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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. mars 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 17-144 (arkivnr: 17/1848) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på tingrettsdommer B ved X tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold 

Tilsynsutvalget ikke har kompetanse til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 14. desember 2017 har advokat A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 6. februar 2018 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra meddommerne C og D, samt 
politiadvokat E. Sorenskriver F ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder en straffesak, hvor klager var tiltaltes forsvarer. Hovedforhandling ble holdt 13. og 
14. desember 2017, og dom ble avsagt 19. desember 2017.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren opptrer svært ufint, frekt og lite hensynsfullt overfor rettens aktører, inkludert hennes 
klient.  
 
Hennes klient var svært ordrik, snakket uforholdsmessig høyt, var noe ukontrollert og vanskelig å 
styre. Klienten var veldig engasjert i sin egen straffesak. Dommeren kjeftet høylytt på klienten 
minst to ganger, og ba klienten holde munn. Det var nødvendig å gi klienten tilbakemelding, men 
hun reagerte på måten dette ble gjort på.  
 
Det hun ikke kan akseptere er at dommeren under utspørringen rundt straffeutmålingen avbrøt 
klienten flere ganger, og til slutt avsluttet hele forklaringen og kommanderte klienten tilbake på 
plass. Hun hadde ikke fått spurt klienten om samfunnsstraff, og hun spør høflig dommeren om 
hun ikke kan få et siste spørsmål for å få dette avklart. Dette ble resolutt avvist.  
 
Under hennes prosedyre ble hun veldig raskt avbrutt under forhold som knyttet seg til 
straffeutmålingen, med følgende kommentar: «Du som er oppnevnt forsvarer på det offentlige sin 
bekostning, burde vite bedre og ta utgangspunkt i hva Høyesterett har sagt om kravene til 
rehabilitering».  
 
Dommeren snakket på en nedlatende måte, og gjorde det vanskelig å få gjort jobben sin på en 
skikkelig måte. Dommeren sørget også for en ubehagelig stemning i retten, og aktor sa seg villig til 
å stille seg bak en klage.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han forstår klagen slik at den omfatter to forhold, at han skal ha avbrutt tiltalte under 
hovedforhandlingen og at han skal ha avbrutt klager under prosedyren.  
 
Det er riktig at han ved flere anledninger måtte gripe inn overfor tiltalte under 
hovedforhandlingen. Han forsøkte innledningsvis å gi tiltalte tid til å forklare seg, han forsøkte å 
lede tiltalte inn på de aktuelle spørsmålene og for forsøkte å være bestemt, men vennlig. Denne 
tilnærmingen medførte flere ganger at tiltalte snakket og avbrøt han. Gjennom 14 år som 
dommer han han aldri møtt en tiltalt som har vært en så stor utfordring å være rettens 
administrator overfor. Etter hans mening hadde tiltalte store problemer med å akseptere de 
grenser som gjelder under en hovedforhandling.  
 
Det er også riktig at han avbrøt tiltalte og ba tiltalte sette seg ved siden av klager under spørsmål 
som hadde betydning for straffeutmålingen. Dette skjedde etter at den øvrige bevisførsel var 
avsluttet. Tiltalte forklarte seg utenfor tema, og han forsøkte uten hell å lede tiltalte inn på det 
som var relevant. Det hele endte med at tiltalte avbrøt ham gjentatte ganger, og han innså at de 
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ikke kom til å få noen svar som hadde relevans for straffeutmålingen. Tiltalte avbrøt ham og han 
ba tiltalte til slutt om å holde munn og sette seg ved siden av sin forsvarer. Etter hans vurdering 
hadde de på dette tidspunkt fått opplysninger av betydning for reaksjonsfastsettelsen.  
 
Som nevnt var det svært krevende å administrere tiltalte og han kan i dag ikke se at han kunne ha 
gjort det på en annen og bedre måte. Han mener at han behandlet tiltalte på en respektfull måte, 
selv om det var helt nødvendig å sette grenser under hovedforhandlingen. Han har forståelse for 
at den som opplever grensesetting kan oppleve dette som ubehagelig, men i dette tilfellet var det 
nødvendig.  
 
Det er riktig at han avbrøt klager under prosedyren, da klager prosederte på det at det forelå en 
rehabiliteringssituasjon for tiltalte. Klager er en erfaren advokat, og etter hans skjønn må de 
kunne stille krav til offentlig oppnevnte forsvarere slik at en forsvarer tar utgangspunkt i den 
rettslige norm Høyesterett har trukket opp, for så å prosedere faktum ut fra dette eller eventuelt 
å angi at Høyesteretts norm må endres. I dette tilfellet prosederte klager saken ut fra at «hun 
synes» det forelå en rehabiliteringssituasjon. Det er riktig at han sa til klager at klager burde ta 
utgangspunkt i Høyesterett. Det er etter hans syn ikke heldig at rettens administrator under 
domskonferansen må redegjøre for Høyesteretts norm, noe som i tilfelle ikke vil være gjenstand 
for den samme kontradiksjon som en korrekt normangivelse under prosedyrene.  
 
