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Saber SAHRAI har erklært anke over Stavanger tingretts dom av 23.11.2020. Anken 

gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen og inndragning, knyttet 

til foreleggets post 2 (brudd på utlendingsloven § 108 annet ledd bokstav a, jf. § 55 første 

ledd). I støtteskrivet, som er på 8 sider, anføres det at det er feil at tiltalte har opptrådt 

uaktsomt. Det anføres at tiltaltes oppfatning var at Vistes arbeidstillatelser var reelle og 

lovlige, og at retten har sett bort fra dette. At det var tre ulike oppfatninger blant dommerne 

under vurderingen av rettsuvitenhet, gjør det vanskelig for domfelte å forholde seg til 

dommen. Vedrørende inndragning anføres at midlene er lovlige, og at retten skulle sett hen 

til domfeltes nåværende situasjon. Vedrørende lovanvendelsen er anført at retten ikke har 

vurdert forsvarers anførsler om næringsfrihet og Grunnloven § 98. Myndighetene plikter å 

respektere retten til å kunne arbeide. Retten har vist til Oslo tingretts dom, men denne 

omfatter ikke næringsfriheten eller forholdet til § 98. Det anføres at Grunnloven § 110 

også må sees i sammenheng med § 98. Dersom ikke en asylsøker skal omfattes av «ethvert 

arbeidsdyktig menneske», er dette diskriminering som vil være i strid med grl.§ 98, EMK 

art 3, EMK Art 8 og FNS ØSK. 

 

Lagmannsretten bemerker: 

 

Det er i saken ikke påstått eller idømt annen reaksjon enn bot og inndragning og anken kan 

derfor bare fremmes med lagmannsrettens samtykke etter straffeprosessloven § 321 første 

ledd. Lagmannsretten finner at det ikke foreligger særlige grunner som taler for å fremme 

anken. Foranlediget av anførslene om at Grunnloven, bemerkes at tingretten ved sin 

gjennomgang av Oslo tingretts dom i saken mot Viste, har tatt en grundig gjennomgang av 

ulike menneskerettslige forpliktelser som er anført som begrensende for å kunne nekte 

utlendinger uten arbeidstillatelse å ta arbeid i Norge. Det som er anført i støtteskrivet, gir 

ikke grunnlag for å samtykke til at anken fremmes. 

 

 

Beslutningen er enstemmig. 
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SLUTNING 

 

Det gis ikke samtykke til at anken fremmes. 

 

 

 

 

Jarle Golten Smørdal Torstein Frantzen Arild Oma 

 

 

Dokument i samsvar med undertegnet original 

 

 

Line Liebrecht Steffensen 

 


