hensynet til personlige 
forhold hos den siktede et sentralt moment i forholdsmessighetsvurderingen. Det har etter min 
mening gode grunner for seg. Å sitte i varetekt har store implikasjoner på livet til siktede. De 
personlige forholdene kan si noe om inngrepets betydning for den enkelte, og gjøre varetekten 
ekstra byrdefull for denne siktede sammenliknet med andre. 
 
Norsk rettspraksis 
 
I tidsrommet 2014 til 2019 drøfter ankeutvalget momentet om personlige forhold i én kjennel-
se.191 I en annen kjennelse kommer det personlige frem av saksforholdet, men blir ikke be-
handlet uttrykkelig.192 
 
HR-2017-2009-U gjaldt en person som satt i varetekt i litt under en måned. Han var diagnos-
tisert med ADHD, angst og spiseforstyrrelser, som han måtte medisineres for. Etter det anfør-
te fikk han ikke nødvendige medisiner under varetektsoppholdet. I forholdsmessighetsvurde-
ringen kommenterte ikke lagmannsretten denne anførselen, men viste til tingrettens kjennel-
ser. Ankeutvalget kom til at lagmannsrettens begrunnelse var mangelfull, og dens kjennelse 
ble opphevet. 
 
I følge ankeutvalget var det ikke i seg selv en saksbehandlingsfeil å vise til tingrettens be-
grunnelse.193 Forutsetningen måtte være at den begrunnelsen tingretten har gitt, er tilstrekke-
lig.194 Tingretten hadde imidlertid ikke vurdert fengsledes behov for medisiner. Det ga lag-
mannsretten en «særlig oppfordring» til å kommentere anførselen. Ankeutvalget uttalte at 
siktedes helsesituasjon og mulighet for oppfølging under varetektsoppholdet var et «forhold 
av betydning» ved forholdsmessighetsvurderingen etter straffeprosessloven § 170 a.195 
 
I saker der siktedes personlige forhold kan gjøre fengsling ekstra belastende, må altså disse 
forholdene med i forholdsmessighetsvurderingen. I kjennelsen forelå det diagnose på enkelte 
tilstander. Etter min oppfatning tilsier hensynet til siktede at det i saker hvor det ikke forelig-
ger diagnose, men kun symptomer på sykdommer, at også symptomene må med i forholds-
                                                
189 Havre (2015) s. 262. 
190 Fengsling av barn behandles i eget kapittel, se kap. 4.4.2. 
191 HR-2017-2009-U. 
192 HR-2017-221-U. 
193 Straffeprosessloven § 41 tredje ledd. 
194 HR-2017-2009-U, avsnitt 11. 
195 ibid, avsnitt 13. 
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messighetsvurderingen. Det kan ikke kreves at det må foreligge en diagnose for at personlige 
forhold skal være relevante for forholdsmessighetsvurderingen. At det foreligger diagnose, gir 
likevel de personlige forholdene en viss tyngde i helhetsvurderingen.  
 
Et annet spørsmål er hvor langt dommeren må gå i å forsikre seg om at nødvendige medisiner 
blir gitt. Som et utgangspunkt kan det ikke være dommerens jobb å sørge for at siktede får 
medisiner i fengsel. Men dersom det kommer frem av saksforholdet eller anførsler at siktede 
ikke gjør det, må dommeren ta hensyn til det i sin forholdsmessighetsvurdering av fengsling-
en. Symptomer kan være én måte det viser seg på. Heller ikke i alle tilfeller vil medisinsk 
oppfølgning være nok – noen sykdommer kan tilsi at siktede burde løslates på grunn av den 
belastningen fengslingen innebærer, som for eksempel schizofreni.   
 
HR-2017-221-U gjaldt en person som var etterlyst internasjonalt på grunnlag av domfellelse i 
Albania, og som ble varetektsfengslet i Norge. Jeg brukte kjennelsen tidligere for å illustrere 
relevansen av varetektsfengslingens lengde som moment i forholdsmessighetsvurderingen.196 
Av saksforholdet fremgår imidlertid at siktede hadde kone og barn i Sverige. Ankeutvalget 
brukte ikke dette som et argument for at fengsling ville være uforholdsmessig. Det kan likevel 
være grunn til å spørre om det personlige spilte en rolle for resultatet i saken.  
 
At siktede hadde kone og barn i Sverige ville klart gjøre fengsling mer inngripende for han. 
Likevel kan ikke det faktum at en som risikerer fengsling har familie alene spille en avgjøren-
de rolle for forholdsmessighetsvurderingen. Dette er jo tilfellet for mange varetektsfanger. 
Hensynet til siktedes familie stiller seg etter min mening sterkere dersom familien blir skade-
lidende som følge av varetektsfengslingen. Det er for eksempel tilfellet der siktede er alene-
forsørger for barn eller har ansvaret for andre som har behov for pleie. I HR-2017-221-U vet 
vi ikke om dette var situasjonen.  
 
