
 
 

NORGES HØYESTERETT 

 
 

Den 27. juni 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, 

Normann og Bergsjø i 

 

HR-2018-1248-U, (sak nr. 18-080606STR-HRET), straffesak, anke over beslutning: 

 

 

A (advokat Hans-Jørgen Andersen) 

    

mot   

    

Kriminalomsorgen region øst (Anders Østberg Raaum) 

 

 

avsagt slik 

 

K J E N N E L S E :  

 

(1) A, født 00.00.1975, har anket over Eidsivating lagmannsretts beslutning 4. april 2018 i sak nr. 

18-049613AST-ELAG/ hvor anke fra Kriminalomsorgen region øst over Hedmarken tingretts 

dom 25. september 2017 i sak nr. 17-138875ENE-HEDM ble henvist til ankeforhandling, 

jf.straffeprosessloven § 321 andre ledd. Ankesaken ble i første omgang henvist til 

ankeforhandling etter straffeprosessloven § 321 tredje ledd i lagmannsrettens beslutning 

26. oktober 2017 i sak 17-167112AST-ELAG/.  

 

(2) Ved lagmannsrettens beslutning 15. mai 2018 i sak 18-064193AST-ELAG/ ble A' begjæring 

om omgjøring av beslutningen truffet 4. april 2018 ikke tatt til følge fordi 

henvisningsbeslutninger ikke kan omgjøres. 

 

(3) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at utvalgets kompetanse er begrenset til å prøve 

lagmannsrettens saksbehandling, jf. straffeprosessloven § 321 sjette ledd.  

 

(4) Det følger av straffeprosessloven § 325 første ledd andre setning at lagmannsrettens 

henvisningsbeslutning ikke kan angripes ved anke. Det samme fremgår av straffeprosessloven 

§ 321 sjette ledd andre setning. Etter fast praksis gjelder dette som hovedregel også når det 

anføres at det hefter en saksbehandlingsfeil ved henvisningsbeslutningen, jf. blant annet  

HR-2016-1601-U. 

 

(5) Dette utgangspunktet er imidlertid ikke til hinder for at en anke over en henvisningsbeslutning 

tas under behandling dersom dette er nødvendig for å ivareta partens rett til å få eventuelle 

menneskerettskrenkelser reparert etter EMK artikkel 13, jf. Rt-2015-461 avsnitt 9. 
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(6) Ankeutvalget finner at A fikk tilstrekkelig tid til å inngi kommentarer til anken eller be om at 

det ble satt frist for slike kommentarer, før lagmannsretten 4. april 2018 behandlet anken fra 

Kriminalomsorgen region øst, jf. Rt-2015-461 avsnitt 12. Utvalget peker på at anken, som var 

utarbeidet i samråd med forsvarer, ble inngitt 13. mars 2018.  

 

(7) Utvalget finner det derfor enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken blir derfor å 

forkaste i medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd. 

 

 

S L U T N I N G :  

 

Anken forkastes.  

 

 

 

Kristin Normann Wilhelm Matheson Per Erik Bergsjø 

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

 

 

Riktig utskrift: 


