
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-037 (arkivnr: 15/883) 
  
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: 1. Klagen avvises i den utstrekning forholdene kan brukes som 

ankegrunn. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 16. april 2015 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd og saksbehandlingen. Klagen er forelagt B, som ved brev av 27. mai 2015 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra meddommer C, politiadvokat D, advokat E, 
advokat F og advokat G. I tillegg har vitnene H, J og K sendt inn uttalelse. Klagen er supplert med 
brev av 4. juni 2015. Sorenskriver L ved X tingrett er orientert om klagen.    
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til behandlingen av en straffesak ved X tingrett, der tiltalen gjaldt vold mot 
ektefelle og døtre etter straffeloven § 219. Hovedforhandlingen ble gjennomført 19.-22. januar 
2015 og administrert av tingrettsdommer B. Dom i saken ble avsagt 27. januar 2015. Tiltalte anket 
dommen, men døde før anken ble behandlet. Klager er tiltaltes bror og trådte etter 
straffeprosessloven § 308 inn i ankesaken. Han var også vitne i tingretten. Ved Y lagmannsretts 
beslutning av 15. april 2015 ble anken nektet fremmet. Denne beslutning ble anket til 
Høyesterett.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Tiltalte og flere vitner følte seg fullstendig overkjørt verbalt av innklagede. Hans opptreden under 
rettssaken var graverende, ubehøvlet og partisk. Tiltalte ble drapstruet like før rettssaken startet, 
men dette ble ignorert av dommeren. Han hadde åpenbart ikke tro på en SMS tiltalte hadde sendt 
til sin tidligere kone, der han truet med å ta sitt liv. Dommerens oppførsel i retten var med på å 
skyve tiltalte så langt ned i mørket at han trolig tok sitt liv.  
 
De fornærmedes forklaringer overbeviste innklagede om tiltaltes skyld før han hadde hørt den 
øvrige bevisførselen, og han var derfor ikke upartisk og nøytral. Innklagedes mange aggressive 
spørsmål til tiltalte gikk utelukkende ut på å finne støtte for fornærmedes påstander. Tiltalte ble 
gang på gang avbrutt og kom ikke til orde for å forsvare seg. Innklagede oppførte seg også 
ubehøvlet ovenfor de som vitnet for tiltalte, og de fikk ikke formidlet det de ønsket å si. Flere 
vitner følte innklagede "spikret dem til veggen" med en svært ubehøvlet opptreden fra 
dommerstolen. Tiltaltes tvillingsøster kom nedslått og ydmyket ut etter sitt vitnemål. Da en av 
tiltaltes vitner forklarte seg fikk en av de fornærmede høylytt lov til å si at vitnet løy tre ganger før 
innklagede reagerte.  
 
Ingen av forsvarers vitner ble spurt om de hadde noe mer å tilføye. De ble derimot avskåret fra å 
fortelle ting som de mente var relevante for saken. Ingen av vitnene ble møtt med tilbørlig 
respekt eller forståelse for at de kom for å opplyse saken. Innklagede fungerte som en svært 
aggressiv aktor nummer to. De andre aktørene i retten oppførte seg fint.  
 
Innklagede vurderte bevisene feil. Han la bl.a. for stor vekt på fornærmede og fagpersonells 
forklaringer. Ett mindreårig vitne ba om å få forklare seg uten at de fornærmede var tilstede i 
salen, men det fikk hun ikke.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Beskyldningene som fremsettes i klagen er uberettiget og til dels krenkende. Innklagede reagerer 
sterkt på påstanden om at hans oppførsel i retten kan ha medvirket til at tiltalte tok sitt liv. Han 
stiller seg uforstående til at tiltalte skal ha følt seg overkjørt. halshugd og tromlet over, at han 
hadde bestemt seg før alle forklaringer var avgitt, at vitner fra tiltaltes øvrige familie ble "spikret 
til veggen" og at han hadde bestemt seg for hva som skulle være sannhet i hans rettssal osv.  
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Tiltalte ga en omfattende forklaring for retten. Han hadde ikke vansker med å forklare seg og fikk 
klart fremført sitt syn på de forhold som tiltalebeslutningen gjaldt og sin oppfatning av sin 
tidligere ektefelle. Tiltalte ga under hovedforhandlingen ikke inntrykk av å være i psykisk 
ubalanse. Innklagede skjøt sikkert inn noen spørsmål i tilknytning til de øvrige aktørers 
eksaminasjon. Dette har han adgang til, og også plikt til, for å forsikre at saken blir tilstrekkelig 
belyst. Han mener han konsekvent opptrer høflig og korrekt overfor de involverte i de sakene han 
har til behandling.  
 
