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

Sak nr: 20-014 (arkivnr: 20/194) 
  
Saken gjelder: Klage fra A, B, C og D på lagdommer E ved X lagmannsrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 
Heidi Heggdal har fratrådt som inhabil i saken, og Anne Gro 
Aanensen Kleven deltok i hennes sted. 

  
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 

Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor lagdommer E. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 26. januar 2020 har A, B, C og D klaget på lagdommer E ved X lagmannsrett. Klagen 
gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt lagdommer E, som ved brev av 31. januar 2020 og 21. 
februar 2020 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat F, advokat G, 
kst. statsadvokat H, bistandsadvokat J, lagdommer K, meddommer L, meddommer M, 
meddommer N, meddommer O og meddommer P. Førstelagmann Q ved X lagmannsrett er 
orientert om klagen og har den 21. februar 2020 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder en straffesak som omhandlet grov familievold og seksuelt 
misbruk av to mindreårige barn fra mor og stefars side. Klagerne var vitner i saken. 
 
Ankebehandlingen i lagmannsretten pågikk over åtte rettsdager fra 22. oktober 2019 til 31. 
oktober 2019. Dommen er avsagt 11. november 2019 under dissens. Mor ble frifunnet for 
anklagen om seksuelle overgrep, men funnet skyldig i grov familievold. Stefaren ble frifunnet. 
Rettens administrator var lagdommer E (heretter dommeren).  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun fikk ikke mulighet til å tilføye relevant informasjon i saken og heller ikke sluttkommentar. 
Dommeren rettet på spørsmål som aktor stilte henne og aktor måtte forsvare måten han stilte 
spørsmål på. Dette skjedde ikke med de tiltaltes forsvarere og de fikk lov til å stille usaklige og 
merkelige spørsmål. Dette reagerte hun spesielt mye på, siden aktor ble rettet på for den minste 
ting. Rettsaken var preget av dårlig tid, og dommeren ønsket at man skulle bli ferdig så fort som 
mulig.  
 
Klager – B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun er fostermor til fornærmede, og vitne i saken. Det var en merkelig stemning i rettssalen 
gjennom hele hennes tilstedeværelse der. Hun opplevde at dommeren hadde en nedlatende tone 
ovenfor aktor flere ganger. Det opplevdes som veldig respektløst og frustrerende. Dommeren 
snakket mye om at aktor måtte passe tiden, og velge mellom det som var viktigst å spørre om. 
Aktor var tydelig preget av at dommeren stresset ham, og noen ganger ba han på nåde for å få 
stille henne viktige spørsmål. Dommeren svarte da flere ganger nei til ham. Det var tidspress 
gjennom hele vitnemålet. Hun har vært vitne i fylkesnemnd og tingrett to ganger tidligere, men 
har aldri opplevd at en dommer har oppført seg slik som dommer/administrator gjorde i denne 
saken. Hun mener at dommerens væremåte i retten kan ha påvirket utfallet av skyldspørsmålet. 
Dette fordi viktig informasjon ikke kom frem på grunn av tidspress og fordi aktor ikke fikk lov til å 
stille alle planlagte spørsmål.  
 
Hun fikk ikke anledning til å tilføye noe til slutt. Dommeren bestemte når hun var ferdig. Da hun 
kom ut følte hun seg frustrert og var sjokkert over dommerens oppførsel i retten.  
 
Klager – C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han opplevde dommeren som forutinntatt/partisk. Aktor ble stoppet flere ganger, mens 
forsvarerne kunne snakke fritt uten noe hinder. De to timene han vitnet opplevde han dommeren 
som partisk. Spørsmål og påstander fra forsvarerne ble stående helt uimotsagt. Aktor ble hindret 
av administrator i å gjøre en god jobb. Særlig ved at aktor ble begrenset i hvor mye tid han kunne 
bruke på spørsmål o.l. mens forsvarerne nærmest hadde fri bruk av tid. Denne rettsaken var for 
han en veldig ubehagelig opplevelse på grunn av den partiske holdningen han opplevde at 
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dommeren hadde. Han har vært i mange rettssaker som vitne gjennom jobben i barnevernet, 
men har aldri opplevd noe lignende.  
 
