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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-107 (arkivnr: 15/1621) 
  
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: 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: Det foreligger ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 16. desember 2015 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som har uttalt seg ved brev av 19. 
januar og 22. januar 2016. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra meddommerne C og D, 
politiadvokat E og advokat F. Klagen er supplert ved brev av 28. desember 2015. Sorenskriver G 
ved X tingrett er orientert om klagen.   
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder dommeropptreden under hovedforhandling i straffesak som ble avholdt 10. og 11. 
desember 2015. Klager A var tiltalt for overtredelse av straffeloven (1902) § 239 første 
straffalternativ og vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3. Dom ble avsagt 18. desember 2015. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det største ubehaget med å møte i retten var dommerens opptreden og motvilje.  
 
Han hadde forberedt seg godt og hadde et håp og en forventning om at hans materiale, i dette 
tilfellet konkrete beregninger av hastighet, skulle være av interesse for retten. Det var det ikke. 
Ved et tilfelle, når retten tok seg tid, bekreftet et sakkyndig vitne en av hans beregninger.   
 
På et punkt fikk han akseptabelt med tid, men ellers ga dommeren ham minimalt med tid. 
Dommeren viste liten interesse og nysgjerrighet for de bevis han la fram. Hun var primært opptatt 
av å få bekreftelser fra det sakkyndige vitnet om hvor lite hans anførsler hadde å si for saken.  
 
Utover dette avfeide dommeren rutinemessig hans kommentarer. I beste fall ga hun hans 
materiale kun et blikk. Det var samme holdning både i rettsalen og på befaringen. Da han påpekte 
feil i en sakkyndig rapport, ble det avfeid direkte som irrelevant uten videre refleksjon. 
 
Han er usikker på om dommeren var klar over sin egen agering, men han mener framferden også 
var egnet til å påvirke meddommerne.  
 
Han forsøkte å påpeke at han, etter å ha ventet 19,5 måneder på at saken skulle behandles, 
hadde håpet å få presentert sitt materiale på en skikkelig måte. Han oppnådde ingen respons.    
 
Dommeren, som har bakgrunn som aktor, gav han et klart inntrykk av å være utsatt for to aktorer, 
og hvor aktor fremstod som mer nøytral, verdig og adekvat i sin rolle enn dommeren.  
 
Hvorvidt dommerens oppførsel skyldtes en generell motvilje mot at han som tiltalt hadde foretatt 
egne undersøkelser, eller om det sentrale var å bli ferdig til kl. 12.00 dag to er vanskelig å vite. 
Uansett burde dommeren vise noe nysgjerrighet på hva en tiltalt kunne tenkes å komme med av 
relevante bevis, og være noe mindre opptatt å gjøre saken ferdig timevis før stipulert tid. 
 
Dommeren hadde allerede i brev av 22. september 2015 skrevet at saken ikke hadde noen særlig 
vanskelighetsgrad. Det kan være at dette ble førende for administrasjonen av retten.   
 
Han forventet ikke at det skulle være en hyggelig opplevelse å møte i retten som tiltalt. Det som 
var skremmende var den manglende interesse og nysgjerrighet som retten utviste mot det som 
styrket hans sak, og hvor nedlatende dette ble kommunisert. I den grad han fikk sagt og vist noe, 
så virket det som det var nødvendig å få en spontan avklaring fra det sakkyndige vitnet på om 
dette hadde noen konsekvens for konklusjonen.  
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Lagmannsretten opphevet tingrettens beslutning om ikke å oppheve bostedsforbeholdet. 
Dommer B opprettholdte sitt opprinnelige vedtak. Det er spesielt at hun i det nye brevet, datert 8. 
desember 2015, påpekte følgende vedrørende straffesaken: "Faktum var oversiktlig og i stor grad 
uomtvistet, og saken har ikke budt på krevende faktiske eller juridiske vurderinger".  
 
Rettsaken startet to dager etter brevets datering. Dersom dateringen er korrekt, mener han dette 
minner om en forhåndsdom fra dommerens side. Det er mulig brevet er feildatert, og at brevet 
ble skrevet etter gjennomført rettssak. Likevel er påstanden i beste fall merkverdig. Han mener 
det var omtvistede fakta i saken. Men det var mulig at dommeren ikke oppfattet dette.  
  
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun kjenner seg ikke igjen i klagers uttalelse om at hun avfeide hans bevis og anførsler.  
 
Det er riktig at hun ganske kontant stanset klager da han i sin forklaring begynte å påpeke det han 
mente var feil og mangler ved den sakkyndiges rapport. Dette før rapporten var dokumentert for 
retten og før den sakkyndige hadde redegjort for den. Hun mener hun sa noe sånt som at "dette 
skal du ikke kommentere nå", og at han fikk "komme tilbake til dette senere". Hun antar at hun 
var bestemt og tydelig da hun sa dette, men mener hun ikke stanset ham på en uakseptabel måte. 
 
