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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-043 (arkivnr: 16/605) 
  
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 4. mai 2016 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd og saksbehandlingen. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 9. 
juni 2016 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra meddommerne, 
forsvarer og aktor. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen.   
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder hovedforhandling i straffesak hvor klager A var tiltalt for overtredelse av 
straffeloven (1902) § 261. Tingrettsdommer B var rettens leder. Hovedforhandlingen ble 
gjennomført 4. februar 2016 og dom avsagt 8. februar 2016.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Rettsmøtet ble ikke gjennomført etter den oppsatte planen. Det var tekniske problemer da 
hovedvitnet forklarte seg via Skypeline fra USA. Hovedvitnet fikk presentere saken slik han 
oppfattet den i kronologisk rekkefølge. Han selv ble ikke gitt tilsvarende mulighet, men ble stadig 
avbrutt når han anmodet om det samme. Begrunnelsen som ble gitt var at det ikke var tid. Det ble 
blant annet opplyst at den ene meddommeren måtte hente barn i barnehagen.   
 
Dommeren sjikanerte aktor og politivitnene ved flere anledninger, men ikke forsvarer.   
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagers anførsler om avhørssituasjonen knytter seg til saksbehandlingen, som det kan ankes over.  
 
Det er uansett ikke riktig at klager ikke fikk muligheten til å gi en sammenhengende forklaring. Da 
avhøret av klager startet, bad klager om å få gi en kronologisk redegjørelse. Klager fikk tillatelse til 
dette. Under forklaringen trakk klager imidlertid ved flere anledninger inn forhold som ikke hadde 
betydning for saken og gjentok forhold som allerede var berørt. For at hovedforhandlingen ikke 
skulle bli unødig forsinket, måtte han derfor etter hvert avbryte klager og be han holde seg til 
saken. Dette var vanskelig, og resultatet ble derfor at avhøret av klager varte i til sammen en til 
halvannen time.  Etter hans mening fikk A mer enn nok tid til å forklare seg. 
 
Det er ikke riktig at han under avhøret sa at meddommeren måtte hente barn i barnehagen. Dette 
ble først opplyst etter lunsjpausen. Da var avhøret avsluttet. Han ga aldri uttrykk for at aktørene 
ikke ville få mulighet til å fremføre forhold som hadde betydning for sakens opplysning. Han 
oppfordret imidlertid aktørene til å holde seg til det som hadde relevans for saken.  
 
Påstanden om at han skal ha sjikanert aktor og politivitnene er så vag og generell at det er umulig 
å forsvare seg mot den. Det fremgår av TU-sak 14-097 at "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". Når forholdet fant sted 4. februar 2016, og A 
ennå ikke har konkretisert hva "sjikanen" bestod i, mener han klagen må avvises fordi det innen 
klagefristen ikke er inngitt en klage som tilfredstiller det innholdsmessige krav.  
 
Under enhver omstendighet vil han bestride at han sjikanerte aktor og politivitnene. Han har 
ganske sikkert, av hensyn til sakens opplysning, stilt spørsmål til både aktor og vitnene. Han kan 
nå ikke huske hva spørsmålene gjaldt, men dette skjedde i en høflig og korrekt form. Aktor og 
politivitnene gav heller ikke uttrykk for at de ikke ble behandlet på korrekt måte.  
 
Meddommer – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
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Han kan ikke huske at hovedvitnet ga en full kronologisk presentasjon. Det ble gitt en kort 
innledning før forklaringen. Det var tekniske problemer, men vitnets forklaring kom klart frem. 
 
Klager ønsket å bruke mye til på å forklare forhold/detaljer som i liten grad hadde betydning for 
saken. Derfor ble klager stilt spørsmål for å komme inn på viktige forhold og for å komme videre. 
Han oppfattet at klager fikk uttale seg om de viktigste forholdene. Det var ikke tidspress, og ingen 
hadde innvendinger mot fremdriften i saken. 
 
Det var noen detaljer i politiets forberedelser i saken som var uklare og som trengtes å forbedres/ 
rettes på, og som ble tatt opp med aktor. Han så dette som viktige avklaringer, ikke sjikane.  
Dommeren spurte også politivitnene om noen detaljer. Dette var ingen sjikane. 
 
Meddommer – E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun mener alle parter fikk uttalt seg tilstrekkelig gjennom dagen, noe som gjorde at hun syntes 
hun fikk god nok informasjon til å vurdere saken fra alle sider og fikk svar på alle spørsmål. Hun 
oppfattet at dommeren behandlet saken seriøst, slik en dommer skal gjøre.  
 
Hun kjenner seg ikke igjen i at dommeren skal ha sjikanert noen i rettsalen.  
 
Forsvarer – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har ved en rekke anledninger deltatt i hovedforhandlinger hvor tingrettsdommer B har vært 
rettens leder. Han er en dommer som er tydelig og klar i sin ledelse av rettsmøter. Han har en 
form som er direkte og som av legfolk kan oppfattes som noe skarp. Han finner imidlertid ikke 
dommer Bs adferd eller opptreden i den aktuelle saken kritikkverdig. 
 
