
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-060 (arkivnr:15/879) og 15-067 (arkivnr:15/942) 
  
Saken gjelder: Klager fra A, B og C på lagdommer D ved X lagmannsrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Ragnhild Olsnes (vara for leder) 

Bjørn Eirik Hansen (vara) 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Ragnhild Olsnes møtte som varamedlem for Unni Sandbukt, som 
hadde forfall. Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for Randi 
Grøndalen, som hadde forfall. 
 

  
Offentlighet: I medhold av offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven 

§ 13 første ledd nr. 1, er private parters navn unntatt fra offentlighet. 
For øvrig er vedtaket offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
 

  
Vedtak: Klagen avvises. 
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Innledning: 
 
Ved brev av hhv 24. juni 2015 og 9. juni 2015 har A og B inngitt klage på lagdommer D ved X 
lagmannsrett. I brev av 25. juli 2015 har C inngitt klage på lagdommer D.  
 
Klagene gjelder dommeradferd. Klagene er forelagt lagdommer D, som ved brev av 18. september 
2015 og 7. oktober 2015 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
fagdommerne lagdommer E og ekstraordinær lagdommer F. Meddommerne G, H, J og K. Advokat 
L, statsadvokat M og bistandsadvokat N. Klagen fra B er supplert ved brev av 10. juli 2015 og 2. 
november 2015. Klagen fra C er supplert med brev av 3. november 2015. Førstelagmann O ved X 
lagmannsrett har 21. september 2015 avgitt uttalelse.  
 
Klagene er forent til felles behandling.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagene knytter seg til gjennomføring av ankeforhandling i tiden 20. til 24. april 2015 i sak. [...] og 
uttalelser i dom avsagt 30. april 2015. Saken gjaldt overtredelse av straffeloven § 219 annet ledd 
jf. første ledd. Saken hadde tidligere vært behandlet av X lagmannsrett, men etter anke til 
Høyesterett ble dommen opphevet og ny ankeforhandling ble gjennomført.   
 
Klager 1 – A - har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagen er fremmet mot lagdommer D idet det var D som var rettens leder og førte ordet under 
forhandlingene.  
 
Vitnene ble ikke trodd eller bare tolket i en retning. Det er brudd på de etiske reglene at en 
dommer viser sympati, antipati og diskriminering under avhør.  
 
Innklagede viste manglende vilje til en ny objektiv gjennomgang av saken. Innklagede oppfattet 
sitt mandat til å fullføre dommen etter en strengere paragraf og at det ikke var nødvendig å bruke 
så mye tid på utspørring.   
 
Han opplevde en diskriminering fra innklagede overfor kristne og deres organisasjoner.   
 
Viktige forhold som kom frem i retten er ikke inntatt i dommen.    
 
Dommeren hadde bestemt seg på forhånd. Tiltalte fikk ikke noen ny gjennomgang. Alt som skulle 
tale for at tiltalte snakket sant blir bagatellisert, bortforklart eller overhodet ikke nevnt i dommen.  
 
Klager 2 – B - har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun mener innklagede har brutt punkt 3 i de etiske prinsippene for dommeradferd idet han 
opptrådte upartisk. Hun mener innklagede hadde tatt sitt standpunkt i saken allerede ved starten. 
Innklagede avbrøt forsvareren flere ganger, var ivrig på å bli ferdig med forhandlingene i løpet av 
uka, og ønsket å kutte ned på antallet vitner, og spesielt forsvarers vitner.  
 
Innklagede forbrøt seg også mot de etiske prinsipper for dommeradferd pkt. 5 om likebehandling 
og pkt. 11 om ytringer mm idet innklagede kom med uttalelse omkring indremisjonen, idet han 
under eksaminasjon av et vitne uttalte at indremisjonen er konservativ. Innklagede viste videre 
mangel på kunnskap om religionskartet på Y.   
 
Klager 3 – C - har i hovedsak vist til følgende: 
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Innklagede avbrøt forsvarer i hans prosedyre for å korrigere en opplysning om avstand.  
 
Forsvarer ble av lagdommer E kritisert da han saklig påpekte store mangler i politiets arbeid med 
å sikre bevis og barnevernets håndtering av bevis.  
 
