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Innledning: 
 
Ved brev av 10. september 2016 har A og B som foresatte på vegne av C klaget på lagdommer D 
ved X lagmannsrett. Klagen gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt lagdommer D, som ved brev 
av 14. oktober 2016 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra aktor, 
forsvarer, bistandsadvokat, de to andre fagdommerne og ordfører for lagretten. Klagen er 
supplert ved brev av 2. september 2016. Førstelagmann E ved X lagmannsrett er orientert om 
klagen.   
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til en ankeforhandling i straffesak med lagrette i X lagmannsrett i tidsrommet 
30. august til 7. september 2016. Lagdommer D var rettens administrator. C var fornærmet i 
saken. Tiltalen gjaldt overtredelse av straffeloven 1902 (strl) § 192 (voldtekt),  
strl § 195 (seksuell omgang med barn under 14 år) og strl § 196 (seksuell omgang med barn under 
16 år). Lagretten svarte nei på alle hovedspørsmålene og tiltalt ble frifunnet etter tiltalen. Tiltalte 
ble også frifunnet for kravet om å betale oppreisningserstatning.   
 
Klager –  foresatte A og B på vegne av C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Lagdommer D viste liten vilje og evne til å styre prosessen slik at fornærmede ble behandlet 
humant, og slik at fornærmede slapp gjentatte unødvendige krenkelser i løpet av behandlingen. 
Fornærmede er 17 år og dermed i juridisk forstand et barn. Hun har erfaringer i livet som er tøffe 
også på andre måter enn overgrepssaken. Dette var kjent for retten. Det må kunne forventes at 
det tas særlig hensyn når barn og unge sitter som part i en rettsal. De mener det ikke ble tatt 
tilstrekkelig hensyn.  
 
De mener ikke at retten skal unngå ubehagelige tema, men når svært ubehagelige tema ikke er 
bestridt, bør det settes en grense for hvor mye man skal "gni det inn".  
 
Lagdommer D sa ved en anledning til forsvareren at retten hadde fått med seg at fornærmede 
hadde slitt med sannheten, med gutter og med stjeling, og at det ikke var behov for å bevisføre 
dette nærmere. Problemet var at lagdommeren ikke fulgte opp etter at han endelig hadde påpekt 
dette. De forstår at forholdene ble tatt opp av forsvareren for å problematisere Cs troverdighet, 
men de undrer seg over at det ikke finnes en grense.  
 
Det de opplevde som verst var at forsvareren gang på gang forvekslet navnet på tiltale og 
nåværende fosterfar, uten at lagdommer D stanset dette. De sitter fortsatt igjen med en følelse av 
å ha vært vitne til et uvirkelig overgrep av fornærmede i rettssalen. Det at lagdommeren flirte litt 
den eneste gangen han påpekte at forsvareren holdt på med dette, kan neppe gå inn under det 
som kalles korrekt opptreden verken i en rettsal eller i samfunnet for øvrig.  
 
De reagerer videre på at lagdommeren ikke umiddelbart stanset tiltaltes kone da hun henvendte 
seg direkte til fornærmede på det de opplevde som en konfronterende og hard måte. Hun fikk lov 
til å snakke til hun var helt ferdig uten kommentarer fra lagdommeren. De mener slike 
konfrontasjoner ikke hører hjemme i en rettsbehandling, og at dette handler om mangelfull 
ledelse fra lagdommer D.  
 
Videre avbrøt  lagdommeren aktor under prosedyren og startet en diskusjon. Etter at dommeren 
hadde fått vite at forsvareren, etter at forhandlingen var avsluttet en av dagene, hadde kontaktet 
fornærmedes venninne for å få vite etternavnet til to gutter som var nevnt i fornærmedes 
dagbok, kom det ingen reaksjon fra lagdommer D utover at han kommenterte overfor 
forsvareren" ok… da fikk vi vite det". De mener dette fremstår som lite sensitivt.  
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De reagerer videre på lagdommer Ds valg av begreper når han velger å bruke ord som: "fri 
fantasi", "lyvepave" og "en historie som har kommet ut av kontroll" gjentatte ganger da han 
oppsummerte fornærmedes historie. De forstår ikke hvorfor det ikke var tilstrekkelig med 
påpekningene om at forklaringen måtte anses tilstrekkelig bevist , i stedet for å plante begreper 
som var karakterbeskrivende eller som stilte spørsmålstegn ved om en forklaring var "sann".  
 
