
 
 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-097 (arkivnr: 14/926) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Randi Olsnes (vara) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Ragnhild Olsnes møtte som varamedlem for Unni Sandbukt, 
som hadde forfall. 
 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 

 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som 

kan brukes som grunnlag for anke. 
 

2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
A har ved brev av 28. september 2014 har inngitt klage på sorenskriver B ved X tingrett. 
Klagen ble sendt direkte til tingretten, som oversendte klagen til Tilsynsutvalget for 
dommere den 17. oktober 2014. Klagen gjelder dommeradferd i hovedforhandling i sak 
14-[…]. Klagen er forelagt sorenskriver B som ved brev av 24. november 2014 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra aktor og meddommerne i saken.  
 
Det fremgår av rettsboken at det ble besluttet å foreta lydopptak av hele forhandlingen. 
Utvalget har bedt retten oversende lydopptaket. Sorenskriver B opplyser i brev av 19. 
desember 2014 at det ikke er mulighet for å foreta lydopptak i X tingrett, og at han glemte 
å fjerne setningen om lydopptak fra malen. Utvalget legger dette til grunn. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til gjennomføringen av hovedforhandling i en sak om promillekjøring i 
X tingrett 18. september 2014. Klagen synes også å gjelde den etterfølgende dom. 
Sorenskriver B var rettens leder, og klager A var tiltalt.   
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saken startet med at dommeren smilte bredt og meddelte at dette ikke ville ta lang tid. 
Hun mener hun hadde rett til advokat og informerte dommeren om innholdet i EMK art. 6. 
Da avbrøt dommeren henne og tiltalte henne som om hun var et barn, med beskjed om at 
det kunne hun se bort fra. Da hun så informerte dommeren om forrangsbestemmelsen, lo 
han og sa at hun måtte slutte å tulle og at de måtte komme i gang. Også da hun påberopte 
seg nødrett, sa dommeren at hun måtte "kutte ut dette tullet." Dommeren harselerte, 
trakasserte, avfeide og degraderte klageren slik at hun ikke fikk en rettferdig rettssak. 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I saker uten forsvarer til stede, er det vanlig at han informerer mer grundig om saksgangen 
og blant annet opplyser om hvor lang tid saken cirka vil ta. Klager argumenterte for at hun 
hadde rett på offentlig oppnevnt forsvarer. Han gjentok to-tre ganger at hun ikke hadde det.  
På et tidspunkt sa han at de gikk videre med behandlingen av saken. Det er ikke korrekt at 
han ble sint eller lo. Han bestrider at han har uttalt seg eller opptrådt slik klager beskriver.  
 
Aktor – politiadvokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klager påberopte seg rett til forsvarer umiddelbart etter at rettsmøtet startet, og fortsatte å 
påberope seg dette til tross for at dommeren gjentatte ganger forsøkte å forklare henne at 
hun ikke hadde rett på forsvarer. Klager ble i den anledning irettesatt én gang, uten at hun 
husker hva som ble sagt, men det ble ikke oppfattet som kritikkverdig opptreden. 
Det var ingenting å utsette på dommerens opptreden eller ledelse av denne saken. 
 
Meddommer – D  – har uttalt at hun ikke kan se at dommeren opptrådte i strid med god 
dommerskikk under behandlingen av saken. 
  
Meddommer – E – har uttalt at han ikke husker i detaljer hva som skjedde. 
Kanskje dommeren irettesatte klageren én gang. Ut over det var det ikke noe kritikkverdig.  
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Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for behandling. 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. 
 
En viktig begrensning i utvalgets myndighet følger av bestemmelsen i domstolloven § 236 
fjerde ledd, hvor det er bestemt at utvalget ikke kan vurdere forhold som kan brukes som 
grunnlag for anke eller gjenåpning. Dette gjelder for eksempel innsigelser mot dommerens 
beslutninger i forbindelse med saksbehandlingen, prosessledelsen eller innvendinger mot 
selve rettsavgjørelsen. Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke.  
 
Klageren har anført at dommeren ikke har lagt tilstrekkelig vekt på hennes forklaring til 
politiet og i retten. Vesentlige deler av klagen gjelder kommentarer til bevisvurderingen. 
Klageren har også anført at straffutmålingen er uriktig, hun ikke fikk strafferabatt, det er 
ikke tatt hensyn til formildende omstendigheter, straffesaken har tatt for lang tid, og 
klageren mener saksgangen og straffen er i strid med EMK art. 6. 
 
Alt dette gjelder forhold som kan brukes som ankegrunn og som Tilsynsutvalget derfor 
ikke kan vurdere. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder slike forhold.  
 
Klager har videre anført at dommerens adferd under hovedforhandlingen var kritikkverdig, 
ved at han var sint, lo og avbrøt henne, og snakket til henne på en nedverdigende måte. 
Dette er forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere. 
 
Det må være påvist konkrete forhold, i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig 
opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak.  
Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er sannsynliggjort.  
 
Klagerens beskrivelser er ikke egnet til å fastslå at dommeren opptrådte eller uttalte seg på 
en måte som foranlediger kritikk. Det er heller ikke bekreftet av aktor og meddommerne at 
det foregikk noe kritikkverdig under rettssaken.  
 
Dommeren styrer saken. Under styringsretten hører hva som er nødvendig tidsbruk, hva 
som er aktuelle tema av betydning for saken, og hva det er nødvendig å høre om i retten. 
Dommeren har lov til å opptre om nødvendig bestemt for å stanse hva han mener er 
ubegrunnede krav og argumentasjon i den forbindelse. Det er ikke konkret underbygget at 
dommeren håndterte situasjonen som beskrevet av klageren. Påstandene bærer preg av 
klagerens subjektive oppfatning etter å ha fått en avgjørelse hun er misfornøyd med.  
 
Tilsynsutvalget har etter dette ikke grunnlag for å konkludere med at sorenskriver B har 
opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
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vedtak: 

 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan brukes som grunnlag for 

anke. 
 
2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 