Dersom hans henvisning til Høyesteretts praksis på noen måter skape en ubehagelig stemning 
eller ble oppfattet som nedlatende, må han tilkjennegi at det ikke var meningen.  
 
Meddommer – C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han er ikke enig i klager sin fremstilling av saken. Det er riktig at dommeren ved to tilfeller med 
bestemt tone irettesatte tiltalte. Det er også riktig at dommeren avbrøt klager under prosedyren. 
Han er ikke enig i at dommeren opptrådte frekt, ufint eller lite hensynsfullt overfor rettens 
aktører.  
 
Tiltalte ble irettesatt etter gjentatte advarsler, og dette var helt på sin plass. Da de gikk ut av salen 
forklarte dommeren at klager hadde blitt avbrutt på grunn av at kravene til rehabilitering var det 
presedens for fra Høyesterett og det ble argumentert på tvers av dette. Dommen fra Høyesterett 
var allment kjent hos advokater.  
 
Meddommer – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Stemningen ble til tider amper, fordi den tiltalte ikke holdt seg i ro på tross av tydelige beskjeder. 
Dommeren var nødt til å gi klare beskjeder til den tiltalte ved flere anledninger. Tiltalte kom med 
verbale utbrudd og viste klar misnøye, samt avbrøt dommeren gjentatte ganger. Tiltalte svarte 
ikke på direkte spørsmål fra dommeren, men kom med lange forklaringer på punkter som allerede 
var gjennomgått. Dommeren irettesatte tiltalte flere ganger, og ved en anledning ba dommeren 
tiltalte om å forlate vitneboksen. Da hadde tiltalte fått mange advarsler i forkant.  
 
Etter hennes oppfatning var det nødvendig og hensiktsmessig av dommeren å være tydelig 
overfor den tiltalte, og hun opplevde ikke at dommeren var nedlatende eller behandlet tiltalte 
respektløst.  
 
Aktor – politiadvokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Tiltalte hadde en spesiell væremåte, og var vanskelig å kontrollere. Det var nødvendig med en 
myndig prosessledelse i saken. Dommeren gjorde rett i å avbryte tiltalte, og hun som aktor satte 
pris på at dette ble gjort på en tydelig måte overfor tiltalte. Dommeren forsøkte å korrigere 
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tiltalte en rekke ganger uten at det påvirket tiltalte, og til slutt fikk dommeren nok og avbrøt 
forklaringen og ba tiltalte sette seg ved sin forsvarer. Hun syns dette var greit, da de ikke kom 
noen vei under utspørringen. Hun mener at dommeren hadde et tilstrekkelig opplyst grunnlag for 
å avsi dom og at avbrytelsen ikke medførte noen form for saksbehandlingsfeil.  
 
Hun kan til dels forstå den frustrasjonen som var rettet mot tiltalte. Det fremsto imidlertid som at 
noe av dommerens frustrasjoner over tiltalte gikk ut over klager. Dommeren avbrøt klager ved 
flere anledninger under prosedyren. Måten dommeren snakket til klager var etter hennes 
oppfatning ikke tilstrekkelig respektfullt og var egnet til å skape et dårlig arbeidsklima.  
 
 
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. 
 
Klager har anført at dommeren under utspørringen rundt straffeutmålingen avbrøt tiltalte flere 
ganger og til slutt ble forklaringen avsluttet uten at forsvarer fikk anledning til å stille ytterligere 
spørsmål. Utgangspunktet er at dommeren har ansvaret for sakens fremdrift og styring, herunder 
er dommeren berettiget til å styre hvordan en forklaring skal gis for retten og hvilke temaer som 
skal belyses. En eventuell innsigelse om at tiltalte ikke fikk anledning til å forklare seg om forhold 
av betydning for sakens utfall kan gjøres til gjenstand for anke. Denne delen av klagen faller derfor 
utenfor det utvalget kan vurdere og blir dermed å avvise. Det Tilsynsutvalget kan vurdere er om 
dommeren utførte prosessledelsen i forbindelse med utspørringen under straffespørsmålet på en 
kritikkverdig måte, jf. nedenfor. 
 
Klager har videre anført at dommeren opptrer ufint, frekt og lite hensynsfullt, herunder overfor 
tiltalte. Dette førte til en ubehagelig stemning i retten. Det er vist til at dommeren kjeftet høylytt 
på tiltalte og ba ham holde munn. Utvalget legger til grunn at dette skal ha skjedd i forbindelse 
med tiltaltes forklaring knyttet til skyldspørsmålet. Videre er det anført at klager ble avbrutt under 
sin prosedyre og dommeren sa noe slikt som «Du som er oppnevnt forsvarer på det offentlige sin 
bekostning, burde vite bedre og ta utgangspunkt i hva Høyesterett har sagt om kravene til 
rehabilitering». 
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
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:  
 

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 
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vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, opptreden overfor parter, vitner og 
andre aktører være av betydning.  

