
 
 
 

 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved 

X lagmannsrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

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

første ledd nr. 1 er klagerens navn unntatt fra offentlighet. For 
øvrig er vedtaket offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
 

  
Vedtak: 1. Klagen avvises hva gjelder lagdommer Bs opptreden under 

ankeforhandlingen. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor lagdommer B eller ekstraordinær 
lagdommer C.  
 

 

 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

Telefaks 
73 56 70 01 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 
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Innledning: 
 
A har ved brev 9. september 2014 inngitt klage på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C 
ved X lagmannsrett. Ved brev 15. oktober 2014 har Tilsynsutvalgets sekretariat varslet A om at 
klagen vurderes avvist. A har avgitt supplerende bemerkninger til klagen 19. oktober 2014, 21. 
desember 2014, 29. januar 2015 og 18. februar 2015.  
 
Klagen er forelagt lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C, som har avgitt uttalelse ved brev 
henholdsvis 19. og 12. desember 2014. B har gitt en supplerende uttalelse 15. februar 2015. 
Utvalget har videre bedt om uttalelse fra meddommerne, aktor, forsvarer og to sakkyndige vitner 
som var til stede under ankeforhandlingen som deler av klagen retter seg i mot. Uttalelse er 
mottatt fra tre av meddommerne, aktor og begge de sakkyndige vitnene. Domstolleder ved X 
lagmannsrett, førstelagmann G, er orientert om klagen. Hun har i brev 9. januar 2015 uttalt at hun 
ikke har noen merknader til saken.  
 
Saksframstilling: 
 
Klagen har sin bakgrunn i en straffesak mot A behandlet ved X lagmannsrett. Lagdommer B 
administrerte ankeforhandlingen, og ekstraordinær lagdommer C var en av de øvrige 
fagdommerne. Ankeforhandlingen ble holdt 18.- 20. november og reassumert 2. desember 2013. 
Fellende dom i saken ble avsagt 6. desember 2013. A anket til Høyesterett, som nektet anken 
fremmet.   
 
Klageren – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Lagdommer Bs administrering av ankeforhandlingen var i strid med god dommerskikk. B nektet å 
ta forsvarerens begjæring om protokollasjon til følge, og det sakkyndige vitnet engasjert av 
forsvareren ble nektet å stille spørsmål til de andre vitnene. Han som tiltalt ble heller ikke hørt.  
 
Etter ankeforhandlingen har lagdommer B trenert behandlingen av kravet om å få dekket det 
sakkyndige vitnet sine utgifter, tross gjentatte purringer fra forsvareren og det sakkyndige vitnet 
selv.  
 
Ekstraordinær lagdommer C sovnet under sluttprosedyrene 20. november 2013. Han ble gjort 
kjent med at dommeren sovnet samme dag som klagen ble framsatt. Opplysningen fikk han av en 
av tilhørerne under ankeforhandlingen,.    
 
Innklagede – lagdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Da klagen er framsatt lenge etter at saken ble avviklet, er det vanskelig å huske detaljer fra 
ankeforhandlingen. Klagegrunnene synes dessuten å kunne vært brukt som grunnlag for 
rettsmiddel.  
 
Han stiller seg uforstående til påstandene om at han skal ha nektet protokollasjon under 
ankeforhandlingen, at tiltalte ikke ble hørt og at han skal ha nektet det sakkyndige vitnet å stille 
spørsmål til de andre vitnene.  
 
Når det gjelder kravet om dekning av utgifter til det sakkyndige vitnet, tok det lang tid før kravet 
ble fremmet på riktig grunnlag, nemlig som et krav om godtgjøring etter vitnegodtgjørelsesloven § 
10 andre ledd. Kravet fra det sakkyndige vitnet og senere forsvareren ble fremmet som et krav 
basert på at vitnet skulle regnes som sakkyndig oppnevnt av retten. Vedlegg etterlyst av retten 
ble sendt per e-post til en saksbehandler i lagmannsretten. Ved en inkurie fikk han som dommer 
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vedlegget først i begynnelsen av september 2014. Vedtak om godtgjøring til det sakkyndige vitnet 
ble derfor truffet først 29. september 2014.  
 
Han registrerte ikke at ekstraordinær lagdommer C sovnet under ankeforhandlingen.  
 
Innklagede – ekstraordinær lagdommer C – har i hovedsak vist til følgende:  
 
Han kan ikke huske å ha sovnet under ankeforhandlingen.  
 
Han kjenner seg ikke igjen i As beskrivelse av prosessledelsen til lagdommer B. B administrerte 
ankeforhandlingen korrekt og balansert, med passelig ro, myndighet og tålmodighet.  
 
Sakkyndig vitne – D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han oppfatter dommerens håndtering av hans faktura som bevisst maktmisbruk og trakassering. 
 
Tiltalte fikk ikke gitt en fullstendig forklaring. 
 
Han opplevde at dommeren forsøkte å kneble ham som sakkyndig vitne, ved at han ikke fikk stille 
faglige spørsmål til andre vitner. Han opplevde retten som sterkt styrt av dommer B, og at denne 
styringen sterkt favoriserte aktoratet.  
 
Det ble i sakens innledende fase gjort et forsøk på protokollering av advokat E. Dette ble avslått av 
dommer B. 
 

