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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 22. juni 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 18-012 (arkivnr: 18/193) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på lagdommer B ved X lagmannsrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (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 sakens 

opplysning og bevisførselen. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor lagdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 25. januar 2018 har A klaget på lagdommer B ved X lagmannsrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt lagdommer B, som ved brev av 27. februar 2018 og 24. mai 
2018 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra meddommerne C, D, E og F, 
lagdommer G og ekstraordinær lagdommer H, politiadvokat J, advokat K og protokollfører L. I 
tillegg har Tilsynsutvalget fått oversendt uttalelser fra klagers mor og kjæreste, samt fra flere av 
vitnene i saken. Klagen er supplert ved brev av 15. mars 2018 og 22. juni 2018. Førstelagmann M 
ved X lagmannsrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder en straffesak om mishandling i familieforhold, hvor klager var tiltalt. Innklagede var 
en av fagdommerne på saken. Hovedforhandling ble holdt i perioden 30. oktober til 2. november 
2018. Dom ble avsagt 27. november 2017.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han har de siste tre årene følt seg forhåndsdømt i det meste rundt hans sak. Både han og hans 
nettverk er helt sikre på at det er i ferd med å bli begått ett åpenbart justismord mot han. 
 
Da hans forklaring startet, oppfattet han umiddelbart at dommeren var svært negativt innstilt til 
han. Dommeren hadde kroppsspråk som «hånd til ansikt», «himling med øyner», «uffing og 
affing», snakk til lagdommer G og subtile kommentarer mens han pratet. Han fikk også tidlig 
direkte tilsnakk av dommeren med en streng stemme om at han ikke skulle blande seg i hvordan 
ting skulle foregå. Tilsnakken kom under det han hadde oppfattet som en fri forklaring. Han holdt 
på med en tidslinje fra før samlivsbruddet i 2006 og frem til saken kulminerte i mai 2015. Han 
hadde kommet til mars 2006 da han ble avskåret med tilsnakk om at dommerne ikke ville høre 
mer om dette. Fortvilet spurte han om han ikke hadde anledning til en fri forklaring, hvorpå 
dommeren brysk og med høy stemme og pekefinger påpekte «nå skal du ikke blande deg inn her 
hvordan ting skal foregå». Han ble lamslått og redd, og ble etter dette svært bekymret for å 
irritere dommeren.  
 
Han oppfattet dommeren som svært autoritær og dominerende, samtidig som at han tidvis 
gjennom kroppsspråk klart viste hva han mente om han og hans vitner. Både hans forsvarer, flere 
av hans vitner, aktor og bistandsadvokat uttrykte forundring over dommerens opptreden.  
 
Da han ikke har anledning til å klage over bevisvurderingen og utfall skal han ikke omtale dette. 
Men han frykter at i det minste deler av grunnen til at han ble avbrutt og ikke fikk fullført sin frie 
forklaring, at rettssaken ble hastet gjennom, at alle vitners oppmøtetid ble flyttet 4-5 ganger 
innen den siste uken, at ingen av hans vitner eller bevis er omtalt i dommen, samt det 
enstemmige utfallet i seg selv, i det minste delvis kan ha sammenheng med dommerens åpenbare 
holdning til han som tiltalt. Han frykter at dommerens holdning til saken også ble tatt med under 
dommersamtalene, og at dommerens autoritære og dominerende holdning kan ha påvirket de 
andre dommerne.  
 
Vitneførselen hans handlet ikke om hvor grei kar han er, men om å dementere påstandene om at 
han skal ha vært sint og/eller gjort noe fysisk mot barna. Dette gjennom skolelogger, vitner, 
SMSer, offentlige dokument, samt private bilder og videoer. Det at ingen av dommerne i sine svar 
eller i dommen utrykker å ha fått med seg dette, viser at de enten ikke har fulgt godt nok med 
eller at han ikke har fått lagt det godt nok frem. Dersom det beror på det sistnevnte, viser han til 
at han i tingretten fikk tre ganger så lang tid som i lagmannsretten.  
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Uttalelsen fra meddommer D er meget alvorlig, og er en omskriving av faktum. Feilene i uttalelsen 
kan kun bety at D enten er forutinntatt til både han, saken og poker, eller at dommeren ikke har 
vært tilstrekkelig mentalt tilstede under rettsforhandlingen. Denne oppfatningen er forøvrig 
veldig lik den han opplevde av den sakkyndiges rapport, hvilket dommerpanelet lente seg 
vesentlig til i sin dom.  
 
