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Kristiansand tingrett - TKISA-2006-136302 
 

 

Instans Kristiansand tingrett - Dom. 

Dato 2006-10-11 

Publisert TKISA-2006-136302 

Stikkord Dokumentfalsk. Eksamensjuks. Straffeloven § 182 første ledd 1. straffalternativ. 

Sammendrag En 19 år gammel mann ble dømt til 20 dagers betinget fengsel og en bot på kr 

4.000 for dokumentfalsk i form av eksamensfusk. Ved å bruke en annen elevs 

legitimasjon hadde mannen lurt eksamensvaktene til å kunne avlegge skriftlig 

eksamen i engelsk og fransk, samt fransk muntlig. Retten fant det skjerpende at 19-

åringen viste et «fast forbrytersk forsett» i og med at han møtte opp tre ganger i 

løpet av 15 dager i mai 2006. Retten fant å måtte fastsette en streng reaksjon på 

eksamensjukset ved å vise til det behov samfunnet har for tillit til at det utstedes 

korrekte vitnemål. Det ble vektlagt i formildende retning at både 19-åringen og 

vedkommende han tok eksamen for har tilstått eksamensjukset. (Sammendrag ved 

Lovdata.) 

Saksgang Kristiansand tingrett TKISA-2006-136302. 

Parter Den offentlige påtalemyndighet (politiadvokat Jan Tallaksen) mot A. 

Forfatter Dommerfullmektig Eirik Tertnes. 
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Til stede: 

Siktet A 

Rettsvitne (ikke domstolansatt) Gerd Lillian Øyna 

 
 

Dommeren hadde sakens dokumenter. Det fremkom ingen innsigelser mot dommerens eller rettsvitnets 

habilitet. 
 

Fremsto: 
Siktedes navn: A 

Fødselsdato: 0.0.1987  

Personnummer: 0.0.87. --- 

Adresse: --- gate 30, 0000 KRISTIANSAND S 

Statsborgerskap: Norge 

Kjønn: Mann 

Fødested: Kristiansand 

Sivil status: Ugift 

Yrke/stilling: Telefonkonsulent 

Forsørgelsesbyrde: Ingen 

Inntekt: ca. 8.000 netto 

Formue: Ingen og heller ikke gjeld 

 
 

Siktede ble gjort kjent med siktelsen og orientert om forutsetningene for tilståelsesdom i forhold til dom i 

meddomsrett. 

Siktede ble gjort kjent med sin rett til å nekte å forklare seg, var villig til å forklare seg, og forklarte  

Siktede forklarer at han tirsdag 2. mai 2006 møtte opp på katedralskolen som beskrevet i siktelsen, at han 

avla engelsk skriftlig eksamen i stedet for B, legitimerte seg som B, og påførte besvarelsen det kandidatnummer 

B tidligere hadde fått tildelt. 

Siktede forklarer at han mandag 8. mai 2006 møtte opp på katedralskolen som beskrevet i siktelsen, at han 

avla fransk skriftlig eksamen i stedet for B, legitimerte seg som B, og påførte besvarelsen det kandidatnummer 

B tidligere hadde fått tildelt. 

Siktede forklarer at han tirsdag 16. mai 2006 møtte opp på katedralskolen som beskrevet i siktelsen, at han 

avla fransk muntlig eksamen i stedet for B, legitimerte seg som B, og påførte besvarelsen det kandidatnummer 

B tidligere hadde fått tildelt. 

Forklarer at han ved alle disse tilfellene var klar over at han urettmessig benyttet seg av B sin legitimasjon og 

kandidatnummer. 

Opplest og vedtatt. 

Siktede erklærte seg straffskyldig i henhold til siktelsen. 

Siktede ble videre gjort kjent med politiets forslag til straff og uttalte til dette at han bare ønsket å gjøre seg 

ferdig med saken. 

Siktede samtykket til at saken blir avgjort ved tilståelsesdom.  

Dommeren orienterte siktede om at dommen vil bli forkynt den 14.10.06 kl. 14 ved fremmøte på 

stevnekontoret hos politiet i Kristiansand tinghus. 

Siktede ble gjort oppmerksom på plikten til å møte til forkynning av dommen og rettens mulighet til å 

beslutte pågripelse ved uteblivelse fra fremmøteforkynning uten gyldig forfall. Siktede ble uttrykkelig gjort 

oppmerksom på at ankefristen vil begynne å løpe fra det opplyste forkynnelsestidspunktet samt at ankefristen er 

14 dager fra dette tidspunkt. Siktede fikk overlevert et skjema med de nevnte opplysninger. 

