
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: TU-nr. 15-058 (arkivnr:15/859) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på lagdommer B, lagdommer C og ekstraordinær 

lagdommer D ved X lagmannsrett 
  
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 den gjelder forhold som 

kan brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning.  
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor lagdommer B, lagdommer C eller 
ekstraordinær lagdommer D. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 8. april 2015, mottatt 23. juni 2015, har A inngitt klage på lagdommer B, lagdommer C 
og ekstraordinær lagdommer D ved X lagmannsrett. Klagen gjelder dommeradferd og 
innvendinger mot rettsavgjørelsen. Klagen er forelagt lagdommer B, lagdommer C og 
ekstraordinær lagdommer D, som ved brev av hhv 29. juli 2015, 19. august 2015 og 11. juli 2015 
har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra prosessfullmektigene i saken, 
advokat E og advokat F. Førstelagmann G er orientert om klagen.   
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til X lagmannsretts ankeforhandling i sak [...]. Klager i saken, A, var ankende 
part. Ankeforhandlingen ble gjennomført 24. mars 2015. Rettens medlemmer var de tre 
innklagede lagdommerne, med B som rettens leder. Saken gjaldt tvist om oppsigelse av 
rettigheter til båtplass og sjøbod på klagers eiendom. Dommen ble avsagt 26. mars 2015.  
 
Klager – A– har i hovedsak vist til følgende: 
 
Lagdommer B innledet saken med at dette var en vanskelig sak.  Etter advokat Es 
innledningsforedrag tok retten en pause. Etter pausen virket dommerne lite interesserte og 
ukonsentrerte. Lagdommer B virket trett og gispet ukontrollert. Han satt henslengt i stolen og var 
svært opptatt av å pille seg i nesen. Lagdommer C var ofte vendt mot vinduet og syntes å være 
opptatt av rettsalens utsikt og ekstraordinær lagdommer D virket ikke frisk.   
 
Alle de innklagede dommerne virket forutinntatte, og klager følte at de allerede etter første pause 
hadde tatt sitt standpunkt. Dette ble også kommentert av klagers prosessfullmektig. Hennes 
vitneforklaring ble avkortet, fordi hun følte tidspress og lite interesse fra dommerne.  
 
Det var satt av to dager til rettsforhandlingene, men retten ble satt kl. 09.00 og avsluttet kl. 14.00 
samme dag. Det ble gjennomført tre pauser. Klager ble gjort kjent med at domsavsigelsen ville ta 
ca. en måned, men dommen ble avsagt 26. mars 2015. Dette underbygger klagers tvil rundt 
dommernes vurdering av saken. Dommerne har bl.a. ikke tatt stilling til avtalen fra 1936, og det 
synes som om det bare er lagt vekt på de avtaler som passer best for motparten.  
 
Innklagede – lagdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Tilsynsutvalget kan uten videre legge til grunn at han pillet seg i nesen. Det er ikke gjort bevisst og 
han husker det ikke. Bakgrunnen for dette er at han etter en ulykke for mange år siden fikk bygget 
opp store deler av ansiktet, herunder nesen, med ben fra andre steder i kroppen. Dette medfører 
tidvis stor kløe blant annet i nesen og skorpedannelser. Han har videre utviklet psoriasis.   
 
Han finner det vanskelig å kommentere sin opptreden under ankeforhandlingen, idet han har 
avviklet flere saker siden og ikke kan huske den aktuelle forhandlingen. Ingenting skulle tilsi at han 
var trett og uopplagt under forhandlingen. Han har jevnlig i løpet av sine år som dommer møtt 
advokat E i retten og har aldri kjedet seg under hans innledningsforedrag, prosedyre og utspørring 
av parter og vitner. Videre er de relevante rettslige anførslene gjengitt og drøftet i dommen i 
nødvendig grad. Klagers anke til Høyesterett er avvist og utfallet i Høyesterett indikerer at 
lagmannsrettens dom ikke er så gal som klager hevder.   
 
Han kan ikke huske at klagers forklaring ble avkortet og lite fullstendig, men hovedansvaret for 
eksaminasjonen i sivile saker ligger hos prosessfullmektigen. Han mener at det ikke ble grepet inn 
under advokat Es eksaminasjon av klager.  
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Det var avsatt to dager til ankeforhandlingen idet det var planlagt befaring. Partene ble imidlertid 
enige om at befaring ikke var nødvendig. Det var ikke særlig tidspress under forhandlingene og 
dommerne klaget aldri over tidsbruken. 
 
Klager må ha misforstått når hun hevder at han innledet forhandlingen med at dette var en 
vanskelig sak. Han husker ikke hva han innledet med, og kan ha uttrykt at dette var en interessant 
sak.   
 
Innklagede – lagdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han var den av dommerne som satt nærmest vinduet. Han kan ved enkelte anledninger ha vendt 
blikket ut av rommet, men han var hele tiden fokus på forhandlingene idet saken reiste 
interessante problemstillinger. 
 
Det avvises videre at han skal ha sittet vendt mot vinduet. Det dreier seg kun om en vridning av 
hodet for et kortvarig skifte av øyefokus.  
 
Han bestrider for øvrig at dommerne tok et tidlig standpunkt i saken eller at han var forutinntatt.  
 
Detaljer fra forhandlingene er ikke lenger mulig å huske, men han har det klare inntrykk at klager 
ikke ble avskåret i sin forklaring. Ankeforhandlingen ble gjennomført på kortere tid enn 
opprinnelig planlagt, fordi partene var enige om å korte ned på bevisførselen.  
 
Innklagede – ekstraordinær lagdommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han bestrider at han var lite interessert og ukonsentrert. Saksforholdet inneholdt detaljer om 
faktum som krevde konsentrasjon.  
 
