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Vedtak: Lagdommerne B, C og D gis kritikk for å ha opptrådt i strid med 

god dommerskikk. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 23. februar 2015 har advokat A inngitt klage på lagdommerne B, C og D ved X 
lagmannsrett. Klagen gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt de innklagede dommerne, som 
ved felles brev av den 18. mars 2015 ba om at utvalgets behandling av saken ble utsatt i påvente 
av at Høyesterett tok stilling i ankesaken. Etter at Høyesteretts avgjørelse i saken forelå har 
lagdommer B avgitt uttalelse datert 13. juli 2015. Lagdommerne C og D har gitt sin tilslutning til 
disse merknadene.  
 
Advokat A har gitt supplerende bemerkninger til klagen i brev av 5. mars og 16. august 2015.  
 
Førstelagmann E ved X lagmannsrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
X lagmannsrett avsa den 15. desember 2014 kjennelse i sak om oppnevning av offentlig forsvarer 
etter strpl. § 100 2. ledd. Advokat A var engasjert som forsvarer i saken. Lagmannsretten, ved de 
tre innklagede dommere, avslo advokat As begjæring om oppnevning på det offentliges 
bekostning. Avgjørelsen ble anket til Høyesterett, som opphevet lagmannsrettens kjennelse den 
1. juli 2015.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I lagmannsrettens kjennelse harseleres det over hans anførsler i saken, herunder om forskjellen 
mellom Det europeiske Rådet og Europarådet, og kjennelsen har følgende avslutning:  
 

Dersom forsvarer har vært klar over at disse tre EU-rettskildene ikke i nevneverdig grad berører 
saken, er det beklagelig at saken på denne måten gjøres vidløftig. Om han ikke vet bedre, er han 
derimot unnskyldt.  

 
Dommerne har opptrådt i strid med de etiske prinsipper for dommeradferd punkt 7 ved 
utforming av kjennelsens siste avsnitt, som verken fremstår nødvendig for den rettslige vurdering 
lagmannsretten har foretatt, eller som preget av respektfull adferd. 
 
Ankeutvalget henviste anken over lagmannsrettens kjennelse til behandling i avdeling ut i fra de 
presumptivt prinsipielle og uavklarte rettsspørsmål saken reiser. Samtlige Høyesterettsdommere 
mente at lagmannsretten hadde kommet til feil resultat, og fire av fem dommere mente dette 
fulgte av de internasjonale rettsregler og rettsutvikling etter EMK art. 6, som må tolkes i lys av 
rettskildemateriale fra EU og Det europeiske råd.  
 
De færreste rene prosessledende kjennelser fra lagmannsrettene ender på Lovdata, men denne 
kjennelsen har dommerne ansett så viktig at den er oversendt og lagt ut. Kjennelsen har gått sin 
"seiersgang" i det juridiske miljøet i det begrunnelsen har vakt ikke ubetydelig oppsikt.  
 
En hver kjennelse som avsies av dommere må påregnes offentlig gjengitt. Det stiller krav til 
dommeres formuleringsevne, ærbødighet og utviste respekt.  
 
 
Innklagede – lagdommere B, C og D – har i hovedsak vist til følgende før Høyesteretts avgjørelse 
forelå: 
 
De påklagede utsagn kan ikke vurderes uavhengig av hva Høyesterett kommer frem til i 
ankesaken. Anken vil bli behandlet sammen med Y lagmannsretts kjennelse av 16. februar, som 
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reiser tilsvarende spørsmål. Dersom det etter Høyesteretts behandling skulle vise seg at 
lagmannsrettens vurdering er uriktig, vil vårt utsagn om vidløftiggjøring stå seg dårlig. Også siste 
setning vil bli lite heldig. Om det skulle vise seg at lagmannsrettens relevansvurdering var 
noenlunde riktig, er situasjonen en annen.  
 
Innklagede – lagdommer B – har i hovedsak vist til følgende etter at Høyesterett avsa sin 
kjennelse: 
 
Det fremgår av det omstridte avsnittet at lagdommerne mente at advokat A vidløftiggjorde saken. 
Det er utenfor utvalgets mandat å ta stilling til om dommernes vurdering av om en 
prosessfullmektig har vidløftiggjort en sak er holdbar.  
 
Da rettskildene som advokat A påberopte var ukjente, måtte de søkes opp for å se om de ga det 
svar advokat A påsto. Den første oppdagelsen var at det som ble omtalt som en resolusjon fra 
Europarådet ikke var derfra, men fra Rådet for Den europeiske union. Det kunne ikke utelukkes at 
advokat A hadde brukt feil navn med vilje, for å gi resolusjonen en vekt den ikke hadde. Det kunne 
heller ikke utelukkes at han selv var blitt villedet – og dette ble derfor oppklart over noen linjer i 
kjennelsen. Dette var ikke harselas, men et forsøk på bistand.  
 
En nærmere lesning av EU-direktiv 2013/48/EU fra 22. oktober 2013 viste at direktivet ikke 
omhandlet rettshjelp, kun retten til å ha forsvarer, tilsvarende straffeprosessloven § 94. I 
kjennelsen ble direktivet sitert på dansk, med det håp at en eventuell feillesning av direktivet fra 
advokat As side kunne oppklares om han tok for seg den danske språkversjonen.  
 
Den tredje rettskilden omhandlet temaet i saken, som er når mistenkte og siktede bør ha krav på 
rettshjelp til forsvarer. Dette er imidlertid et ikke vedtatt forslag fra EU-kommisjonen. 
 
