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Tilsynsutvalget for dommere har i ekstraordinært videomøte den 30. april 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: TU-20-008 (arkivnr: 20/164) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
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. 
offentlighetsloven § 3. 

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

Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 22. januar 2020 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 14. februar 2020 og 6. 
mars 2020 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra forsvarer, politiadvokat, 
meddommere og vitne i saken. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen er knyttet til en straffesak hvor hovedforhandling ble avholdt 18. november 2019. 
Innklagede var dommer i saken og klager var tiltalt. Klager ble dømt for blant annet kjøring i 
påvirket tilstand.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han innledet sin forklaring med at han har diagnosen ADHD, og ba om at dette ble hensyntatt 
under hans forklaring. Under forklaringen opplevde han at dommeren avbrøt ham, og han 
opplevde dommeren som sint, aggressiv og krenkende mot ham og advokaten hans. Da han ikke 
forsto spørsmålene, forsøkte advokaten hans å veilede ham, men dommeren avbrøt advokaten og 
henvendte seg på nytt til ham og stilte spørsmål som han ikke oppfattet. Dette medførte at 
dommeren ble aggressiv og hissig, og kom med uttalelser om at han var en narkoman. Dette 
gjentok dommeren tre ganger i løpet av kort tid.  
 
Da advokaten hans startet sin prosedyre ble han avbrutt gjentatte ganger, og klager opplevde 
dommeren som aggressiv og personlig mot advokaten. Advokaten gjentok at dette var et brudd 
på menneskerettighetene og tok frem båndopptaker og sa at han vil ta opp resten av saken. Etter 
at båndopptakeren ble lagt frem for dommeren kom det ikke avbrudd eller krenkende 
kommentarer fra dommeren.  
 
Under håndteringen av saken opplevde han at han ikke ble hørt eller tatt hensyn til. Dommer var 
avvisende og krekende. Han opplevde at saken allerede var avgjort før behandling og at han var 
forhåndsdømt. Behandlingen fra dommeren ødela for hans forklaring og han opplevde seg som 
misforstått. Hans opplevelse er at dommeren utnyttet sin posisjon. Dommeren benyttet seg av 
hersketeknikker og utøvde maktdemonstrasjon ovenfor ham og advokaten hans. Han opplever at 
hans rettssikkerhet ikke ble ivaretatt. Saken ble utsatt fire ganger, noe som i seg selv er en stor 
belastning.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hovedforhandlingen varte fra kl. 09:00 til 15:05, og klager forklarte seg i ca. én time og 15 
minutter. Han kan på denne bakgrunn ikke forstå at klager ikke føler han ble hørt, idet han fikk 
anledning til å forklare seg svært grundig. Han kan heller ikke forstå at klagers ADHD-diagnose var 
noe sentralt tema i saken og at han som følge av denne diagnosen ikke forsto spørsmålene fra 
aktor og/eller fagdommer.  
 
Han har behandlet en rekke saker med klager som part, og det har aldri tidligere vært et tema at 
han ikke har forstått spørsmålet eller hatt problemer med å forklare seg for retten. Det har heller 
ikke vært noen «dårlig tone» mellom dem tidligere. Det har formodningen mot seg at han har en 
annen prosessledelse denne gangen enn ved alle de andre sakene med klager. Klager fikk videre 
anledning til å føre fem vitner, selv om disse etter rettens oppfatning ikke kunne bidra til 
oppklaring av forholdene i tiltalen. Dette underbygger at han ikke var forutinntatt, nedlatende og 
krenkende, men tvert imot tillot bevisførsel som fremsto som lite relevant av respekt for tiltaltes 
ønsker.  
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Dommen ble anket til Y lagmannsrett, som ved beslutning av 7. februar 2020 nektet anken 
fremmet. Lagmannsretten skriver i beslutningen at tingretten ikke har begått saksbehandlingsfeil, 
som var en av flere ankegrunner. Dette viser at angrepet på hans saksbehandling i klagen ikke er 
treffende.  
 
Det medfører ikke riktighet at han skal ha kalt klager for en narkoman. Klager ble imidlertid spurt 
om han fortsatt hadde et rusproblem, idet det var relevant for saken. Påstanden om nedlatende, 
krenkende og forutinntatt oppførsel medfører heller ikke riktighet og det vises til hva som er 
nevnt vedrørende tidligere saker med klager hvor dette aldri har vært et tema.  
 
