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Asker og Bærum tingrett behandler for tiden straffesak mot Philip Manshaus, som er tiltalt
for overtredelse av straffeloven § 275 (drap) og straffeloven § 131 første ledd jf. andre ledd
bokstav b jf. § 275 jf. § 16 (terrorhandling ved å forsøke å drepe en annen i den hensikt å
skape alvorlig frykt i en befolkning).
Under hovedforhandlingen avsa tingretten 13. mai 2020 kjennelse med slik slutning:
1. Dørene lukkes under Thomas Manshaus og Christopher Manshaus sine
forklaringer.
2. Dørene lukkes under de deler av Arne Morten Manshaus´ og Annie E. Manshaus
Lingjerdes forklaringer som gjelder særskilt private anliggender, så som forholdene
hjemme under tiltaltes oppvekst, egen helse og opplysninger vedrørende avdøde
familiemedlemmer.
3. Utover etterlatte oppregnet i straffeprosessloven § 93 a annet ledd først punktum,
gjøres det for unntak for Arne Morten Manshaus under forklaringene fra Thomas
Manshaus, Christopher Manshaus og Annie E. Manshaus Lingjerde.
Norsk redaktørforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har anket
kjennelsen til lagmannsretten. Tingretten har besluttet å ikke ta til følge en begjæring om
oppsettende virkning av ankene.
Det er inngitt tilsvar fra Manshaus forsvarer.
Asker og Bærum tingrett har i e-post 14. mai 2020 til lagmannsretten meddelt at de
aktuelle vitneforklaringene nå er avgitt.
Lagmannsretten bemerker:
Kjennelser i straffesaker kan etter straffeprosessloven § 377 ankes av enhver som
avgjørelser rammer. Det er i rettspraksis lagt til grunn at representanter for pressen, på
vegne av allmennheten, kan anke en kjennelse om lukkede dører, jf. blant annet LB-201762834.
Det er ikke tvilsomt at Norsk Redaktørforening kan utøve ankeretten på vegne av
allmennheten i denne saken. Forsvareren har anført at Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening ikke har samme ankerett. Lagmannsretten finner ikke grunn til å ta
standpunkt til dette, i og med at ankene uansett må avvises.
Et vilkår for ankebehandling er at det må foreligge en aktuell rettslig interesse, jf. HR2017-832-U. Lagmannsretten viser til at tingretten i vår sak ikke ga ankene oppsettende
virkning. Tingretten har meddelt lagmannsretten at de aktuelle vitneforklaringer nå er
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avgitt. De ankende parter har på denne bakgrunn ikke lenger noen aktuell rettslig interesse
i saken, og ankene avvises.
Kjennelsen er enstemmig.
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SLUTNING

Ankene avvises.

Øystein Hermansen

Jeg bekrefter at rettens øvrige medlemmer har godkjent avgjørelsens innhold, jf.
midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 459 § 7 andre ledd.

Øystein Hermansen

Dokument i samsvar med undertegnet original
Oda B. Eidem Pettersen (signert elektronisk)
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