Rettsvitnet hadde ikke noe å bemerke. 
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Rettsmøtet varte fra kl. 09.55 til kl. 10.20. 
 

[...] 
 

Det ble deretter avsagt slik dom: 

A, født 0.0.1987, bor --- gate 30, 0000 KRISTIANSAND S, ugift, ingen barn å forsørge, arbeider som 

telefonkonsulent, tjener per måned ca. kroner 8.000 netto, ingen formue eller gjeld. 

Ved Agder Politidistrikts siktelse av 18.09.2006 er A siktet for overtredelse av: 
 

Straffeloven § 182, første ledd, første straffalternativ 

for i rettsstridig hensikt å ha benyttet som ekte eller uforfalsket et ettergjort eller forfalsket dokument  

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: 

a)  
 

Tirsdag 2. mai 2006 i Gimleveien 33, på Kristiansand Katedralskole i Kristiansand, møtte han opp til 

engelsk skriftlig eksamen istedet for B, legitimerte seg som  B samt påførte besvarelsen det 

eksaminandnummer som B tidligere hadde fått tildelt. 

b)  
 

Mandag 8. mai 2006 i Gimleveien 33, på Kristiansand Katedralskole i Kristiansand, møtte han opp til 

fransk skriftlig eksamen istedet for B, legitimerte seg som B, samt skrev eksamensoppgaven i Bs navn 

ved å påføre besvarelsen det eksaminandnummer som B tidligere hadde fått tildelt. 

c)  
 

Tirsdag 16. mai 2006 i Gimleveien 33, på Kristiansand Katedralskole i Kristiansand, møtte han opp 

til fransk eksamen istedet for B, legitimerte seg som B samt oppgav det eksaminandnummer som B 

tidligere hadde fått tildelt- 
 

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

opplysninger i saken, herunder tilståelse fra medvirker B. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at 

siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med nødvendig grad av forsett. 

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 betinget fengsel med 21 dager samt bot stor kroner 4.000, 

subsidiært 8 dager fengsel. Straffelovens § 62 første ledd er anført å komme til anvendelse. 

Siktede er en 19 år gammel mann, tidligere bøtelagt en gang for overtredelse av straffelovens § 350, annet 

ledd. Av allmennpreventive hensyn finner retten at det må fastsettes en streng reaksjon for dokumentfalsk i 

form av eksamensfusk. Retten viser til det behov samfunnet har for tillit til at det utstedes korrekte vitnemål. I 

denne sammenheng vises også til faren for at lovlydige elever kan bli skadelidende ved konkurranse om opptak 

til lukkede studier. 

Fra rettspraksis kan vises til Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt-1998-217, hvor to 21 år gamle tidligere 

ustraffede elever ble idømt 18 dagers betinget fengsel samt bot for et sammenlignbart tilfelle. Saksforholdet i 

herværende sak, skiller seg imidlertid fra dette ved at siktede møtte opp og avla eksamen i annens navn tre 

ganger, og det over et tidsrom på 15 dager. Dette gir uttrykk for et fast forbrytersk forsett, og må bli å straffe 

strengere. 

I formildende retning har retten lagt betydelig vekt på at siktede avla en fullstendig tilståelse i første avhør, og 

at han har samtykket i en prosessbesparende tilståelsesdom. Han skal derfor tilkomme en strafferabatt i 

medhold av strl. § 59 annet ledd. 

Etter dette er retten kommet til at straff passende kan fastsettes til betinget fengsel i 20 dager samt bot stor 

kroner 4.000, subsidiært 8 dager fengsel. Hadde strl. § 59 annet ledd ikke kommet til anvendelse, ville 

fengselsstraffen blitt utmålt til 26 dager betinget. 
 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§182
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1981-05-22-25/§248
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§62
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§350
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1998-217
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§59
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§59
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Domsslutning: 
 

A, født 0.0.1987, dømmes for 3 - tre - overtredelser av straffelovens § 182, første ledd, første straffalternativ, 

jf. straffeloven § 59, annet ledd og § 62, første ledd til en straff av fengsel i 20 dager. Fullbyrdelsen av straffen 

utsettes i medhold av straffeloven §§ 52-54 med en prøvetid på 2 - to - år. 

Han dømmes videre til en bot på kroner 4.000,- - kronerfiretusen/00 -, subsidiært fengsel i 8 - åtte - dager. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§182
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§59
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§62
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1902-05-22-10/§52