Prosessfullmektig for klager – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
I denne hovedforhandlingen var dommeren aggressiv allerede fra oppstart. Dommeren misbrukte 
makt og posisjon og han krenket klager slik klager selv godt dekkende har beskrevet. Han 
oppfattet dommeren som nedlatende og krenkende ovenfor hans klient. Under vitneprovet til 
polititjenestemann H tok dommeren «helt av». Etter flere disputer under utspørringen fant han 
frem lydopptakeren og fra da av var dommeren taus, men hans kroppsspråk var umulig å 
misforstå. Dommen og premissene bærer preg av en dommer som hevner seg mot tiltalte og mot 
forsvarer.  
 
Aktor – politiadvokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han merket seg at klager innledet sin forklaring med at han har ADHD, og at han ba om at 
aktørene omformulerte sine spørsmål der hvor han ikke forstod disse. Det ble ikke tillatt at 
forsvarer omformulerte administrators egne spørsmål. Han fikk imidlertid ikke inntrykk av at 
administrator oppførte seg aggressivt eller hissig overfor tiltalte da han avga sin forklaring, slik 
som det fremsettes i klagen. Det ble fra aktørene også stilt spørsmål til tiltalte vedrørende 
tidligere domfellelser som hadde relevans til rus, men at tiltalte tre ganger skal ha blitt direkte 
betegnet som «narkoman» under hovedforhandlingen kjenner han seg ikke igjen i, og legger i dag 
til grunn at han ville notert ned slike eller lignende nedlatende personkarakteristikker. Hva gjelder 
anførte avbrytelser fra administrators side under hovedforhandlingen hadde dette slik han anså 
det saklig relevans innenfor en aktiv prosessledelse. Hva gjelder den vitneførsel som var innkalt 
fra forsvarers side, så ble det slik han husker avskåret spørsmål som ikke var relevant for å belyse 
skyldspørsmålet.  
 
Det er på det rene at det i løpet av rettsdagen oppstod flere diskusjoner mellom aktørene under 
hovedforhandlingen, herunder den nevnte situasjonen hvor det ble tatt opp fra forsvarer at han 
anførte at hovedforhandlingen skulle stanses. Han reagerte selv på måten dette ble tatt på opp av 
forsvarer under hovedforhandlingen. Når det gjelder det påfølgende utsagnet om at tiltalte «skal 
bli dømt her i dag» kjenner han seg ikke igjen i den konkrete ordlyden som gjengis i klagen, men 
forsto det slik at administrator i en diskusjon med forsvarer gav uttrykk for at hovedforhandlingen 
ville fullføres selv om forsvarer valgte å forlate salen, og oppfattet det derfor ut fra den konkrete 
sammenhengen, ikke som et uttrykk for en forutinntatt holdning mot tiltalte. Når det gjelder 
forsvarers prosedyre ble det stilt spørsmål fra administrators side, men innholdet i disse 
spørsmålene ble vurdert fra hans side som saklig relevante. Han registrerte også at det på et 
tidspunkt ble startet opptak av forsvarers egen prosedyre.  
 
 
 
 
Meddommer – F – har vist til: 
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Hun kjenner seg ikke igjen her, og kan ikke forstå at dommeren har oppført seg slik klagen lyder. I 
hennes øyne oppførte han seg helt korrekt.  
 
Meddommer - G - har i hovedsak vist til:  
 
Han opplevde ikke at tiltalte ble behandlet som beskrevet, men det var en anstrengt tone mellom 
advokat og dommer. Dommer korrigerte advokaten en del. Han opplevde at tiltalte ble gitt god 
tid til å komme med sin forklaring og sine synspunkt, han ble bare avbrutt dersom han ikke forsto 
eller svarte på spørsmålene. At han ble kalt narkoman av dommeren flere ganger stemmer ikke. 
Han ble spurt om han brukte narkotika og fikk en del spørsmål rundt det. Forsvarer var meget 
høytflyvende i sin utspørring av politimannen. Han sammenlignet politimannen med de involverte 
i politisaken i Bergen og han ble til slutt dempet av dommer. Forsvarer sa under saken at han ikke 
hadde vært utsatt for lignende og ville ikke være med på det lenger. Da sa dommeren at han 
kunne reise, men at rettsaken ville fortsette. Prosedyren til forsvareren ble ikke forstyrret og han 
mener at tiltalte ble behandlet respektfullt. Dommeren brukte sin makt til å korrigere både 
forsvarer og aktor, spesielt om det var ting som var belyst før eller var uvesentlig. Dommeren liker 
å være effektiv.  
 
