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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 17. juni 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-044 (arkivnr: 19/1022) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Malt 
Turid Ellingsen 
 
Anne Gro Aanensen Kleven møtte som varamedlem for Heidi 
Heggdal, som hadde forfall. 

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

Tilsynsutvalget ikke kan prøve. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 7. april 2019 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 2. mai 2019 har avgitt uttalelse. 
Utvalget har videre innhentet uttalelse fra forsvarer, aktor og meddommerne.   
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder en straffesak, hvor klager var tiltalt. Innklagede var dommer på 
saken. Rettsmøtet ble holdt 13. mars 2019, og dom ble avsagt 18. mars 2019.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hans forsvarer ble stoppet av dommeren gjentatte ganger, og fikk ikke stille flere spørsmål. 
Dommeren hadde en merkelig oppførsel.  
 
Han møtte dommeren før saken startet, hilste og pratet med forsvarer og dommeren. Lenge før 
retten ble satt, ble forsvarer bedt ut på gangen av dommeren. Der fikk forsvarer beskjed om å 
fortelle han at han måtte ta av seg lua før retten ble satt. Han har vært i rettsaler før og er godt 
innforstått med at hodeplagg skal tas av når retten er satt.  
 
Dommeren var hans advokat for ca 30 år siden, noe som ble tilsidesatt som inhabilitet av begge 
parter før saken startet. 
 
Opplevelsen i retten ble raskt opplevd som at dommeren tok fornærmedes side, og ikke klarte å 
holde seg profesjonell og nøytral i saken. Han hadde en sterk fornemmelse at saken var tapt før 
den startet. Om dette hadde noe med lue-episoden å gjøre, eller om det foreligger andre grunner 
hos dommeren, skal være usagt.  
 
Det har kommet han for øret at dommeren har utfordringer med kjønnsnøytralitet når det gjelder 
oppførsel og dømmekraft. Han mener han ble kraftig urettferdig behandlet under hele saken.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagen synes å ha sammenheng med e-post fra klager til tingretten av 14. mars 2019. Den ble 
besvart av han samme dato. Også etterfølgende e-post fra klager ble besvart.  
 
Så langt han husker var han kort inne i rettsalen gjennom publikumsdøren ca ti minutter før 
hovedforhandlingens oppstart for å logge på dataen. I salen satt klager med lue godt trukket ned. 
Han sa «mor’n» til klager og aktor, og gikk ut etter kort tid. I gangen på utsiden møtte han 
forsvarer. Han nevnte for forsvarer om forsvarer kanskje skulle ta opp luebruk under 
hovedforhandling med klager. Det var ingen andre i nærheten da det ble sagt. Noen minutter 
senere møtte han forsvarer i gangen, og forsvarer sa at lue ikke var noe tema. Da rett ble satt, 
hadde ikke klager lue på og lue var heller ikke et tema under hovedforhandlingen.  
 
Det er nytt for han at han skal ha utfordringer med kjønnsnøytralitet når det gjelder oppførsel og 
dømmekraft. Han har aldri tidligere, verken i eller utenfor yrkeslivet, fått antydninger om noe 
slikt.  
 
Klagers anførsel om urettferdig behandling kan muligens ha sammenheng med den første e-
posten til retten. Det er riktig at forsvarer etter å ha stilt flere spørsmål om fornærmedes 
blåmerker, ble stanset i å stille flere spørsmål om det. Etter hans oppfatning tilsa og tilsier en 
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normal prosessledelse, ikke minst av hensyn til vitnet/fornærmede, at forsvarer ikke ble tillatt å 
stille flere spørsmål om dette temaet. 
 
Meddommer – C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kjenner seg overhode ikke igjen i tiltaltes klage. Han oppfattet sorenskriveren som både 
profesjonell og nøytral i den halve dagen rettsaken varte.  
 
Meddommer – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hva som skjedde før retten ble satt er ukjent for henne.  
 
For henne forløp rettsaken som normalt. Tiltaltes forsvarer ble stoppet av sorenskriveren 
vedrørende noen spørsmål som allerede var besvart.  
 