Det er korrekt at klager etter hvert ble avbrutt i sin forklaring. Dette handlet ikke om å avskjære 
klagers rett til å forklare seg. Klager forklarte seg omfangsrikt. Klager er meget ordrik, og en del av 
hans forklaring ble tidvis repetert. Slik han husker det, var det disse repetisjonene som ble 
stanset. Det var ikke et slikt tidspress i saken, at klagers rettigheter ble krenket på noen måte.  
 
Dommeren stilte noen kritiske spørsmål til aktor. Han mener dette handlet om dokumentasjon 
som aktor burde ha innhentet forut for hovedforhandlingen. Dette var ingen form for sjikane.  
 
Aktor – politiadvokat G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Selv om dommer B kunne gjort mer for å skape en god stemning i retten, oppfatter hun ikke at 
han sjikanerte henne.  Generelt oppfatter hun han som en meget faglig sterk dommer, men han 
kunne til tider med fordel tilstrebe å ha en noe vennligere kommunikasjon med aktor.   
 
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. 
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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 han, i motsetning til hovedvitnet, ikke fikk presentert saken i kronologisk 
rekkefølge, da det ikke var tid til dette. Dessuten har klager påpekt tekniske problemer under 
avhør av vitnet fra USA, og på omrokkering av rekkefølgen for vitneavhør. 
 
I utgangspunktet angår dette sakens opplysning og bevisførselen. Dette er forhold som knytter 
seg til saksbehandlingen og prosessledelsen og som faller utenfor hva utvalget kan vurdere.  
 
Klagen kan imidlertid også oppfattes å gjelde andre sider ved saksbehandlingen og som knytter 
seg til dommeradferd, slik som forskjellsbehandling, tidspress og ukorrekt opptreden. 
 
Klager har også påpekt at dommeren ikke tok med "de punktene som ble dokumentert fra 
forsvarers side" i dommen. Dette angår rettsavgjørelsen som også er gjenstand for anke og som 
Tilsynsutvalget ikke kan prøve. Utvalget unnlater likevel å avvise deler av klagen, fordi den antas 
ment å rette seg mot opptreden i strid med god dommerskikk, og behandler klagen som det. 
 
God dommerskikk har å gjøre med hvordan dommeren utfører sine oppgaver. Det fremgår av 
forarbeidene til domstolloven kapittel 12 (Ot.prp. nr. 44 (2000-2001 side 199) at dommerens 
opptreden i retten og herunder spørsmål om møteledelse og opptreden overfor sakens aktører, 
vil være gjenstand for Tilsynsutvalgets vurdering. Videre heter det at spørsmål om brudd på god 
dommerskikk kan være aktuelt i forbindelse med vurdering av hvordan saksbehandlingen utføres.   
 
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 opptrådt i strid med Etiske 
prinsipper for dommeradferd. I dette tilfelle er det prinsippenes punkt 5 om likebehandling og 
punkt 6 om korrekt opptreden som kunne være aktuelle. 
 
Klager har anført at han ikke fikk samme mulighet til å forklare seg som hovedvitnet, at han stadig 
ble avbrutt, at dommeren opplyste at det var tidspress på grunn av at den ene meddommeren 
måtte hente barn i barnehagen, og at dommeren sjikanerte aktor og politivitnene. Dette er 
forhold som utvalget kan vurdere opp mot kravene til god dommerskikk.   
 
Det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig 
opptreden fra dommerens side, over en viss terskel av alvor, for at Tilsynsutvalget skal kunne 
reagere med disiplinærtiltak. Utvalget kan ikke se at slike forhold er sannsynliggjort. 
 
Det tilligger dommeren å sørge for at bevisførselen konsentrerer seg om det som har betydning 
for sakens opplysning samt å sørge for sakens framdrift og overholdelse av tidsplan. Det er ikke 
påvist usaklig forskjellsbehandling, utidige avbrytelser eller unødvendig tidspress. Klageren har 
heller ikke fått støtte for noe av dette fra sin forsvarer. Tilsynsutvalget har ikke grunnlag for å anta 
annet enn at dommeren holdt seg innenfor det som saklig hører til prosessledelsen.  
 
Klagerens påstand om at dommeren sjikanerte aktor og politivitnene er ikke underbygget med 
noen konkrete eksempler. Påstanden har ikke fått støtte fra noe hold, og heller ikke aktor har 
oppfattet at hun ble sjikanert. Da kan ikke Tilsynsutvalget legge til grunn at så er skjedd. 
 
Det er etter dette ikke grunnlag for å konkludere med at tingrettsdommer B har opptrådt i strid 
med god dommerskikk, og følgelig er det ikke grunnlag for disiplinærtiltak.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 
 

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