Klager – D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun opplevde at dommeren oppførte seg respektløs ovenfor aktor og seg selv. Dette gikk på 
avbrytelser og irettesettelser av aktor. Hun hadde forberedt seg med et kronologisk notat over 
barnevernstjenestens arbeid i saken. Dette ble hun nektet å bruke aktivt av dommeren. Hun følte 
seg fullstendig overkjørt av dommeren og det ble vanskelig å gi et fullstendig og belysende 
vitnemål.  
 
Innklagede – lagdommer E – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det bemerkes at det var en krevende sak og hun har stor forståelse for at det har vært en tøff 
belastning å forklare seg som nærstående vitner og ansvarlig i barnevernet. Hun mener imidlertid 
at klagen som er fremsatt mot henne er grunnløs og må avvises. Den beskrivelse som gis kjenner 
hun seg ikke igjen i, og det er ingen spor av slike forhold verken i rettsboken eller dommen.  
 
I forbindelse med klagen har hun gjennomgått dommen, rettsboken, egne notater og konsultert 
med dommer nr. 2, lagdommer K. Deres fokus var å gjennomføre en forsvarlig og rettferdig 
behandling av en vanskelig og alvorlig straffesak. Hun kan derfor si med høy grad av sikkerhet at 
de fornærmedes rettsstilling ble ivaretatt på største alvor, og at hverken aktører eller vitner ble 
utsatt for brudd på de etiske retningslinjene. Tvert imot ble det tatt mange grep fra rettens side 
for å imøtekomme et presserende tidsbehov utover de dagene som var satt av.  
 
Klagerne forklarte seg grundig og inngående om sine observasjoner og gjorde alle et solid 
inntrykk. Vitnene ble etter hennes syn behandlet på en vennlig og høflig måte. Tiden ble fordelt 
slik rettens leder og aktørene på forhånd hadde avtalt. Hun kan ikke se noe avvikende i denne 
saken som hun i ettertid kan sette fingeren på. Spørsmålet fra forsvaret om barna kan ha blitt 
påvirket av fosterhjemmene og barnevernet forut for deres forklaringer, var et tema som sikkert 
var provoserende og belastende å svare på. Som administrator kunne hun ikke av den grunn 
avskjære den tematikken fra forsvarets side.  
 
Hun mener det er usannsynlig at det ville ført til et endret utfall av saken dersom disse vitnene 
hadde svart på flere spørsmål fra aktor. Flertallet, som hun tilhørte, har blant annet lagt disse 
vitnenes forklaring til grunn for sitt resultat. Det bestemmende mindretallet hadde et annet syn 
på bevisvurderingen av de seksuelle overgrepene, som var et utslag av den frie vurdering av 
bevisene og som dessuten inneholdt mange ulike elementer. Denne forskjellen i vurderingen av 
skyldspørsmålet fra flertallet og mindretallet skyldes ikke feil ved prosessen, men de forhold at 
bevisbedømmelsen er gjenstand for en selvstendig vurdering og votering fra hver enkelt av 
rettens medlemmer.  
 
Hun viser til at samtlige prosessuelle spørsmål i saken ble løst i aktoratets og de fornærmedes 
favør. I seg selv gir dette et sterkt korrigerende bilde av klagernes beskrivelse av favorisering av 
den ene siden og partiskhet.  
 
Hva gjelder sakens opplysning mener hun at saken ble forsvarlig opplyst, og at det ikke er noen 
spor av at rettens medlemmer i den forbindelse var forutinntatte eller partiske i forhold til de 
bevisene som ble ført. Tidsbruken er først og fremst et prosessuelt spørsmål og er en del av 
saksbehandlingen. En aktiv prosessledelse er nødvendig når tiden er begrenset. Alternativet til en 
stram tidsplan i denne saken ville vært en utsettelse av en sak som allerede hadde hatt meget sen 
saksbehandling. Fremdriften og hennes rolle for å sikre denne var dermed forankret i et felles 
ønske om å gjennomføre saken innenfor de gitte tidsrammer. Som rettens leder var det hennes 
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ansvar å sørge for at de kom i mål hver dag. Både forsvarere og aktor måtte konkret påminnes om 
tiden. Hun mottok ingen formelle eller uformelle innsigelser om dette underveis.  
 