Praksis fra EMD 
 
I utvalget av dommer fra EMD, kommer momentet om personlige forhold frem i to saker.197 I 
den ene tas det uttrykkelig opp, i den andre kan det leses ut av saksforholdet. 
 
I Clooth-saken satt siktede i varetekt i litt over tre år på grunn av mistanke om drap og mis-
handling av en tenåringsjente. Jeg brukte dommen tidligere for å illustrere at momentet knyt-
tet til det straffbare forholdets art og alvor er relevant,198 men den viser også betydningen av 
siktedes personlige forhold i den konkrete vurderingen av forholdsmessighet. Domstolen tok 
opp momentet når den vurderte faren for gjentakelse. 
 

                                                
196 Se kap. 4.3.1. 
197 Clooth v. Belgium og Letellier v. France. 
198 Se kap. 4.2.1 – Det straffbare forholdets art og alvor. 
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De personlige forholdene i saken knyttet seg til siktedes mentale helse. I følge sakkyndige 
uttalelser hadde han behov for langvarig psykiatrisk hjelp, noe som ikke ble etterkommet. 
Domstolen uttalte at nasjonale myndigheter ikke skulle ha forlenget fengslingen «...without an 
accompanying therapeutic measure.»199 Siktedes psykiske helse ble altså utslagsgivende og 
veide tyngre enn hensynet til det straffbare forholdets alvor. 
 
Letellier-saken gjaldt varetektsfengsling på grunn av mistanke om medvirkning til drap. Sik-
tede var forsørger for åtte barn og drev en forretning alene. Jeg har tidligere brukt dommen for 
å illustrere relevansen av momentene knyttet til det straffbare forholdets art og alvor og alter-
nativer til fengsling.200 Jeg leser dommen slik at også hensynet til siktedes familie spilte en 
rolle i domstolens konklusjon om at fengsling ikke var rimelig.  
 
Domstolen uttalte ikke eksplisitt at hensynet til siktedes familie var relevant. Kun i forbindel-
se med faren for unndragelse sa den at unndragelse hadde vært vanskelig, ettersom siktede var 
mor til mindreårige barn og drev en forretning.201  
 
Avgjørende for domstolens resultat var at nasjonale domstoler var abstrakte i sin begrunnelse 
for fengsling og ikke knyttet behovet for fengsling opp mot de konkrete forholdene i saken. 
Selv om det ikke kom frem som et moment i EMDs helhetsvurdering, kan det være grunn til å 
tro at også hensynet til siktedes familie hadde en viss rolle å spille i domstolens konklusjon. 
Dette er rimelig – at siktede hadde ansvaret for flere barn og drev en forretning alene talte for 
at en varetektsfengsling var ekstra tyngende for vedkommende. Hun mistet inntektskilden 
under varetektsoppholdet, og hadde ikke mulighet til å forsørge sine barn. 
 
4.4.2 Fengsling av barn  
Barn er sårbare og trenger særskilt støtte og beskyttelse.202 Når de på forhånd er sårbare, 
rammes barn spesielt hardt av å bli varetektsfengslet.203  
 
Prinsippet om barnets beste er en av grunnpilarene i Barnekonvensjonen og også et viktig 
tolkningsmoment når konvensjonens øvrige bestemmelser skal tolkes. Prinsippet lyder som 
følger: 
 

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private vel-
ferdsorganisasjoner, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets 
beste være et grunnleggende hensyn.»204 

 

                                                
199 Clooth v. Belgium, avsnitt 40. 
200 Se kap. 4.2.1 – Det straffbare forholdets art og alvor og kap. 4.3.2 – Alternativer til varetektsfengsling. 
201 Letellier v. France, avsnitt 41.  
202 Fornes (2006) s. 91. 
203 Havre (2015) s. 262. 
204 BK artikkel 3 nummer 1. 
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Prinsippet følger også av Grunnloven: «Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn.»205 
 
Prinsippet om barnets beste skal altså være et «grunnleggende hensyn», og i alle saker hvor 
det tas avgjørelser om barn, herunder varetektsfengsling, skal man vurdere hvilket resultat 
som vil være til barnets beste. Bare dersom det samfunnsmessige behovet er sterkt nok til å 
overgå frihetsinteressen og barnets interesse i hele fengslingsperioden, kan det siktede barnet 
holdes varetektsfengslet.206  
 
Både Barnekonvensjonen og straffeprosessloven har regler om fengsling av barn. Barnekon-
vensjonen pålegger statene å sikre at ingen barn skal bli berøvet sin frihet ulovlig eller vilkår-
lig. Fengsling av barn skal skje på lovlig måte og bare benyttes som en siste utvei og for et 
kortest mulig tidsrom.207 I tillegg skal barn holdes atskilt fra voksne under fengslingen.208 
 
Straffeprosessloven bestemmer at personer under 18 år ikke skal fengsles med mindre det er 
«tvingende nødvendig».209 Begrepet tvingende nødvendig innebærer et absolutt krav om at 
det ikke finnes noe alternativ til varetektsfengsling.210   
 