Innklagede grep ikke inn da vitner påberopt av tiltaltes forsvarer ikke ble tillagt verdi av aktor og 
bistandsadvokat fordi vitnene var venner og "hørte til samme indremisjonsmiljø".  
 
Innklagede var selv til stede under behandlingen i Høyesterett og var ikke upåvirket av det.   
 
Innklagede – lagdommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Både tiltalte og fornærmede var i en slik tilstand at han måtte både være skånsom og samtidig 
sette grenser for å få frem forklaringer. Det er en balansegang i alle saker av en slik karakter. Han 
mener at det ikke foregikk noe kritikkverdig i så måte i denne saken.  
 
Han avviser at han var forutinntatt. Det er fra tid til annen, og ikke minst i saker som gjelder vold i 
nære relasjoner, nødvendig å stille ubehagelige spørsmål til parter og vitner. Spørsmålene skal 
likevel være saklige og stilles i verdige former. Han kan ikke se at han fravek fra dette i denne 
saken.  
 
Han mener påstanden om at han skal ha diskriminert tiltalte og hennes familie på grunn av deres 
rase er fullstendig uten grunnlag.  
 
Han har ikke vært til stede under Høyesteretts behandling av saken. Han redegjorde 
innledningsvis for at den forrige lagmannsrettsdommen ble opphevet.  
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Det er en forutsetning for å få en klage behandlet at klager har klagerett i henhold til 
domstolloven § 237. I tillegg til sakens parter, advokater, vitner mv., har også andre som er 
direkte berørt av en dommers opptreden rett til å klage forholdet inn for Tilsynsutvalget, jf. 
domstolloven § 237 første ledd.  
 
Klager A har opplyst at han var vitne i saken. Han har vært vitne i tidligere behandling i saken, 
men ikke i forbindelse med hovedforhandlingen og ankeforhandlingen hvor han har klaget. Han 
må dermed anses som en tilhører i saken.  
 
Klager B har i sin klage opplyst at hun var tilhører under saken.  
 
Det følger av dl 237 første ledd at "andre personer som mener at en dommer har overtrådt 
bestemmelsen i § 236 og som selv har vært direkte berørt av dette" kan fremsette en klage.  
 
Lagdommer D kom ikke med noen direkte henvendelse til klagerne.  De kan dermed ikke anses å 
være "direkte berørt" i saken. Tilsynsutvalget er av den oppfatning at det ikke er tilstrekkelig å 
være indignert på vegne av andre for å ha klagerett etter dl § 237 første ledd.  
 
Tilsynsutvalget legger dermed til grunn at A og B ikke har klagerett i saken.  
 
Klager C var vitne i saken og hun har i utgangspunktet klagerett.  
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Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Klagen fra C er fremsatt 25. juli 2015, rettsmøte ble avholdt i tiden 20. til 24. april 2015. Klagen er 
dermed fremsatt en dag ut over tre måneders fristen etter gjennomført ankeforhandling.  
Utvalget kan ikke se at klagen inneholder konkrete forhold som er relatert til selve innholdet av 
dommen. Utvalget er uansett av den oppfatning at et vitne, bare i begrenset grad har klagerett i 
forholdet til innholdet av en dom. Unntak kan tenkes, bl.a. der det i dommen gis uttalelser om 
vitnet eller om forhold som mer direkte relaterer seg til vitnets rolle i saken.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen.  
Sett i lys av at klagefristen bare har vært oversittet med 1 dag, har Tilsynsutvalget vurdert om det 
foreligger særlige grunner til å ta denne delen av klagen til behandling av eget tiltak, men kan ikke 
se at slike grunner foreligger. De forhold som klager påberoper gjelder andre enn innklagede og er 
dermed utenfor lagdommer Ds kontroll, eller det gjelder forhold som vitnet ikke har vært 
involvert i. Denne delen av klagen tas derved ikke til behandling. 
 
Klagen er etter dette fremsatt etter klagefristens utløp og blir etter dette å avvise.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig. 
 
 

vedtak: 
 
 
Klagen avvises. 
 
 


