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Oslo tingrett avsa 23. mai 2019 kjennelser om videre varetektsfengsling for Faeq Ibrahim 

Hammod, født 25. juni 1954, og Haydar Faik Ibrahim, født 8. desember 1983. De er begge 

siktet for forsøk på drap eller medvirkning til dette (straffeloven § 275, jf. § 16, jf. § 15). 

 

I kjennelsen vedrørende Hammod avsa tingretten kjennelse om lukkede dører. 

 

I ankeerklæring 29. mai 2019 anket Norsk Redaktørforening kjennelsene om lukkede 

dører. Lagmannsretten ba Norsk Redaktørforening om å redegjøre nærmere for kravene til 

rettslig interesse og betydningen av at fengslingsmøtet var avsluttet, og ga også forsvarer 

og aktor anledning til å kommentere ankeerklæringen. Norsk Redaktørforening ga en 

ytterligere redegjørelse i brev 25. juni 2019. Aktor og forsvarer har meddelt at de ikke har 

kommentarer til anken. 

 

Ved kjennelser 20. juni 2019 ble varetektsfengslingene for begge de siktede forlenget til 

18. juli 2019.  

 

Norsk Redaktørforening har i korthet gjort gjeldende: 

 

Mediene har ankerett der retten beslutter å lukke dørene, jf. Borgarting lagmannsretts 

kjennelse 21. april 2017 (LB-2017-62837). Også i foreliggende sak har Norsk 

Redaktørforening slik rettslig interesse i saken at de har ankerett på vegne av pressen. 

 

Det erkjennes at anken har begrenset effekt, i og med at rettsmøtet er avholdt. Saken har 

imidlertid betydelig prinsipiell interesse og dermed betydning for kommende saker, samt at 

den kan ha betydning for kommende fengslingsmøter i samme sak. 

 

Prinsippet om offentlighet i rettspleien er et grunnleggende rettsikkerhetsprinsipp, som er 

nedfelt både i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1 og 

artikkel 10 nr. 2, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 1 og 

Grunnloven § 100 femte ledd. En lukking av dørene vil kun være lovlig dersom vilkårene i 

EMK artikkel 10 annet ledd er oppfylt. Dette innebærer at inngrepet må være foreskrevet 

ved lov, det må være begrunnet i et av de uttømmende formålene listet i annet ledd, og 

inngrepet må være nødvendig i et demokratisk samfunn. 

 

Tingrettens begrunnelse for å lukke dørene oppfyller ikke de ovennevnte krav. For det 

første var fengslingene begrunnet i gjentakelsesfare, mens kjennelsen om å lukke dørene 

blant annet er begrunnet i hensynet til etterforskningen. 

 

For det andre er kjennelsen begrunnet i «sakens karakter». Dette er en begrunnelse som 

ikke har hjemmel i loven. Tingretten viser til domstolloven § 125 første ledd bokstav b), 

om «privatlivets fred». Det lovbruddet siktelsene gjelder kan vanskelig anses som en del av 
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«privatlivet». Det er videre slik at også saker av personlig karakter, for eksempel 

sedelighetssaker, ikke i seg selv gir grunn til å lukke dørene. 

 

For det tredje er tingrettens kjennelse begrunnet i hensynet til å unngå represalier, uten at 

dette er forklart nærmere. 

 

Tingretten har heller ikke vurdert mindre begrensende tiltak, som for eksempel lukking av 

dørene men med rett for pressen til å være tilstede (domstolloven § 127) eller referatforbud 

(domstolloven § 129). 

 

Det er lagt ned slik påstand: 

 

Tingrettens kjennelser av 23 mai oppheves. 

 

Lagmannsretten ser slik på saken: 

 

Prosessuelt 

Norsk Redaktørforening har anket over lukking av dørene i fengslingskjennelsene for 

begge de siktede. Det var imidlertid kun i kjennelsen vedrørende Hammod at tingretten 

avsa kjennelse om lukking av dørene. Anken for så vidt den gjelder kjennelsen om 

fengsling av Ibrahim, er dermed gjenstandsløs. Denne anken skal dermed avvises. 

 

Ankerett for pressen og krav til aktuell interesse 

Kjennelser kan ankes av «enhver som avgjørelsen rammer», jf. straffeprosessloven § 377. 

For kjennelser om å lukke dørene etter domstolloven § 125 var det lenge den allmenne 

oppfatning at representanter for pressen/media ikke hadde ankerett, se for eksempel NOU 

1988: 2 side 49 og Bøhn, Domstolloven Kommentarutgave (2. utgave), side 552. I 

kjennelse 21. april 2017 fra Borgarting lagmannsrett (LB-2017-62837) konkluderte retten 

med – etter en grundig gjennomgang av rettskildematerialet – at representanter for pressen 

kan utøve ankerett i disse sakene på allmennhetens vegne. Det ble blant annet vist til 

grunnlovfestingen av offentlighetsprinsippet i Grunnloven § 100 femte ledd. 