Det er både i dommen og dommernes uttalelser bemerket at han i liten grad erkjente ting og at 
han kun pratet om andre forhold og seg selv. Den tolkningen henger selvfølgelig sammen med at 
det han er beskyldt for ikke er sant. Hans forklaring på tre timer (uten kryssforhør) skulle handle 
om hvordan mor og stefar i ti år hadde brukt barna som brikker og angrepet han. Denne viktige 
forklaringen kunne avdekt hvordan det henger sammen at barna som «selvforsvar» hadde valgt å 
si så mange beviselige usannheter han ikke fikk forklart grunnet dommerens opptreden.  
 
Han tenker at dommerens påvirkning av de øvrige dommerne kan ha vært i form av subtile 
kommentarer lik de han foretok i retten, som meddommerne ikke er bevisste på. Dette kan han 
verken bevise eller klart påstå, og han har liten eller ingen tro på at de øvrige dommerne ville 
erkjent slike forhold om det hadde skjedd.  
 
Protokollfører L uttalte til dem i en pause en av dagene i retten at dommerne gikk raskt gjennom 
saken for å kunne ta helg en dag tidligere. Dette kan også bekreftes av hans forsvarer, som var 
sjokkert over utsagnet.  
 
Innklagede – lagdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han bestrider klagers beskrivelse av hans opptreden under ankeforhandlingen. Han hadde ingen 
kunnskap om klager fra tidligere og ingen negativ innstilling til klager før eller under 
forhandlingene.  
 
Klager ønsket i ankeforhandlingen å gi det som ble benevnt som en fri forklaring, men i praksis 
viste det seg å være tale om et manuskriptbasert innlegg som inneholdt mye som var uten 
relevans for straffesaken. Etterhvert som klagers redegjørelse skred frem, oppfattet han at de 
øvrige fagdommerne i likhet med han var usikre på hvordan retten burde forholde seg til klagers 
videre redegjørelse. På et tidspunkt registrerte klager det han oppfattet som kommunikasjon 
mellom han og en eller begge de øvrige dommerne. Klager stoppet da sin redegjørelse og sa, 
henvendt til han, at han registrerte kontakten mellom dommerne og at det var adgang til å stille 
spørsmål hvis noe var uklart. Han svarte at det er rettens leder, ikke tiltalte eller andre, som gir 
ordet til spørsmål. Det er ikke riktig at han sa at klager ikke skulle blande seg inn i hvordan ting 
skulle foregå. 
 
Det er vanskelig å kommentere eget kroppsspråk. Han bestrider imidlertid at «himling med 
øyner», «uffing og affing» eller «subtile kommentarer» er beskrivende for hans opptreden under 
ankeforhandlingen. At han under forhandlingens gang kan ha kommunisert lavmælt med rettens 
leder er mulig, men i tilfelle ikke uvanlig under en ankeforhandling. Han ser heller ikke bort fra at 
han tidvis kan ha sittet lett foroverbøyd med hendene som støtte for hodet. Det er i tilfelle ikke en 
helt uvanlig positur for han, og er et uttrykk for at han konsentrerer seg.  
 
Lagmannsrettens dom er anket, og det er i forsvarers støtteskriv til anken ingen bemerkninger til 
hans opptreden. Ytterligere vises til forsvarers arbeidsoppgave etter avsluttet forsvareroppdrag, 
hvor det står skrevet «årsaken til at tidsbruken har vært mer enn det dobbelte av hva som ellers 
ville vært godgjort etter stykkpris, er sakens kompleksitet og omfang, herunder at klienten har 
vært usedvanlig krevende å forholde seg til».  
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Som i enhver annen ankeforhandling var lagmannsretten opptatt av at forhandlingen ble 
gjennomført på en forsvarlig, rettferdig og samtidig effektiv måte. Hensynet til effektiv behandling 
innebærer at vitner vil måtte fremskyndes i samsvar med sakens fremdrift. Han har særdeles 
vanskelig for å tro at protokollføreren skal ha uttalt at de ønsket tidligere helg. Det var uansett 
ingen av dommerne som på noen måte ga uttrykk for noe slik. Forøvrig var det rettens leder, ikke 
han, som styrte sakens fremdrift.  
 