De opplevde at lagdommer D gikk svært lang i å si at aktors vitneførsel og fremlagte dokumenter i 
saken var uten verdi for spørsmålet om tiltaltes skyld. Dette sa dommeren direkte om rapporten 
fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, idet han eksplisitt kalte rapporten "verdiløs", 
samtidig som han faktisk kastet rappporten bortover bordet, tydelig irritert.  
 
Innklagede – lagdommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Selv om klagerne gir flere eksempler på hva de mener med dårlig styring og uheldig opptreden fra 
hans side, er det vanskelig for han å kommentere alt helt konkret.  
 
En generell kommentar fra hans side er at han gjorde så godt han kunne for at ankesaken skulle 
bli gjennomført på en rettferdig og ryddig måte, og slik at alle involverte skulle få følelsen av å bli 
behandlet med respekt. Han skjønner ut fra klagen at han ikke lyktes med dette. På den måten gir 
klagen i seg selv en nyttig og tankevekkende tilbakemelding.  
 
En annen generell kommentar er at ankeforhandlingen gikk over 6 dager. I løpet av såpass lang tid 
i retten er det vanskelig å unngå at det skjedde ting som, isolert bedømt, ikke var bra. Det kan 
være forhold som han som rettens leder burde grepet inn mot. Det kunne også være uheldig 
ordvalg eller uheldig kroppsspråk fra hans side. Dette merker han selv, i hvert fall av og til.   
 
Enkelte av de konkrete episodene klagerne beskriver var nettopp slike episoder som han også 
registrerte underveis, men da litt for sent til å unngå dem. Et eksempel var at tiltaltes kone 
henvendte seg direkte til fornærmede. Et annet eksempel var hans, til dels mislykkede, forsøk på 
å få forsvareren til å tone ned temaet "fornærmedes løgnaktighet osv" i sin eksaminasjon av 
vitnene. Han tok det opp veldig tydelig en gang. Det ble tatt pause like etterpå. Formålet var å la 
forsvareren få anledning til å rydde opp i spørsmålene sine, og kanskje også i vitnelisten. Utspillet 
hans medførte ikke noen umiddelbar bedring. Han mener å huske at han minnet om det senere, 
men kanskje var han ikke fullt så tydelig da. Hans inntrykk var at forsvareren etter hvert tok dette 
litt innover seg. Han kunne nok prøvd å praktisere straffeprosessloven § 278 annet ledd andre 
punktum strengere.   
 
Han tror heller ikke at det hadde hjulpet om han hadde irettesatt forsvareren for 
navneforvekslingene. Han oppfattet dette som reelle forsnakkelser fra forsvarerens side og ikke 
som bevisste forsøk på å forvirre.  
 
Når det gjelder hans diskusjon med aktor om bruken av fornærmedes psykolog som vitne mener 
han dette foregikk i en grei tone både fra hans og aktors side.  
 
Så langt mener han at han ikke har gjort noe som kan regnes som brudd på god dommerskikk.  
 
Imidlertid husker han at han avsluttet diskusjonen med aktor med å legge bort psykologens 
rapport på en unødig demonstrativ måte. Han tror det er dette klagerne sikter til når de skriver at 
han "kaster rapporten bortover bordet, tydelig irritert". Her merket han umidelbart at han gjorde 
en feil ved å slippe rapporten ned på bordet i stedet for å legge den fra seg. Han husker han håpet 
at ingen andre la merke til det. Samtidig sier det kanskje noe om selve hendelsen. Han tror 
fallhøyden neppe var mer enn 15-20 cm, det var snakk om noen ganske få ark og arkene seilte et 
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lite stykke bortover bordet. Dermed tok det seg ikke bra ut. Også denne hendelsen beklager han. 
Han er lei seg for at fornærmede opplevde prosessen som et overgrep.  
 
Samtidig, men det er kanskje også tegn på at klagen har noe for seg, må han si at den kom som en 
overraskelse på han. Selv om det var en vond og vanskelig sak, trodde han forhandlingen samlet 
sett var blitt gjennomført på en hensynsfull måte. Han trodde også at han hadde behandlet 
fornærmede og andre involverte med respekt.  
 