Vitne - politibetjent H – har i hovedsak vist til:  
 
Han har et godt inntrykk av alle aktører i saken, både dommere, meddommere og forsvarer. 
Under hovedforhandlingen kom forsvarer gjentatte ganger med høylytte utbrudd og rop, lagde 
lyder og var åpenbart misfornøyd med hans vitneprov. Han reiste seg opp og ropte høylytt flere 
ganger og dommeren måtte gjentatte ganger be forsvareren om å roe seg ned. På et tidspunkt 
under utspørringen fra forsvareren spurte han om gjennomsnittsmålinger av hastighet og reglene 
for dette. Under hans forklaring ble han avbrutt ved at forsvareren ropte til han. Dommeren 
måtte igjen avbryte forsvareren og forklarte ham at han ikke ville ha slik snakk i en rettsal og at 
han ikke fikk snakke slik til ham under hans vitneprov. Forsvareren var under hele hans forklaring 
svært misfornøyd og gav klart uttrykk for dette ved kroppsspråk og lyder og «himling med 
øynene». Han har aldri i sine 19 år i politietaten opplevd slik oppførsel fra en forsvarer i en 
rettssak. Han opplevde derimot at dommeren forsøkte å gjennomføre en ryddig 
hovedforhandling, men at dette opplevdes som utfordrende på grunn av de tilbakevendende 
utbruddene til forsvareren. 
 
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. 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. 
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Klager har anført at dommen i saken er preget av dommerens fiendtlighet mot klager og hans 
forsvarer, at et vitne avgav falsk forklaring, at det er belastende at saken ble utsatt fire ganger, at 
han ikke fikk gitt en fyllestgjørende forklaring under hovedforhandlingen og at hans rettssikkerhet 
ikke ble ivaretatt ved behandlingen av saken i tingretten.   
 
Dette er et forhold som faller utenfor det Tilsynsutvalget kan vurdere og denne delen av klagen 
blir dermed å avvise.  
 
Klager har videre anført at dommeren under hovedforhandlingen brukte hersketeknikker og at 
han opptrådte forutinntatt, aggressivt, krenkende og nedlatende. Det er særlig vist til at klager 
opplevde det krenkende å bli avbrutt under sin forklaring og at dommeren kalte ham for 
narkoman tre ganger. Klager har også vist til at hans forsvarer ble avbrutt flere ganger i løpet av 
hovedforhandlingen.  
 
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 vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, 
opptreden overfor parter, vitner og andre aktører være av betydning.» 

 
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.  
 
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, og det er derfor ikke grunnlag for å 
konkludere med at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
På bakgrunn av de innhentede uttalelsene er det ikke påvist at dommeren opptrådte forutinntatt. 
Det er herunder ikke sannsynliggjort at dommeren omtalte klager som narkoman. Uttalelsene 
viser imidlertid at det ble stilt spørsmål til klager om hans forhold til rusmidler. Utvalget legger til 
grunn at dette var relevant for saken og at disse spørsmålet ikke var et utslag av forutinntatthet. 
Spørsmålene kan heller ikke sees å innebære noen form for krenkelse av klager for øvrig. Videre 
finner utvalget at det ikke er sannsynliggjort at dommeren uttalte at klager «skal bli dømt her i 
dag». Utvalget legger til grunn at denne anførselen refererer seg til dommerens beslutning om at 
saken ville fortsette selv om forsvareren valgte å forlate rettsalen, hvilket ikke kan sees å 
innebære noen form for forutinntatthet fra dommerens side. Selve beslutningen ligger utenfor 
det Tilsynsutvalget kan vurdere. Endelig finner utvalget at det ikke er sannsynliggjort at 
dommeren gav uttrykk for at han ikke var interessert å høre klagers forklaring.  
 
Anførslene om at dommeren brukte hersketeknikker og opptrådte aggressivt, krenkende og 
nedlatende er heller ikke sannsynliggjort. Det vises til at uttalelsene fra meddommerne og aktor i 
saken ikke gir støtte for at dommeren har opptrådt på en slik måte. Utvalget legger videre til 
grunn at dommerens inngripen overfor klager og hans forsvarer lå innenfor dommerens 
forholdsvis vide rammer for aktiv saksstyring.  
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Etter dette finner utvalget 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 myndighet til å 

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

tingrettsdommer B. 
 


