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Om prøvingen i andreinstans – overprøving 

(etterprøving) eller omprøving  
 

Lagmann Eirik Akerlie, Norge 

 

 

1 Innledning 

Professor Sigurður Tómas Magnússon har innledningsvis i sitt skriftlige innlegg gitt 

en meget interessant oversikt over, og sammenligning av blant annet utgiftene til 

domstolene i de aktuelle nordiske landene og over antall innkomne saker til første 

instansene og andreinstansene. Denne innledende del i professor Magnússons innlegg 

gir et nyttig bakgrunnsmateriale for det som er jeg oppfatter som det sentrale spørsmål 

som gjøres til gjenstand for debatt her, nemlig om det bør finne sted en fullstendig ny 

behandling av saken i andreinstansen, eller om andreinstansens rolle skal være å 

overprøve – eller etterprøve – underinstansens avgjørelse i saken.  

Det er ingen tvil om at omfanget av andreinstansens prøving av saken – eller 

avgjørelsen – har store ressursmessige konsekvenser. Jo mer omfattende prøvingen er, 

jo mer ressurskrevende vil den være. En omfattende prøving vil være kostbar, ikke 

bare for domstolene og de bevilgende myndigheter, men også for partene som er 

involvert i saken i den utstrekning partene selv må dekke omkostningene ved saken i 

andreinstansen.  

Professor Magnússon har av språklige grunner ikke gått nærmere inn på 

situasjonen i Finland. Jeg er imidlertid overbevist om at de problemstillinger som vi 

her tar opp til drøftelse, er felles for alle de nordiske land og av interesse for alle som 

på en eller annen måte har befatning med behandlingen av saker ved domstolene. 

 

2 Hovedproblemstillinger 

I det som må anses som hovedpunktet i professor Magnússons skriftlige innlegg – 

punkt 4 – tar han opp hvilke krav som bør stilles til andreinstansbehandlingen. Her er 

det tre forhold han tar opp til debatt. For det første om det er for sterke begrensninger 

i adgangen til å bringe førsteinstansavgjørelser inn for andreinstansen. For det andre – 

hvilke krav bør det stilles til behandlingen av de saker som fremmes for 

andreinstansen. Og for det tredje – hva bør andreinstansen kunne prøve ved 

behandlingen. 

 

3 Nærmere om retten til å anke rettsavgjørelser fra førsteinstansen til 

andreinstansen 

Her er vi ved professor Magnússons tese nr. 1: ”Det skal være muligt at få 

retskendelser både i civile sager og straffesager efterprøvet ved en højere instans, og 

ved begrænsninger af den ret skal der findes en passende balance mellem 

retssikkerhedssynspunkter og effektivitetssynspunkter.” 

Jeg finner det lett å slutte meg til denne tesen. Utfordringen ligger imidlertid 

i siste del av tesen – det å skulle begrense adgangen til ny prøving i andreinstansen. 
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Rettsordenen verken kan eller bør ha et system der alle avgjørelser kan bringes inn til 

prøving i andreinstansen. Hvilke saker som skal kunne bringes inn til andreinstansen, 

må i utgangspunktet fastsettets gjennom lovgivningen, og det blir lovgivernes 

oppgave å finne en ”passende balance” mellom rettssikkerhetshensyn og 

effektivitetshensyn. 

Professor Magnússons gjennomgang av de forskjellige lands ankesystemer 

viser at det er en vid adgang til å få prøvd førsteinstansens rettsavgjørelser i en 

overordnet instans. Jeg oppfatter Magnússon slik at det er avgjørelser av selve 

tvistegjenstanden – realitetsavgjørelser – truffet ved dom, som han gjør til gjenstand 

for nærmere behandling. Det er også disse avgjørelsene jeg vil konsentrere meg om. 

Avgjørelser som knytter seg til selve behandlingen av saken og som førsteinstansen 

treffer – for eksempel om det skal oppnevnes en sakkyndig, eller tillates fremlagt 

bevis – holdes utenfor.  