Vitnet fra barnevernet ble bedt om ikke å lese opp fra en skriftlig sammenfatning hun hadde med 
seg, da de bygget på dokumenter fra barnevernet som ikke var fremlagt som bevis i ankesaken.  
Hun fikk imidlertid støtte seg på sine notater. Etter omstendighetene fant hun det ikke 
hensiktsmessig å tillate vitnet å foreta en samlet oppsummering av saken, sett fra barnevernets 
side. En slik oppsummering ville komme i konflikt med det strenge kontradiksjonsprinsippet i 
straffesaker.  
 
Avslutningsvis, dersom opplevelsen av å vitne som kommer til uttrykk i klagen var blitt formidlet 
til henne underveis i saken, ville hun ha fulgt opp dette slik det er vanlig i større straffesaker. Det 
var fra hennes side åpent for løpende kommunikasjon med aktørene om prosessuelle spørsmål. 
Alle prosessuelle spørsmål som ble fremmet ble grundig behandlet og hun fikk ingen 
henvendelser om de forhold som klagen gir uttrykk for. Kritikk fra klager mot håndteringen av 
tidsbruken ville også ha blitt vurdert, men tidsbruken var allerede gjenstand for en fortløpende 
evaluering, der aktørene la løpet for rettsdagen i en oppdatert og omforent fremdriftsplan. Det 
fremkom ingen innsigelser om at det ble foretatt en forfordeling av tiden, og etter hennes syn var 
det bestemt ikke tilfelle.  
 
Domstolleder – førstelagmann Q – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Etter hennes vurdering har innklagede utvist en god, løpende og aktiv prosessledelse (rettsfri dag 
inndratt, løpende oppdatering av tidsplaner, åpnet for innspill underveis. Ingen av sakens parter 
tok opp noen av de punktene som klagen bygger på. 
 
Aktor – statsadvokat H -  har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kan i all vesentlighet slutte seg til det vitnene skriver mht. tidspress fra dommerens side. Der 
de siterer dommeren, mener han at de siterer korrekt. Han har forståelse for at dommeren var 
opptatt av fremdriften. Etter hans oppfatning ble det imidlertid for mye fokus på fremdriften i 
forbindelse med vitneforklaringene til vitnene som har forfattet klagen. Han er enig i at de ikke 
fikk forklare seg slik at saken ble best mulig opplyst. De ble møtt med temmelig kontante 
tilbakemeldinger fra dommeren, som de nok må ha opplevd som ubehagelige. Til at klagerne har 
anført at dommeren fremstod som forutinntatt/partisk har det etter hans oppfatning heller sitt 
opphav i et for stort fokus på fremdrift fra dommerens side.   
 
Prosessfullmektig for en av de tiltalte – advokat F - har i hovedsak utalt følgende: 
 
Dommeren administrerte saken på en profesjonell måte. Det ble noe knapp tid mot slutten av 
forhandlingene, og det ble nødvendig å fordele tiden mellom aktørene. Dette skjedde også på en 
helt tilfredsstillende måte. Han kjenner seg overhodet ikke igjen i beskrivelsen som er gitt fra de 
fire klagerne. Det er overhodet ikke korrekt at aktor ble rettet «for den minste ting». Klagene 
bærer bud om en sterk misnøye med at den tiltalte ble frifunnet for straffekravet. Han har ikke på 
noe tidspunkt etter ankeforhandlingen tenkt tilbake på gjennomføringen av straffesaken som noe 
annet enn en ordinært gjennomført sådan.  
 
Prosessfullmektig for en av de tiltalte – advokat G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun deler ikke klagernes syn på at dommeren oppførte seg respektløs ovenfor aktor og klagerne. 
Det ble satt av en halv dag ekstra i saken på grunn av at det kunne se ut til å være knappe 
tidsrammer for gjennomføring av saken. Det var ikke et tidspress etter dette ble besluttet. Hun 



 5 

kan ikke se at det er noen holdepunkt for at dommeren har opptrådt på en upartisk måte, ei 
heller at hun har opptrådt usaklig, uverdig eller ukorrekt.  
 