Tiltaltes forklaring om saksforholdene var i sterk motstrid til de fornærmedes forklaringer. Når 
situasjonen er slik har det normalt ikke noen hensikt å legge seg ut i noen dialog med tiltalte. Han 
kan ikke huske at det oppstod noen misstemning mellom han og tiltalte under 
hovedforhandlingen. Så vidt han kan huske, fikk bare ett av tiltaltes vitner spørsmål fra ham. Det 
er forståelig at vitnet oppfattet hans spørsmål som ubehagelige, men dette må tilskrives 
innholdet i spørsmålene, ikke formen. Han kan oppfattes som en aktiv dommer, som stiller 
spørsmål til aktor og vitner, men beskyldningene om uhøflig opptreden er overraskende.  
 
Han er i villrede om hva som menes med at han ignorerte drapstrusler som var fremsatt mot 
tiltalte. Det er korrekt at tiltalte i sin forklaring fortalte at en person hadde truet han. Innklagede 
forstår ikke hva han kunne ha gjort med dette under hovedforhandlingen, og det ble heller ikke 
krevd iverksatt tiltak.  
 
Meddommer – C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun mener tiltalte og alle vitnene fikk komme til orde og gi forklaringer med gode tidsmarginer. 
Dommeren stilte avklarende spørsmål og var tydelig på at en skulle holde seg til saksforholdene.  
Det slo henne aldri at innklagede var partisk eller manglet integritet gjennom prosessen.  
 
Aktor – politiadvokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han betviler ikke at tiltalte og enkelte vitner kan ha opplevd møtet med rettsapparatet som mer 
ubehagelig enn forventet. Det må legges til grunn at dette først og fremst har sin bakgrunn i at 
forventningene har vært lite realistiske, og for flere av vitnene bygget opp uten kjennskap til 
sakens alvor, tiltalebeslutningen eller mange av sakens opplysninger for øvrig. Aktor oppfattet 
ikke at innklagede nektet tiltalte eller vitner å forklare seg om relevante forhold. Innklagede stilte 
direkte og til tider kritiske spørsmål til tiltalte og enkelte av vitnene, bl.a. i forbindelse med at 
disse viste mangel på kjennskap til og forståelse for de fornærmedes beskrivelse av voldsutøvelse 
gjennom samliv og oppvekst.  Spørsmålene var imidlertid fullt ut saklige og relevante.  
 
Innklagedes opptreden under hovedforhandlingen var ikke utilbørlig eller partisk, og det sterk 
avstand fra antydninger om at innklagedes opptreden har vært en medvirkende årsak til tiltaltes 
død.  
 
Forsvarer – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Både tiltalte og hans familiemedlemmer ga uttrykk for at de følte at innklagede hadde liten 
interesse for deres forklaringer.  I ettertid og i lys av tilbakemeldinger fra klager, ser han at han 
burde ha grepet inn under rettsforhandlingene og bedt innklagede om å være noe mindre krass 
og avbrytende mot vitnene i saken. Innklagedes stil kan virke noe voldsom og til tider avvisende til 
tiltaltes og vitners forklaringer. Etter snart 30 år i retten og mange saker med innklagede, har han 
nok blitt vant med stilen hans. Han kjenner han også privat og vet at det ikke ligger noe vondt i 
dette, men han kan forstå at tiltalte og vitner til tider kan reagere. 
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Bistandsadvokat – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Bevisførselen i saken var omfattende, og innklagede hadde en aktiv prosessledelse. Det var intet i 
denne hun reagerte på opp mot innholdet i klagen i form av forskjellsbehandling av vitner mv. 
Uten å ha kunnskap om innholdet i tiltalebeslutningen eller bevismaterialet for øvrig, hadde 
tiltaltes familiemedlemmer klare oppfatninger om at tiltalen var uriktig. Alle fikk uttrykke dette i 
retten og en eller flere fikk spørsmål om hvilke forutsetninger de hadde for å inneha disse 
oppfatningene. Innklagedes motspørsmål var saklige og relevante i den konteksten de ble stilt.  
 
Bistandsadvokat – advokat G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Innklagede opptrådte i samsvar med god dommerskikk. Han var en tydelig og god administrator, 
noe som er nødvendig i denne type saker. Han var klar og direkte uten at dette gikk på bekostning 
av de etiske retningslinjene. Samtlige vitner fikk forklart seg og det ble gjennomført en bred 
bevisførsel. Hun reagerer på påstanden om at innklagede har del i skylden for tiltaltes død. 
Tiltaltes øvrige familie kjente ikke til hvordan de fornærmede hadde hatt det i mange år. De valgte 
derfor å tro på tiltalte, og uttalte i retten at de var sikker på at han ikke hadde gjort noe galt.    
 
Vitnet – H – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
På slutten av sitt vitnemål fikk hun spørsmål fra innklagede om hun ikke trodde på anklagene mot 
tiltalte. Etter at hun svarte nei på spørsmålet så innklagede ned, svarte med litt oppgitt stemme 
og lyttet ikke til alt hun forklarte. Innklagede spurte henne om hun hadde lest tiltalen, noe hun 
ikke hadde. Hun følte at dommeren ble oppgitt over at hun ikke forsto hva saken dreide seg om, 
eller alvoret i den. Hun gikk fra retten med en følelse av usikkerhet om det hun hadde forklart var 
relevant for innklagede. Hun hadde forventet at alle skulle få forklare seg og bli behandlet 
objektivt og likt uansett hvilken side en vitnet for.  
 