Han har forståelse for at forsvareren finner det noe uklart hvorfor han fant grunn til å fremlegge 
forsvarers arbeidsoppgave for Tilsynsutvalget. Bakgrunnen var kort og godt at forsvarerens 
understrekning av at klienten var krevende å forholde seg til, stemte godt med det inntrykket man 
kunne få i retten. Forøvrig tas det til etterretning at forsvareren i sin uttalelse til Tilsynsutvalget 
opplyser at kommentaren har et annet meningsinnhold enn det som naturlig syntes å følge av 
ordlyd og sammenheng.  
 
Fagdommer – lagdommer G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Som det fremgår av rettsboken gikk saken over fire, til dels lange, dager, og det ble blant annet 
avhørt 16 vitner i tillegg til dommeravhør av barna. Så vidt hun husker ønsket klager å bruke sin 
frie forklaring til å redegjøre for sitt konfliktfylte forhold til barnas mor, mens klager i liten grad 
ønsket å svare på spørsmål eller komme med kommentarer til tiltalen. Klager fremsto med et 
forberedt «foredrag» om konflikten som klager ønsket å fremføre, og kun det. Dette reagerte 
lagdommer B på, men hun hørte ikke at dommeren ba klager om ikke å blande seg inn eller 
lignende. Klagers forklaring var på to timer og ett kvarter, og en vesentlig del av denne omhandlet 
tidslinjen vedrørende konflikten.  
 
Ut fra hennes plassering ved dommerbordet registrerte hun heller ikke slikt «negativt 
kroppsspråk» som beskrevet i klagen, eller at klager ble «lamslått og redd». Tvert imot deltok 
klager aktivt videre i forhandlingene.  
 
Når det gjelder klagers fremtoning og væremåte, satt hun igjen med samme inntrykk og 
oppfatting som beskrevet i psykologens sakkyndigrapport, som er vist til på side 6 i dommen.  
 
Fagdommer – ekstraordinær lagdommer H – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det første avsnittet i klagen gjelder påstand om at klager var forhåndsdømt og er utsatt for et 
justismord. For egen del vil han si at ingen av dommerne tilkjennega på noen som helst måte noe 
forhåndsstandpunkt til skyldspørsmålet, og selvsagt heller ikke noe ønske eller vilje til å dømme i 
strid med rettsregler, rettsreglene om bevisvurdering inkludert, eller i strid med bevis i saken.  
 
Han har ikke konsentrert seg om å registrere om det var noe å bemerke til dommerens 
kroppsspråk, og kan derfor ikke uttale seg om det. Han underskriver ikke på at dommeren bedrev 
hørbar «uffing og affing» under klagerens forklaring. At en dommer har behov for å si noe til sin 
sidemann under forhandlingene er vel ganske regulært. Hva «subtile kommentarer» sikter til vet 
han ingenting om. Han hørte intet av det som eventuelt ble sagt. Det er korrekt som klager hevder 
at dommeren på et tidspunkt i klagerens forklaring tok ordet. Det gjorde dommeren for å lede 
klager inn på tidsrommet forholdet i tiltalebeslutningen gjaldt. Det var et saklig inngrep for å styre 
forhandlingene inn på rett spor. Klager fikk deretter rikelig anledning til å forklare seg og besvare 
spørsmål om faktiske forhold i den perioden tiltalebeslutningen gjaldt. Han er ikke enig i at 
dommeren opptrådte strengt, dominerende, autoritær eller nedlatende, og vil heller si at 
dommeren var tydelig med hensyn til at det ikke var nødvendig å gå detaljert inn på forhold som 
lå utenfor tiltalen. Klager fikk ellers føre alle sine påberopte vitner og dokumentbevis.  
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Det er ikke grunnlag for å karakterisere saken som hastearbeid. At oppmøtetidspunkt for 
vitneforklaringer endres underveis er regulært og nødvendig for å spare tid.  
 
Klager anfører også at dommen er enstemmig og tilkjennegir at dette delvis antakelig kan skyldes 
dommerens dominerende og autoritære opptreden. Dette er en insinuasjon klager overhode ikke 
har noe som helst belegg for. Domskonferansen ble avviklet på vanlig måte ved at administrator 
hadde ordet først og redegjorde for bevisbyrde, rettsregler og sitt standpunkt. Deretter fikk hver 
enkelt dommer ordet i tur og orden. Det var en fri stemmegivning uten at noen gikk inn for å 
overbevise noen andre om sitt syn. Han avkrefter at dommeren førte an for å få avsagt fellende 
dom mot klager.  
 
