
 
 

NORGES HØYESTERETT 

 

 
Den 15. september 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, 

Webster og Bull i 

 

HR-2015-01872-U, (sak nr. 2015/1652), straffesak, anke over kjennelse: 

 

 

A (advokat Solveig Kristine Høgtun) 

  

mot  

  

Den offentlige påtalemyndighet  

  

 

avsagt slik  

 

 

K J E N N E L S E : 

 

(1) Saken gjelder fortsatt varetektsfengsling av mindreårig. 

 

(2) A ble 22. august 2015 varetektsfengslet i to uker. Han er siktet for ran, frihetsberøvelse og å 

ha forlatt en person i hjelpeløst tilstand.  

 

(3) Påtalemyndigheten begjærte fengslingsfristen forlenget med to uker. Oslo tingrett avsa 

4. september 2015 kjennelse med slik slutning: 

 
"A, fødd 00.00.1998, blir sett fri mot meldeplikt som nærare fastsett av politiet." 

 

(4) Påtalemyndigheten anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som 7. september 2015 avsa 

kjennelse med slik slutning: 

 
"A, født 00.00.1998, kan holdes i varetektsfengsel inntil annet blir bestemt av 

påtalemyndigheten eller retten, men ikke utover 2. oktober 2015." 

 

(5) A har anket lagmannsrettens kjennelse og gjort gjeldende at kjennelsen lider av en 

saksbehandlingsfeil i form av mangelfulle kjennelsesgrunner. Det er ikke tilstrekkelig 

begrunnet hvorfor det er "tvingende nødvendig" å holde ham fengslet. Det er heller ikke 

vurdert hvilken betydning det har at han nylig er idømt 295 timers samfunnsstraff ved Oslo 

tingretts dom 2. september 2015. 
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(6) Lagmannsretten har ikke vurdert forholdet til Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen 

artikkel 3 og 37. 

 

(7) Fengslingsfristen er satt til fire uker, til tross for at mindreårige ikke kan fengsles for lengre 

perioder enn to uker, jf. straffeprosessloven § 185 annet ledd. 

 

(8) A har lagt ned slik påstand: 

 
"Borgarting lagmannsretts kjennelse av 7. september 2015 oppheves." 

 

(9) Påtalemyndigheten er kjent med anken, og har bemerket at det er tvilsomt om det er adgang til 

å fengsle siktede i fire uker, slik lagmannsretten har gjort. 

 

(10) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at anken gjelder lagmannsrettens saksbehandling og 

lovtolkning. Dette kan ankeutvalget prøve, jf. straffeprosessloven § 388 første ledd nr. 2 og 3. 

 

(11) A er født 00.00.1998 og er således under 18 år. Det følger av straffeprosessloven § 185 annet 

ledd at personer under 18 år ikke kan fengsles for mer enn to uker om gangen. 

 

(12) Lagmannsretten har forlenget varetektsfengslingen av A frem til 2. oktober 2015. Dette er fire 

uker fra tingrettens kjennelse om løslatelse mot meldeplikt, som ble gitt oppsettende virkning 

etter begjæring fra påtalemyndigheten. Lagmannsretten har dermed kommet i skade for å 

overse straffeprosessloven § 185 annet ledd, og lagmannsrettens kjennelse må oppheves. 

 

(13) Kjennelsen er enstemmig. 

 

 

S L U T N I N G : 

 

Lagmannsrettens kjennelse oppheves. 

 

 

Bergljot Webster Karl Arne Utgård Henrik Bull 

(sign.) (sign.) (sign.) 

 

 

Riktig utskrift: 

 