Slik jeg leser praksis fra både Høyesteretts ankeutvalg og EMD, er det sentralt for forholds-
messighetsvurderingen at siktede er barn. Det vil være et moment som taler med sterk tyngde 
for at fengsling er uforholdsmessig. Etter min mening burde siktedes alder være utslagsgiven-
de for vurderingen – det burde i de færreste tilfeller fengsles der siktede er barn. Belastninge-
ne ved en fengsling vil som regel være enda større for et barn, og et opphold i varetekt kan 
representere inngangsporten til (farlige) kriminelle miljøer, særlig hvis barnet ikke holdes 
atskilt fra de voksne. Fokuset burde heller ligge på annen hjelp og behandling.  
 
Norsk rettspraksis 
 
I tre av kjennelsene fra tidsrommet 2014 til 2019 har siktede i saken vært barn.211  
 
Den første saken gjaldt varetektsfengsling av en siktet under 18 år på grunn av mistanke om 
to grove tyverier, forsøk på grovt tyveri, vold mot offentlig tjenestemann og forulemping av 
offentlig tjenestemann. Alderen var usikker, men siktede var mest sannsynlig eldre enn 15 år, 
og yngre enn 18 år. Spørsmålet var om lagmannsrettens forholdsmessighetsvurdering var til-
strekkelig bred.  
 
                                                
205 Grunnloven § 104 andre ledd.  
206 Havre (2014) s. 364. 
207 BK artikkel 37 bokstav b. 
208 BK artikkel 37 bokstav c. 
209 Straffeprosessloven § 184 andre ledd andre punktum. 
210 Prop. 135 L (2010-2011) s. 171. 
211 Rt. 2015 s. 948, HR-2018-1581-U, HR-2019-55-U. 
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Jeg har allerede nevnt kjennelsen i forbindelse med momentet knyttet til det straffbare forhol-
dets art og alvor.212 I kjennelsen tok ankeutvalget uttrykkelig opp momentet, og ifølge retten 
syntes lovbruddets art og alvor «...å stå sentralt i praksis ved spørsmålet om varetektsfengs-
ling av barn.»213 Lagmannsrettens forholdsmessighetsvurdering var først og fremst knyttet til 
hvilken straff siktede kunne påregne å bli idømt (en fengselsstraff av flere måneders varighet). 
Utvalget uttalte at dette ikke var en «tilstrekkelig bred» vurdering, og lagmannsrettens avgjø-
relse måtte oppheves.214 Også lovbruddets art og alvor må med i vurderingen. Det er typisk i 
de alvorligste sakene at fengsling av barn kan være forholdsmessig. 
  
Den andre saken gjaldt varetektsfengsling av en siktet som ikke hadde fylt 18 år. Det var 
spørsmål om lagmannsretten kunne likestille barn med voksne i vurderingen av betydningen 
av eventuell oversoning i forholdsmessighetsvurderingen. 
 
Lagmannsretten hadde vist til HR-2018-1484-U som gjaldt en sak med gjentakelsesfare for en 
voksen person, hvor ankeutvalget hadde uttalt at muligheten for prøveløslatelse kunne lag-
mannsretten «se bort fra», og tatt inspirasjon fra denne i sin forholdsmessighetsvurdering.215 
På bakgrunn av de «særlige hensyn» som følger av bestemmelsene om barn, kunne ikke av-
gjørelsen i HR-2018-1484-U overføres til forholdsmessighetsvurderingen for barn.216 Konklu-
sjonen ble at lagmannsrettens kjennelse måtte oppheves. 
 
Den tredje saken gjaldt varetektsfengsling av en 16 år gammel siktet på bakgrunn av alvorlige 
voldslovbrudd. Lagmannsretten hadde ikke tatt stilling til om siktede kunne holdes fengslet 
frem til hovedforhandling. Spørsmålet var om lagmannsrettens begrunnelse var tilstrekkelig. 
Jeg nevnte denne kjennelsen tidligere knyttet til momentet om det straffbare forholdets art og 
alvor.217 Den er etter min mening en illustrasjon på at momentet er sentralt uten at det fremgår 
uttrykkelig av ankeutvalgets uttalelser.  
 
I følge ankeutvalget var det et «viktig moment» i forholdsmessighetsvurderingen at siktede 
bare var 16 år.218  
 
Lagmannsretten holdt det åpent om det var fare for oversoning hvis siktede ble holdt vare-
tektsfengslet frem til hovedforhandlingen. Det var fordi man ventet på en personundersøkelse 
som kunne si noe mer om hvorvidt siktede skulle dømmes til ungdomsstraff eller samfunns-
straff i stedet for ubetinget fengsel.  
 