Bistandsadvokat – advokat Guro Erikstein – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klagernes beskrivelse av dommerens opptreden er samsvarende med det de uttrykte umiddelbart 
etter at vitneforklaringene var gjennomført. Etter hennes vurdering gir klagernes redegjørelser for 
opplevelsene under vitneforklaringene et riktig bilde av de faktiske forhold. For hennes del har 
hun aldri opplevd tilsvarende. Det var et stadig tilbakevendende negativt fokus på aktors tidsbruk 
gjennom hele hovedforhandlingen. Klagernes opplevelse av at det var forskjell på aktor og 
forsvarerne stemmer med det hun observerte. Dommerens opptreden og den stemningen som 
det skapte i retten var etter hennes mening egnet til å påvirke uerfarne og kanskje usikre 
meddommere på en måte som kan ha hatt følger for resultatet. Hun har stor forståelse for at 
klagerne velger å gi uttrykk for sitt syn i en klage.  
 
Fagdommer - lagdommer K –  har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Deler av klagen synes å gjelde beslutninger som ligger under rettens saksbehandling av 
straffesaken. Men generelt vil han peke på at retten, gjennom administrator, også har et ansvar 
for at bevisførselen spisses inn mot hva som er relevant og hva som ikke er bevisført tidligere, 
såkalt aktiv prosessledelse. Siden det var avsatt noe knapt med tid, oppsto det i denne saken et 
særlig behov for aktiv prosessledelse. Det er forståelig at vitner reagerer når de ikke får fram alt 
de selv mener er relevant, særlig når de er sterkt uenige i utfallet straffesaken fikk, men det betyr 
ikke at det foreligger klanderverdig opptreden fra administrator.  
 
Det avgjørende når det gjelder de dommeretiske sidene, vil være måten en slik aktiv 
prosessledelse skjer på. Han oppfattet det ikke noen gang slik at de fire vitnene som er omhandlet 
i klagen ble behandlet på en måte som ikke var dommeretisk akseptabelt. B skriver at hun 
«kontant» ble nektet å fortelle historien med egne ord. Administrator ønsket at det ble stilt 
konkrete spørsmål, og han opplevde det ikke slik at dette ble formidlet på noen klanderverdig 
måte. Videre opplevde han ikke behandlingen av Bekkesletten som «respektløs». Han kjenner seg 
heller ikke igjen i beskrivelsen fra dette vitnet av at hun ble «fullstendig overkjørt» av 
administrator. Rettledningen – og spørsmålsstillingen – fra administrator til vitnene var klar, men 
ikke ufin. Det har også betydning for forståelsen av vitnenes opplevelse at de står de fornærmede 
nær, og var opptatt av at det som støttet de fornærmedes forklaringer kunne komme fram, 
samtidig som deres egen opptreden på enkelte punkter ble angrepet av forsvarerne.  
 
Klagen retter seg også mot administrators behandling av aktor. Aktor har ansvaret for viktige 
deler av den praktiske avviklingen av en straffesak, blant annet er normalt aktor den nærmeste til 
å utarbeide en realistisk tidsplan. Aktor syntes ikke å ha tatt høyde for at rettsdagene ofte er noe 
kortere i lagmannsretten sammenlignet med tingretten. Det oppsto også prosessuelle 
problemstillinger som retten måtte bruke tid på. Selv om en rettsfri dag ble tatt i bruk, oppsto det 
derfor tidspress. Slik han opplevde dette, førte administrators aktive prosessledelse knyttet til 
tidsbruk til at det tidvis oppsto en noe dårlig stemning mellom aktor og administrator. 
Administrator følte nok et behov for å være streng og til dels kontant for å få aktor til å følge opp 
de tidsmessige utfordringene, mens aktor iblant reagerte ved å vise at han var uenig og noe 
oppgitt. Uten at han husker detaljer fra dette i dag, antar han ut fra innholdet i klagen at det kan 
ha funnet sted slike ordvekslinger og/eller signaler mens de aktuelle vitnene var til stede, og at 
vitnene har reagert på dette. Han oppfattet ikke at administrator behandlet aktor på en måte som 
gikk utenfor hva som var dommeretisk forsvarlig. Han oppfattet ikke administrators opptreden 
som partisk. De prosessuelle problemstillingene som oppsto underveis ble avgjort til fordel for 
påtalemyndigheten, eller ved at forsvaret til slutt trakk sine begjæringer. Han erindrer ikke at 
aktor ble rettet på i spørsmålsstillingen til vitnene på en måte som ikke var adekvat.  
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Meddommer – P – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Hun har ingen kommentarer utover det at aktor i rettssaken stadig tøyde grensene/tidsskjemaet 
det var enighet om, slik at dommeren stadig måtte påminne ham om dette. Etter hennes syn var 
det aktor som i liten grad respekterte dommeren og ikke motsatt.  
 