Det var dommernes vurdering at advokat A hadde vidløftiggjort saken. Det står fortsatt fast, selv 
om saken gjennom Høyesteretts avgjørelse 1. juli 2015, synes å ha flyttet gamle merkesteiner 
vedrørende når en mistenkt/ siktet har krav på forsvarer på det offentliges regning. Dette skjedde 
imidlertid ikke på bakgrunn av de tre EU-rettskildene, men på bakgrunn av praksis fra EMD. 
 
I lagmannsrettens kjennelse mangler det en entydig konklusjon. Først sies det at det er beklagelig 
at forsvarer har vidløftiggjort saken, basert på at forsvarere i alminnelighet – og særskilt den 
aktuelle forsvareren – normalt vet hva de gjør. Vår beklagelse over vidløftiggjøringen er altså 
knyttet til en antakelse om at advokat A hadde gjort dette forsettlig. Det vil si at han hadde 
kunnskap om EU-direktiv 2013/48/EU ikke omhandlet spørsmålet om hvem som skulle betale 
forsvareren, at resolusjonen 30. november 2009 ikke var forfattet av Europarådet, men av Rådet 
for Den europeiske union, og at Commission Recommendation C(2013) 8179/2 ikke var en 
"lovkommentar", men et foreløpig ikke vedtatt forslag, og at han likevel forsøkte å få gjennomslag 
for sin klients interesse ved å vise til dette.  
 
Den neste setningen i lagmannsrettens kjennelse sier at en uforsettlig forsvarer allikevel ikke 
klandres for vidløftiggjøring. Det åpnes altså opp for at dersom forsvareren trodde at de 
påberopte rettskildene er relevante, så oppfyller han ikke de subjektive krav til forsettlig 
vidløftiggjøring, og blir følgelig å unnskylde. Setningen er likevel ikke så uskyldig. Ved å benytte 
ordlyden "om han ikke vet bedre" antydes et culpaansvar, og at den mulighet for unnskyldning 
som antydes, ikke strekker seg til uaktsom vidløftiggjøring. Denne tvetydigheten burde vi unngått. 
Ikke fordi den viser manglende respekt for advokat A – også uaktsom vidløftiggjøring er 
klanderverdig, men fordi ting bør sies direkte. Det burde stått: 
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Om forsvarer ikke er klar over de påberopte rettskildenes manglende relevans, kritiseres han heller 
ikke for forsettlig vidløftiggjøring. Han kritiseres imidlertid uansett for uaktsom vidløftiggjøring fordi 
han både kunne vite, og burde vite, at rettskildene er uten nevneverdig interesse. 

 
Det ligger ikke noen manglende respekt for forsvarer i dette. At han misliker at det påpekes at han 
har vidløftiggjort en sak – forsettlig eller uaktsomt – gir ham ikke saklig grunn for å påstå at retten 
mangler respekt. Saken viser at retten tok hans anførsler på alvor og derfor tok en grundig 
vurdering av det anførte grunnlaget. Det viser respekt for ham og den rollen han har i rettspleien. 
 
Lagdommerne C og D har sluttet seg til lagdommer Bs merknader. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
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. 
 
Klageren har anført at de innklagede dommerne har opptrådt i strid med god dommerskikk i ved 
at de ikke har utvist den nødvendige respekt for rettens aktører i utformingen av kjennelsen. Det 
er spesielt kjennelsens siste avsnitt klageren reagerer på, i det det fremheves at avsnittet 
inneholder spydige og unødvendige kommentarer. Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. Når det gjelder skriftlighet, vil "bruk av 
unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til disiplinærtiltak, når de 
ord/uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller infamerende", jf. NOU 1999:19 
side 326 første spalte. 
 
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.  
 
Etiske prinsipper for dommeradferd, vedtatt 1. oktober 2010, ligger til grunn for Tilsynsutvalgets 
vurderinger. En upassende og krenkende skriftlig språkbruk i en dom er i strid med kravet til 
korrekt opptreden nedfelt i prinsippenes punkt 6 – om at en dommer skal holde en saklig tone og 
opptre verdig og korrekt. I prinsippenes punkt 7 er det utformet en særlig etisk standard for 
utforming av rettslige avgjørelser. Det heter her at "[v]ed utforming av rettens avgjørelser må 
dommeren vise tilbørlig respekt overfor alle involverte så langt det er forenlig med kravet til en 
dekkende begrunnelse." 
 
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.  
Hvorvidt utsagn eller karakteristikker er krenkende, vurderes i forhold til det saklige behov for 
begrunnelse og omstendighetene som foranlediget ytringen. Ikke enhver uheldig eller unødvendig 
ytring i retten eller i en dom fører til kritikk. Det må overgå en viss terskel. 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at det utelukkende er den avsluttende kommentar fra dommernes 
side som det klages på. Denne lyder slik: 
 

"Dersom forsvarer har vært klar over at disse tre EU-rettskildene ikke i nevneverdig grad berører 
saken, er det beklagelig at saken på denne måten gjøres vidløftig. Om han ikke vet bedre, er han 
derimot unnskyldt." 
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Tilsynsutvalget er enig med advokat A i at den avsluttende bemerkningen fra dommerne fremstår 
som harselerende. Bemerkningen var heller ikke nødvendig for å gi en dekkende begrunnelse av 
avgjørelsen. Tilsynsutvalget mener at denne måten å formulere seg på er i strid med den etiske 
standarden for utforming av rettslige avgjørelser, jf. Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 7. 
Handlingen strider også mot kravene til korrekt og profesjonell opptreden, jf. Etiske prinsipper for 
dommeratferd pkt. 6. 
 
Tilsynsutvalget finner at dommernes kommentar er i strid med god dommerskikk, jf. 
domstolloven § 236 første ledd. 
 
Tilsynsutvalget finner grunn til å bemerke at avgjørelsen ikke har vært avhengig av det resultat 
saken fikk ved behandlingen i Høyesterett. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Lagdommerne B, C og D gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 