 

Denne lagmannsretten er enig i de vurderinger som ble gjort i ovennevnte kjennelse fra 

Borgarting lagmannsrett, og legger til grunn at Norsk Redaktørforening har ankerett over 

kjennelsene fra tingretten i foreliggende saker. 

 

Selv om Norsk Redaktørforening har ankerett, må anken avvises dersom det ikke 

foreligger en aktuell interesse i å få anken avgjort. For fengslingskjennelser er det sikker 

praksis for at en anke fra siktede om å bli løslatt, skal avvises av ankeinstansen dersom 

siktede blir løslatt før saken kommer til avgjørelse i ankeinstansen. I ovennevnte sak fra 

Borgarting lagmannsrett ble lagmannsrettens avgjørelse anket inn for Høyesterett av en av 

de tiltalte. Høyesterett ville ikke kunne treffe noen avgjørelse før hovedforhandlingen var 
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avsluttet, og avviste anken da ankende part derfor ikke hadde noen aktuell interesse i 

avgjørelsen, jf. HR-2017-832-U. 

 

Også for anker fra pressens representanter må hovedregelen være at de ikke har noen 

aktuell interesse i å få en anke over lukkede dører avgjort etter at rettsmøtet der dørene ble 

lukket, er avsluttet. Spørsmålet er om det i vår sak foreligger omstendigheter som medfører 

at Norsk Redaktørforening likevel har en aktuell interesse i å få ankesaken avgjort. 

 

Norsk Redaktørforening har vist til at spørsmålet har prinsipiell interesse og dermed vil ha 

betydning for kommende saker. Etter lagmannsrettens syn er ikke dette i seg selv 

tilstrekkelig. Domstolene skal avgjøre aktuelle rettslige tvister, ikke uttale seg om generelle 

rettslige spørsmål som kan ha betydning for fremtidige saker. Ved vurderingen av om det 

foreligger en aktuell interesse kan det imidlertid – der spørsmålet fremstår som tvilsomt – 

ha betydning om saken fremstår som prinsipiell, se fra sivilprosessens område Rt-1997-

1983.  

 

Rettspraksis gir imidlertid eksempler på at rettslig interesse har vært akseptert i tilfeller 

«der det er en nærliggende mulighet for at behovet for rettsavklaring mellom partene vil 

aktualisere seg på nytt», se Rt-2006-460 med videre henvisninger. Disse sakene gjaldt 

sivile tvister, men prinsippet må gjelde tilsvarende også ved vurderingen etter 

straffeprosessloven § 377. 

 

Lagmannsretten viser til at siktelsene gjelder et meget alvorlig forhold. 

Varetektsfengslingene er begrunnet i gjentakelsesfare. Dette kan indikere at 

påtalemyndigheten ønsker å beholde de siktede i varetekt frem til hovedforhandling i 

saken. Avgjørelsen om å lukke dørene var begrunnet i hensynet til etterforskningen og 

sakens opplysning (domstolloven § 125 første ledd bokstav c)). Det ble også, med 

henvisning til domstolloven § 125 første ledd bokstav b), vist til «sakens karakter og ... 

hensynet til å unngå represalier for de involverte».  

 

Lagmannsretten mener derfor at det er en nærliggende mulighet for at det vil avholdes flere 

fengslingsmøter i sakskomplekset og at spørsmålet om å lukke dørene – dersom pressen 

igjen ønsker å være tilstede ved forhandlingene – vil kunne oppstå på nytt.  

 

Lagmannsretten viser også til at offentlighet i rettspleien er et grunnleggende prinsipp i 

straffeprosessen. Offentlighet er beskyttet av Grunnloven § 100 og EMK artikkel 6. Også 

dette tilsier at det foreligger en aktuell interesse for Norsk Redaktørforening i å få 

overprøvd tingrettens beslutning om å lukke dørene, jf. Rt-2006-460 avsnitt 34. 

 

Lagmannsretten har etter dette konkludert med at Norsk Redaktørforening har en aktuell 

interesse i å få en avgjørelse i ankesaken, og tar saken opp til realitetsbehandling. 
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Spørsmålet om det var berettiget å lukke dørene under fengslingsmøtene 

Premissene i tingrettens kjennelse om å lukke dørene lyder som følger: 

 

Retten viser til at det er klausulerte dokumenter i saken, og at det vil vanskeliggjøre 

etterforskningen og sakens opplysning om offentligheten får tilgang til 

saksopplysninger på nåværende tidspunkt, jf. domstolloven § 125 bokstav c). Det 

vises også til sakens karakter og at hensynet til å unngå represalier for de involverte 

tilsier lukkede dører, jf. Rt-2013-588, jf. domstolloven § 125 bokstav b). Retten 

finner det på denne bakgrunn påkrevd å lukke dørene. 