Meddommer – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er korrekt at klager ble avbrutt etter lang tid med fri forklaring. Det var helt på sin plass, da alt 
handlet om han selv og ikke om saken og barna. 
 
Saken ble ikke hastet gjennom. De brukte fire dager, og alt ble nøye gjennomgått. Hun vet ikke 
om det er unormalt at vitners oppmøtetid endres underveis, men det virket mer riktig at vitner 
venter på å bli hørt enn at alle i rettslokalet skulle vente på vitnet.  
 
Klagers bevis handlet ikke om saken, men om han selv. De fleste av vitnene snakket om hvor grei 
klager var i pokerlag, men hadde aldri møtt barna. I tillegg hadde klager ikke relevante bevis med 
bilder av barna og klager.  
 
Dommeren påvirket ikke resultatet i saken og var ikke dominerende i samtalene.  
 
Meddommer – E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kjenner seg ikke igjen i klagers beskrivelse av dommeren. Hans opplevelse var at dommeren 
var tydelig, bestemt, rettferdig og var med på å bidra til at tiden ble brukt til hva som var relevant 
for saken. Han føler heller ikke at dommeren forsøkte å påvirke hva han skulle mene. Hans 
avgjørelse er hans alene. Kort oppsummert kjenner han seg ikke igjen i klagen.  
 
Meddommer – C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Fra hans plassering i lokalet kunne han ikke observere noe negativt kroppsspråk mellom klager og 
dommerne. Kommunikasjonen mellom klager og dommerne var relevant og foregikk etter hans 
oppfatning på en saklig måte. Han observerte aldri at det ble benyttet høy stemme utover det 
som var nødvendig for å bli hørt av alle i salen.  
 
Klager hadde nok forberedt seg på en fremstilling av sin forklaring som gikk langt utover det 
tidspunkt tiltalen baserte seg på. Klager ble bedt av lagdommer G om å basere sin forklaring på 
det som var relevant for saken, og det aksepterte klager og forsvarer. Utover det fikk klager 
forklare seg på fritt grunnlag. Det ble fra dommerne stilt utdypende spørsmål, men det foregikk 
på en ryddig og profesjonell måte. Han observerte ikke at det var noen forskjell på den 
kommunikasjon som foregikk mellom dommeren og klager, og den de andre dommerne hadde 
med klager.  
 
At klager skulle blitt redd etter tilsnakket ble i alle fall godt skjult. Klager virket rolig og var svært 
talefør gjennom hele forklaringen.  
 
Dommeren hadde ikke noen fremtredende rolle i diskusjonen etter at rettsforhandlingen var 
ferdig. Tvert imot var denne diskusjonen åpen og konstruktiv fra alle dommernes side.  
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Meddommer – F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klager hadde forberedt en detaljert redegjørelse, og underveis i forklaringen ble klager bedt om å 
korte ned på tidsbruken. Hun mener likevel de fikk tilstrekkelig informasjon, både gjennom 
klagers frie forklaring og senere vitneførsel. Da klager ble avbrutt, mener hun det var beskrivelser 
på ting de hadde hørt tidligere.  
 
Hun kjenner det ikke igjen i beskrevet væremåte for dommeren, og hun har ikke hørt «uffing og 
affing». Hun satt imidlertid på motsatt side, og har heller ikke observert eventuelt negativt 
kroppsspråk. Hun oppfattet ikke dommeren med unormal eller uakseptabel oppførsel i retten. 
 
Hun mener rettssaken forløp uten hastverk, og alle vitner fikk tiden de trengte til å uttale seg om 
det de ble spurt om.  
 
Hun mener dommeren ikke har påvirket de andre til å avgi stemme verken den ene eller andre 
veien.  
 