                                                
212 Se kap. 4.2.1. 
213 Rt. 2015 s. 948, avsnitt 13. 
214 ibid, avsnitt 15. 
215 Se kap. 4.3.5 – Fare for oversoning. 
216 HR-2018-1581-U, avsnitt 15. 
217 Se kap. 4.2.1 – Det straffbare forholdets art og alvor. 
218 HR-2019-55-U, avsnitt 16. 
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Ankeutvalgets flertall anså lagmannsrettens begrunnelse som tilstrekkelig, og uttalte at der-
som det tar tid med personundersøkelsen, må retten ta stilling til hva som er sannsynlig straff 
uten undersøkelsen.219 Det sa ikke noe om hvorfor den var tilstrekkelig, og jeg leser kjennel-
sen slik at lovbruddets alvor påvirket flertallet her.  
 
I følge ankeutvalgets mindretall var lagmannsrettens begrunnelse mangelfull. Fengsling måtte 
vurderes med utgangspunkt i at den ville bli begjært frem til hovedforhandling. Lagmannsret-
ten kunne ikke holde det åpent om det var fare for oversoning, «særlig ikke» når siktede var 
barn.220  Retten måtte ta stilling til hvilken reaksjon den anså som overveiende sannsynlig. 
 
Etter min oppfatning viser kjennelsene at hensynet til at siktede er barn er et sentralt moment i 
forholdsmessighetsvurderingen, og at det dessuten skjerper kravene til begrunnelse. I sist-
nevnte sak lar ikke dette seg vise like tydelig i flertallets resultat som i mindretallets, og jeg 
mener det kan være grunn til å stille seg kritisk til flertallets resultat i denne saken. Når lag-
mannsretten ikke har tatt stilling til om siktede kan fengsles frem til hovedforhandling, mang-
ler et viktig element i forholdsmessighetsvurderingen, og konsekvensen blir at fengslingen 
vurderes opp mot en kortere periode. Dette er betenkelig ut fra de særlige hensyn som gjør seg 
gjeldende i saker som gjelder barn. 
 
Praksis fra EMD 
 
Jeg har analysert to avgjørelser fra EMD om varetektsfengsling av mindreårige.221 
 
Nart-saken gjaldt en 17-åring som var mistenkt for væpnet ran av en dagligvarebutikk, og som 
satt i varetekt i 48 dager. Fengsling var begrunnet i det straffbare forholdets alvor og fare for 
bevisforspillelse.  
 
EMD uttalte at bevisets stilling kunne indikere skyld, men at det i denne saken ikke kunne 
begrunne fengsling alene.222 Nasjonale myndigheter hadde ikke tatt i betraktning siktedes 
alder når de besluttet varetektsfengsling. I tillegg ble siktede holdt sammen med andre voksne 
i fengselet. I lys av dette og «...especially having regard to the fact that the applicant was a 
minor at the time…», konkluderte domstolen med at fengsling var i strid med EMK art. 5 nr. 
3.223 
 

                                                
219 HR-2019-55-U, avsnitt 23. 
220 ibid, avsnitt 24. 
221 Nart v. Turkey og Guvec v. Turkey, heretter kalt Nart-saken og Guvec-saken. Den juridiske litteraturen jeg 

har tatt utgangspunkt i for å finne relevante dommer om EMK og varetektsfengsling har ikke gått inn på 
spørsmålet om varetektsfengsling av barn. Jeg har derfor funnet inspirasjon til dommer i Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolens guide knyttet til artikkel 5. 

222 Nart v. Turkey, avsnitt 32. 
223 ibid, avsnitt 34. 
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Domstolen var kort i sin vurdering og det avgjørende syntes å være siktedes alder. Når et vik-
tig hensyn ikke engang er vurdert av nasjonale myndigheter, er min forståelse at dette er en så 
alvorlig feil at konsekvensen må bli at fengslingen ikke er rimelig. 
 
Guvec-saken gjaldt varetektsfengsling av en 15-åring på grunn av mistanke om medlemskap i 
PKK (Kurdistans arbeiderparti). Han satt i varetekt i fire år og syv måneder i et voksenfeng-
sel. Fengsling var begrunnet i hensynet til rettshåndhevelsen, fare for unndragelse og fare for 
bevisforspillelse. 
 
Domstolen uttalte at nasjonale myndigheter ikke hadde vurdert alternativer til fengsling og 
dermed vist at fengslingen ble benyttet som en siste utvei.224 Nasjonale myndigheter hadde 
heller ikke tatt i betraktning siktedes alder i sin begrunnelse for fengsling. I følge domstolen 
hadde de særlig oppfordring til å gjøre dette når Tyrkia tidligere var blitt dømt for brudd på 
konvensjonen i saker hvor fengslingen var betydelig kortere enn i denne saken (for eksempel i 
Nart-saken hvor siktede satt fengslet i 48 dager).225  
 
EMD konkluderte med at fengslingen utgjorde et brudd på art. 5 nr. 3. Også i denne dommen 
var domstolen kort i sin konklusjon, som etter min mening tyder på at det forelå en klar kren-
kelse i saken.  
 