Innholdet i klagen viser tydelig at han ikke lyktes så bra som han trodde.  
 
Han er litt tilbakeholden med å gå inn på alt som fremgår av klagen på grunn av at han ikke husker 
konkret hvilke ord og uttrykk han brukte underveis. "Lyvepave" er for eksempel et uttrykk han 
ikke drar kjensel på. Han utelukker ikke at han kan ha brukt det, men det må i tilfelle ha vært som 
en spissformulert oppsummering av forsvarerens anførsler, og ikke hans karakteristikk av 
fornærmede. Han har forsøkt å finne igjen ordet i utskriften av rettsbelæringen, men heldigvis 
ikke funnet det. Hvis han har brukt det i en annen sammenheng vil det gå fram av lydopptaket. 
Det samme gjelder andre uttrykk som er nevnt i klagen.  
 
I det klagen først og fremst gjelder krenkelser som følge av mangelfull styring av forhandlingene, 
regner han med at utvalget blir nødt til å foreta en samlet vurdering.  Derfor vil han nevne at han 
ved oppstarten av en lagrettesak, pleier å gjøre lagrettemedlemmene grundig kjent med gangen i 
rettsforhandlingene og lagrettens oppgaver og plikter. Ved habilitetskontrollen pleier han også å 
si en del om bakgrunnen for at vi har slike regler.  
 
Fagdommer – lagdommer F– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Innenfor den variasjon mellom mennesker og dommere man nesten uansett må forvente å finne, 
er det hans mening at forhandlingene i alminnelighet ble ledet på en rolig og korrekt måte. Man 
skal være varsom med å være skråsikker. Han tillater seg likevel å utelukke at lagdommeren noen 
gang brukte ordet "lyvepave" som en betegnelse på fornærmede i saken. Dersom lagdommeren 
hadde gjort det er han ganske sikker på at han ville ha påpekt det i en pause.  
 
Han tror også at han kan utelukke at ordet ble brukt som en generell illustrasjon på et fenomen, 
og som evt. kan ha blitt misforstått av de tilstedeværende.  
 
Han er videre temmelig sikker på at lagdommeren ikke karakteriserte fornærmede som en 
"notorisk tyv". Fornærmedes forhold til sannheten var imidlertid et tema under saken. Da 
lagdommeren ved en anledning sa til forsvareren at retten hadde fått med seg at fornærmede 
hadde slitt med sannheten, må det etter hans mening forstås som et forsøk på å ta brodden av at 
forsvarer gjentatte ganger tok dette opp, og ikke i hensikt "å gni det inn" for lagretten at 
fornærmede ikke snakket sant. Han mener innklagede med dette opptrådte balansert.  
 
Forsvarer rotet gjentatte ganger med navnet til tiltalte og fosterfar. Han antar at rot med navn 
undertiden kan brukes som en taktikk for å forvirre lagretten og rettens medlemmer. Rettens 
leder bør i slike tilfeller gripe inn mot det. Han oppfattet imidlertid ikke at forsvarens rot med 
navnene var for å forvirre lagretten. Han kan derfor ikke se at det var naturlig av lagdommer D å 
gripe mer inn enn han faktisk gjorde.  
 
Det er også riktig at tiltaltes kone under sin vitneforklaring inntok en holdning der hun på et vis 
henvendte seg mer til fornærmede enn til retten. Han reagerte selv på vitnets holdning, og en 
tilrettevisning fra rettens leder om å henvende seg til retten, hadde i og for seg vært på sin plass. 
Han mener likevel situasjonen ikke var slik at en tilrettevisning var helt påkrevet, ettersom 
vitneforklaringen ikke fremsto som en anklage mot fornærmede. Den fremstod i stedet som en 
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redegjørelse for vitnets opplevelse av situasjonen og en innblanding kunne blitt oppfattet negativt 
av vitnet. Bistandsadvokaten reagerte heller ikke på dette.  
 
Det er også riktig at det ble en liten diskusjon mellom aktor og lagdommeren under prosedyren. 
Han kan imidlertid ikke huske at han reagerte negativt på lagdommer Ds avbrytelse.  
 
