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Saken gjelder anke over tingrettens kjennelse av 3. oktober 2017 om lukkede dører under 

hovedforhandling. 

 
Norsk Redaktørforening har anket tingrettens kjennelse, og inngitt støtteskriv av 4. oktober 

2017. Aktor og forsvarer har begge inngitt tilsvar av 4. oktober 2017. 

 
Oslo tingrett har under behandlingen av sak 17-094516MED-OTIR/05 avsagt kjennelse 

med slik slutning: 

 
Forhandlingene foregår for lukkede dører. De tilstedeværende pålegges taushetsplikt 

om det som framkommer i forhandlingene. 

 
Lagmannsretten legger til grunn at Norsk redaktørforening som representant for pressen 

har ankerett for spørsmålet om lukkede dører så lenge anken kan behandles og resultatet få 

virkning før hovedforhandling er avsluttet. Lagmannsretten viser i denne forbindelse til 

drøftelsen i Borgarting lagmannsretts kjennelse 21. april 2017 i sak 17-062837SAK- 

BORG/04, og uttalelsene om aktuell interesse i HR-2017-832-U. 

 
Kjennelsen er avsagt under hovedforhandlingen. Det følger av straffeprosessloven § 378 at 

kjennelser og beslutninger under hovedforhandlingen som hovedregel ikke kan ankes. 

Unntak fra dette er gjort blant annet for avgjørelser som er rettet mot tredjemann. Idet 

lagmannsretten slutter seg til de nevnte vurderinger om ankerett, kan avgjørelsen ankes i 

medhold av unntaket i straffeprosessloven § 378 nr. 3. 

 
Lagmannsretten bemerker at kjennelsen er avsagt under dissens. Kjennelsen er inntatt i 

rettsboken, som ikke er ferdigstilt. Kjennelsen er imidlertid avsagt, og inntatt i sin helhet i 

rettsboken. Det fremgår ikke av kjennelsen hvilke dommere som stemte for hvilket 

resultat, jf. straffeprosessloven § 52 første ledd, jf. § 41 første ledd. Dette er en 

saksbehandlingsfeil. 

 
Vurderingen av om dørene skal lukkes helt eller delvis i medhold av domstolloven § 125 

første ledd bokstav d, avhenger av en bred vurdering. Utgangspunktet er at rettergangen er 

offentlig, jf. Grunnloven § 95, straffeprosessloven § 124 og EMK artikkel 6 nr. 1. Unntak 

kan etter straffeprosessloven § 125 gjøres blant annet der siktede er under 18 år, jf. 

bestemmelsens første ledd bokstav d. Bestemmelsene må også tolkes i lys av blant annet 

barnekonvensjonen artikkel 40 nr. 2, og Grunnloven § 104. 

 
Det fremgår av tingrettens kjennelse at den har vært oppmerksom på disse bestemmelsene. 

Etter lagmannsretten syn foretas imidlertid ikke en tilstrekkelig bred og konkret vurdering 

av hensynene. Selv om tingretten ikke har henvist spesifikt til domstolloven §§ 127 og 129, 

legger lagmannsretten til grunn at tilpasset løsning hvor pressen gis anledning til å være til 

stede under hovedforhandlingen i medhold av disse bestemmelsene, har vært vurdert. Den 
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nærmere begrunnelsen for om bestemmelsen i domstolloven § 127 får anvendelse, 

eventuelt i kombinasjon med domstolloven § 129 om referatforbud, framstår som  knapp 

og mangelfull. Tingrettens begrunnelse for ikke å anvende bestemmelsen lyder i sin helhet: 

 
Rettens flertall har foretatt en samvittighetsfull vurderingen av allmenhetens behov, 

herunder om pressen kunne være til stede mot referatforbud. Straffesaken mot tiltalte 

har medieinteresse. Retten har fått opplyst at tiltalte var siktet for en terrorrelatert 

handling, og allmennheten er gjort kjent med påtalemyndighetens begrunnelse for at 

anklagen ikke er opprettholdt i tiltalen. Former for delvis lukkede dører vil kunne 

medføre at det gis en skjev framstilling av saken. Hensynet til tiltaltes privatliv er 

avgjørende. 

 
Lukkede dører med adgang for pressen er en ikke uvanlig løsning der behovet for 

offentlighet kolliderer med hensyn som taler for lukkede dører. Det vil i enhver sak være 

fare for «skjev framstilling» av saken – noe som for så vidt gjelder også om dørene er 

åpne. Ved spørsmålet om dørene skal lukkes etter domstolloven § 125 må det vurderes om 

ulempene ved dette kan avhjelpes etter domstolloven § 127, eventuelt i kombinasjon med § 

129. Ved vurderingen av om pressen skal gis adgang etter domstolloven § 127, må også 

EMK artikkel 10 nr. 2 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter vurderes. Slike 

vurderinger fremkommer ikke av den relativt knappe begrunnelsen. De hensyn som tilsier 

lukkede dører, her hensynet til at tiltalte er under 18 år, vil normalt kunne ivaretas ved at 

det nedlegges et begrenset referatforbud, eventuelt at retten gir henstillinger til pressen om 

hvordan saken bør omtales og under henvisning til de presseetiske reglene som fremgår av 

Vær Varsom-plakaten. Når det gjelder hensynet til tiltalte og forholdet til 

Barnekonvensjonen art. 40, bemerker lagmannsretten at tiltalte har fått forklare seg for 

lukkede dører, jf. tingrettens kjennelse 2. oktober 2017. Hensynet til tiltaltes vern av 

privatliv og beskyttelse mot identifikasjon synes for øvrig å kunne ivaretas ved delvis 

referatforbud, eventuelt henstilling til referat i samsvar med de presseetiske regler. 

 
Lagmannsretten tilføyer at tingretten etter straffeprosessloven § 381 skulle vurdert om den 

fant anken grunnet, og eventuelt omgjort kjennelsen. Det fremgår ikke av oversendelsen at 

en slik vurdering er foretatt. 

 
Lagmannsretten finner at kjennelsesgrunnene har slike mangler at kjennelsen må 

oppheves. 

 
Kjennelsen er enstemmig. 
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SLUTNING 

 
Oslo tingretts kjennelse om at forhandlingene i sin helhet foregår for lukkede dører 

oppheves. 

 

 

 

 
Halvor Aas Torkjel Nesheim Elizabeth Baumann 

 


