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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 92/13 (arkivnr:201300742-11) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A ved advokatfullmektig B på 

tingrettsdommer C ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Gerd Ingunn Opdal 
Bjørg Tørresdal 
 
Gerd Ingunn Opdal møtte som varamedlem for Svein J. 
Magnussen, som hadde forfall. 

  
Offentlighet: I medhold av offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 

13 første ledd nr. 1 er navnet til klagerens klient unntatt fra 
offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 

  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 

disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer C 
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Innledning: 
 
Ved brev av 11. desember 2013 har advokat A ved advokatfullmektig B inngitt klage på 
tingrettsdommer C ved X tingrett. Klagen gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt 
tingrettsdommer C som ved brev av 9. januar 2014 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre 
innhentet uttalelse fra politiadvokat D ved Y politidistrikt. Sorenskriver E ved X tingrett er 
orientert om klagen og har den 10. januar 2014 avgitt uttalelse.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til saksbehandlingen i forbindelse med en varetektsfengsling. Ved X 
tingretts kjennelse av 3. desember 2013 ble varetektsfengslingen av F forlenget i fire uker. 
Klager, advokat A, var oppnevnt som forsvarer for F. I fengslingsmøtet møtte 
advokatfullmektig B for advokat A. Tingrettsdommer C var dommer i saken og 
politiadvokat D møtte for påtalemyndigheten. Klager hevder at fengslingskjennelsen i 
virkeligheten er fattet neste dag, etter at fengslingsfristen var utløpt.  
 
Klager – advokat A ved advokatfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Den kjennelsen han mottok 4. desember 2013 er trolig ikke det samme dokumentet som 
ble sendt politiet 3. desember 2013. Kjennelsen som ble oversendt var uferdig, og den 
egentlige kjennelse ble skrevet i løpet av natten/ morgenen den 4. desember 2013, etter 
fengslingsfristens utløp. Innklagedes forklaring om at en side av kjennelsen falt ut ved 
oversendelse til politiet må være en usannhet. Å fremstille en uferdig kjennelse som en 
endelig kjennelse er svik og er særlig grovt når denne hjemler frihetsberøvelse. 
Antedatering av kjennelsen er utvilsomt dokumentfalsk. Saken er uhyre prinsipiell og 
illustrerer et uærlig samspill mellom domstolene og påtalemyndigheten. Dette er 
systemsvikt og manglende domstolskontroll. I beste fall har innklagede ikke klart å 
oversende en fullstendig kjennelse i tide og har senere endret aktors navn. Alternativt har 
hun handlet svikaktig og utøvd dokumentfalsk.  
 
Innklagede – tingrettsdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
De særdeles alvorlige beskyldningene om dokumentfalsk og svik er uriktige. Kjennelsen 
ble avsagt om kvelden 3. desember 2013 og sendt politiet som vedlegg i en e-post. Det er 
en annen dokumentutskrift som sendes politiet og forsvarer 4. desember 2013 enn den som 
sendes kvelden før. Kjennelsen er imidlertid ikke endret med unntak av aktors navn. 
Klagerens spekulasjoner om at kjennelsen er uferdig da den ble oversendt 
operasjonssentralen stemmer ikke. Innholdsmessig er kjennelsene like. Lagmannsretten 
opprettholdt rettens kjennelse. Aktors navn ble rettet opp da feil navn automatisk ble satt 
inn i kjennelsen av domstolens saksbehandlingssystem (LOVISA) gjennom en 
flettefunksjon. At det manglet en side ved oversendelse til politiet skyldes en feil som ikke 
ble oppdaget før dagen etter.   
 
Domstolleder – sorenskriver E – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Tingrettsdommer C er en samvittighetsfull og pliktoppfyllende medarbeider, og påstandene 
om uredelighet/ dokumentfalsk er utenkelig. Klagers angrep på kjennelsen ligger mer 
innenfor området for en anke enn en klage til Tilsynsutvalget.  
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Aktor – politiadvokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Kjennelsen ble opprettholdt av lagmannsretten som ikke fant at det forelå 
saksbehandlingsfeil eller andre forhold som skulle medføre at fengslingsvilkårene ikke var 
oppfylt. De mottatte dokumentene er å anse som en kjennelse. Anklagene står ikke i 
forhold til faktum eller sakens gang, og har ikke påvirket resultatet i tingrett og 
lagmannsrett. Påstanden i ankeskrivet om at dommeren opptrådte uredelig er uoverveid og 
lite skjønnsom.  Forsvarers påstand om uærlig samspill mellom domstol og tingrett faller 
på sin egen urimelighet.  
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Partene er orientert 
om retten til å forklare seg muntlig for utvalget, men ingen av dem har bedt om å få avgi 
forklaring, jf. domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å 
pålegge noen av partene å forklare seg for utvalget. 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at advokat A ved advokatfullmektig B er forsvarer i saken 
og at han derved har klagerett. 
 
Tilsynsutvalget for dommere kan treffe vedtak om disiplinærtiltak dersom en dommer 
forsettlig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i 
strid med god dommerskikk, jf. domstolloven § 236 første ledd. 
 
Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget, om det er påvist forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til domstolene og dommerne, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 174. 
Klager har anført at dommeren har opptrådt uærlig, at en fengslingskjennelse i realiteten er 
fattet etter utløpet av fengslingsfristen og antyder at det er begått dokumentfalsk. Dette er 
svært alvorlige anklager som ikke bør fremsettes av en advokat overfor en dommer, med 
mindre det foreligger svært klare holdepunkter for at påstandene er sanne. 
 
Utvalget finner det ikke er sannsynliggjort at dommeren har handlet slik det påstås i 
klagen. Ved vurderingen har utvalget lagt vekt på tingrettsdommer Cs egen detaljerte 
redegjørelse om hendelsesforløpet og de konkrete påstander som er fremsatt. Hennes 
redegjørelse fremstår som en tillitvekkende og sannsynlig forklaring. Tilsynsutvalget har 
også vurdert de forhold som er etterprøvbare, og kan ikke se at det er grunnlag for de 
fremsatte påstander. 
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at tingrettsdommer C har opptrådt i strid 
med god dommerskikk og det er ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.  
 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer C.  