*** 
 
I tillegg til de overnevnte har aktor, knst. lagdommer F, politiets sakkyndige vitne og 
meddommerne avgitt uttalelse. Ingen av disse aktørene har registrert at ekstraordinær 
lagdommer C skal ha sovnet under ankeforhandlingen. De har heller ikke bekreftet eller gitt støtte 
til As framstilling av lagdommer Bs opptreden under ankeforhandlingen.  
 
 
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 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.  
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med forholdet, jf. 
domstolloven § 237 fjerde ledd.  
 
Klagen over dommer Bs opptreden under ankeforhandlingen er inngitt mer enn ni måneder etter 
at forholdet fant sted. Klagefristen er derfor utløpt for alle forhold som gjelder dommer Bs 
opptreden under ankeforhandlingen 
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Tilsynsutvalget har adgang til å ta en klage til behandling selv om klagefristen er oversittet, 
dersom det ikke er gått mer enn ett år siden forholdet fant sted, jf. domstolloven § 237 fjerde 
ledd. Utvalget har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å 
realitetsbehandle den del av klagen som gjelder dommer Bs opptreden under ankeforhandlingen. 
Utvalget har ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på at A ikke hadde rimelig grunn til å 
oversitte fristen. A har vist til at han ikke kjente til adgangen til å klage til Tilsynsutvalget. 
Manglende kjennskap til klagefristen gir etter Tilsynsutvalgets praksis ikke grunnlag for å 
realitetsbehandle klager som er framsatt for sent. Ved vurderingen har utvalget videre lagt vekt 
på at opplysningene i saken, herunder uttalelse fra aktørene som var til stede under 
ankeforhandlingen, ikke er av en slik art at utvalget finner grunn til å vurdere de forhold som 
framkommer i klagen. Klagen hva gjelder dommerens opptreden under ankeforhandlingen 
avvises derfor. For øvrig vil Tilsynsutvalget bemerke at flere av de påklagede forholdene uansett 
ligger utenfor det Tilsynsutvalget har myndighet til å vurdere, da de gjelder forhold som kan 
brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd.  
 
Når det gjelder den del av klagen som gjelder ekstraordinær lagdommer C, har A opplyst at han 
først ble kjent med at dommer C skal ha sovnet under ankeforhandlingen den dagen klagen ble 
framsatt. Spørsmålet er da om klager burde vært kjent med dette forhold tidligere. Utvalget 
legger til grunn at påstanden om at dommer C sovnet under prosedyren ikke var kjent for klager 
før klagen ble inngitt, og således ligger innenfor klagefristen. Dette punkt av klagen tas således til 
behandling. 
 
Det er ingen av de øvrige aktører i saken som har registrert at dommer C skal ha sovnet under 
prosedyren. Utvalget kan da ikke anse det som bevisført at dette har skjedd. Utvalget finner da 
heller ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor dommer C. 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at den del av klagen som gjelder sen saksbehandling av krav om 
dekning av utgifter til det sakkyndige vitnet er framsatt innenfor klagefristen og at A har klagerett. 
Denne del av klagen gjelder bare dommer B. For dette forholdet legger utvalget til grunn de 
faktiske opplysningene som framgår av rettens brev til forsvareren av 29. september 2014. Det 
framgår der at kravet først ble fremmet av det sakkyndige vitnet selv, og at retten i brev 6. mars 
2014 returnerte kravet under henvisning til at kravet måtte fremmes sammen med forsvarers 
salæroppgave. Dette ble begrunnet med at vedkommende ikke var oppnevnt som sakkyndig av 
retten, men engasjert som sakkyndig vitne av en av partene. I salæroppgaven som forsvareren 
senere innga, ble det ikke fremmet noe krav knyttet til det sakkyndige vitnet.  
 
Som svar på forsvarerens brev av 8. mai 2014, orienterte lagdommer B i brev 12. mai 2014 om at 
kravet om å få dekket utgifter til det sakkyndige vitnet måtte fremmes av forsvareren og at kravet 
måtte hjemles i vitnegodtgjørelsesloven § 10 andre ledd. Forsvareren framsatte et slikt krav i brev 
til retten 23. mai 2014. Brevet ble sendt per e-post til en saksbehandler i lagmannsretten. Som 
nevnt i lagdommer Bs uttalelse til Tilsynsutvalget ble brevet ved en inkurie ikke videreformidlet til 
lagdommer B, som mottok brevet først i september 2014.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at lagdommer B kan lastes for at det tok lang tid før det ble tatt stilling 
til kravet om dekning av utgifter til det sakkyndige vitnet. Forsvareren fikk i løpet av få dager etter 
at han kontaktet lagmannsretten skriftlig veiledning fra lagdommer B om hvordan han skulle gå 
fram for å fremme kravet om å få dekket utgiftene til det sakkyndige vitnet. Tilsynsutvalget finner 
det uheldig at forsvarerens brev av 23. mai 2014 sendt saksbehandler per e-post ikke med en 
gang ble oversendt lagdommer B. At dette ikke skjedde er imidlertid ikke noe lagdommer B kan 
lastes for. Fra han fikk kjennskap til kravbrevet til vedtak ble fattet 29. september 2014 gikk det i 
underkant av fire uker. Tilsynsutvalget kan ikke se at denne tidsbruken er kritikkverdig.   
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor lagdommer B.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig  
 

vedtak:  
 

 
1. Klagen avvises hva gjelder lagdommer Bs opptreden under ankeforhandlingen. 

 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagdommer B 

eller ekstraordinær lagdommer C.  
 

 


