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ENDRING I STRAFFEPROSESSLOVEN §§ 310 OG 312 FRA 1. JANUAR 2020 – 

LOVBESTEMT FRIST FOR STØTTESKRIV VED DOMFELTES ANKE OVER DOM 

 

Nytt fjerde ledd i strpl. § 310 om anke over dom trer i kraft 1. januar 2020 og lyder slik: 

 

"Fristen for støtteskriv til anke fra siktede er to uker etter at anke er fremsatt. 

Påtalemyndigheten eller retten kan forlenge fristen." 

 

Påtalemyndigheten behøver dermed ikke lenger sette frist for støtteskrivet. Direktivene i 

riksadvokatens brev 15. juni 2016 om fastsetting av frist for støtteskriv i straffesaker ved anke 

over dom og om oversending av saka til ankedomstolen, bortfaller. Utgangspunktet om at 

forespørsler fra forsvarer om utsettelse av fristen for støtteskriv normalt skal innvilges, ref. 

strekpunkt fire i riksadvokatens brev 30. september 2016 om oversending av anker frå domfelte – 

enkelte presiseringar og påminningar, gjelder heller ikke fra årsskiftet 

 

Både påtalemyndigheten og retten er gitt kompetanse til å forlenge den lovbestemte fristen. 

Forlenget frist kan gis allerede før fristen har begynt å løpe. Om praktiseringen heter det i 

proposisjonen (Prop. 53 L (2018-2019)):  

 

"Lovens fristregel bør håndheves relativt strengt i de mer ordinære tilfellene, altså i saker som 

verken er spesielt omfattende eller komplekse. To uker er normalt mer enn nok tid til å gi en 

tilfredsstillende begrunnelse for anken, og det bør kreves nokså sterke grunner for å ta en 

begjæring om forlengelse til følge. Et forsvarerbytte i etterkant av tingrettsbehandlingen kan 

etter omstendighetene utgjøre en slik grunn. Departementet mener på generelt grunnlag at det er 

viktig å sikre at praksis blir relativt ensartet. En for sjenerøs og springende forlengelsespraksis 

vil lett kunne motvirke formålet om å effektivisere prosessen." 

Påtalemyndigheten bes rette seg etter føringene og bare unntaksvis gi forlenget frist. For å sikre 

en ensartet praksis bør det påpekes av statsadvokaten dersom påtalemyndigheten i politiet 

oppfattes å ha en praksis som ikke er i samsvar med føringene.  
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Ettersom støtteskrivet skal fremsettes for påtalemyndigheten, jf. § 312 første ledd nytt tredje 

punktum, skal også spørsmålet om fristutsettelse normalt avgjøres av påtalemyndigheten, jf. 

merknaden til § 310 i forannevnte proposisjon. Retten forventes straks å ville underrette 

påtalemyndigheten dersom den har gitt fristutsettelse.  

 

Formålet med å innføre en lovbestemt frist for støtteskriv er å effektivisere straffeprosessen. Et 

ytterligere bidrag vil være at påtalemyndigheten i sine ankeerklæringer rutinemessig setter en 

rimelig frist (normalt to uker) for tilsvar/merknader fra forsvarer. Forsvarer vil bli kjent med 

fristen ved mottak av kopi av anken.  

 

På denne bakgrunn gjelder fra og med 1. januar 2020 følgende rutiner ved anke over dom:  

 

- Dersom domfeltes anke mottas av påtalemyndigheten, skal forsvarer straks underrettes om 

den, med mindre det er klart at han allerede er kjent med anken. Underretningen bør skje 

skriftlig via Altinn, evt. per e-post, og bør minne om den lovbestemte fristen for støtteskriv. 

Dersom anken er inngitt til andre enn påtalemyndigheten, må påtalemyndigheten påse at 

forsvarer er underrettet. 

 

- Når støtteskrivet er mottatt, evt. når fristen er utløpt eller det er klart at støtteskriv ikke vil bli 

inngitt, sendes saken videre med de merknader påtalemyndigheten måtte ha. En skannet, 

underskrevet versjon av støtteskrivet er tilstrekkelig, ref. riksadvokatens brev 15. juni 2016 

om kravet til originale ankeerklæringer og støtteskriv og brev 30. september 2016 om 

oversending av anker frå domfelte – enkelte presiseringar og påminningar. 

 

- Påtegning til retten eller høyere påtalemyndighet om oversending av anke sendes forsvarer i 

kopi (via Altinn, evt. per e-post). Det skal fremgå at forsvarer mottar kopi, og 

forsendelsesmåten.  

 

- Når påtalemyndigheten anker skal det i erklæringen settes en rimelig frist for 

merknader/tilsvar fra forsvarer. Er dette ikke gjort gjøres det av overordnet påtalemyndighet 

ved oversendelse av anken til retten. 

 

 

 

Jørn Sigurd Maurud 

       (sign) 

Birgitte Istad 

statsadvokat 

             (sign) 

Gjenpart:  

Domstoladministrasjonen per e-post til postmottak@domstoladministrasjonen.no 

Høyesterett per e-post til post@hoyesterett.no 

Førstelagmennene per e-post til postmottakene 

Kriminalomsorgsdirektoratet per e-post til postmottak-8005@kriminalomsorg.no 

Den Norske Advokatforening per e-post til post@advokatforeningen.no 
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