Vitnet – J – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Dette var en skremmende og sjokkerende opplevelse. Vitnet følte med en gang at innklagede så 
på henne med skepsis. Da hun forklarte seg avbrøt dommeren henne flere ganger og stilte kritiske 
spørsmål. Hun følte dette svært ubehagelig. Innklagede sa flere ganger "du som tiltaltes 
tvillingsøster/synes du det er rart som tross alt er tiltaltes tvillingsøster." Hun følte nesten at det 
var innklagede som var aktor. Hun hadde ikke forestilt seg at en dommer kunne være så spydig og 
ubehøvlet som innklagede var mot henne. Hun følte seg forhåndsdømt og ikke troverdig.  
 
Vitnet – K – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Inntrykket han sitter igjen med etter å ha vært vitne i innklagedes rettssal er ikke det beste. Under 
vitnets forklaring brøt en av de fornærmede gjentatte ganger inn og sa "han lyver!" uten at dette i 
særlig grad ble reagert på av innklagede. Han føler dette sterkt belastende. Dersom dette er 
måten en dommer lar fornærmede opptre på mot vitner i rettssalen finner han det svært 
betenkelig. Hans respekt for systemet er sterkt forringet. 
 
 
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. 
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Klager er bror til domfelte og var vitne i retten. Klager har således klagerett. 
 
Klager har anført at enkelte av forsvarets vitner ikke fikk forklare seg slik de ønsket, og at retten la 
for stor vekt på aktoratets vitner, særlig de fornærmede. Dette er et forhold som kan brukes som 
ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere. Klagen avvises hva gjelder disse forhold. 
 

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 
gjennomføringen av hovedforhandlingen. Det vises her til klager og vitnenes redegjørelser 
ovenfor. Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
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.”  

 
Utvalget viser også til NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
 

”Dette innebærer bl.a. at grov, ubehøvlet opptreden fra en dommers side i et rettsmøte vil kunne 
gjøres til gjenstand for disiplinær forfølgning. Det samme må gjelde (andre) utslag av slett 
møteledelse…” 
… Videre må 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.”) 

 
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.  
 
Det fremkommer av saken at domfeltes familie i stor grad har engasjert seg i saken, og at de 
opplevde hovedforhandlingen som kritikkverdig særlig hva gjelder innklagedes prosessledelse, 
utspørring av domfelte og forsvarets vitner. Tilsynsutvalget viser her til aktors redegjørelse som 
beskriver det spennings- og motsetningsforhold som forelå i saken.  
 
Tiltalepunktene gjaldt alvorlige forhold som hadde skjedd over flere år. De konkrete 
gjerningsbeskrivelsene i tiltalebeslutningen var av en karakter og skjedde under slike 
omstendigheter, at vitnene ikke kunne ha førstehånds kunnskap om disse. Slike vitneprov vil ofte 
bli noe perifere i forhold til hva retten ønsker å få belyst. I en slik situasjon kan dommerens 
prosessledelse oppfattes ubehagelig. Det kan være behov for å avbryte vitner, stille kritiske 
spørsmål og be vitnene om å konsentrere seg om de forhold retten anser som viktige osv. Selv om 
en dommer i slike situasjoner kan oppfattes som streng, innebærer det ikke nødvendigvis brudd 
med god dommerskikk.  
 
Prinsippet om saklig og korrekt opptreden gjelder imidlertid også når dommeren foretar 
nødvendig inngripen overfor aktører og parter som går ut over rammene for det som er relevant 
for saken.  
 
I denne saken har de profesjonelle aktørene som har blitt bedt om å uttale seg gitt uttrykk for at 
dommeren opptrådte ryddig og korrekt.  
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Domfeltes forsvarer har gitt uttrykk for at han, i etterpå klokskapens lys, burde ha brutt inn og 
anmodet dommeren om ikke å være så krass i sin utspørring. Det er fra forsvarers side ikke vist til 
konkrete forhold eller konkret ordbruk som gir Tilsynsutvalget grunnlag for å konkludere med at 
innklagede har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Det er også anført at dommeren har opptrådt spydig og ubehøvlet. Noe nærmere konkretisering 
av hvordan dette har kommet til uttrykk, er det ikke nærmere redegjort for.  
 
Tilsynsutvalget finner etter dette ikke grunnlag for å konkludere med at dommeren har overtrådt 
grensen for hva som er god dommerskikk. Det vises her til de ovenfor refererte uttalelsene fra 
forarbeidene.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning forholdene kan brukes som ankegrunn. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
 
 