 
Utvalget viser videre til Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 6, Korrekt opptreden, som lyder 
slik: 
 

En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som dommeren har 
med å gjøre i embetsutøvelsen. 

 
Dommeren skal påse at meddommere deltar som fullverdige medlemmer av retten. 

 
Dommeren skal vise respekt for de oppgavene advokater og representanter for påtalemyndigheten 
har i rettspleien. En advokat skal ikke identifiseres med sin klient. 

 
 
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.  
 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form 
av krenkende utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget 
skal kunne reagere med disiplinærtiltak. Under enhver omstendighet må det foreligge 
klanderverdig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk. 
 
Tilsynsutvalget behandler først anførselen om at dommeren kjeftet høylytt på tiltalte og ba ham 
holde munn. Utvalget legger til grunn at tiltalte hadde betydelige utfordringer med å holde seg 
innenfor sakens rammer og at det var nødvendig for dommeren å korrigere ham. Spørsmålet er 
om dommeren gjorde dette på en tilstrekkelig verdig og respektfull måte. Klagers generelle 
anførsel om at dommeren opptrådte ufint, frekt og lite hensynsfullt overfor tiltalte støttes ikke av 
uttalelsene fra de andre aktørene i saken. Anførselen om at dommeren kjeftet høylytt på tiltalte 
støttes heller ikke av de andre aktørene. Disse forholdene kan således ikke legges til grunn som 
tilstrekkelig sannsynliggjort. På bakgrunn av dommerens egen uttalelse legges det til grunn at det 
er riktig at han ba tiltalte om å holde munn. Tilsynsutvalget mener generelt at det er uheldig av en 
dommer å be en tiltalt om å holde munn. En dommer bør bestrebe seg på å finne andre måter å 
uttrykke seg på, selv om tiltalte er vanskelig å styre. Tilsynsutvalget finner imidlertid ikke å kunne 
legges til grunn at dommeren ved dette utsagnet har overtrådt terskelen for god dommerskikk. 
Ved denne vurderingen er det sett hen til at hverken meddommerne eller aktor opplevde at 
dommer behandlet tiltalte på en ufin eller respektløs måte.  
 
Dommeren har bekreftet at han avbrøt klager under hennes prosedyre. Han har heller ikke 
bestridt at han uttalte noe slikt som at «Du som er oppnevnt forsvarer på det offentlige sin 
bekostning, burde vite bedre og ta utgangspunkt i hva Høyesterett har sagt om kravene til 
rehabilitering». Det å avbryte en aktør under prosedyren er ikke kritikkverdig, så lenge det skjer 
innen rimelighetens grenser. Fortrinnsvis bør dette skje ved spørsmål i forbindelse med behov for 
avklaringer. I dette tilfellet avbrøt dommeren klager for å påpeke at han var uenig i klagers 
forståelse av hva som er en reell rehabiliteringssituasjon. Dommeren har begrunnet dette med at 
han mente at det ikke var heldig at han ellers måtte gjøre rede for Høyesteretts norm i 
domskonferansen. Tilsynsutvalget deler ikke dommerens syn på dette. Det liggeren til 
forsvarerens oppgave å fremføre de forhold som ut i fra bevisføringen kan tenkes å ha betydning 
for straffeutmålingen, herunder om tiltalte er i en rehabiliteringssituasjon. I hvilken grad retten 
finner å tillegge dette vekt bør fremkomme i dommen og ikke som en kommentar fra 
administrator under prosedyren.  
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Klager har videre anført at dommeren i denne forbindelse opptrådte nedlatende, frekt og lite 
hensynsfullt. Denne oppfatningen støttes i betydelig grad av aktor, som i sin uttalelse opplyser at 
det fremsto som at noe av dommerens frustrasjoner over tiltalte gikk ut over klager. Videre 
opplyser hun at måten dommeren snakket til klager på da han avbrøt henne under prosedyren, 
etter hennes oppfatning, ikke var tilstrekkelig respektfull og var egnet til å skape et dårlig 
arbeidsklima. Aktor har i sin uttalelse ikke nærmere konkretisert hva hun bygger denne 
oppfatningen på. Utvalget legger imidlertid til grunn at dommeren lot sin frustrasjon gå utover 
klager under hennes prosedyre. Dette vitner i seg selv om en uheldig atferd fra dommens side.  
Videre er utsagnet om at klager som «oppnevnt forsvarer på det offentlige sin bekostning, burde 
vite bedre», etter utvalgets mening, egnet til å underbygge en oppfatning om at dommeren var 
nedlatende og lite respektfull overfor klager. Dommeren har således utvist en atferd som er 
uheldig, men utvalget har under noe tvil kommet til at dommerens opptreden ikke overskrider 
terskelen for god dommerskikk. 
 
Etter dette finner utvalget at det ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har kompetanse til å 

vurdere. 
 
2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
 
 


