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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. mars 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 17-119 (arkivnr: 17/1427) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A, på vegne av klient, på tingrettsdommer B ved 

X tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
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. 
offentleglova § 3. 

  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som 

kan overprøves ved anke.  
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Advokat A har ved brev av 2. oktober 2017, klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen er 
fremsatt på vegne av hans klient C. Ved brev av 4. oktober 2017 har Tilsynsutvalgets sekretariat 
bedt klager presisere klagen, idet den synes å gjelde forhold som faller utenfor Tilsynsutvalgets 
myndighetsområde. Advokat A presiserte ikke klagen innen fristen, og i vedtak 6. november 2017 
ble klagen avsluttet som åpenbart grunnløs.   
 
I brev av 10. november 2017 sendte advokat A en presisering og ba om en ny behandling av 
klagen. Klagen ble ytterligere supplert i brev av 28. november og 10. desember 2017. I møte 29. 
januar 2018 besluttet Tilsynsutvalget at saken skulle tas opp til ny behandling.  
 
Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 2. februar 2018 har avgitt uttalelse. 
Sorenskriver D ved X tingrett er orientert om klagen og har den 12. februar 2018 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder behandlingen av advokat As klient i forbindelse med en begjæring om fortsatt 
varetektsfengsling og dommerens håndtering av saken i rettsmøtet 11. september 2017. Det 
fremgår av klagen at siktede hadde samtykket til at begjæringen ble behandlet uten at siktede var 
til stede. Siktede har opplyst at han til tross for dette ble fremstilt og båret inn i rettsalen på båre, 
ilagt håndjern og fotlenke og at rettsmøtet ble gjennomført uten at forsvareren var til stede.  
 
Klager – advokat A – i hovedsak vist til følgende: 
 
Alt var gjort for at siktede skulle samtykke til at domstolen behandlet begjæringen uten han eller 
siktede tilstede. Han sendte begjæringen om samtykke til fengselet per mail 7. september. Siktede 
bekreftet å ha fått utskrift av samtykkeerklæringen, som siktede deretter hadde signert og levert 
fra seg til fengselsbetjenten. Han videresendte denne per e-post til politiet, men aktor valgte 
likevel å fremstille siktede i rettsmøtet. Som dokumentert med e-poster og telefoner med 
tingretten den 11. september 2017, kunne ingen ha misoppfattet at han var tydelig på at 
samtykket var gitt.  
 
Det var med vantro at han mottok rettsboken fra fengslingsmøtet og leste uriktige gjengivelser og 
omtale av siktede og han selv. Det er flere feil i rettsboken, blant annet at han er angitt som «til 
stede» i rettsmøte. Det fremgår videre at dommeren hadde sakens dokumenter til stede, selv om 
saken var elektronisk. I følge siktede hadde dommeren ikke dokumentene tilgjengelig på grunn av 
dataproblemer. En rettsbok skal være 100 % korrekt, og skal være til å stole på. Det var den ikke i 
dette tilfellet, og den er bevisst ført uriktig. 
 
Transporten av siktede til domstolen ble utført ved at siktede ble påsatt håndjern, lagt på båre og 
transportert i politicellebil. Siktede skal også ha blitt bragt inn i rettslokalet på båre, blitt lagt med 
makt på gulvet og blitt særdeles krenkende behandlet.  
 
Siktede opplyste også at dommeren kom med en spydighet om stemmegivning, hvilket i så fall var 
en særdeles uskjønnsom opptreden.  
 
Hva som ble gjort mot klienten i rettsmøtet er hver for seg flere krenkelser av siktede. Ingen skal 
erfare å bli behandlet på en slik måte. Dommeren lot det hele skje, uten å sørge for at rettsmøtet 
ble gjort på verdig vis med forsvarer tilstede.  
Siktede mener seg behandlet på en uverdig, krenkende og straffbar måte av fengsel, politi og 
domstol. Siktede krever de ansvarlige tiltalt og straffet.  
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Klager – C – har i erklæring vedlagt klagen i hovedsak vist til følgende: 
 
Han ber advokat A sende en klage til blant annet Tilsynsutvalget for dommere, med anmodning 
om at det skal ha konsekvenser for systemet at personer har behandlet ham med makt og tvang, 
og på en krenkende måte. Han ble båret inn i rettsalen på båre, med håndjern og fotlenke. 
Konsekvensene han fikk mot seg etter maktovergrepet og krenkelsene, var å bli satt på isolat i 
Trondheim fengsel frem til en tvungen psykiatrisk observasjonsoverføring.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun hadde 11. september 2017 enedommerturnus. Vanligvis er det to dommere som har slik 
turnus, men denne dagen var hun alene. Denne dagen tok en ny dataleverandør over ansvaret for 
domstolene sitt saksbehandlerverktøy, og ved denne omleggingen var det ventet at de ville 
oppleve dataproblemer.  
 
