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1. Innledning 
 
Den rettsmedisinske kommisjon ser behov for å lage et kort nyhetsbrev om endringer i 
straffeprosessloven (strpl.) § 188. Dette gjelder et nytt tredje ledd som sammen med 
endringer i straffeloven vedrørende «de plagsomme», trådte i kraft 1. oktober 2016.  På tross 
av at lovendringen kom for over ett år siden, kan det synes som det fortsatt er lite kunnskap 
om endringen og konsekvensene av denne.  

2. Straffeprosessloven § 188 tredje ledd 
 
Straffeprosessloven § 188 tredje ledd angir følgende:  
 
«Samtykke ved beslutning etter annet ledd er likevel ikke nødvendig når siktede på 
fengslingstidspunktet er psykotisk eller psykisk utviklingshemmet og antas å være straffri 
etter straffeloven § 20 bokstav b eller bokstav c. Vurderingen av om siktede antas å være 
straffri etter straffeloven § 20 bokstav b må bygge på en entydig sakkyndig utredning. Det 
regionale helseforetaket i den siktedes bostedsregion bør få anledning til å uttale seg før 
beslutningen treffes. Det regionale helseforetaket avgjør ellers hvilken institusjon siktede skal 
oppholde seg i. Dersom siktede er psykisk utviklingshemmet, skal plassering skje i 
fagenheten for tvungen omsorg, jf. straffeloven § 63.» 

3. Konsekvenser av endringene i straffeprosessloven § 188  
 
Som det fremgår av det siterte over, kan domstolen nå bestemme at en person som er 
funnet «psykotisk» eller «psykisk utviklingshemmet i høy grad», jf. straffeloven (strl.) § 20 
første ledd bokstavene b og c, skal plasseres i psykiatrisk institusjon eller i Sentral fagenhet 
for tvungen omsorg (SFTO). Det er følgelig ikke lenger nødvendig at institusjonen samtykker 
i plasseringen.  
 
Det fremgår imidlertid ikke av strpl. § 188 tredje ledd at retten kan bestemme at en person 
som anses psykisk utviklingshemmet i høy grad skal ta opphold i kommunal boenhet. Det 
antas derfor at en slik plassering fortsatt krever samtykke fra kommunen, jf. strpl. § 188 
andre ledd1.  
 

3.1 En entydig sakkyndig utredning 
 
Før retten kan bestemme plassering i institusjon skal visse forutsetninger dog være oppfylt, 
jf. strpl. § 188 tredje ledd andre punktum: «Vurderingen av om siktede antas å være straffri 
etter straffeloven § 20 bokstav b må bygge på en entydig sakkyndig utredning.»  
 
Etter kommisjonens oppfatning innebærer dette at de sakkyndige har vurdert at observanden 
fyller kriteriene for «psykotisk» etter strl. § 20 første ledd bokstav b. Det at Den 
rettsmedisinske kommisjon ikke finner vesentlige mangler ved denne vurderingen kunne 
vært stillet som et tilleggskrav, jf. at utredningen skal være «entydig», men denne 
problemstillingen er ikke diskutert i lovforarbeidene.   
 
Etter kommisjonens oppfatning kan ikke det at en tiltenkt institusjon er uenig i de 
sakkyndiges vurdering, bety at det ikke foreligger «en entydig sakkyndig utredning». Et 
varetektsurrogat er som annen varetekt tidsbegrenset. Om institusjonen som mottar siktede 
skulle være uenig med de sakkyndige, vil institusjonen kunne ta opp problemstillingen når 
retten skal ta stilling til varetekt på nytt. Alternativet til plassering i institusjon vil da være 

                                                           
1
 https://lovdata.no/NL/lov/1981-05-22-25/§188   

https://lovdata.no/NL/lov/1981-05-22-25/§188
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tilbakeføring til vanlig varetekt.  Institusjonen kan ikke på eget initiativ skrive personen ut om 
den er uenig med retten2. Endringen i denne bestemmelsen er begrunnet i at det i enkelte 
tilfeller ikke har vært mulig å få samtykke til å få lagt inn en som er i varetekt i institusjon, selv 
om han eller hun fremsto psykotisk3.  
 
For det tilfellet at institusjonen skulle være uenig med de sakkyndige i deres endelige 
konklusjon, bør de sakkyndige etter kommisjonens oppfatning unngå diskusjon rundt egen 
vurdering. Retten vil eventuelt kunne be de sakkyndige om en tilleggserklæring om det 
fremkommer nye opplysninger som kan skape usikkerhet om de sakkyndiges konklusjon er 
riktig.  
 

3.2 Uttalerett 
 
Det fremgår av strpl. § 188 tredje ledd at «[d]et regionale helseforetaket i den siktedes 
bostedsregion bør få anledning til å uttale seg før beslutningen treffes.» 
 
Dette er også en forutsetning for at retten kan bestemme et varetektsurrogat i institusjon. 
Kommisjonen antar at dette også gir det regionale helseforetaket (RHF) mulighet til på 
selvstendig grunnlag avklare hvilket sikkerhetsnivå den psykotiske lovbryteren er i behov av, 
jf. videre i strpl. § 188 tredje ledd at «[d]et regionale helseforetaket avgjør ellers hvilken 
institusjon siktede skal oppholde seg i.»  
 
