
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-028 (arkivnr: 15/496) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

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

 
  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 21. mars 2015 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B som ved brev av 27. april 2015 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra forsvarerne, aktoratet og meddommerne i 
saken. Klagen er supplert ved brev av 8. mai 2015.  
 
Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen og har den 28. april avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken har sin bakgrunn i en straffesak som gikk for X tingrett i perioden 16. februar – 12. mars 
2015. Klager var tiltalt i straffesaken og innklaget dommer var rettens administrator. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren viste tidlig en uheldig tilnærming til saken ved at aktor fikk fritt spillerom til uendelige 
mengder anførsler og skittkasting som lå langt utenfor tiltalens punkter. Når forsvareren tok til 
motmæle mot aktors skittkasting ble forsvareren stoppet av dommeren. 
 
Ved et tilfelle hvor forsvareren eksaminerte et av vitnene, utbrøt dommeren at "nå er du på 
fisketur, voldsomt på fisketur". Når forsvareren tok til motmæle og sa at han kun konfronterte 
vitnet med hva han hadde sagt til politiet utbrøt dommeren at "nå gir du deg, hvis ikke nekter jeg 
deg å føre resten av vitnene dine". Dommeren sørget ved sin opptreden at forsvareren nærmest 
ble truet til stillhet. 
 
Dette opptrinnet må sees i sammenheng med at dommeren styrte saken ensidig, og ga aktor fritt 
spillerom, mens forsvareren svært ofte ble stoppet. 
 
Dommerens opptreden svekker tilliten til domstolene. 
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klageren har gitt uttrykk for en generell mistillit til X tingrett. Under hovedforhandlingen var 
dommeren derfor svært bevisst på de problemer denne mistilliten medførte. Saken ble 
gjennomført på en rolig måte.  
 
Det ble kun bedt om én protokollasjon under saken, og den gjaldt ikke noe som er berørt i klagen.  
 
Det er riktig at forsvareren ble avbrutt under en av vitneforklaringene fordi han gjentok sine 
spørsmål med forskjellig ordlyd og uten at han kom videre. Det er også riktig at ordet "fisketur" 
ble brukt. Denne ordbruken kan sikkert diskuteres. Advokaten ble gjort oppmerksom på at 
dersom vitnet tok for lang tid, ville det ikke ble tid til det neste vitnet han ønsket å føre. 
Advokaten fikk fortsette sin utspørring i ytterligere 35 minutter. Etterpå ble det siste vitnet ført. 
 
Domstolleder – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Domstollederen ville ikke brukt uttrykket "fisketur" til en forsvarer under eksaminasjon. Det er 
uansett ikke grunnlag for å rette kritikk mot tingrettsdommer B. 
 
Fagkyndig meddommer – statsautorisert revisor D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Saken foregikk på en rolig og ordentlig måte gjennom fire uker.  
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Vitnet som ble eksaminert ble etter hvert synlig irritert over måten advokaten stilte spørsmålene 
på, og påpekte at han var innkalt som vitne og ikke tiltalt i saken. Bakgrunnen for denne uttalelsen 
var at advokaten stilte de samme spørsmålene flere ganger, med ulik ordlyd. Det var i den 
anledning dommeren avbrøt advokaten og sa han var på fisketur. 
 
Det er en uforståelig påstand at dette skal ha medført at vitnet ikke kunne eksamineres på en 
tilfredsstillende måte og at advokaten ble truet til stillhet. 
 
Fagkyndig meddommer – registrert revisor E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Aktors innspill og anførsler ble oppfattet som relevante spørsmål i saken og til de tiltalepunktene 
som saken gjaldt. Det var langt fra noen skittkasting. 
 
Det var tidvis en noe amper tone mellom aktor og hovedforsvareren, som antas å ha 
sammenheng med ett av tiltalepunktene i saken. Motsetningsforholdet gikk fort over, og både 
aktor og forsvarer forholdt seg til saken på en ryddig og grei måte. 
 
Aktor og forsvarer ble likebehandlet fra dommerens side. 
 
Under eksaminasjonen av et av vitnene ble det en opphisset tone som følge av at vitnet mente 
han hadde svart på forsvarerens spørsmål. Når forsvareren ikke ga seg, grep dommeren inn. Om 
sitatene gjengitt i klagen er eksakte huskes ikke, men de var i den sjangeren. 
 