Meddommer – L – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Hun mener at dommeren oppførte seg profesjonelt under hele rettsprosessen. At hun måtte 
skjære gjennom en del av forklaringen er nok et spørsmål om det var lagt til nok tid til bevisførsel 
for en så omfattende sak og ikke som en refleksjon av hennes oppgave som administrator.  
 
Meddommer – M – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Han har ikke opplevd at dommerens oppførsel eller atferd ikke var nøytral på noen måte. Tvert 
imot opplevde han at dommeren var veldig bevisst og profesjonell på sin dommerrolle og 
væremåte. Han opplevde at dommeren var nøytral og respektfull både mot aktor, vitner, advokat 
og andre involverte.  
 
Meddommer – N – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Dommeren fremsto for henne som en svært kompetent, erfaren og seriøs fagperson som hadde 
inngående innsikt i saken. Hun førte rettssaken med stor autoritet slik hun oppfattet det. Når det 
er sagt, kan hun skjønne at vitnene oppfattet dommeren slik de beskriver og hun kjenner seg igjen 
i flere av utsagnene deres. Det må kjennes særlig stressende å avgi forklaring i en så alvorlig sak 
som denne. Når man i tillegg er nervøs, og tidsaspektet gjør at man ikke husker viktige detaljer så 
presist man gjerne skulle, skal det lite til for å bli satt ut av spill og ikke bidra slik man ønsker. 
Dommeren måtte gjentatte ganger skjerpe inn tidsbruken, spesielt ovenfor aktor. Hun er enig 
med klageren i at dette var uheldig. Det ble en del unødvendige diskusjoner rundt dette temaet 
som tok fokus bort fra saken, og dette stjal verdifull tid. Det er nevnt at det var en merkelig 
stemning i rettssalen. Det var klart en stemning i rettsalen, men hun vil snarere hevde at den var 
preget av et stort alvor og at alle var svært fokuserte på å gjøre en grundig og observant jobb i en 
sak med grusomt innhold.  
 
Meddommer – O – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Han husker at tid var tema for alle vitner og at dommeren hele tiden stresset dette med forbruk 
av tid. Han mener at dommeren utførte sin jobb som dommer på en meget tilfredsstillende måte. 
Etter hans mening behandlet hun alle aktører med respekt og aktelse. 
 
 
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. 
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En viktig begrensning i Tilsynsutvalgets 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. 
 
Flere av klagerne har gjort gjeldende at dommerens prosessledelse i forbindelse med deres 
vitneforklaringer medførte at saken ikke ble tilstrekkelig opplyst, samt at påstander fra 
forsvarerne ble stående uimotsagt, og at dette kan ha påvirket sakens utfall. Det samme er 
fremhevet i uttalelsen til aktor og bistandsadvokaten. Tilsynsutvalget bemerker at innsigelser mot 
sakens opplysning, herunder også manglende anledning til kontradiksjon og avskjæring av aktors 
spørsmål under vitneforklaringene, knytter seg til saksbehandlingen og kan benyttes som 
ankegrunn. Klagene må derfor avvises så langt de gjelder slike forhold.   
 
Klagen gjelder også dommerens oppførsel under vitneforklaringene til klagerne. Klagerne har 
gjort gjeldende at dommeren opptrådte respektløst overfor dem og aktor, herunder ved at de på 
en ubehagelig måte ble nektet å fremføre alt de hadde å si, samt at dommeren fremstod som 
forutinntatt og partisk.  
 
Dette er forhold Tilsynsutvalget kan behandle.  
 