En adgang til å få førsteinstansens avgjørelser prøvd i andreinstans medfører 

en mulighet for kvalitetskontroll og skaper en større trygghet for partene for at deres 

sak får en riktig avgjørelse og en forsvarlig behandling. Dette er av vesentlig 

betydning for tilliten til domstolene. At førsteinstansdomstolene vet at deres 

avgjørelser kan bli prøvd av overordnet domstol, fremmer dessuten kvaliteten på 

domstolene og domstolsarbeidet.  

Men selv om adgang til å få en førsteinstansavgjørelse prøvd i andreinstansen 

er viktig både for den enkelte og mer generelt, har en vid rett til overprøving også 

utvilsomt sine utgiftssider. For partene vil det gjerne nødvendiggjøre økt bruk av 

advokatbistand med de betydelige merutgifter det kan medføre. Det påløper også det 

offentlige betydelige utgifter. Dette illustreres ikke minst av den oversikt som 

professor Magnússon har gitt over de direkte utgifter til domstolene i de land 

undersøkelsen omfatter.  

I mange tilfeller vil ny prøving av saken i andreinstansen føre til merutgifter 

som ikke står i rimelig forhold til den betydning saken har. Dette gjør seg særlig 

gjeldende i sivile saker, men også til en viss grad i de mer bagatellmessige 

straffesaker. Særlig på sivilprosessens område er det et viktig hensyn at det er 

proporsjonalitet mellom behandlingen og det krav som skal avgjøres i saken. I en 

rekke tvister vil det også være av stor betydning å få saken avsluttet og avgjort raskt. 

En ny prøving av saken i andreinstansen – enten i form av overprøving eller 

omprøving – vil også kunne føre til lengre behandlingstid.  

Vi har i de nordiske land ulike innretninger for å begrense adgangen til å 

bringe en sak fra førsteinstansen inn til andreinstansen. Professor Magnússon har gjort 

nærmere rede for disse i innlegget punkt 4.1. Hans gjennomgang viser at det i sivile 

saker i utgangspunktet er to ulike tilnærminger når det gjelder begrensninger i 

adgangen til å bringe en førsteinstansavgjørelse inn for andreinstansen. 

Én tilnærming – som vi har i Danmark, Island og Norge – er å sette krav til 

tvistegjenstandens verdi. Den andre – som vi finner i Sverige - er å kreve 

anketillatelse – prövningstilstånd – for å få saken brakt inn for andreinstansen til ny 

behandling.  

Den danske, islandske og norske ordning med krav til at tvistegjenstanden 

skal overstige en viss verdi for at anken skal tas til behandling i andreinstansen, 

ivaretar i stor grad proporsjonalitetshensynet – særlig når kravet til ankesum 

kombineres med en ordning der andreinstansene har en viss adgang til å fremme saker 
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til behandling også der ankegjenstandens verdi er lavere. Det er imidlertid saker som 

gjelder økonomiske verdier som overstiger ankesum – i Danmark 10 000 danske 

kroner, i Island 648 482 islandsk kroner, og i Norge 125 000 norske kroner – som nok 

med fordel kunne vært gjort til gjenstand for vurdering om de burde fremmes til 

andreinstansen til ordinær ankebehandling. Selv om sakene tilfredsstiller de 

økonomiske vilkår for å bli fremmet til behandling i andreinstansen, behøver ikke det 

bety at de fortjener en ny runde, eller omkamp om man vil, i andreinstansen. Det er 

også saker som gjelder ikke-økonomiske verdier hvor førsteinstansens avgjørelse 

burde vært den siste.  

I Norge har vi som nevnt i Magnússon innlegg en viss adgang til å nekte 

anker fremmet dersom andreinstansen finner det klart at anken ikke kan føre fram. 