Det fremgår for øvrig av saksforholdet at siktede på grunn av varetektsfengslingen og sin 
unge alder fikk psykiske vansker og forsøkte å ta sitt eget liv tre ganger. Nasjonale myndighe-
ter hadde imidlertid unngått å sørge for medisinsk hjelp. Domstolen vurderte disse personlige 
forholdene under EMK art. 3 (forbud mot tortur eller umenneskelig eller nedverdigende be-
handling eller straff), men de støttet også klart domstolens konklusjon om at fengslingen var i 
strid med art. 5. Det var imidlertid nok for å konstatere krenkelse av art. 5 at nasjonale myn-
digheter ikke hadde tatt stilling til siktedes alder overhodet. 
 

                                                
224 BK artikkel 37 bokstav b. 
225 Guvec v. Turkey, avsnitt 109. 
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5 Avslutning 
Innledningsvis nevnte jeg at 27 av avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg gjelder varetekts-
fengsling og forholdsmessighet.226 Én kjennelse har jeg imidlertid ikke tatt i bruk i min analy-
se av rettspraksis i kapittel 4.227 Det er fordi jeg ikke vurderer den som relevant for hvilke 
momenter som inngår i forholdsmessighetsvurderingen. 
 
Saken gjaldt anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling etter at dom var avsagt.228 
Lagmannsretten hadde ikke ved vurderingen av om dette ville være et uforholdsmessig inng-
rep tatt utgangspunkt i at spørsmålet også i slike tilfeller må bero på en konkret vurdering.  
Dette var uriktig lovtolkning, og lagmannsrettens kjennelse ble opphevet. 
 
I kapittel 4 har jeg gjennomgått rettspraksis og funnet typisk relevante momenter i forholds-
messighetsvurderingen etter gjeldende rett. Gjennomgangen har gitt grunnlag for noen spørs-
mål som jeg nå vil drøfte. 
 
5.1 De samme momentene?  
Analysen av gjeldende rett viser at momentene knyttet til det straffbare forholdets art og al-
vor, varetektsfengslingens lengde, alternativer til varetektsfengsling, personlige forhold og 
fengsling av barn er relevante både etter strpl. § 170 a og EMK art. 5 nr. 3.  
 
EMD har ikke uttalt seg om hvilket tidsperspektiv nasjonale myndigheter er pliktige å legge 
til grunn i forholdsmessighetsvurderingen i avgjørelsene jeg har analysert.229 Kan det være 
fordi momentet ikke er relevant etter EMK art. 5 nr. 3?  
 
Det forhold at momentet ikke kommer opp i et utvalg sentrale avgjørelser fra EMD kan tale 
for at det ikke er relevant. I samme retning trekker den omstendighet at det ikke er et spørsmål 
for EMD hvilket tidsperspektiv domstolen selv skal legge til grunn.230 
 
Dersom nasjonale myndigheter ikke har vurdert fengslingens rimelighet eller forholdsmessig-
het for den sannsynlige perioden, har de heller ikke hatt anledning til å foreta en adekvat av-
veining mellom inngrepsbehovet og betydningen i saken. Dette vil nok være av betydning i 
EMDs vurdering av om nasjonale myndigheter har gitt en god nok begrunnelse for fengsling.  
 
Som en følge mener jeg at momentet også vil være relevant etter EMK art. 5 nr. 3. Det at 
EMD ikke har uttalt seg om hvilket tidsperspektiv nasjonale myndigheter er pliktige å legge 
til grunn i vurderingen, skyldes etter min oppfatning at det ikke har kommet på spissen i de 
aktuelle sakene. 

                                                
226 Se kap. 1.2 – Rettskildebildet.  
227 Rt. 2015 s. 188. 
228 Straffeprosessloven § 187 første ledd. 
229 Se kap. 4.3.3 – Tidsperspektivet.  
230 Som forklart i kap. 4.3.3. 



42 
 

 
Videre er det kun i ankeutvalgets praksis at betydningen av fristoverskridelser og fare for 
oversoning blir tatt opp. Vil momentene likevel være relevante etter EMK art. 5 nr. 3? 
 
EMD stiller krav om at myndighetene må utvise særlig omhu.231 Min tolkning av dette kravet 
er at det er relativt bredt – det skal ivareta hensynet til siktede og sikre at fengsling blir så kort 
som mulig. De samme hensynene gjør seg gjeldende når momentene om fristoverskridelse og 
fare for oversoning er relevante i forholdsmessighetsvurderingen etter strpl. § 170 a. Dersom 
frister for behandlingen av saken er overskredet, kan det tyde på at nasjonale myndigheter 
ikke har fremmet saken med tilstrekkelig hurtighet. Dersom siktede sitter i varetekt i en perio-
de som er lenger enn straffen som idømmes, kan det også indikere at myndighetene ikke har 
vært effektive nok i sin behandling av saken.  
 
Momentene knyttet til fristoverskridelser og fare for oversoning er derfor også relevante etter 
EMK art. 5 nr. 3, men «fanges opp» av kravet om at myndighetene må utvise særlig omhu. 
 