Straffesaken ble administrert av dommeren på en utmerket måte. Det var ingen 
forskjellsbehandling av aktor og forsvarer, og den fremsatte kritikken er grunnløs. 
 
Hovedforsvarer – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er ingen vesentlige feil i klagerens gjengivelse av forhandlingen. På den annen side ble 
forsvarerne til andre tidspunkter innrømmet tilstrekkelig tid for å fremme og kommentere 
bevisene i saken. Dommerens prosessledelse har ikke påvirket sakens opplysning. 
 
Medforsvarer – advokat G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hovedforhandlingen ble gjennomført på en slik måte at forsvaret fikk fremlagt alle relevante 
opplysninger i saken. Tiltalte fikk alltid anledning til å kommentere vitneførselen mv. Det var i all 
hovedsak en god tone i rettsmøtene. 
 
Aktoratet – politiadvokatene H og J – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det var ingen ubalanse i prosessledelsen fra dommerens side. 
 
Når det gjelder klagen på dommerens inngripen under en vitneforklaring vises det til at vitnet 
forklarte seg i 1 time og 50 minutter. Dommerens inngripen i eksaminasjonen fremsto som 
betimelig og i tråd med det formål straffeprosessloven § 136 skal beskytte. Hvilke ord som ble 
brukt huskes ikke. 
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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. 
 
Klager har anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk i forbindelse med 
hovedforhandling i straffesak der klager var tiltalt. Klager har anført at dommeren 
forskjellsbehandlet forsvaret og aktoratet, og at han ved sin opptreden nærmest truet forsvareren 
til stillhet. Ved et tilfelle utbrøt dommeren at forsvareren var på fisketur, og sa at han ikke fikk 
føre resten av vitnene dersom han ikke ga seg.  
 
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. 
 

Utvalget viser bl.a. til Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 199 hvor følgende er uttalt:  
 

”God dommerskikk har å gjøre med hvordan en dommer utfører sine oppgaver. God dommerskikk 
er knyttet til en rekke forhold. For det første vil dommerens opptreden i retten være gjenstand for 
vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, opptreden overfor parter, vitner og 
andre aktører være av betydning.”  

 
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.  
 
Innklagede har bekreftet at ordet "fisketur" ble brukt og at han gjorde forsvareren oppmerksom 
på det ikke ville bli tid til det neste vitnet dersom det aktuelle vitneavhøret tok for lang tid. Den 
ene fagkyndige meddommeren har også bekreftet at dommerens bemerkninger var "i den 
sjangeren".  
 
Utvalget legger etter dette til grunn at dommeren har kommet med slike  utsagn som beskrevet 
av klageren.  
 
Rettens leder har hovedansvaret for å skape god atmosfære i rettsmøtene, og for å opptre saklig 
og korrekt. Dette er nedfelt i Etiske prinsipper for dommere, jf. bl.a. Etiske prinsipper punkt 6 
(korrekt opptreden), som lyder slik:  
 

"En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som 
dommeren har med å gjøre i embetsutøvelsen. ……. 
 
Dommeren skal vise respekt for de oppgavene advokater og representanter for 
påtalemyndigheten har i rettspleien. En advokat skal ikke identifiseres med sin klient. " 

 
Prinsippet om saklig og korrekt opptreden gjelder også når dommeren foretar nødvendig 
inngripen dersom aktører og parter går ut over rammene for det som er relevant for saken.  
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Det må imidlertid foreligge uheldig dommeratferd ut over en viss terskel for at utvalget skal 
reagere med disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget har kommet til at dommerens opptreden ikke 
overstiger denne terskelen. Utvalget viser blant annet til at hovedforhandlingen i straffesaken 
varte i fire uker, og at forhandlingene i all hovedsak foregikk i en god tone, der forsvarerne og 
tiltalte fikk anledning til å fremlegge og kommentere de opplysningene som var relevante. 
Utvalget viser her til forsvarernes uttalelse i klagesaken, der dette er påpekt. Meddommerne og 
aktoratet har fremholdt det samme.  
 
Det er etter dette ikke grunnlag for å konkludere med at dommeren styrte saken ensidig og i 
klagerens disfavør. Av den grunn finner utvalget ikke grunnlag for å reagere på den konkrete 
ordbruken i saken. 
 
Tilsynsutvalget finner etter en samlet vurdering av saksforholdet og opplysningene i saken, at det  
ikke er grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


