
 
 

OSLO TINGRETT 

 

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse 
     

 RETTSBOK   

 
Den 15. juni 2016 kl. 0900 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. 
 
Saksnr.: 16-085697ENE-OTIR/08 

 
Dommer: Tingrettsdommer Maiken R. Reehorst 

 
Protokollfører: Dommeren   

 
Saken gjelder: Rettslig avhør og tilståelsesdom 

 
 
 
 

 
 
Den offentlige påtalemyndighet 

mot 

Denise Persson  født  29.09.1987 
 
 

B (kvinne)
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DOM 
 

Denise Persson, født 29.09.1987, bor Eilert Sundts gate 59, 0355 OSLO,    hun er samboer 

og har et barn å forsørge. Hun er pt i mamma-permisjon. 

  

Ved politimesteren i Oslo sin siktelse av 24. mai 2016, er Denise Persson siktet for 

overtredelse av: 
 

Straffeloven (1902) § 185 annet ledd 

for å ha forferdiget eller anskaffet et falsk dokument for å benytte det eller la det bli 
benyttet på en etter straffelovens §§ 182 eller 183 straffbar måte, eller for i samme 
hensikt å ha forfalsket et ekte eller anskaffet et forfalsket dokument 

 

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: 
 Mandag 5. januar 2015 i Oslo bekreftet de med sin underskrift på et testamente som 

angivelig var utstedt av  Anne Lindell Sundt, falskelig at testamentet var underskrevet 
av Sundt i deres nærvær. 

 

 

Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes 

av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og siktedes avhør i retten og til 

politiet. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som 

beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet med viten og vilje og derved forsettlig.    

Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at 

saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for pådømmelse etter 

straffeprosessloven § 248 er til stede og at slik pådømmelse ikke er betenkelig. Siktede 

dømmes i samsvar med siktelsen. 

 

Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til fengsel i 45 dager, hvorav 30 dager 

gjøres betinget.     

 

Retten er kommet til at Person skal straffes med 45 dagers fengsel som i sin helhet gjøres 

betinget. 

 

I skjerpende retning viser retten til politiets påtegning og den rettspraksis som er 

gjennomgått der.  

I formildende retning har retten sett hen til saken er blitt noe gammel. Det vises til at 

forholdet ble begått for 18 måneder siden, og at siktedes erkjennelse ble avgitt for 15 

måneder siden.  

 

Retten har videre lagt vekt på at siktede avga en uforbeholden tilståelse i første avhør, noe 

som har lettet etterforskningen.  

 

B

B
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I vurderingen av at straffen i sin helhet skal gjøres betinget, har retten i tillegg lagt vekt på 

at siktede har hovedomsorgen for et barn på 7 måneder.  

 

Varetektsfradraget er på 2d ager. 
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DOMSSLUTNING 

 

Denise Persson, født 29.09.1987, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) § 185 

annet ledd til fengsel i 45 – førtifem – dager. Straffen gjøres betinget med en prøvetid på 2 

-to- år,  jf. straffeloven 1902 §§ 53 og 54. 

  

Varetekt kommer til fradrag med 2 – to –  dager. 

 

 

***** 

 

 

Dommen ble lest opp for domfelte, som ble orientert om at dommen ved opplesningen var 

forkynt for henne, og om adgangen til å anke dommen, og fristen og framgangsmåten for 

anke. 

 

Domfelte ble gjort kjent med hva det betyr at dommen er delvis gjort betinget, hva 

vilkårene går ut på, og følgene av vilkårsbrudd, jf. straffeloven 1902 § 54 a / 

straffeprosessloven § 43 a.  

  

Domfelte erklærte at hun vedtok. 

 

Rettsmøtet varte fra kl. 09.00 til kl. 09.45. 

 

 

Retten hevet 

 

 

Maiken R. Reehorst 
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