Forsvarer – advokat K – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Etter hans oppfatning dreier det påklagede forhold seg i hovedsak om en konkret episode som 
fant sted under klagers forklaring. Han husker episoden tydelig, da den er helt unik i hans 
yrkeskarriere. Episoden skjedde trolig ca. 15 minutter inn i forklaringen. Klager gikk nok på dette 
tidspunkt noe langt i å være prosederende i sin forklaring, men han reagerte på måten dommeren 
håndterte dette på. Først kom det kommentarer av typen «er dette partsforklaring eller 
prosedyre?» som dommeren meddelte administrator med hviskestemme, men med så høyt 
volum at samtlige i rommet kunne høre tydelig hva som ble sagt. Dette skjedde mens klager 
pratet, og klager stoppet da sin forklaring og sa noe sånt som at «jeg ser det foregår noe hvisking 
mellom dommerne». Dette innledet en ordveksling mellom klager og dommeren som nok best 
kan beskrives som munnhuggeri. Hans opplevelse var at dommeren var høylytt og aggressiv i 
tonen. Han oppfattet klager som preget av hendelsen hele resten av ankeforhandlingen.  
 
Etter hans mening var dommerens inngripen overfor klager unødvendig brysk og ikke i tråd med 
det nivå av nøkternhet og saklighet som man forventer av dommere. Det var særlig uheldig at 
klager virket å miste tillit til lagmannsrettens upartiskhet som følge av episoden, hvilket 
vanskeliggjorde forsvareroppdraget de resterende tre dagene. Også for hans del var episoden 
såpass opprørende at han tok saken opp med kollegaer samme kveld for å diskutere om dette var 
noe han som forsvarer kunne/burde ta tak i.  
 
Han kan i det vesentlige gi sin tilslutning til den beskrivelse klager gir av samtalen med 
protokollføreren. Konkrete formuleringer husker han ikke, men innholdsmessig var det som ble 
sagt at det var ønskelig med fortgang da lagmannsretten ønsket å komme seg tidligere hjem.  
 
Han er forøvrig kjent med uttalelsen fra innklagede, der det vises til hans arbeidsoppgave. Det er 
noe uklart for han hvilken relevans arbeidsoppgaven menes å ha for klagesaken, samt hva som 
menes å kunne utledes av den. Formuleringen om at klager hadde vært «usedvanlig krevende å 
forholde seg til» sikter til det antall henvendelser som har vært i korrespondansen mellom klager 
og han, og møter til oppfølgning av henvendelsene. Han fant det ikke på noe tidspunkt nødvendig 
å heve stemmen eller lignende mot klager.  
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Aktor – politiadvokat J – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kan ikke huske eksakt hvordan dommeren forholdt seg under ankeforhandlingen, men han 
kan erindre at dommeren reagerte både kroppslig og verbalt på klagers forklaring under 
ankeforhandlingen, til dels i tråd med klagers beskrivelse i klagen.  
 
Han oppfattet dommeren som aktiv og streng overfor klager under klagers forklaring, med det 
siktemål å få klager til å avgi en forklaring som var relevant for tiltalen. Etter hans mening var 
dommeren mer aktiv og streng overfor klager enn det en normalt kan forvente når tiltalte ønsker 
å avgi fri forklaring. På den annen side hadde klager lagt opp til en omfattende forklaring med et 
argumentativt preg, som i større grad en ellers kunne foranledige en mer aktiv prosessledelse og 
naturlige følelsesuttrykk fra dommerens side når dommerens signaler ikke ble etterkommet.  
 
På bakgrunn av dette mener han at dommerens atferd overfor klager var nokså streng og 
autoritær, men innenfor det som bør kunne aksepteres slik forklaringen fra klager utartet seg.  
 
Protokollfører – L – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun har vært i en del saker, og denne husker hun som spesiell. Dette fordi klager hadde lagt opp 
til en veldig lang fri forklaring. Hun mener klager opplyste at det kom til å ta 4-5 timer, og at klager 
hadde fått 6 timer i tingretten. Klager hadde før forklaringen nektet straffeskyld og sagt at han 
ikke kjente seg igjen i tiltalen. Klager startet på sin frie forklaring, og ut ifra det som ble sagt og 
tidslinjen klager var innom, ville nok klager ha brukt hele den opplyste tiden.  
 
Da klager hadde holdt på en stund, prøvde dommeren å styre forhandlingen inn på rett spor og 
forklarte for klager at klager måtte holde seg til saken og den perioden saken gjaldt. Klager avbrøt 
dommeren flere ganger, og dommeren ba klager vente til dommeren hadde pratet ferdig. Etter 
dette fikk klager uttale seg. Forklaringen fortsatte, og aktor og forsvarer stilte spørsmål. Klager ble 
også gitt anledning til å uttale seg etter hvert vitne hadde forklart seg.  
 