Denne silingsadgangen er imidlertid forutsatt å skulle være meget snever, og brukes i 

sivile saker i svært liten grad av andreinstansene (lagmannsrettene). Det er bare noen 

få prosent av sakene som nektes fremmet på dette grunnlaget. 

Jeg forstår den svenske ordning slik at slik at det i sivile saker alltid kreves 

tillatelse (tillstånd) for å få saken brakt inn for andreinstansen (Hovrätten). Slik jeg 

har oppfattet det, skal prövningstillstånd gis dersom 1) det er grunn til å betvile 

riktigheten av domsresultatet (domslutet), 2) dersom riktigheten av domslutet ikke kan 

bedømmes, 3) dersom avgjørelsen har prinsipiell betydning, eller 4) der er spesielle 

forhold ved saken som tilsier at den bør tillates fremmet. Er ett av disse vilkårene 

oppfylt, har man krav på å få saken behandlet for Hovrätten. Hvor stor del av 

ankesakene som fremmes for Hovrättene, kjenner jeg ikke til. 

Det er vanskelig å vurdere de ulike lands ordninger på dette punkt opp mot 

hverandre. Langt på vei vil jeg mene at den svenske ordning med prövningstilstånd er 

den som best ivaretar den vanskelige avveiningen det er mellom på den ene siden 

behovet for kvalitetskontroll og på den annen side hensynet til at det ikke skal brukes 

unødige økonomiske og menneskelige ressurser på ankesaker som ikke – eller i 

begrenset grad – har muligheter til å vinne frem i andreinstansen. 

Det jeg så langt har sagt, har først og fremst gyldighet for de sivile saker. 

Straffesaker står på mange måter i en særstilling. Viktigheten av at ingen uskyldige 

blir dømt og hensynet til en rettferdig straff tilsier at det bør være en vid adgang til å 

få brakt straffedommer inn for prøving i andreinstansen.   

Av professor Magnússons redegjørelse framgår det at ordningen i de 

Danmark, Island og Sverige innebærer en vid ankeadgang i straffesaker. På dette 

punktet skiller Norge seg ut, ved at andreinstansen har en adgang til å nekte anker 

fremmet til behandling dersom den finner det klart at anken ikke kan føre frem. Et 

viktig unntak fra dette gjelder der anken angår en forbrytelse som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn 6 år. I disse sakene har domfelte og – med enkelte 

reservasjoner - påtalemyndigheten en ubetinget rett til å få saken prøvd i 

andreinstansen.  

Professor Magnússon har vist til den kritikk som på dette punktet har vært 

reist mot den norske ordning hvor andreinstansen er gitt kompetanse til å nekte en 

anke fremmet der retten finner det klart at anken ikke kan føre frem. Kritikken er først 

og fremst grunnet i det store antall saker som nektes fremmet til behandling for 

andreinstansen. En andel på 53 – 54 % av straffesakene der strafferammen er 6 år 

eller mindre, blir i dag nektet fremmet.  
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Man kan gjerne reise spørsmål om den norske ordning på dette punktet er 

betryggende. Det er imidlertid ikke tvil om at de norske andreinstanser – med de 

ressurser som i dag står til rådighet – ikke ville ha kapasitet til å ta til full behandling 

særlig flere straffesaker enn det som gjøres i dag. I og med at det ikke er grunn til å 

tro at de bevilgende myndigheter vil stille større ressurser av betydning til rådighet for 

behandlingen av de saker vi her taler om, ville en omlegging av dagens ordning måtte 

gå på bekostning av de saker som faktisk kommer til ordinær behandling i 

andreinstansen. Det er neppe ønskelig.  

 

4 Nærmere om hvilke krav som bør stilles til, og hvilke regler som bør 

gjelde ved, behandlingen i andreinstansen 

Jeg vil her ta utgangspunkt i professor Magnússons tese 2 og tese 3.  