Hun hadde tre tilståelsessaker på formiddagen, og to fengslingssaker etter lunsj. Hun vedgår at 
tilståelsessakene, delvis kombinert med dataproblem, medførte at hun ikke samtidig fikk 
forberedt fengslingssakene.  
 
Hun ble orientert av saksbehandleren i tingretten om at saken kunne ligge an til kontorforretning. 
Tingretten hadde imidlertid ikke fått noen erklæring om samtykke fra siktede, og heller ikke 
politiet hadde mottatt slikt samtykke. Før det var aktuelt å vurdere om spørsmålet om videre 
varetektsfengsling kunne bli avgjort ved kontorforretning, ville hun ha det på det rene at den 
siktede hadde gitt samtykke. På grunn av dataproblemene kunne de ikke se bort ifra at e-posten 
var sendt, men ikke kommet frem. Hun tenkte at advokat A på enkelt vis kunne ha sendt 
erklæringen på nytt, men noen slik e-post kom aldri inn. 
 
Hun har aldri gitt noen ordre som gikk ut på at siktede skulle fremstilles uten forsvarer.  
 
På grunn av de tre tilståelsessakene var hun ikke mye tilgjengelig før fengslingsmøtet. Da hun fikk 
informasjon om advokat As uttalelse om tingrettens fremstillingsvedtak, var transporten med den 
siktede underveis. Det var da neppe grunnlag for å endre standpunkt, selv om hun på dette 
tidspunktet forsto at ikke forsvareren også var underveis og at det ikke var ordnet med noen 
annen forsvarer.  
 
Det var på dette tidspunktet kort tid igjen til fengslingsmøtet, og hennes holdning var da at 
tingretten fikk avklare med den siktede om saken kunne avgjøres uten et formelt fengslingsmøte. 
I vent på en framstilling fikk hun endelig tid til å se nærmere på saken.  
 
Hun kan ikke se at hun som dommer har ansvar for hvordan fremstillingen av en siktet fra 
fengselet til rettssalen blir gjennomført. Hun har i ettertid fått høre at den siktede på vanlig måte 
ble fraktet i bil fra fengselet og frem til garasjen. I ettertid har hun også fått vite at det først var 
der at spørsmålet om å bære siktede opp til rettssalen ble en aktuell problemstilling. Hun har fått 
fortalt at siktede fikk valget mellom å gå opp trappen frivillig eller bli båret opp. Hun hadde gitt 
ordre til framstilling, uten å ta stilling til hvordan denne skulle skje. Ved orienteringen fra aktor var 
hun innforstått med at den siktede ble båret opp til rettssalen, men hun må vedgå at hun ikke 
forsto at dette også innebar at den siktede ble båret helt inn i rettssalen. Siktede ble lagt på gulvet 
foran henne, og på et tidspunkt sa hun siktede ikke kunne ligge slik dersom han skulle gi forklaring 
eller ytre seg. Hun forsto raskt at det ville være nytteløst å få den siktede i tale. Siktede gjorde alt 
for å virke mest mulig mimikkløs, men siktede greide ikke å holde smilet tilbake da hun reiste seg 
for å få oppmerksomheten hans.  
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Rettsboken er dekkende for det som skjedde videre. Av protokollasjonen som er gjort i rettsboken 
går det frem at forsvarer ikke møtte. Det at advokat A innledningsvis sto oppført som tilstede, var 
en ren forglemmelse.  

I ettertid kan hun gjerne beklage at omstendighetene ble som skildret. Når det er sagt, kan hun 
ikke forstå hvorfor forsvarer ikke gjorde mer for å skaffe den etterspurte skriftlige 
dokumentasjonen.  

Domstolleder – sorenskriver D – har i hovedsak uttalt følgende: 

Om fremstillingen skal det nevnes at en siktet har krav på å få møte i retten ved behandlingen av 
fengslingsspørsmål. Advokat A signaliserte at siktede ville fraskrive seg denne rettigheten ved å 
samtykke i at saken ble behandlet uten møte. Retten mottok imidlertid ikke noe skriftlig 
samtykke, og siktede ble følgelig fremstilt. Denne håndteringen er helt ordinær med henblikk på å 
ivareta siktedes rettigheter. Han har heller ikke i ettertid mottatt informasjon som tilsier at 
siktede faktisk har avgitt noe samtykke.  

Advokat A var oppnevnt som forsvarer, retten forutsatte derfor at han møtte i fengslingsmøtet. 

Utførelsen av selve transporten fra fengselet til rettsalen, råder ikke domstolen over. Han 
registrerer imidlertid at siktede heller ikke etter adkomst X tinghus synes å ha kommunisert at 
han ikke ønsket å bli fremstilt slik han hadde krav på. På generelt grunnlag har ikke domstolen 
betenkeligheter med den måten personer fremstilles for fengsling på.  