Alt i alt, viser analysen av gjeldende rett at de samme momentene er relevante både etter strpl. 
§ 170 a og EMK art. 5 nr. 3, om enn i noe ulik form.  
 
5.2 Det samme forholdsmessighetskravet? 
Mitt inntrykk av praksis fra Høyesteretts ankeutvalg er at ankeutvalget drøfter det momentet 
som reiser tvil i den konkrete saken, som for eksempel tidsperspektivet. Det kan gi inntrykk 
av at forholdsmessighetsvurderingen ikke er bred. Etter å ha analysert avgjørelser fra EMD 
sitter jeg igjen med det motsatte inntrykket; spørsmålet om en varetektsfengsling er forenlig 
med konvensjonen beror på en bred helhetsvurdering. 
 
Videre har jeg oppdaget at ankeutvalget sjeldent viser til EMK i sine kjennelser. I de 27 av-
gjørelsene fra 2014 til 2019 blir EMK nevnt i fire kjennelser.232 Ankeutvalget prøver ikke 
konvensjonsvernet i noen av disse kjennelsene, selv om det uttaler at det har kompetanse til å 
prøve den konkrete rettsanvendelsen av konvensjoner inkorporert gjennom menneskerettslo-
ven.233  
 
Et eksempel er HR-2018-1362-U, der det var gjort gjeldende at lagmannsretten hadde lagt til 
grunn en uriktig forståelse av EMK art. 5 nr. 3, og at siktede derfor måtte løslates. Ankeutval-
get gikk ikke inn på dette standpunktet, fordi det mente at lagmannsrettens kjennelse måtte 
oppheves på grunn av mangelfulle kjennelsesgrunner.234  
 

                                                
231 Se kap. 4.3.6. 
232 Rt. 2015 s. 38, HR-2017-1679-U, HR-2018-1362-U, HR-2019-55-U. 
233 Se for eksempel HR-2018-1362-U, avsnitt 8 og HR-2019-55-U, avsnitt 13. 
234 HR-2018-1362-U, avsnitt 10. 
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Det forhold at ankeutvalget har kompetanse til å foreta den brede vurderingen selv, men unn-
later å gjøre det, kan tyde på at det ikke anser forholdsmessighetskravet etter strpl. § 170 a 
som det samme som etter EMK art. 5.  
 
På den andre siden bekrefter ankeutvalgets vurderinger av lagmannsrettens kjennelser, at de 
samme momentene er relevante i vurderingen etter strpl. § 170 a og EMK art. 5.235 Dette taler 
med stor tyngde for at forholdsmessighetskravet i realiteten er det samme.  
 
Oppfatningen i juridisk teori er også at det samme kravet gjelder etter strpl. og EMK.236 Både 
etter strpl. § 170 a og EMK art. 5 nr. 3 skal det skje en konkret skjønnsmessig helhetsvurde-
ring av om statens behov for inngrep oppveier individets interesser i den konkrete situasjo-
nen.237  
 
Så hvorfor foretar ikke ankeutvalget en selvstendig vurdering av om konvensjonsvernet er 
oppfylt i saker som aktualiserer anvendelsen av inkorporerte konvensjoner?  
 
En side av dette kan ha med ressurser å gjøre. EMD har mulighet til å behandle hver sak mer 
inngående enn hva norske domstoler kan gjøre. Det har sammenheng med at det er de prinsi-
pielle sakene som kommer inn til EMD, og domstolen har da anledning til å gi en bred og 
utførlig behandling av saken. En annen side kan knytte seg til tradisjoner – ankeutvalgets 
fremgangsmåte følger en klar linje i praksis. Da skal det kanskje mer til for å endre den.  
 
Etter min oppfatning er det betenkelig at ankeutvalget ikke har prøvd konvensjonsvernet selv, 
jf. forpliktelsene som følger av mrl. §§ 2 og 3.238 Særlig uheldig er dette når siktede i saken er 
barn. Vi befinner oss på et område hvor fundamentale rettigheter står på spill, og norske dom-
stoler burde derfor gi signaler om og føre kontroll med at menneskerettsvernet blir fulgt opp. 
 
Jeg mener at det er det samme kravet til forholdsmessighet som gjelder etter strpl. § 170 a og 
EMK art. 5. Kravet kommer etter min forståelse til uttrykk på forskjellige måter i ankeutval-
gets og EMDs praksis.  
 
5.3 Er forholdsmessighetskravet i stprl. § 170 a hensiktsmessig?  
Begrepet «uforholdsmessig inngrep» i strpl. § 170 a gir i seg selv ingen klare føringer på hva 
slags vurdering som kreves. Uttrykket er vagt, og innholdet må fastlegges gjennom en tolk-
ning av praksis.  
 
