
        

    TILSYNSUTVALGET 
FOR  DOMMERE 

 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

Telefaks 
73 56 70 01 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 16/14 (arkivnr: 201400107-16) og  

17/14 (arkivnr: 201400108-16) 
  
Saken gjelder: Klage fra A (sak 16/14) og klage fra B (sak 17/14) på 

tingrettsdommer C ved X tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Gerd Ingunn Opdal 
Bjørg Tørresdal 
 
Gerd Ingunn Opdal møtte som varamedlem for Svein J. 
Magnussen, som hadde forfall. 

  
Offentlighet: I medhold av offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 

første ledd nr. 1, er klagers navn unntatt fra offentlighet. For 
øvrig er vedtaket offentlig, jf. offentleglova § 3. 
 
 

Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer C. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 27. januar 2014 har A inngitt klage på tingrettsdommer C ved X tingrett. 
Samme dag ble det også inngitt klage på samme dommer fra B. Begge klagene gjelder 
dommeradferd under hovedforhandling i samme foreldretvist.   
 
Klagen er forelagt tingrettsdommer C, som ved brev av 21. mars 2014 har avgitt uttalelse. 
Tilsynsutvalget har innhentet uttalelse fra advokatene som var til stede i saken, samt fra 
psykolog D, som var rettsoppnevnt sakkyndig. Tingrettsdommer C har i en tilleggsuttalelse 
27. mars 2014, bedt om at psykolog D presiserer sin uttalelse. Psykolog D avga etter dette 
en tilleggsuttalelse 4. april 2014.  
Domstolleder ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Klagene gjelder hovedsakelig de samme forhold, og Tilsynsutvalget har funnet det 
hensiktsmessig å forene sakene til felles behandling. 
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagene har sin bakgrunn i en foreldretvist ved X tingrett. B var part i saken. A, far til B, 
var vitne i saken. Tingrettsdommer C var dommer i saken. Det ble avholdt 
hovedforhandling den 29. og 30. oktober 2013.  
 
Klager i sak 16/14 – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren var mest opptatt av at den ene parten i saken, sønnen til vitnet, skulle flytte ut 
av den boligen han nå eier. Dommeren ønsket å gjøre et poeng av at sønnen bor på samme 
adresse som sine foreldre, i hver sin seksjonerte del av en generasjonsbolig. Dommeren var 
av den oppfatning at han likte dette dårlig, og mente at sønnen burde flytte ut fra sin bolig. 
 
Når vitnet på spørsmål fra dommeren svarte at far og sønn snakker sammen nesten hver 
dag, flirte dommeren og spurte om det ikke er på tide at sønnen flytter hjemmefra. 
Dommeren fokuserte på at sønnen vasket klærne sine hos foreldrene. Dommeren spurte 
ikke noe om foreldretvisten som vitnet var kommet for å vitne om.  
 
Dommeren var forutinntatt ovenfor den ene parten, og vitnet. Dommeren var partisk under 
vitneprovet, og utviste dårlig dommerskikk ved å argumentere for at sønnen burde flytte og 
at han burde kjøpe vaskemaskin. At dommeren flirte når vitnet svarte opplevdes utilbørlig.  
 
Klager i sak 17/14 – B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren uttalte at han burde flytte ut av sin leilighet, som ligger i en seksjonert del i en 
generasjonsbolig som deles med hans foreldre. Flytting ville medført at datteren mistet sitt 
barndomshjem. Dommeren uttalte også at han burde kjøpe vaskemaskin. Dommerens 
uttalelser ble gjort på en useriøs og nedlatende måte. 
  
Innklagede – tingrettsdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I den aktuelle saken var det et høyt konfliktnivå mellom partene.  
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Rettens poeng var ikke at far måtte selge sin bopel eller kjøpe egen vaskemaskin, men om 
far i saken hadde reflektert hvordan felles bopel og vaskemaskin med hans foreldre 
påvirket konflikten med mor i saken. For retten var det klart at besteforeldrenes 
involvering, og da særlig farfars, var svært konfliktskapende, og at dette ville fortsette så 
lenge far bodde i samme hus som sine foreldre og pleide omgang med dem daglig. 
Intensjonen med å ta opp disse tema under hovedforhandlingen var å forsøke å få far til å 
forstå at dette påvirket konflikten med mor, og dermed gjaldt barnets beste. Etter hans 
oppfatning ble dette gjort på en korrekt og skånsom måte. 
 