 

Som nevnt ovenfor er offentlighet i strafferettspleien et grunnleggende prinsipp som er 

nedfelt både i Grunnloven og EMK. Av domstolloven § 124 første ledd følger det således 

at rettsmøtene er offentlige og at både forhandlingene og rettsavgjørelsene kan gjengis 

offentlig, med mindre annet er bestemt i lov eller av retten i medhold av lov. 

 

Etter domstolloven § 125 kan retten under særskilte vilkår beslutte at et rettsmøte helt eller 

delvis skal holdes for lukkede dører. Av § 129 første ledd følger det at ingen i straffesaker 

må gjengi offentlig noe av forhandlingene i «rettsmøte utenfor hovedforhandlingen». Dette 

inkluderer fengslingsmøter som denne saken gjelder. Selve fengslingskjennelsen kan 

imidlertid fritt gjengis, med mindre retten har forbudt dette etter domstolloven § 130. 

 

Tingretten begrunnet lukkingen av dørene i to ulike forhold. Det første var hensynet til 

etterforskningen, særlig ved at det var klausulerte dokumenter i saken. Dernest viser 

tingretten til «sakens karakter» og hensynet til å «unngå represalier». Dette er ikke forklart 

nærmere, men det følger av andre deler av kjennelsen at saken gjelder forsøk på et såkalt 

«æresdrap», ved at den ene siktedes datter (som var søster av den andre siktede) hadde 

giftet seg med en person som ikke var godkjent av faren. 

 

Lukking av dørene av hensyn til etterforskningen kan – særlig i startfasen av 

etterforskningen – være et nødvendig tiltak. I Ot.prp. nr. 55 (1997-1998) side 44-45 uttales 

følgende om dette: 

 

Etter departementets mening bør loven formuleres slik at det fremgår tydelig at 

lukking av dørene bare skal skje når det finnes påkrevd ut fra særlige forhold i den 

enkelte sak, og det derfor er et markert behov for lukkede dører. En slik presisering 

av skjønnstemaet vil stemme best med internasjonale menneskerettighets-

bestemmelser. For sine områder bestemmer Den europeiske menneskerettighets-

konvensjon artikkel 6 nr 1 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 

artikkel 14 nr 1, som ikke har noen særregel om stenging av dørene ut fra hensynet til 

sakens opplysning, at offentligheten kan utelukkes fra rettsforhandlingene «to the 

extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where 

publicity would prejudice the interests of justice». 

 

Hensynet til sakens opplysning kan være et slikt forhold som berettiger til å stenge 

dørene etter reglene i nevnte konvensjoner. «The interests of justice» – i NOU 
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1993:18 Lovgivning om menneskerettigheter oversatt til «rettferdighetens interesser» 

– tilsier at sakene søkes best mulig opplyst, og at en frykt for at offentlighet vil 

vanskeliggjøre sakens opplysning, bør kunne føre til lukkede dører. På denne måten 

ivaretas partenes interesse i å få avgjørelser som i størst mulig grad bygger på et 

korrekt saksforhold. Departementets forslag til ny § 125 første ledd bokstav c går ut 

på at lukkede dører skal kunne besluttes «når særlige forhold gir grunn til frykt for at 

offentlighet vil vanskeliggjøre sakens opplysning og lukkede dører derfor er 

påkrevd». Ved dette markeres også konvensjonenes krav om en konkret vurdering 

der lukkede dører først må besluttes når det finnes strengt nødvendig. 

 

Departementet antar at det under etterforskningen og under bevisopptak til bruk for 

hovedforhandlingen i straffesaker ikke sjelden kan foreligge slike særlige forhold 

som kan gi grunn til å holde rettsmøter for lukkede dører. Ved rettsmøter om 

varetektsfengsling, særlig i etterforskningens startfase, vil f.eks hensynet til 

oppklaring av den aktuelle straffesaken etter forholdene lett kunne berettige stengte 

dører. 

 

I følge Bøhn, Domstolloven Kommentarutgave (2. utgave) side 549 er det imidlertid ikke 

tilstrekkelig med en «generell henvisning til mulige komplikasjoner for etterforskningen». 