Han var ikke syk under saken. Prosessfullmektigen fikk stille de spørsmålene han hadde.     
 
Prosessfullmektig – advokat E– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen klager gir av dommernes opptreden i saken.  
 
Han kan ikke huske å ha gitt uttrykk for at dommerne var forutinntatte under en pause og avviser 
at dette var inntrykket.  
 
Han ble skuffet og overrasket over dommen, men velger å ikke inngi merknader til klagers 
anførsler om bevisvurderingen idet dette ligger utenfor Tilsynsutvalgets interesse.  
 
Prosessfullmektig – advokat F– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kjenner seg ikke igjen i situasjonsbeskrivelsen som er gitt i klagen.  
 
Innledningsvis ble det gitt en helt ordinær gjengivelse av hva som var sakens hovedpunkter. Han 
kan ikke huske at det fra administrator ble sagt noe om sakens vanskelighetsgrad.  
 
Det ble romsligere med tid idet befaring utgikk. Ingen av prosessfullmektigene ble avbrutt under 
innledningsforedragene. Dommerne ønsket bare korreksjon til slekts/og brukshistorikk som var 
gjengitt i tingrettens dom. Klager hadde under sin forklaring forberedt en del vedrørende slekts- 
og brukshistorikk, men det kom tilbakemelding fra dommerne om at dette var unødvendig å ta 
om igjen. Dette førte ikke til protester fra klager eller hennes prosessfullmektig. Det forekom ikke 
ytterligere avbrudd i partsforklaringene og alle fikk spurt klager om det de ønsket.  
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Forhandlingen ble gjennomført etter planen, men på grunn av frafalt befaring ble det noe 
ventetid på to vitner.  
 
Begge prosessfullmektigene ble gitt ønsket tid til sine prosedyrer.   
 
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.  
 
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.  
 
Klager har anført at dommerne virket forutinntatte, at de allerede etter første pause hadde tatt 
sitt standpunkt, og at dette har fått betydning for begrunnelsen og resultatet i dommen. 
 
Klagers innsigelser mot dommen er forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget 
derved ikke kan vurdere. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder klagers innvendinger mot 
selve rettsavgjørelsen. 
 
Klager har videre anført at dommerne har opptrådt i strid med god dommerskikk under 
rettsmøtet. 
 
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. Videre vil spørsmål om brudd på god dommerskikk kunne 
komme inn i forbindelse med vurdering av hvordan saksbehandlingen utføres, herunder om 
dommeren opptrer sendrektig, er dårlig forberedt til møter og mangler organisering av 
forberedelsen til rettsmøter osv. ”  

 
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.  
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Klager har anført at lagdommer B innledet forhandlingen med at dette var en vanskelig sak og at 
han etter første pause virket lite interessert, ukonsentrert, trett og gispet ukontrollert. Hun har 
videre anført at han satt videre henslengt i stolen og var opptatt med å pille seg i nesen. 
 
Det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig 
opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. Ingen av 
de andre aktørene har bekreftet klagers anførsler om lagdommer Bs opptreden i retten. Begge 
prosessfullmektigene har uttalt at de ikke kjenner seg igjen i klagers beskrivelser. Det foreligger 
heller ikke andre etterprøvbare omstendigheter som gir støtte for klagers påstander. Lagdommer 
B har ikke bestridt at han har pillet seg i nesen, og han har utdypet bakgrunnen for dette. Som det 
fremkommer av lovforarbeidene referert ovenfor, skal det foreligge kritikkverdige forhold over en 
viss terskel før Tilsynsutvalget reagerer med kritikk. 
 
Tilsynsutvalget kan etter dette ikke se at det er sannsynliggjort at lagdommer B har opptrådt 
klanderverdig under rettsmøtet. Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at lagdommer 
B har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Klager har videre anført at lagdommer C ofte var vendt mot vinduet og syntes å være opptatt av 
rettsalens utsikt. Videre at han var forutinntatt og tidlig hadde tatt standpunkt i saken.  
 
Lagdommer C har ikke bestridt at han kan ha dreid hodet mot vinduet i løpet av 
rettsforhandlingene, men har påpekt at han hele tiden var oppmerksom og fulgte med i retten.  
Han er uenig i at han var forutinntatt eller tok et tidlig standpunkt til klagen.  
 
Utvalget finner ikke støtte i de øvrige opplysningene som foreligger, herunder de andre aktørenes 
uttalelser, for at lagdommer C har opptrådt klanderverdig overfor klager i rettsmøtet.  
 
Tilsynsutvalget kan etter dette ikke se at det er sannsynliggjort at lagdommer C har opptrådt i 
strid med god dommerskikk.  
 
Klager har til slutt anført at ekstraordinær lagdommer D var lite interessert og ukonsentrert etter 
første pause, og at han ikke virket frisk.  
 
Ekstraordinær lagdommer D har påpekt at saken inneholdt detaljer om faktum som man måtte 
konsentrere seg om for å følge med på. Han var ikke syk under saken.   
 
Ingen av de andre aktørene har bekreftet klagers anførsler om ekstraordinær lagdommer Ds 
opptreden i retten. Begge prosessfullmektigene har uttalt at de ikke kjenner seg igjen i klagers 
beskrivelser av forhandlingene. Det foreligger heller ikke andre etterprøvbare omstendigheter 
som gir støtte for klagers påstander.  
 
Tilsynsutvalget kan etter dette ikke se at det er sannsynliggjort at lagdommer D har opptrådt i 
strid med god dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor lagdommer B, 
lagdommer C eller ekstraordinær lagdommer D.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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

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

lagdommer C eller ekstraordinær lagdommer D. 
 

 