En hensiktsmessig side ved bruk av skjønnsmessige begreper er at alle sider av en sak kan tas 
i betraktning. Det kan ses hen til forhold knyttet til siktede, som gjør at fengsling oppleves 

                                                
235 Jf. kap. 5.1 – De samme momentene? 
236 Aall (2018) s. 370, Øyen (2016) s. 211, Havre (2015) s. 41, 330. 
237 Se kap. 4.1 – Innledende bemerkninger. 
238 Se kap. 1.2 – Rettskildebildet.  
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som inngripende for vedkommende. På den andre siden kan det ses hen til etterforskningsbe-
hov som gjør seg gjeldende i saken, og som kan trumfe hensynet til den fengslede. Til slutt er 
det det en vurdering av fengslingens rimelighet som er avgjørende. 
 
Det er også hensiktsmessig at innholdet av vilkåret kan tilpasses utviklingen. Forholdsmes-
sighetskravet gjør at rettsanvenderen må ta hensyn til lengden av en varetektsfengsling.239 Jo 
lengre tid en siktet har tilbrakt i varetekt, jo sterkere inngrep gjøres i retten til frihet, og det 
skal mer til for å fengsle jo lengre tid som går. Det ligger en rettssikkerhetsgaranti i det at det 
må vurderes fortløpende om fengsling er forholdsmessig. 
 
Videre foreligger det som analysen min er et eksempel på,240 mye rettspraksis om kravet; ana-
lysen tar kun for seg et utvalg av denne praksisen. Det finnes dermed klare retningslinjer for 
avveiningen som må foretas. Likevel kan det bidra til å skape større grad av rettssikkerhet og 
forutberegnelighet for den enkelte borger om vedkommende selv kan lese ut av loven hva 
som er sentralt i forholdsmessighetsvurderingen.  
 
En fare ved å bruke vage begreper er at de blir vanskeligere å føre kontroll med. Dette kan 
være betenkelig på et område hvor individets frihet står så sterkt på spill som her. Straffepro-
sessloven er viktig for innbyggerne, og den gjelder alle. Loven gir rettigheter og sikkerheter 
til individet i møte med myndighetene som skal realisere straffansvaret. 
 
Det er ikke noe klart svar på spørsmålet om forholdsmessighetskravet er hensiktsmessig. Min 
vurdering er at forholdsmessighetskravet slik det kommer frem av strpl. § 170 a kanskje ikke 
er så hensiktsmessig som det kan være. En forklaring av hva begrepet betyr kan bidra til større 
forståelse rundt kravet, og en lovfesting av hvilke momenter som må med i vurderingen kan 
gjøre etterprøvingen av anvendelsen lettere. 
 
5.4 Forslaget til ny straffeprosesslov 
I NOU 2016: 24 foreligger forslag til ny straffeprosesslov. Utkastets § 14-1 angir «grunnvil-
kår for tvangstiltak». Bestemmelsen er bygd opp slik at første ledd oppstiller et mistanke- og 
kriminalitetskrav, mens andre ledd oppstiller et forholdsmessighetskrav. § 14-1 andre ledd 
lyder:  
 

«Tvangstiltak kan bare benyttes når inngrepet er nødvendig og forholdsmessig. Ved 
vurderingen skal det tas hensyn til om mindre inngripende tiltak i tilstrekkelig grad kan 
ivareta formålet, og 
- sannsynligheten for at formålet med tiltaket vil bli ivaretatt 
- inngrepets virkning for den som rammes, og  
- sakens karakter.»241 

                                                
239 Jf. kap. 4.3.1 – Varetektsfengslingens lengde. 
240 Se kap. 4 – Forholdsmessighetskravet.  
241 NOU 2016: 24 s. 46. 
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Målet bak utkastets § 14-1 andre ledd var å angi en struktur for vurderingen av forholdsmes-
sigheten mellom mål og middel.242 Bestemmelsen stiller opp enkelte momenter det «skal» tas 
hensyn til.  
 
For det første skal det tas hensyn til om mindre inngripende tiltak i tilstrekkelig grad kan iva-
reta formålet. Formuleringen minner om den vi finner i dagens strpl. § 184 andre ledd andre 
punktum om at formålet ikke kan oppnås med tiltak etter § 188. Utkastet begrenser seg imid-
lertid ikke til å nevne hvilke tiltak som omfattes. Vurderingstemaet er om tiltaket er «mindre 
inngripende». Dette viser tydelig at en vurdering av alternativer til fengsling er en side av 
forholdsmessighetskravet; hvis et mindre inngripende tiltak er hensiktsmessig, vil varetekts-
fengsling som hovedregel være uforholdsmessig.243 
 
For det andre skal det tas hensyn til sannsynligheten for at formålet med tiltaket vil bli ivare-
tatt. Dette innebærer etter en naturlig språklig forståelse at det må tas stilling til hva som søkes 
oppnådd med varetektsfengslingen. En slik plikt for forholdsmessighetsvurderingen kan jeg 
ikke se følger av gjeldende rett fra før,244 men den kan ha gode grunner for seg. Når det må 
gjøres klart hva det tenkte målet med en varetektsfengsling er, blir det enklere å ta stilling til 
om det er et adekvat forhold mellom dette målet og fengslingen. Det blir også lettere å etter-
prøve vurderingen, noe som kan bidra til at den fengslede i større grad forstår hvorfor han/hun 
må sitte i varetekt og forsoner seg med det. Som en ytterst konsekvens kan de psykiske be-
lastningene varetekten innebærer kanskje bli mindre. 
 