Klager fremla en rekke bilder mv som han anførte var av stor betydning for bevisvurderingen. 
Dette dreide seg blant annet om bilder fra en trafikkulykke i Y, hvor hun oppfattet at klagers 
poeng var at det var fattet en annen påtalemessig avgjørelse. Hun gav uttrykk for at hun fant 
dette lite relevant, men ikke på en nedlatende eller upassende måte. Det ene bildet ble likevel 
gjenstand for bevisførsel ved at klager foreholdt den sakkyndige bildet med spørsmål om det ikke 
var relevant å vurdere hastigheten til motorsykkelen som klager hadde kollidert med.  
 
Et annet bevis som ble fremlagt var en kopi av en avisartikkel der tidligere lensmann i Z hadde 
uttalt seg om problemer med det aktuelle veikrysset. Siden retten skulle på befaring på stedet, og 
fikk fremlagt en rekke bilder og en rapport fra Statens vegvesen, kan hun nok ha gitt uttrykk for at 
hun ikke anså dette intervjuet som særlig relevant. Hun motsatte seg imidlertid ikke at forsvarer 
dokumenterte artikkelen i sin helhet før prosedyren, slik at klager fikk ført beviset.  
 
Hun kan ikke forstå hva klager sikter til når han anfører at hun under befaringen avfeide hans 
synspunkter uten videre. Hun og forsvarer hadde en diskusjon om siktlinjer og avstand sett i 
forhold til en bils plassering på et bilde, men hun oppfattet at det etter hvert ble avklart. Et annet 
spørsmål som ble diskutert på befaringen var hvor avdøde faktisk landet etter sammenstøtet. 
Klager var opptatt av at det måtte være feil i den sakkyndiges rapport, noe han redegjorde for.  
 
Befaringen ble foretatt på E16 i 14- tiden på ettermiddagen og måtte foregå rimelig effektivt siden 
trafikken måtte stanses. Det ble etter hvert meldt om at det hadde dannet seg lange køer og 
politiet ønsket å slippe frem trafikken. På dette tidspunktet oppfattet hun at alle anså seg ferdige 
og at alle hadde sett og kommentert det de hadde behov for. Det var ingen, heller ikke klager, 
som ba om at de skulle fortsette med befaringen etter at trafikken hadde sluppet gjennom.  
 
Det er ikke riktig at hun var mer opptatt av å bli ferdig med saken til lunsj dag to enn å høre på 
hva klager hadde å si. Retten ble forsinket dag én. Da befaringen måtte foretas i dagslys måtte det 
sakkyndige vitnet fra Statens vegvesen flyttes til dag to. Dette gikk på ingen måte utover klager. 
Han fikk rikelig med tid til å kommentere rapporten og den sakkyndiges forklaring. Klager ble ikke 
på noe tidspunkt avbrutt eller skyndet på. Klager fikk også presentert sine egne alternative 
hastighetsberegninger som ble kontrollert og kommentert av den sakkyndige.  
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Selv om det var satt av to dager til saken, var det likevel bare planlagt dokumentasjon og 
prosedyrer dag to. Saken var derfor en 1,5 dags sak. Da bevisførselen var over ca. kl. 10.45 
opplyste hun at hun ønsket begge prosedyrene fortløpende før lunsj, og slik ble det.  
 
Hun er svært bevisst at det er svært upassende at dommeren maser om fremdriftsplaner og 
tidsbruk i sakstyper som denne. Hun er derfor rimelig sikker på at tidsbruk ikke var noe tema fra 
hennes side utover det som gjaldt befaringen, og at hun ikke i åpen rett ga uttrykk for at hun ville 
bli ferdig til kl. 12.00 dag to. Hun mener det likevel er relevant å påpeke at det ikke er slik at den 
tid som er avsatt til en hovedforhandling nødvendigvis må benyttes. Når hun ikke på noe 
tidspunkt maste på fremdriften eller gav føringer på at de måtte skynde seg, finner hun det klart 
urimelig å bli kritisert for å ville avslutte til lunsj når det faktisk var helt forsvarlig.  
 
Brevet av 22. september 2015 gjaldt opphevelse av bostedsforbeholdet. De standardiserte 
formuleringene kan ikke tas til inntekt for at hun allerede da hadde tatt stilling til skyldspørsmålet.  
 
Det andre brevet med spørsmål om opphevelse av bostedsforbeholdet, ble påbegynt 8. desember 
2015. Hun fant det imidlertid mest hensiktsmessig å vente med å ta ny stilling til spørsmålet. Etter 
hovedforhandlingen fortsatte hun å arbeide i brevet som var opprettet 8. desember 2015. Det er 
beklagelig at datoen ikke ble rettet, men det skyldes en forglemmelse fra hennes side.  
 