Det er klart at om RHFet er uenig i vurderingen er det naturlig at retten gjøres oppmerksom 
på dette, men om retten på tross av RHFets motsigelser bestemmer at den siktede skal 
overføres institusjon i varetektsurrogat etter strpl. § 188 tredje ledd, kan ikke institusjonen 
motsette seg dette.   

4. Andre problemstillinger ved varetektsurrogat etter strpl. § 188  

4.1 Begrensinger i hva straffeprosessloven hjemler 
 
Dersom lovbryteren oppholder seg i institusjonen kun hjemlet i straffeprosesslovens 
bestemmelser om varetektsurrogat, medfører bestemmelsene i phl. § 1-1a Virkeområde at 
det for eksempel da ikke kan fattes vedtak om innskrenkninger i retten til å motta besøk og 
benytte telefon, samt sende og motta brev og pakker4.  
 
Det vil heller ikke kunne fattes vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke5. 
Skal den varetektsfengslede begrenses mht. kontakt med omverdenen utover det 
husordensreglene for institusjonen bestemmer, må begrensingene da være fastsatt i 
kjennelsen om varetektsurrogat etter strpl. § 188.   
 

4.2 Annet hjemmelsgrunnlag for opphold i institusjonen 
 
I de tilfeller en antar at det ikke er mulig å få til et samarbeid med den varetektsfengslede vil 
en overføring til en psykiatrisk institusjon kun hjemlet i strpl. § 188 kunne fremstå som et 
utilstrekkelig tiltak. 
  
Det samme kan være aktuelt ved en overføring til SFTO ved «psykisk utviklingshemmet i 
høy grad». Påtalemyndigheten, helsevesenet og SFTO bør av den grunn utarbeide 
gjensidige prosedyrer som kan sikre at den psykotiske lovbryteren i forkant av at 

                                                           
2
 Prop. 122 L 2014 - 2015 Endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.) side 48. 

3
 Prop. 122 L 2014 - 2015 Endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.) side 47. 

4
 Psykisk helsevernloven § 4-5. Forbindelse med omverdenen. Se første og andre ledd. 

5
 Psykisk helsevernloven § 4-4 a. Vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-122-l-20142015/id2412699/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-122-l-20142015/id2412699/sec1
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-62/§4-5
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-62/§4-4a
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varetektsurrogat etableres, også blir vurdert begjært innlagt i institusjonen på tvungent 
psykisk helsevern (TPH) etter psykisk helsevernloven (phl.) § 3-3, evt. phl. § 3-2 om 
innleggende lege er i tvil om vilkårene for TPH etter phl. § 3-3 er oppfylt.  Dette for å sikre at 
den psykotiske lovbryteren ikke bare oppbevares i institusjonen i påvente av dom.  
 
En innleggelse på TPH kan sikre at psykotiske lovbryteren mottar adekvat behandling for sin 
psykotiske lidelse, om kriteriene for dette er til stede.  TPH etter phl. § 3-3 gir 
hjemmelsgrunnlag for vedtak etter phl. kapittel 4 som en «frivillig» innleggelse etter phl. § 2-1 
innen rammen av varetektsurrogat etter strpl. § 188 ikke gir. Påtalemyndigheten vil kunne 
sikre en slik vurdering gjennom å begjære6 tvungen undersøkelse etter phl. 3-6 første ledd 
andre punktum7. Dette vil også sikre påtalemyndigheten partsrettigheter ved spørsmål om 
opphør av tvungent psykisk helsevern om dette etableres ved innleggelsen.   
    
De gangene opphold i institusjon kun er hjemlet i straffeprosesslovens bestemmelser om 
varetektsurrogat anses dette å være et «opphold som skjer i medhold av en annen lov»8. I 
følge Helsedirektoratets fortolkning er da innleggelsen ikke å regne som en frivillig 
innleggelse etter phl. § 2-1. I tilfelle den psykotiske lovbryteren ikke er villig til å samarbeide 
rundt behandling vil da institusjonen uten hinder av konverteringsforbudet9 kunne ta initiativ 
til en innleggelse til TPH begrunnet i behandlingskriteriet, og er ikke avhengig av at 
farekriteriet er til stede, slik som phl. § 3-4 krever. 
 
 
For Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe 
 
 

 
 
Karl Heinrik Melle 
gruppeleder           
          

                                                           
6
 Tidligere omtalt som «tutorerklæring» fra offentlig myndighet før lovendringen i 2007. 

7
 Psykisk helsevernloven § 3-6. Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet. Av bestemmelsens første ledd andre 

punktum fremgår det at «[o]m nødvendig skal det fremmes begjæring om tvungen undersøkelse, tvungen observasjon eller 
tvungent psykisk helsevern.» 
8
 Psykisk helsevernloven § 1-1 a. Virkeområde. Se annet ledd. 

9
 Psykisk helsevernloven § 3-4. Forbud mot overføring fra frivillig til tvungent psykisk helsevern. 

https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-62/§3-6
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-62/§1-1
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-62/§3-4