Det må kreves at det «foreligger en konkret fare for at åpne dører vil medføre at det blir 

vanskeligere å oppklare saken» og ved avveiningen kreves det at «stengte dører er 

«påkrevd», noe som må ses som et forholdsvis strengt krav». Lagmannsretten er enig i 

dette. 

 

Tingrettens begrunnelse viser på dette punkt kun til at det er klausulerte dokumenter i 

saken og at det vil vanskeliggjøre etterforskningen om allmennheten får tilgang til sakens 

opplysninger på nåværende tidspunkt. Lagmannsretten mener at denne begrunnelsen ikke 

er tilstrekkelig til å prøve tingrettens rettsanvendelse. Tingretten peker ikke på konkrete 

forhold som gjør det nødvendig å lukke dørene, og vurderer heller ikke betydningen av 

referatforbudet i domstolloven § 129. Heller ikke mindre begrensende tiltak som adgang 

for pressen til å være til stede etter domstolloven § 127, er vurdert. Det er derfor ikke 

mulig å se om tingretten i sine avveininger har vektet de ulike hensyn – herunder det 

grunnleggende prinsipp om offentlighet – korrekt. 

 

Lagmannsretten finner grunn til å understreke at det i denne typen saker ikke kan kreves 

noen omfattende begrunnelser for å lukke dørene, se som illustrasjon Rt-2013-207, særlig 

avsnitt 19, der Høyesteretts ankeutvalg aksepterte en forholdsvis kortfattet begrunnelse om 

forbud mot gjengivelse av fengslingskjennelse etter domstolloven § 130. Lagmannsretten 

antar for øvrig at det er denne kjennelsen tingretten viser til i sin kjennelse, slik at den 

referansen tingretten har gitt, er en feilskrift. 

 

Tingrettens begrunnelse er også kortfattet når det gjelder lukkingen av dørene med 

henvisning til domstolloven § 125 første ledd bokstav b). Lagmannsretten viser her først til 

at en lukking av dørene på dette grunnlaget, også krever en særskilt begrunnelse og at 
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kravene er strenge. Selv i alvorlige saker av meget intim karakter – typisk sedelighetssaker 

– gjelder det en klar hovedregel om offentlighet. 

 

Ofte vil en lukking av dørene på dette grunnlaget skje under hovedforhandlingen, og vil da 

kun skje for deler av saken, for eksempel ved forklaringer fra særskilte vitner. Videre vil 

hensynene til privatlivets fred ofte kunne sikres ved at navnene på de aktuelle personene 

ikke offentliggjøres. Dette kan sikres blant annet ved forbud mot navnereferat etter 

domstolloven § 129 eller gjennom forbud mot offentliggjøring av identifiserende 

opplysninger etter domstolloven § 130. Til dette kommer at domstolloven § 129 første ledd 

også her hindrer gjengivelse fra forhandlingene i fengslingsmøtet. 

 

Lagmannsretten forutsetter at de ytre rammer omkring saken og fengslingsmøtet – at det 

var tale om siktelse for forsøk på «æresdrap» – var offentlig kjent. I fengslingsmøtene 

møter ikke de fornærmede eller andre involverte, utover de siktede. Det vil kunne bli lest 

fra forklaringer de fornærmede har gitt til politiet, og det kan også fremkomme andre 

opplysninger om fornærmede og andre involverte. Tingretten har imidlertid ikke nærmere 

begrunnet hvorfor ikke det alminnelige forbudet mot å gjengi noe fra forhandlingen etter 

domstolloven § 129, eventuelt andre tiltak, ikke var tilstrekkelig, og at det derfor var 

påkrevd å lukke dørene. Tingretten har heller ikke vurdert om det forhold at 

problemstillingen knyttet til såkalte «æresdrap» må antas å ha en særlig offentlig og 

allmenn interesse, og om det får betydning for avveiningen av offentlighet opp mot 

hensynet til privatlivets fred. Lagmannsretten har etter dette kommet til at tingrettens 

begrunnelse knyttet til dette punkt heller ikke er tilstrekkelig til å prøve rettsanvendelsen. 

 

Tingrettens kjennelse må etter dette oppheves.  

 

Kjennelsen er enstemmig. 

 

    SLUTNING 

 

1. Oslo tingretts kjennelse i fengslingsmøtet 23. mai 2019 om å lukke dørene i 

saken knyttet til Faeq Ibrahim Hammod, oppheves. 

 

2. Norsk Redaktørforenings anke over Oslo tingretts kjennelse 23. mai 2019 som 

angår fengsling av Haydar Faik Ibrahim, avvises. 

 

 

Christian Lund Ingeborg Kristin Sunde Jane Wesenberg 

 

 

Dokument i samsvar med undertegnet original 

Oda B. Eidem Pettersen (signert elektronisk) 