Tese 2 lyder: ”I de tilfælde hvor en retskendelse ved første instans tages til 

efterprøvelse, bør der finde en omhyggelig efterprøvelse sted af alle de forhold i 

sagen som sagens parter ønsker efterprøvet, derunder af bevisforholdene, og ikke kun 

en begrænset og overfladisk prøvelse.” 

Og i tese 3 heter det: ”Ved en god efterprøvelse af retskendelser ved anden 

instans bør normalt alle de samme retsplejeregler overholdes som ved behandlingen 

af sagen ved første instans, herunder princippet om en umiddelbar bevisførelse.” 

Her er vi på mange måter i kjernen av det som er tema for møtet; skal det 

være en omprøving, eller en overprøving av førsteinstansens avgjørelse.  

Før jeg kommenterer nærmere tese 2 om hvilke vi bør stille til 

domstolsbehandlingen i andreinstansen, finner jeg grunn til å stanse litt ved begrepene 

omprøving og overprøving.  

Begrepet omprøving brukes gjerne om situasjonen der andreinstansen prøver 

en sak fullt ut på nytt. I et rettssystem som tillater omprøving, vil andreinstansen 

kunne prøve alle sider av saken – herunder foreta en ny vurdering av bevisene i saken. 

Det foretas altså en fornyet eller en fullstendig ny behandling av saken. Et eksempel 

på en prosessordning hvor det i andreinstansen foretas en slik fornyet behandling – 

eller omprøving om man vil – er den norske straffeprosess. Det følger av den 

straffeprosessloven § 331 første ledd at ved anker over bevisbedømmelsen under 

skyldspørsmålet skal retten foreta ”en fullstendig ny behandling av saken så langt den 

er henvist”.  

Begrepet overprøving – eller etterprøving – brukes gjerne som en betegnelse 

på situasjonen der andreinstansen foretar en kontroll av det førsteinstansen har gjort. 

Kontrollen kan være begrenset, for eksempel til en kontroll av førsteinstansens 

saksbehandling og rettsanvendelse. Eller den kan være mer omfattende, for eksempel 

slik at man også kontrollerer førsteinstansens bevisbedømmelse.  

Jeg er også i forhold til tese 2 og 3 i utgangspunktet enig med referenten. 

Fremmes først en sak til ordinær behandling for andreinstansen, bør partene ha krav 

på en ny prøving av saken så langt saken er påanket. Videre bør prøvingen – i hvert 

fall i utgangspunktet – være undergitt de samme prosessuelle regler som i 

førsteinstansen.  

Som fremhevet av professor Magnússon, er bevisførselen og 

bevisbedømmelsen noe av det viktigste ved behandlingen av rettssaker. I den 

utstrekning andreinstansen også skal prøve bevisbedømmelsen, er det viktig at 



Om prövningen i andra instans – överprövning eller omprövning? 

 

203 

 

bevisene føres på en slik måte at andreinstansen får et best mulig grunnlag for å 

vurdere det enkelte bevismiddel. Bevisumiddelbarhet er her av grunnleggende 

betydning. 

I forhold til skriftlige bevis eller tekniske bevis, reiser kravet til 

bevisumiddelbarhet normalt ingen særskilte problemer. Annerledes er det imidlertid 

med bevis i form av parts- og vitneforklaringer. Her blir spørsmålet: Skal 

andreinstansens prøving av saken bestå i å vurdere disse bevisene ut fra de parts- og 

vitneforklaringer som ble avgitt for førsteinstansen, eller skal partene og vitnene avgi 

nye vitneprov for andreinstansen?  

Professor Magnússons gjennomgang av prosessordningen i Danmark, Island, 

Sverige og Norge viser at vi også her har valgt ulike tilnærminger. Mest 

ytterliggående synes man å være i Island og i Norge.  

På den ene siden har vi Island, der Høyesterett benytter utskrifter av de 

forklaringer parter og vitner avga under behandlingen i førsteinstansen. Etter det jeg 

forstår, avgis ikke nye forklaringer for Høyesterett, verken direkte for retten eller 

indirekte, for eksempel i form av skriftlige erklæringer eller protokollerte forklaringer 

gitt til førsteinstansen forut for behandlingen i Høyesterett. 