Forsvarer – E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han møtte klager ca 15 minutter før hovedforhandlingen, og de gikk sammen inn i rettsalen. Der 
møtte de og hilste på sorenskriveren. Sorenskriveren ba han umiddelbart om å bli med ut på 
gangen. Sorenskriveren sa til han at med mindre klager har en sykdom, så skulle lua tas av. Han 
stusset litt på dette, fordi de akkurat hadde kommet inn i rettssalen og det var 10-15 minutter til 
hovedforhandlingen skulle starte.  
 
Han ba klager ta av seg lua, noe klager gjorde umiddelbart.  
 
I løpet av hovedforhandlingen leste han opp fra fornærmedes politiforklaring to ganger. Den ene 
gangen fordi det var klar motstrid mellom fornærmedes rettslige forklaring og politiforklaringen, 
og den andre gangen fordi fornærmede hadde forklart seg mer utfyllende i politiavhøret. Begge 
gangene ble han stoppet av sorenskriveren før han hadde konfrontert fornærmede med 
politiforklaringen. Han fikk etter hvert lov til å lese opp, men han opplevde det som unødvendig 
og uvant å bli stoppet på denne måten.  
 
Dommeren nektet han også å stille et spørsmål om fornærmedes blåmerker. Han spurte om 
spørsmålet ble avskåret, noe sorenskriveren bekreftet. Han ba dermed om at det skulle bli 
protokollert, men dette ønsket ikke sorenskriveren. Han fikk i stedet beskjed om å stille 
spørsmålet likevel. Dette ble omtalt i anken, og ble anført å være en saksbehandlingsfeil.  
 
Han reagerte på hvordan sorenskriveren håndterte overnevnte, og snakket også om dette internt 
på kontoret i etterkant. Han kan forstå at klager reagerte på dette.  
 
Aktor – F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Til orientering var det en hel skoleklasse tilstede under forhandlingene.  
 
Det var ikke noe før, under eller etter hovedforhandling som han mener var i strid med god 
dommerskikk, at sorenskriveren tok «side», var merkelig eller at sorenskriveren hadde 
utfordringer med kjønnsnøytralitet. Hans oppfatning var at sorenskriveren opptrådte 
profesjonelt.  
 
Han fikk ikke med seg lue-episoden. Sorenskriveren var inne i salen før hovedforhandlingen 
startet, og hadde da en hyggelig og vennlig tone overfor aktørene. Det var et tema om det ville bli 
begjært lukkede dører, og han fikk en oppfatning av at dette ble klarert med forsvarer på gangen. 
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Han ble meddelt etterpå at forsvarer og klager ikke hadde innvendinger mot at skoleklassen fulgte 
hovedforhandlingen.  
 
Det stemmer at det var et tilfelle under hovedforhandlingen der sorenskriveren brøt inn og 
anførte at fornærmede hadde svart på spørsmålet tidligere. Det ble en diskusjon om dette, og 
forsvarer ville ha en protokollasjon på at han ikke fikk stille spørsmålet. Sorenskriveren ville ikke 
protokollere dette og sa at forsvarer kunne stille spørsmål, men ikke spørsmål fornærmede alt 
hadde svart på.  
 
Når det gjelder spørsmålet om habilitet, var dette noe sorenskriveren selv tok opp innledningsvis. 
Det var ingen som hadde inhabilitetsinnsigelser.  
 
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. 
 
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.  
 
Utvalget kan heller ikke vurdere prosessuelle avgjørelser som ikke kan ankes, for eksempel 
beslutninger om tid og sted for hovedforhandling eller lignende, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 
175. 
 
Klager har anført at dommeren ikke var habil, og at forsvarer ikke fikk stille de spørsmålene han 
ønsket slik at saken ikke ble godt nok opplyst.  
 
Dette er forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere. Klagen 
avvises i den utstrekning den gjelder habilitet og adgangen til å stille spørsmål. 
 
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:  
 

”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. ”  
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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.  
 
Klager har anført at sorenskriveren ikke har opptrådt profesjonelt og nøytralt i saken.  
 
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.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er sannsynliggjort. Utvalget viser til at hverken aktor 
eller noen av meddommerne har oppfattet sorenskriveren på en slik måte. Det er derved ikke 
grunnlag for å konkludere med at sorenskriveren har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som Tilsynsutvalget ikke kan prøve. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B.  
 
 