Ved den konkrete vurderingen av dommeratferd tar Tilsynsutvalget utgangspunkt i de Etiske 
prinsippene for dommeratferd punkt 1, Grunnleggende krav, hvor det fremgår: 
 

«En dommer skal opptre i samsvar med loven, rettsordenen og god dommerskikk, og slik at han 
eller hun gjennom sin atferd fremmer den alminnelige tillit til domstolene.» 

 
Videre følger det av punkt 3, Upartiskhet, bl.a.: 
 

«En dommer skal være og framtre som upartisk og opptre slik at det ikke med rimelighet kan stilles 
spørsmål ved dommerens nøytralitet.» 

 
Endelig vises det til punkt 6, Korrekt opptreden, hvor det bl.a. fremgår: 
 

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

 
Hvilke krav som stilles til en dommers opptreden under rettsmøter, er utdypet i lovens 
forarbeider. Tilsynsutvalget 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 vises også 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 bemerker innledningsvis at dommeren, innenfor rammene som følger av 
prosesslovgivningen, har det overordnede ansvaret for at rettsforhandlingen gjennomføres på en 
forsvarlig og tillitvekkende måte. Prosessutøvelsen må utøves med betydelig grad av skjønn og 
gjennomføres med nødvendig grad av fasthet. Samtidig må prosessledelsen gjennomføres på en 
respektfull måte overfor aktørene, og ikke utøves på en måte som er egnet til å trekke 
dommerens objektivitet i tvil.  
 
Som ledd i prosessledelsen har dommeren anledning, og også en viss plikt, til å påse at 
vitneforklaringer konsentreres om forhold som er av betydning for saken. Dette kan ha den 
konsekvens at vitner ikke får forklare seg om forhold som de selv mener er relevante, og at 
aktørenes utspørring av vitner blir korrigert eller avbrutt. At dommeren utøvde aktiv 
prosessledelse på denne måten gir imidlertid ikke alene grunnlag for å konkludere med at hun 
var, eller fremstod som, forutinntatt. Dette gjelder selv om en av de profesjonelle aktørene, i 
dette tilfellet aktor, ble mer korrigert under vitneutspørringen enn forsvarerne. Slik saken samlet 
sett er opplyst gjennom de innhentede uttalelser finner Tilsynsutvalget det ikke sannsynliggjort at 
dommerens prosessledelse under vitneforklaringene var, eller fremstod som forutinntatt.  
 
Tilsynsutvalget har merket seg at klagerne, samt aktor, bistandsadvokaten og den ene 
meddommeren, særlig har reagert på at dommeren under vitneforklaringene flere ganger 
innskjerpet tidsbruken, og at dette spesielt rettet seg mot aktor under hans utspørring.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at det som følge av den tid som var avsatt til ankeforhandlingen 
var nødvendig med en stram prosessledelse. Utvalget vil likevel understreke viktigheten av at 
dommeren i en situasjon med tidspress er seg bevisst på hvordan prosessledelsen gjennomføres, 
og hvordan den oppleves utad for sakens parter og aktører. Stadige påminnelser fra dommeren 
om tidsbruken under rettsforhandlingen, kan, selv om de rettes mot de profesjonelle aktørene, 
også påvirke parters og vitners tillit til rettsprosessen og domstolene.  
 
Som følge av opplysningene om tidspresset som er fremhevet i alle uttalelser innhentet i saken, 
legger Tilsynsutvalget til grunn at dommeren gjentatte ganger ga klare instruksjoner/føringer til 
vitnene om hvilke spørsmål/tema som skulle besvares. Videre innskjerpet dommeren flere ganger 
aktørenes, og da særlig aktors, tidsbruk og spørsmålstilling under vitneavhørene. At det som ledd i 
dette også oppstod åpne diskusjoner mellom dommeren og de profesjonelle aktørene i vitnenes 
påhør, er isolert sett uheldig. Utvalget finner det imidlertid ikke sannsynliggjort at dommeren 
overfor klagerne har vært brysk, respektløs eller på annen måte opptrådt ubehøvlet på en måte 
som gir grunnlag for ileggelse av disiplinærreaksjon.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor lagdommer E 
ved X lagmannsrett.  
 
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 for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagdommer E.    
 


