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Tingrettene i Nordland
Statsadvokaten i Nordland
Nordland politidistrikt

Vi ønsker å ta opp enkelte forhold knyttet til tingrettene i Nordland og tilgangen til dokumenter i
straffesaker, da primært tiltalebeslutninger og avsagte dommer.
1. Tiltalebeslutninger
Ingen av tingrettene i Nordland publiserer, så vidt vi kan se, tiltalebeslutninger i
berammede saker på den lukkede pressetjenesten på domstol.no Dette mener vi er i
strid med intensjonene for domstol.no. Vi er innforstått med at ordningen formelt er
frivillig, men mener dette undegraver og vanskeliggjør mediene i Nordland sine
arbeidsvilkår opp mot rettsvesenet. Vi er interessert i å høre begrunnelsen for det som
fremstår som en felles linje fra alle fylkets domstoler. I andre deler av landet praktiseres
dette helt annerledes, og det er vanskelig å se at det skulle være særegne forhold i
Nordland som gjør det nødvendig med en mer restriktiv linje her.
2. Avsagte dommer
Det virker tilfeldig i hvilken grad tingrettene i fylket publiserer avsagte dommer på
pressetjenesten på domstol.no. En tilfeldig sjekk vi gjorde torsdag 23. november viser
blant annet at:
• Brønnøy tingrett har lagt ut tre rettsavgjørelser siste tre måneder
• Ofoten tingrett – ingen avgjørelser siste tre måneder
• Salten – ingen etter 15. november
• Vesterålen tingrett – ingen avgjørelser siste tre måneder
Flere av de øvrige tingrettene virker langt mer oppdatert, men en tilfeldig og til dels
mangelfull publiseringspraksis gjør, etter vårt syn, pressetjenesten på domstol.no til et
langt mindre effektivt arbeidsverktøy for journalister enn hva det var ment som.
3. Oversendelse av dommer og tiltaler per epost
Den ovennevnte publiseringspraksisen blir ekstra problematisk når enkelte tingretter
heller ikke vil oversende dommer per epost til redaksjonene. Vi har eksempler på at
dette har blitt nektet, angivelig fordi dette er en usikker kommunikasjonsform og fordi
vedkommende redaksjon ikke har «kryptert» epost. Dette må sies å være en helt
urimelig grad av sikkerhetsforanstaltninger hva gjelder oversendelse av rettslige
dokumenter som i all hovedsak er offentlige, og som det etter alle solemerker vil være
svært begrenset interesse for å skaffe seg ulovlig tilgang til. Vi kjenner heller ikke her til
at det andre steder i landet praktiseres på denne måten. Oversendelse av dommer per
epost til redaksjonene er helt normalt.
Vi minner for øvrig om de klare anbefalinger som gis i håndboken «Dommerne og mediene»,
utgitt av Den norske Dommerforening, og hvor det under punkt 2.4, siste avsnitt heter:
«Utvalget anbefaler som nevnt at alle domstoler deltar i ordningen med elektroniske
pressetjenester på nett på domstol.no. Gjennom denne ordningen kan pressen også
enkelt for tilgang blant annet til tiltalebeslutninger.»

Oppfordringen gjentas under punkt 7.6.6:
«Utvalget anbefaler som nevnt at alle domstoler blir med på ordningen med
pressetjenester på Internett på domstol.no. Dette er en felles ordning for å publisere
rettsavgjørelser og tiltaler på domstolenes lukkede pressesider. Gjennom denne
ordningen kan pressen enkelt få tilgang til berammingslistene, avgjørelser og
tiltalebeslutninger.»
På dette grunnlaget ber vi tingrettene i Nordland og påtalemyndigheten om å endre praksis, slik
at det sørges for oppdatert publisering av tiltalebeslutninger og dommer på pressesidene på
domstol.no, samt at dommer og tiltalebeslutninger kan oversendes per epost til redaksjonene.
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