Brevet ble ferdigstilt 18. desember 2015 og postlagt samme dato. Det var på dette tidspunktet 
vurderingene ble foretatt, noe hun ikke ville vært i stand til før hovedforhandling var avholdt.   
 
Hva gjelder klagers anførsel om at faktum var omstridt, mener hun dette kun gjaldt hvilken 
hastighet motorsykkelen holdt. Faktum rundt selve ulykken for øvrig var ikke omtvistet. Hvorvidt 
klager hadde gjort seg skyldig i en slik uaktsomhet som kreves for domfellelse var åpenbart 
omtvistet, men dette gjaldt en rettslig og ikke en faktisk vurdering og er ikke hva hun siktet til. 
  
Hun har som dommer en veldig klar og tydelig prosessledelse og er opptatt av at det er de 
relevante spørsmål og forhold som skal belyses i løpet av en hovedforhandling. Hun har bakgrunn 
fra påtalemyndigheten, og har derfor kanskje i større grad enn dommere uten samme bakgrunn 
en klar formening om hvilke bevistemaer som er sentrale i straffesaker. Hun gir også uttrykk for 
det der hun mener det er nødvendig, uten at hun er nedlatende eller utålmodig i den forbindelse.  
  
Meddommer –  C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun oppfattet tingrettsdommer B som en våken og sterkt engasjert leder av retten, som var 
reflektert i sine avgjørelser og opptatt av å få frem relevante opplysninger. Tilltalte fikk nok tid til 
å legge fram sine undersøkelser og synspunkter ved hjelp av bilder, modeller og beregninger. Det 
ble også brukt god tid på befaringen, og hun oppfattet ikke at dommeren viste uvilje mot tiltalte.  
 
Meddommer – D– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han mener tingrettsdommer B var klar og objektiv som leder i retten. Tiltalte var svært godt 
forberedt, men subjektiv. Tiltalte fikk lagt fram sine beregninger, synspunkter og fargeplansjer, og 
han fikk sammen med sin forsvarer forklart "situasjonsbildene" for retten. Dommeren avbrøt 
forsvareren en gang under avhør av et vitne, men tiltalte ble selv ikke avbrutt av dommeren.   
 
Aktor – politiadvokat E– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har ingenting å utsette på dommerens oppførsel og håndtering av saken. Tingrettsdommer B 
har en klarere prosessledelse enn flere andre dommere, men han mener at dette er langt 
innenfor det som bør tillates for en dommer. Dette gjør at saken får en god fremdrift.  
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Han tror at klagers forventning til hvordan en hovedforhandling gjennomføres er grunnen til at 
han er misfornøyd med dommerens oppførsel. Klager burde i forkant av hovedforhandlingen 
avklart med sin forsvarer hvordan bevisførselen fra deres side skulle legges opp.  
 
Bakgrunnen for at klager ble avfeid i retten har nok sammenheng med tidspunktet for når hans 
bevis og anførsler ble lagt frem, og at han hadde gjort beregninger selv, med usikre parametre. 
Klager skulle i større grad ha lagt frem sine synspunkter og beregninger når han forklarte seg, ikke 
underveis i bevisførselen, og beregningene burde vært gjort og lagt frem av et sakkyndig vitne.  
 
Forsvarer – advokat F– har uttalt følgende: 
 
Sett fra klagers ståsted, har han full forståelse for hans uttalte oppfatning av rettsforhandlingen.  
 
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. 
 
Det faller utenfor Tilsynsutvalgets myndighet å vurdere forhold som kan brukes som grunnlag for 
anke, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. Dette gjelder for eksempel innsigelser mot dommerens 
beslutninger i forbindelse med saksbehandlingen eller prosessledelsen. 
 
Klagen kan synes å gjelde misnøye med dommerens prosessledelse i tilknytning til bevisførselen – 
at hennes ledelse av forhandlingene førte til at saksbehandlingen og/eller prosessledelsen ble feil.  
Klagen ligger i sitt innhold i hvert fall nær opp til et angrep på rettens håndtering av sakens bevis 
og den betydning dette hadde for sakens opplysning. Dette gjelder hva klageren mener var 
relevante bevis og som styrket hans sak, men hvor dommeren ikke delte hans oppfatning. 
 
Tilsynsutvalget legger imidlertid til grunn at klagen ikke er ment å gjelde forhold som kan brukes 
som ankegrunn knyttet til dommerens beslutninger i forbindelse med saksbehandlingen eller 
prosessledelsen. Utvalget ser det slik at klagen primært retter seg mot dommerens væremåte og 
talemåte, den måten hun ledet forhandlingene på, og som gjelder forhold utvalget kan vurdere 
knyttet opp mot normer for god dommerskikk og etiske prinsipper for dommere. 
 
