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Avbrudd i straffegjennomføringen 
 
Strgjfl. § 35.  Straffavbrudd 

Kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen skal avbrytes 
dersom domfeltes helsetilstand tilsier det, eller når det for øvrig foreligger særlig 
tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte. 
 
 
Forskriften § 3-33. Straffavbrudd 

Avbrudd innvilges bare dersom det etter en konkret helhetsvurdering anses som 
sikkerhetsmessig forsvarlig. 

Avbrudd gis i en bestemt periode av inntil 4 uker, og kan senere forlenges én gang med inntil 
4 uker. Innvilgelse av søknad om ytterligere forlengelse kan gis av nærmeste overordnede nivå. I 
særlige unntakstilfeller kan overordnet nivå innvilge avbrudd for en ubestemt periode. 

Ved avbrudd får bestemmelsene om løslatelse anvendelse så langt de passer. 
 

35.1 Innledende bestemmelser 
Lokalt og regionalt nivå avgjør søknad om straffavbrudd. Dette gjelder også når domfelte 
søker benådning. For øvrig kan også Justisdepartementet gi avbrudd når domfelte søker 
benådning og omstendighetene rundt benådningssøknaden tilsier det. 
 
Ved begjæring om gjenopptakelse av straffesak gis normalt ikke straffavbrudd. I slike tilfeller 
kan påtalemyndigheten vurdere å trekke fullbyrdelsesordren tilbake. 
 

35.2 Sviktfarevurdering 
Det skal særlig legges vekt på om det er grunn til å anta at innsatte vil begå ny straffbar 
handling under avbruddet, unndra seg gjennomføringen ved å utebli etter endt avbrudd eller 
bryte forutsetninger og avbruddsvilkår eller misbruke avbruddet på annet måte.   
 
Dersom avbrudd er aktuelt av helsemessige årsaker, må hensynet til innsattes helse veies opp 
mot hensynet til samfunnsvernet, herunder hva slags straffbare handlinger det er fare for. 
 
Det vises for øvrig til retningslinjer om alminnelige prinsipper for sikkerhetsvurdering.   
 

35.3 Grunnvilkår for å innvilge avbrudd 
Det skal foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle, og vurderes om 
problemene kan løses på annen måte enn ved avbrudd, for eksempel ved innvilgelse av 
permisjon, fremskutt permisjonstid, utvidet permisjonskvote, utvidet telefontid eller 
fremstilling.   
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35.4 Retningslinjer for skjønnsutøvelsen  
 
a) Avbrudd grunnet innsattes helsetilstand    
Straffegjennomføringen kan avbrytes når det anses påkrevd av helsemessige årsaker. 
Helsetilstanden hos innsatte må være dokumentert og av en slik karakter at avbrudd vil kunne 
avhjelpe problemene. Avbrudd gis ikke hvis innsattes helsetilstand kan ivaretas i tilstrekkelig 
grad i fengselet. Før avbrudd gis skal det vurderes overføring til annet egnet fengsel, 
gjennomføring av straff i institusjon i medhold av straffegjennomføringsloven § 12 eller 
gjennomføring av straff i sykehus, jf. straffegjennomføringsloven § 13. Avbrudd er særlig 
aktuelt i perioder med dagplassering i sykehus eller poliklinisk behandling, da slik tilknytning 
til sykehuset ikke er tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene til straffegjennomføring.  
 
Er soningsudyktigheten erklært av ”varig art”, bør det vurderes om det er grunnlag for å søke 
benådning eller fremskutt prøveløslatelse.   
 
b) Særlige tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte  
Avbrudd kan for eksempel gis i tilfeller med alvorlig sykdom i innsattes nærmeste familie. 
Helsetilstanden må være dokumentert og av en slik karakter at avbrudd vil kunne avhjelpe 
problemene, og gis normalt ikke hvis pårørendes helsetilstand er av kronisk karakter og må 
forventes å bli ivaretatt av helsevesenet og/eller det sosiale hjelpeapparatet.  
 
Kortere avbrudd kan også gis dersom det fremstår som rimelig etter en vurdering av de 
menneskelige forhold i saken. Hensynet til innsattes barn skal tillegges særlig vekt. 
 
Avbrudd kan ellers for eksempel innvilges når det oppstår akutte private problemer og svært 
nødvendige gjøremål for innsatte som ikke kan løses ved for eksempel hjelp fra offentlige 
eller kommunale instanser eller fra innsattes øvrige familie, kollegaer eller andre. Avbrudd gis 
normalt ikke for å ivareta egen forretningsvirksomhet.  
 

35.5 Straffavbrudd i periode med møteplikt 
Straffavbrudd etter § 35 kan også gis i periode hvor den domfelte er undergitt møteplikt, jf. 
retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 43. Før det i slike tilfelle gis avbrudd, bør 
situasjonen primært søkes avhjulpet ved at det foretas endringer i oppmøtehyppigheten eller 
lignende.  
 

35.6 Beregning  
Avbrudd gis i hele døgn eller uker. Antall døgn eller uker avbrudd legges til opprinnelig 
beregnet gjenstående straffegjennomføringstid. 
 

35.7 Avbrudd i forbindelse med ny varetekt 
Avbrudd gis uten særskilt beslutning for den tid innsatte skal gjennomføre varetektsfengsling 
og eventuelt annen reaksjon. 
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35.8 Utenlandsopphold under straffavbruddet 
Utenlandsopphold under straffavbruddet kan bare tillates i særlige unntakstilfeller etter en 
konkret helhetsvurdering, dersom det foreligger ekstraordinære velferdsgrunnlag som gjør 
oppholdet svært nødvendig og viktig. 
  

35.9 Melding 
Bestemmelsene i retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 33. Permisjon gjelder 
tilsvarende så langt de passer. 
 

35.10 Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte  
Se retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 36 angående varsel til fornærmede eller 
dennes etterlatte. 
 


