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Veiledning til domfelte i lagmannsretten
Du kan anke dommen i lagmannsretten
Du har rett til å anke over en dom i lagmannsretten. Du må i så fall anke innen to uker fra den dagen
dommen er avsagt eller forkynt (gjort kjent) for deg. Det vil si senest på det tidspunktet du bekrefter mottak
av e-posten. Senest regnes avgjørelsen som forkynt den 06.12.2021, enten du bekrefter mottakelsen eller
ikke.. Det er Høyesterett som behandler anker over avgjørelser i lagmannsretten.
Hva kan du anke over?
Du kan anke over
 lovanvendelsen under skyldspørsmålet, hvis du mener loven er tolket feil


utmålingen av straffen



inndragning, erstatning, tap av førerrett eller lignende



feil ved saksbehandlingen

Du kan ikke anke over feil ved bevisvurderingen under skyldspørsmålet.
Høyesterett kan nekte å behandle anken
For å bli behandlet i Høyesterett må anken gjelde spørsmål som har betydning utover din sak, eller det
må foreligge andre særlige grunner. Høyesteretts ankeutvalg avgjør om anken blir behandlet.
Hvordan anker du?
Du kan anke skriftlig eller muntlig for den lagmannsretten som har avsagt dommen, eller for
påtalemyndigheten (for eksempel statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du
også anke overfor ansatte i fengselet.
Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om du bør anke dommen, og eventuelt hjelpe deg med å
skrive anken. Du kan også få hjelp til å skrive anken hos lagmannsretten, påtalemyndigheten eller hos
ansatte i fengselet. Du må i alle tilfelle selv skrive under på anken.
Hvis Høyesterett vil behandle anken, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom
du ønsker en bestemt forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snart som mulig
senere.
Hva må anken inneholde?
I anken må du spesifisere


hvilken dom du anker



om anken gjelder saksbehandlingen, lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen
om straff, inndragning eller andre reaksjoner



hvilke feil du mener har skjedd – når anken gjelder saksbehandlingen

Videre bør du nevne
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nye bevis som du vil legge fram



endringen du ønsker



hvilke feil anken gjelder, ved anke over lovanvendelsen
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Var du ikke til stede under ankeforhandlingen?
Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under ankeforhandlingen, kan du be om at saken blir
behandlet på nytt. For å kunne få ny behandling på grunn av møtefravær må du gjøre det sannsynlig at
du hadde gyldig fravær, og at du ikke kan bebreides for at du ikke meldte fra i tide. Du må sette fram
kravet for lagmannsretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra dommen er forkynt (gjort kjent)
for deg.

Tidspunktet for soning
Dersom du er dømt til ubetinget fengselsstraff, kontakter Kriminalomsorgen deg om tid og sted for
soningen. Dersom du har særlige ønsker om når du skal sone, må du kontakte Kriminalomsorgen.
Soning i eget hjem
Dersom du har fått en dom på under fire måneder ubetinget fengselsstraff, kan du allerede nå søke
Kriminalomsorgen om å få sone den i eget hjem med elektronisk kontroll (fotlenke)
(straffegjennomføringsloven § 16 andre ledd). Kriminalomsorgen vurderer om du oppfyller kravene
for en slik soningsform.
Soning i institusjon
Dersom du har fått en dom på under ett år ubetinget fengselsstraff, kan du allerede nå søke
Kriminalomsorgen om å få sone den i en institusjon for behandling av avhengighet eller psykiske
lidelser, spesielle former for omsorg eller attføring (straffegjennomføringsloven § 12).
Kriminalomsorgen vurderer om du oppfyller kravene for en slik soningsform.
Betinget fengselsstraff
Dersom du er dømt til betinget fengselsstraff, betyr det at soningen er utsatt i en prøvetid. Grunnvilkåret
ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan også være fastsatt
andre vilkår i dommen. Hvis du begår en straffbar handling i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for
begge handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen. Hvis du bryter fastsatte vilkår, kan retten
bestemme at fengselsstraffen helt eller delvis skal sones.
Samfunnsstraff
Dersom du er dømt til samfunnsstraff, vil det si at du er pålagt å utføre samfunnsnyttig tjeneste, delta i
program eller andre tiltak utarbeidet av Kriminalomsorgen i så mange timer som retten har bestemt.
Samfunnsstraffen kan også inneholde forbud mot kontakt med bestemte personer. Kriminalomsorgen
bestemmer når og hvordan straffen skal gjennomføres. Hvis du begår en ny straffbar handling før
samfunnsstraffen er gjennomført, eller hvis du ikke utfører samfunnsstraffen, kan retten bestemme at
du må sone i fengsel i stedet.
Ungdomsstraff
Dersom du er dømt til ungdomsstraff, sendes saken til Konfliktrådet. Konfliktrådet vil innkalle til et
stormøte der det skal utarbeides en ungdomsplan. Blir man ikke enige om en ungdomsplan, sendes
saken tilbake til domstolen som avgjør om hele eller deler av den betingede straffen skal sones. Hvis
du begår en ny straffbar handling før ungdomsstraffen er gjennomført, eller hvis du bryter vilkårene
satt i ungdomsplanen, kan retten bestemme at du må sone i fengsel i stedet.
Bot
Dersom du er dømt til å betale en bot og ikke betaler innen betalingsfristen, vil den bli forsøkt
innkrevet ved lønnstrekk eller annen tvangsinnkreving. Lykkes ikke dette, må du sone i fengsel.
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