Når det gjelder temaet om hvordan rettsboken er ført, registrerer han at det på side 2 er eksplisitt 
beskrevet at advokat A ikke var tilstede. Om rettsboken leses i sammenheng er innholdet neppe 
til å misforstå, og dommerens føring av rettsboken fremstår som akseptabel. 

Som det har fremgått oppfatter han dommerens håndtering av de punktene han har grunnlag for 
å mene noe om, som ordinær. 

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.  

Klagen fra advokat A og hans klient er rettet mot beslutningen om å fremstille siktede i rettsmøtet 
mot hans vilje samt at siktede ble behandlet på en uverdig/krenkende måte under fremstillingen. 
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Det er videre anført at rettsboken er uriktig ført og at dommeren behandlet saken uten at 
forsvareren var til stede.  
 
Rettens beslutning om at siktede skulle fremstilles i rettsmøtet og beslutningen om å 
gjennomføre rettsmøtet uten at forsvareren er til stede, er prosessuelle forhold som kan brukes 
som grunnlag for anke. Tilsynsutvalget kan dermed ikke vurdere disse forholdene. 
 
Tilsynsutvalget kan heller ikke vurdere politiets beslutning om bruk av tvang og makt i forbindelse 
med at siktede blir fraktet til rettslokalet, men det er dommeren som har ansvaret for situasjonen 
i rettssalen. Dette innebærer at dommeren kan ta avgjørelser vedrørende politiets bruk av tvang 
og maktmidler i rettslokalet. Dette vil i utgangspunktet være en dommeravgjørelse som utvalget 
ikke kan overprøve. Dersom det er klart at en siktet blir behandlet unødvendig krenkende uten at 
dommeren griper inn, kan det likevel tenkes at utvalget kan vurdere den etiske siden av 
dommerens handlemåte. Tilsynsutvalget kan ikke se det er påvist et slikt forhold i denne saken.  
 
Advokat A har videre vist til at dommeren bevisst har ført rettsboken om hans tilstedeværelse 
uriktig og at hun kom med en spydighet da siktede ble fremstilt i retten.  
Dette er forhold som utvalget kan vurdere. 
 
Tingrettsdommer B har redegjort om saksbehandlingen og hva som skjedde da siktede ble 
fremstilt i retten. Hun har vist til at det er protokollert i selve rettsboken at forsvareren ikke var til 
stede, men at det innledningsvis står oppført at han hadde møtt. I følge dommeren skyldes dette 
en forglemmelse og ikke en bevisst handling. Tilsynsutvalget har ikke funnet det sannsynliggjort at 
dommeren i innledningen av rettsboken bevisst har unnlatt å skrive at forsvareren ikke var til 
stede i rettsmøtet, i og med at hun senere har protokollert at han ikke hadde møtt. Etter utvalgets 
vurdering er en slik forglemmelse ikke i strid med god dommerskikk. 
 
B har videre vist til hva som utspant seg da siktede ble båret inn i rettssalen og lagt på gulvet 
foran henne, og at hun i den forbindelse skal ha bemerket at han «ikke kunne ligge slik dersom 
han skulle gi forklaring og ytre seg». Hun har ikke erkjent å ha opptrådt spydig eller krenkende i 
forhold til siktede.  
 
Siktede og dommeren har noe ulike beskrivelser av hva som skjedde da siktede ble fremstilt i 
rettslokalet. Tilsynsutvalget har ikke funnet det sannsynliggjort at dommeren uttalt seg på en 
kritikkverdig måte overfor siktede.  
 
Det er dermed ikke grunnlag for å ilegge dommeren disiplinærtiltak. 
 
Tilsynsutvalget finner grunn til å bemerke at saken fikk en uheldig håndtering, og at dette synes å 
ha sammenheng med dommerens manglende forberedelser. Det fremgår av dommerens 
redegjørelse at hun hadde lite tilgjengelig tid til å forberede saken, på grunn av tre tilståelsessaker 
og dataproblemer i domstolene. Hun fikk derfor ikke tid til å se på saken og ta nødvendige 
beslutninger om fremstillingen og gjennomføringen, før siktede var på vei til rettslokalet. Dersom 
dommeren hadde undersøkt og forberedt saken før siktede ble fraktet til retten, kunne hun ha 
tatt de nødvendige grep for å avklare spørsmålene om siktedes og forsvarerens tilstedeværelse i 
rettsmøtet. Utvalget viser bl.a. til at det etter hvert ble avklart at det ikke var nødvendig med 
rettsmøte, noe som indikerer at fremstillingen av siktede ikke var nødvendig.  
 
Utvalget viser til at en dommer har ansvar for å sørge for at en sak er tilstrekkelig forberedt og 
undersøkt, slik at saken blir behandlet korrekt og forsvarlig. Dersom dommeren ser at det ikke blir 
tid til nødvendige forberedelser, har dommeren ansvar for å utsette eller forskyve behandlingen 
av saken slik at den kan bli tilfredsstillende forberedt.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan overprøves ved anke.  
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
 