På den annen side har vi Norge, der utgangspunktet er – så vel i sivile saker 

som i straffesaker – at parter og vitner forklarer seg på nytt direkte for andreinstansen.  

Danmark og Sverige har valgt mellomløsninger. Hovedregelen – slik jeg 

forstår det – er at parts- og vitneforklaringer for andreinstansen, føres i første omgang 

i form av referat av de forklaringer som ble avgitt i førsteinstansen (Danmark), og i 

form av lyd- og billedopptak av forklaringene i førsteinstansen (Sverige). I begge land 

er det en viss adgang til å supplere referatene/opptakene med forklaringer fra partene 

og vitnene ved at de møter og forklarer seg direkte for andreinstansen. 

Hvilken ordning man skal velge med hensyn til føringen av parts- og 

vitnebevis i andreinstansen, har etter min mening en direkte sammenheng med det 

som må anses som hovedspørsmålet i dette seksjonsmøtet, nemlig om andreinstansen 

skal prøve saken helt ut på nytt – omprøving – eller om andreinstansen ”bare” skal 

overprøve (etterprøve) førsteinstansens avgjørelse.  

Skal saken prøves helt ut på nytt i andreinstansen – omprøves – må også 

behandlingen være fullverdig i begge instanser. Hensynene til sakens opplysning 

tilsier at bevisførselen bør være direkte også i andreinstans. Parter og vitner som 

retten skal vurdere troverdighet til, bør forklare seg direkte for retten slik at 

dommerne får anledning til å kunne stille egne kontrollspørsmål.  

Annerledes vil det stille seg dersom formålet med prøvingen bare en 

overprøving – etterprøving – av førsteinstansens avgjørelse. Skal det være en ren 

overprøving – etterprøving – bør denne foretas på grunnlag av bevisene slik de 

fremsto for førsteinstansen. En slik overprøving vil langt på vei forutsette at 

andreinstansen får anledning til å vurdere parts- og vitneforklaringene slik de ble 

fremført i førsteinstansen, enten i form av opplesning av forklaringene slik de er 

protokollert eller referert i førsteinstansen, eller i form av at det avspilles lyd- og 

billedopptak av forklaringene.  
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5 Hva bør prøves ved andreinstans? 

Dette leder meg over til referentens siste tese – tese 4 – som lyder: ”En god 

sagsbehandling ved melleminstansen skal groft taget sigte mod en efterprøvelse af den 

konklusion der var udfaldet ved første instans, på det grundlag der blev lagt for sagen 

der, altså en efterprøvelse, ikke en omprøvelse.”  

Etter mitt syn må spørsmålet om hvor langt prøvingen i andreinstansen skal 

gå, først og fremst besvares ut fra hva som skal være formålet med 

andreinstansbehandlingen. Sterkt spissformulert kan man uttrykke det slik: 

Dersom formålet er å kontrollere at førsteinstansen traff en riktig avgjørelse 

ut fra den faktiske og rettslige situasjon som forelå på det avgjørelsestidspunktet, bør 

ordningen være slik at andreinstansen foretar en overprøving – etterprøving – av den 

påankede avgjørelse. 

Dersom formålet er å søke den endelige sannheten – faktisk og rettslig – bør 

andreinstansen foreta en fullstendig ny prøving av saken. 

I så vel straffesaker som i sivile saker vil det være både partenes, 

domstolenes og samfunnets interesse at man så langt som mulig søker å finne 

sannheten. Dette tilsier etter min mening at den beste ordning – når en sak først 

fremmes for andreinstansen – vil være at saken gjøres til gjenstand for omprøving. 

Det ligger i det jeg nå har sagt, at jeg ikke kan si meg helt ut enig i 

referentens tese 4.  


