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Borgarting lagmannsrett - LB-2012-121504 
 

 

Instans Borgarting lagmannsrett - Dom. 

Dato 2012-11-07 

Publisert LB-2012-121504 

Stikkord Straffeloven § 182 første ledd 1. straffalternativ. Straffeprosessloven § 322 første 

ledd nr. 3. 

Sammendrag En mann var i tingretten domfelt for dokumentfalsk til fengsel i 90 dager hvorav 

60 dager betinget. Han hadde innlevert et ettergjort testament til tingretten der han 

hadde satt seg selv som arving av all formue og eiendom tilhørende en person som 

han hadde vært i kontakt med som kommunal sykepleier. Lagmannsretten kom til 

at anken over straffutmålingen måtte føre frem, og satt straffen ned til fengsel i 45 

dager hvorav 30 dager betinget. Det ble vektklagt at saken hadde blitt liggende 

ubehandlet hos politiet i nesten ett år. (Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Halden tingrett THALD-2012-73764 - Borgarting lagmannsrett LB-2012-121504 

(12-121504AST-BORG/04). 

Parter Oslo statsadvokatembeter (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) mot A (advokat 

Jan Loennecken Wang). 

Forfatter Lagmann Siri Berg Paulsen. Kst. lagdommer Børre Lyngstad. Lagdommer Anne-

Mette Dyrnes. 
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Halden tingrett avsa 25. juni 2012 dom med følgende domsslutning:  

A, født 0.0.1983, dømmes for overtredelse av straffeloven § 182 første ledd første straffalternativ til en 

straff av fengsel i 90 - nitti - dager, hvorav 60 - seksti - dager gjøres betinget med en prøvetid på to - 2 - år i 

medhold av straffeloven §§ 52-54. Varetekt kommer til fradrag med to - 2 - dager, jf straffeloven § 60. 

Siktede har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder straffutmålingen. Påtalemyndigheten 

har lagt ned påstand om at anken nektes fremmet. 
 

Lagmannsretten har kommet til at anken kan avgjøres uten ankeforhandling fordi det er klart at dommen bør 

endres til gunst for siktede, jf. straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 3. 

A er dømt for å ha innlevert et ettergjort testament til tingretten der han hadde satt seg selv som arving av all 

formue og eiendom tilhørende en person som han hadde vært i kontakt med som kommunal sykepleier. Han 

leverte det ettergjorte testamentet for å skaffe seg en økonomisk fordel han ikke var berettiget til.  

Slik tingretten har påpekt, finnes det ikke avgjørelser som er direkte retningsgivende ved straffutmålingen for 

falskt testament. Lagmannsretten er enig i at det kan tas utgangspunkt i rettspraksis for forfalskning av pass, og 

at forholdet i herværende sak er mer alvorlig. Siktedes tilståelse og helsetilstand samt avskjedigelsen fra 

stillingen som sykepleier er tilstrekkelig vektlagt av tingretten. Hensett til at saken ble liggende ubehandlet hos 

politiet i nesten ett år, finner lagmannsretten likevel at den utmålte straffen er for streng. Anmeldelse av 

forholdet ble inngitt 21. mars 2011, og siktede ble avhørt og erkjente straffskyld to dager senere. Først 10. mars 

2012 ble det tatt ut siktelse. Slik liggetid skal kompenseres ved at straffen reduseres, jf.eksempelvis Rt-2005-

1210. Med henblikk på forholdets alvorlighetsgrad, må en del av straffen likevel forbli ubetinget. 

Etter en konkret vurdering finner lagmannsretten at straffen passende kan settes til 45 dager, hvorav 30 gjøres 

betinget, i tråd med votumet til tingrettens mindretall. 

Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning 
 

I tingrettens dom gjøres den endring at straffen settes til fengsel i 45 - førtifem - dager, hvorav fullbyrdelsen 

av 30 - tretti - dager utsettes i medhold av straffeloven § 52 flg. med en prøvetid på 2 - to - år. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§182
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§52
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§60
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1981-05-22-25/§322
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2005-1210
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2005-1210
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§52