Klager har anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk, både i rettssalen og 
under befaring. Han har vist til at hun viste motvilje mot ham, at hun hadde en nedlatende 
kommunikasjon, at hun stresset tiden og ikke ga ham nok tid til å presentere sitt materiale, at han 
ble avfeid og avbrutt, at han ikke fikk respons og at dommeren ikke viste den tålmodighet, 
nysgjerrighet og interesse for hans bevis /beregninger som han mener han kunne forvente.  
 
I forarbeidene til domstolloven kapittel 12 er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. God dommerskikk har å gjøre med 
hvordan dommeren utfører sine oppgaver, ikke hvordan de løses rettslig. Dommerens opptreden  
i retten overfor sakens aktører, møteledelse, utsagn og handlinger, er gjenstand for vurdering. 
Spørsmål om dommerskikk er også aktuelt i forbindelse med hvordan saksbehandlingen utføres.  
 



 6 

Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til domstolene og dommerne, herunder om dommeren har overtrådt de etiske prinsipper 
for dommeradferd vedtatt 1. oktober 2010. I denne saken er det særlig prinsippenes punkt 3 og 6 
som stiller krav til upartiskhet og korrekt opptreden som er vurderingstema. Punkt 3 fremhever at 
en dommer skal utøve dommergjerningen uten forutinntatte holdninger. Punkt 6 understreker at 
en dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle aktører i retten. 
 
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. Klagerens 
subjektive oppfatning og generelle karakteristikker er ikke tilstrekkelig uten bekreftede eksempler.  
 
Klagen synes foranlediget av at klagerens forventinger til rettssaken og betydningen av egen 
forberedt bevisførsel ikke slo til.  
 
Utgangspunktet er at dommeren har ansvaret for sakens fremdrift og styring, herunder er 
dommeren berettiget til å styre når og i hvilken utstrekning den enkelte aktør skal få ordet. 
Dommeren har også rett til å styre fokus mot de bevistema dommeren mener er relevant, og 
motsatt begrense bevisførsel knyttet til tema dommeren mener er irrelevant. Det avgjørende i 
forhold til normer for dommeradferd er hvordan dette gjøres - ikke hvem som har "rett".   
 
Tilsynsutvalget tviler ikke på at klageren opplevde at dommeren viste liten interesse for en del av 
hans bevisførsel og at han ble avbrutt med bemerkninger som han opplevde nedlatende.  
Tilsynsutvalget har likevel ikke grunnlag for å mene at dommer B har gått utover de rammer hun 
som rettens leder hadde til rådighet for styring av saken. I denne sammenheng påpeker utvalget 
at klageren ikke har gitt konkrete eksempler på respektløs, nedverdigende irettesettelse. 
Utvalgets inntrykk er at det dreier seg om en streng men ikke usaklig dommerstyring, og det som 
peker seg ut som hovedanliggende er uenighet om sakens sentrale rettslige og faktiske tema og 
den tid det var nødvendig å bruke på dette.  
 
Det er dermed ikke grunnlag for å gi tingrettsdommer B kritikk for hennes opptreden under 
hovedforhandlingen. Tilsynsutvalget finner imidlertid grunn til å komme med enkelte merknader. 
 
Både dommer B selv og aktor i saken har tilkjennegitt at "hun har en veldig klar og tydelig 
prosessledelse" og at hun har en "klarere prosessledelse enn flere andre dommere". Omtalen av 
tingrettsdommer B som en særdeles klar og tydelig administrator, og som med erfaring fra 
aktorsiden styrer en straffesak med større sikkerhet og tyngde enn andre, kan indikere at hun har 
en prosessledelse som kan oppfattes som unødvendig kontant. Tilsynsutvalget viser til at også 
aktor har brukt uttrykket "avfeid" om dommerens håndtering av klageren. Tilsynsutvalget har 
også merket seg at tingrettsdommer B tidligere har vært innklaget til utvalget for sin opptreden i 
forbindelse med prosessledelsen, jf. TU-sak 14-115. 
 
Når det gjelder spørsmålet om oppheving av bostedsforbeholdet legger Tilsynsutvalget til grunn 
tingrettsdommer Bs forklaring om at brevet ble ferdigstilt og sendt ut 18. desember 2015. Det er 
uheldig at det benyttes et dokument som for lengst er opprettet i saksbehandlingssystemet, uten 
at dato endres. Et brev med dato tilbake i tid kan gå utover tilliten til domstolen og være egnet til 
misforståelser. Innholdet bidrar imidlertid ikke til å bevise forutinntatthet i straffesaken, og det 
hefter ikke slike alvorlige forhold ved datofeilen som kvalifiserer for kritikk.  
 
Tilsynsutvalget har etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 



 7 

 
 

vedtak: 
 
Det foreligger ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer  
B. 
 