Fagdommer – ekstraordinær lagdommer G– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har forstått at klagen gjelder måten rettsforhandlingen ble ledet/administrert. I den aktuelle 
saken var det dessuten slik det er hevdet bl.a. fra tiltaltes side, at fornærmede, i forhold til andre 
ting ikke alltid hadde holdt seg til sannheten. Videre ble det hevdet at fornærmede hadde vært 
svært opptatt av gutter, og hatt en usedvanlig utfordrende væremåte overfor gutter/menn. Det 
ble derfor en god del fokus på disse forholdene, noe som sikkert gjorde saken ekstra belastende.  
 
Han har forståelse for at det sett fra fornærmedes side opplevdes at det ble mye terping på disse 
tingene. Hans vurdering er likevel at lagdommer D ikke lot utspørringen omkring disse forhold gå 
unødig langt. Lagdommer D ga på et tidspunkt også uttrykk for at det ikke var nødvendig å gå 
ytterligere inn på temaet.  
 
I klagen er det videre anført at lagdommeren skal ha benyttet begrep som "fri fantasi", "lyvepave" 
og " en historie som er kommet ut av kontroll" knyttet opp mot fornærmedes forklaring. Han 
husker ikke ordrett begreper og formuleringer som ble brukt. Han har lest gjennom 
rettsbelæringen i ettertid og kan ikke se at ordet "lyvepave" ble brukt.  
 
Forsvareren brukte ved flere anledninger feil navn på personer han omtalte eller henviste til. Det 
er godt mulig dette skjedde først og fremst ved utspørringen av fornærmede, men han mener å 
huske at det også skjedde ved andre anledninger. Slik han oppfattet det var det imidlertid klart ut 
fra sammenhengen hvem forsvarer omtalte eller henviste til, selv om forsvarer flere ganger 
brukte feil navn. Han tenkte ikke, i hvert fall ikke der og da, at dette var bevisst feilsnakking, for 
eksempel for å søke å sette fornærmede eller vitner ut av spill. Han oppfattet det som "rot" fra 
forsvarerens side, og han reagerte derfor ikke spesielt på at lagdommer D unnlot å påpekte dette 
oftere enn han gjorde.  
 
Det er flere steder i klagen fremholdt eksempler på at lagdommer D skal ha vist en upassende 
opptreden, ved at han har omtalt en BUP rapport som verdiløs samtidig som han skal ha kastet 
denne bortover bordet. At lagdommer D skal ha kommet med nedlatende kommentarer til 
enkelte vitner og deres forklaringer, samt at lagdommeren skal ha ledd litt den eneste gangen han 
påtalte forsvarerens bruk av feil navn på tiltalte. Han kan ikke huske noen av disse episodene. 
Dette er forhold som han enten ikke har fått med seg eller han har oppfattet på en annen måte.  
 
Selv om det ikke er så lenge siden saken var til behandling er det helt sikkert detaljer om 
hendelsen han ikke husker like godt. Han har etter beste evne søkt å gjøre rede for hvordan han 
oppfattet ting under forhandlingene. Det han generelt kan si er at det ikke var noen forhold ved 
forhandlingen han reagerte spesielt på. Han har ikke problemer med å forstå at de som har et noe 
annet ståsted, og som naturlig nok kan ha et litt annet fokus, kan oppleve ting annerledes. Det er 
imidlertid ulike hensyn som må hensyntas og holdes opp mot hverandre, og det er hans inntrykk 
at dette ble håndtert på en god måte av lagdommer D.  
 
Aktor – statsadvokat H – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun har ingenting å utsette på lagdommerens administrering av forhandlingene som sådan. I 
likhet med klagerne reagerte hun imidlertid på lagdommerens syn på enkelte av bevisene i saken, 
og klagernes observasjoner og beskrivelse av forhandlingene på rettens siste dag.   
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Forsvarer – advokat J – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Lagdommer Ds ledelse av saken var balansert og innklagede utviste respekt for alle som møtte 
under hovedforhandlingen. Under de seks dagene som hovedforhandlingen varte fremkom heller 
ikke kritiske bemerkninger fra noen, de profesjonelle aktørene inkludert.  
 