Hun vet ikke hvordan dommerens kroppsspråk var, da det satt tre andre dommere og sperret for 
utsikten til lagdommer B.  
 
Hun kjenner seg overhodet ikke igjen i påstanden om at hun skal ha sagt at dommerne ønsket 
tidligere helg. Hun har snart 32 års erfaring som protollfører, og har aldri tillatt seg å ytre noe slik 
som er sitert. Hun har ingenting med fremdriften å gjøre, og hva som blir snakket om blant 
rettens medlemmer har hun aldri brakt videre til øvrige aktører i retten.  
 
Klagers mor – N – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Som vitne, bestemor og mor i saken har hun innvendinger som hun forventer svar på. Det er helt 
forkastelig at meddommer D påpeker at få av vitnene kjente noe særlig til barna.  
 
I saken var det slett behandling av henne og av andre vitner. Selv fikk hun fire møtetider, hvilket 
var en stor belastning både personlig og pga. jobb. Hun følte at det hun sa ikke ble hørt, og fikk 
heller ikke et eneste spørsmål fra noen av dommerne. For henne virket det som om 
lagmannsretten hadde bestemt utfallet på forhånd og at hun pratet for døve ører.  
 
Enhver som er tiltalt eller vitne skal bli respektert, og alle sider skal bli behørig belyst. I denne 
saken gikk det svært raskt: Hun møtte vitnet før henne i døra og neste vitne satt klar da hun kom 
ut. Det er mye som har gått galt i hele saken, og hun forventer å bli tatt på alvor. Hun kjenner 
saken fra alle sider, og kan ikke skjønne utfallet.  
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Klagers kjæreste – O – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun skriver for å vise at klager har blitt utsatt for et justismord. Det virker som at klagers vitner 
ikke har blitt hørt, og hun syns uttalelsen fra meddommer D er meget oppsiktsvekkende.  
 
Forøvrig gjelder uttalelsene straffesakens faktiske forhold og bevisvurderingen.  
 
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.  
 
Klager har anført at han ble avbrutt i sin forklaring, at vitner ble flyttet på og at saken ble hastet 
gjennom. Dette er forhold som knytter seg til saksbehandlingen og prosessledelsen, og faller 
utenfor hva utvalget kan vurdere. Denne delen av klagen avvises. 
 
Klager har videre anført at dommeren var negativt innstilt til ham. Han oppfattet dommeren som 
autoritær og dominerende. Han viser også til dommerens kroppsspråk som «hånd til ansikt» og 
«himling med øynene». Dette er forhold utvalget kan behandle. 
 
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 
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. ”  

 
Utvalget viser bl.a. til NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
 

”Dette innebærer bl.a. at grov, ubehøvlet opptreden fra en dommers side i et rettsmøte vil kunne 
gjøres til gjenstand for disiplinær forfølgning. Det samme må gjelde (andre) utslag av slett 
møteledelse…” 

 
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.  
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Tilsynsutvalget har lagt til grunn i sin praksis at 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 utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak.  
 
Det tilligger dommeren å sørge for at bevisførselen (herunder tiltaltes forklaring) konsentrerer seg 
om det som har betydning for saken, samt å sørge for sakens fremdrift. Tilsynsutvalget vil i denne 
sammenheng påpeke at dommere ofte blir nøye observert av partene i retten. Det er ikke uvanlig 
at dommerens utsagn og opptreden blir oppfattet og tolket annerledes enn det var ment, særlig 
gjelder dette dersom dommeren finner det nødvendig å legge begrensninger for tiltaltes 
forklaring. Det er derfor viktig at dommere er oppmerksom på egen atferd og kroppsspråk. 
Selv om det kan legges til grunn at dommeren ble oppfattet som streng i denne saken, finner ikke 
utvalget det tilstrekkelig sannsynliggjort at hans opptreden var grov eller ubehøvlet, eller på 
annen måte over den terskel av klanderverdighet som vil kunne medføre disiplinærtiltak.  
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at lagdommer B har opptrådt i strid med god 
dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor lagdommer B . 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder sakens opplysning og bevisførselen. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagdommer B. 
 
 
 