For det tredje skal det tas hensyn til inngrepets virkning for den som rammes. Det skal altså 
vurderes hva slags virkninger fengslingen har i forholdsmessighetsvurderingen. Fengslingens 
virkning for den enkelte varierer fra sak til sak, og avhenger særlig av momenter som knytter 
seg til siktedes person. Dette er forhold det skal tas hensyn til også etter gjeldende rett.245 
 
For det fjerde og siste skal det tas hensyn til sakens karakter. Uttrykket «karakter» kan etter en 
språklig forståelse omfatte alt fra sakens omfang og komplisert etterforskning til alvorlighets-
graden av de straffbare handlingene som den fengslede er mistenkt for. Etter gjeldende rett er 
dette momenter som typisk taler for at fengsling er forholdsmessig.246 
 
Strukturen i utkastets § 14-1 andre ledd skiller seg klart fra den korte og vage formuleringen 
som finnes i dagens strpl. § 170 a. Utkastet lister opp enkelte momenter som er pliktige i for-
holdsmessighetsvurderingen, noe som viser at lovgiver har tatt stilling til avveiningen av de 
ulike hensyn som gjør seg gjeldende. Den innbyrdes vekten mellom momentene sier utkastet 

                                                
242 NOU 2016: 24 s. 46. 
243 Jf. gjennomgangen i kap. 4.3.2 – Alternativer til varetektsfengsling. 
244 Jf. kap. 4 – Forholdsmessighetskravet.  
245 Se kap. 4.4 – Momenter som knytter seg til siktedes person. 
246 Se kap. 4.2.1 – Det straffbare forholdets art og alvor. 
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ingenting om. Dette ville kanskje være å gå for langt uansett, ettersom forholdene naturligvis 
vil variere med saken. Til slutt er det en helhetsvurdering som avgjør hvordan momentene må 
avveies mot hverandre. Slikt sett ivaretas fordelen etter gjeldende rett som ligger i at det er 
den enkelte fengslingens rimelighet som er avgjørende.247 
 
Strukturen som angis kan bidra til å sikre at fengslingskjennelser blir tilstrekkelig konkrete.248 
Velbegrunnede avgjørelser skaper større forutsigbarhet, i og med at de blir lettere å etterprø-
ve. Strukturen bidrar videre til å gi forholdsmessighetsvurderingen et «fast» innhold. Men vil 
den kunne bidra til at noen momenter i praksis blir mer vanlige å bruke, og andre ikke? Inne-
bærer forslaget en endring av gjeldende rett? 
 
Som sagt prøver ikke ankeutvalget den konkrete anvendelsen av forholdsmessighetskravet.249 
En mulig konsekvens av utkastets struktur kan være at tingrettens eller lagmannsrettens 
mangelfulle behandling av et moment fører til at kjennelsen «automatisk» oppheves av anke-
utvalget. Dette er det imidlertid vanskelig å si noe om enda. 
 
Den konkrete anvendelsen av forholdsmessigheten i en sak foretas av tingretten og lagmanns-
retten. Innenfor rammen av problemstillingen hadde det blitt en for stor oppgave å analysere 
kjennelsene avsagt av tingretten og lagmannsretten. Jeg skal likevel prøve å komme med noen 
refleksjoner.  
 
Statistikken nevnt innledningsvis er en indikasjon på at retten avsier mange fengslingskjen-
nelser i løpet av et år.250 Hensynet til siktede taler videre for at retten foretar en så rask be-
handling av saken som mulig. Til sammen er dette forhold som kan tyde på at begrunnelsene 
til retten ikke vil endre seg mye, uten at jeg har vurdert grundigheten i begrunnelsene fra før. 
 
Uavhengig av dette, tror jeg ikke den nye strukturen foreslått i utkastets § 14-1 annet ledd vil 
medføre at noen momenter blir mer vanlige å bruke eller omvendt. Den eneste forskjellen slik 
jeg vurderer det er at utkastet uttaler at man skal vurdere sannsynligheten av at formålet med 
tiltaket vil bli ivaretatt. Det kan bli spennende å se om retten blir mer nøye med å slå fast hva 
formålet med tiltaket er i den konkrete saken. Ellers tolker jeg utkastet som en lovfesting av 
gjeldende rett på området. 
 
 
 
 
 
 

                                                
247 Jf. kap. 5.3 – Er forholdsmessighetskravet i strpl. § 170 a hensiktsmessig? 
248 Straffeprosessloven § 184 andre ledd fjerde punktum. 
249 Jf. kap. 1.2 – Rettskildebildet.  
250 Se kap. 1.1 – Tema og problemstilling. 
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