Han oppfatter at klagen i det vesentlige baseres på feilaktige opplysninger og grunnløse 
påstander. Han får inntrykk av at lagdommer D bebreides for ikke å ha stoppet overgrep mot 
fornærmede fra hans side. Han avviser at hans spørsmål til fornærmede om overgrepssituasjonen 
var noe dommer D skulle grepet inn mot. Heller ingen av de andre partene hadde bemerkninger 
eller innvendinger til spørsmålene hans.  
 
Han mener lagdommer D ikke brukte ord som "lyvepave".   
 
Påstanden om at han selv 30-40 ganger skal ha byttet navn på tiltalte og fosterfar i den hensikt å 
villede fornærmede og andre vitner, uten at lagdommer D grep inn, mener han faller på sin egen 
urimelighet. Han mener det også er uriktig at lagdommeren flirte da han kommentert hans 
navneforveksling.  
 
Bistandsadvokat – advokat K – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun tiltrer klagernes beskrivelser og vurderinger som fremkommer i klagen.  
 
Ordfører for lagretten – L– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun har forsøkt å huske hvordan hun opplevde saken og lagdommer Ds ledelse av 
rettsforhandlingen. Hun husker at hun ved flere anledninger tenkte hvordan fornærmede 
opplevde å høre det som ble sagt. Det kunne være vitner som kom med negative beskrivelser av 
fornærmede, opplesning fra dokumenter og lignende.  
 
Hun tenkte det samme da lagdommer D sa til et vitne, slik hun husker det: " Vi vet hun lyver (eller 
er løgnaktig), har en seksualisert adferd, så du trenger ikke si noe om det". Hun ser at det er mulig 
lagdommeren har ment å verne fornærmede, men der og da opplevde hun uttalelsen som 
unyansert og kategorisk negativ for fornærmedes troverdighet.   
 
 
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. 
 
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:  
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”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. I denne vurderingen 
vil det bla ha betydning hvordan dommeren opptrådte i retten, herunder spørsmålet om hans 
møteledelse og opptreden overfor sakens aktører.    
 
Klager har anført at lagdommer D kom med negative karakteristikker av fornærmede. Han har 
videre anført at dommeren ikke stoppet forsvarer da han stadig forvekslet navnet på tiltalte og 
nåværende fosterfar, men lo litt den eneste gangen han påpekte det. I følge klager ble heller ikke 
tiltaltes kone stanset da hun under sin forklaring henvendte seg direkte til fornærmede. Klager 
har videre påpekt at dommeren slapp en sakkyndig rapport ned på dommerbordet, samtidig som 
han var irritert og ga uttrykk for at rapporten ikke hadde verdi som bevis.  
 
Det må foreligge uheldig dommeradferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med 
disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget har kommet til at dommerens opptreden samlet sett ikke 
overstiger denne terskelen.  
 
Tilsynsutvalget finner på bakgrunn av de innhentede uttalelsene det ikke sannsynliggjort at 
innklagede har kommet med nedsettende karakteristikker av fornærmede. Når det gjelder 
forsvarers forveksling av navn, ble dette påpekt tydelig en gang av innklagede. Utvalget har ikke 
funnet det sannsynliggjort at innklagede lo da han gjorde dette.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at tiltaltes kone fikk henvende seg til fornærmede uten at dette ble 
påtalt av lagdommeren. Innklagede har for øvrig bekreftet at han slapp rapporten fra den 
sakkyndige ned på dommerbordet.   
 
Tilsynsutvalget vil påpeke at dommere ofte blir nøye observert av partene i retten. Det er ikke 
uvanlig at dommeres utsagn og opptreden blir oppfattet og tolket annerledes enn det var ment. 
Utvalget viser til det som er påpekt om dommerens prosessledelse i forhold til fornærmede, 
herunder anførslene om at dommeren burde ha grepet inn på enkelte punkter. Utvalget kan ikke 
se at det er sannsynliggjort at dommeren har opptrådt krenkende i forbindelse med de 
hendelsene som her er påpekt. Det var imidlertid uheldig at innklagede slapp den sakkyndige 
rapporten ned på dommerbordet på den måten som er beskrevet. Utvalget legger ut fra det som 
er opplyst til grunn at dommeren med denne handlingen ga uttrykk for sin oppfatning om 
rapporten. Utvalget har ikke funnet at dette er over terskelen for å ilegge disiplinærtiltak i form av 
kritikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor lagdommer D.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagdommer D. 