Vitnet i saken vitnet også under det saksforberedende møtet som ble avholdt forut for 
hovedforhandlingen. Han var i sitt vitneprov nedlatende overfor mor, og den nedlatende 
tonen ble framholdt også i vitneprovet i hovedforhandlingen. Han anså vitneprovet som 
uheldig for saken, partene og barnet. Det var ikke egnet til å tilføre saken noe av 
betydning, og kun egnet til å sverte mor. Dette ble påtalt flere ganger. Innholdet i klagen 
fra vitnet er en oppramsing av spørsmål og svar som ikke er korrekt gjengitt.  
 
Det medfører ikke riktighet at han flirte eller for øvrig opptrådte upassende eller med dårlig 
skjønn. Tvert i mot var det nødvendig å drive prosessledelse overfor farfar, og dette kunne 
vært gjort på enn enda skarpere måte enn i denne saken.  
 
Han utøvet kun nødvendig prosessledelse og aktiv saksstyring i tråd med tvistelovens 
intensjoner.  
 
Prosessfullmektig for far i saken – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det bekreftes at de tema som klagerne har tatt opp i sine klager ble berørt av dommeren 
under hovedforhandlingen. Spørsmålene ble ikke oppfattet som spesielt provoserende eller 
upassende, men som et ledd i å få belyst klientens selvstendighet eller eventuelle 
avhengighet til sine foreldre. Dette var også et tema fra den rettsoppnevnte sakkyndige. 
 
Prosessfullmektigen kan ikke slutte seg til beskrivelsen av at dommeren skal ha opptrådt 
partisk under vitnes vitneprov, at han har flirt, eller fremvist annen upassende opptreden. 
Klagene oppfattes som uttrykk for frustrasjon fordi man ikke fikk medhold og fordi man 
mener retten har vurdert faktiske forhold feil. 
   
Prosessfullmektig for mor i saken – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Dommeren har en blid og vennlig væremåte, og er flink til å forklare parter og vitner om 
saken og deres funksjoner. Slik var også atmosfæren og saksbehandlingen under den 
aktuelle saken. Det er ikke grunnlag for å kritisere dommer C for måten han ledet 
hovedforhandlingen på. 
 
Dommeren stilte oppfølgingsspørsmål til parten og vitnet. Dette ble oppfattet som 
forsvarlig og innenfor akseptable normer for god dommerskikk. Dommeren viste 
objektivitet ved å behandle partene likt, men ikke holdningsløst. Prosessfullmektigen 
husker ikke at dommeren formulerte sine spørsmål slik de er gjengitt i klagen fra vitnet. 
Dersom dommeren hadde flirt eller på annen måte gitt uttrykk for nedlatende kommentarer 
til de svar som ble gitt, hadde prosessfullmektigen reagert og husket det fordi det ville vært 
meget uvanlig og ikke i samsvar med vanlig opptreden for dommer C. 
 
Rettsoppnevnt sakkyndig – psykolog D – har i hovedsak uttalt følgende: 
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Vitnet som har inngitt klage fikk forklare seg om de forhold som saken gjelder under 
hovedforhandlingen. Det samme gjelder parten som har inngitt klage. Det bekreftes at det 
var en del fokus på boforhold og tilknytning mellom besteforeldrene og parten i saken. 
Dette hang nært sammen med temaet i foreldretvisten, da saken handlet om partenes evne 
til å ivareta barnets behov på selvstendig vis.  
 
Dommerens spørsmål kunne sett fra klagernes perspektiv oppfattes slik at han mente at det 
var bedre om parten flyttet ut av boligen han delte med foreldrene sine. Dette var imidlertid 
foranlediget av hva som var fremkommet fra klagerne. Det falt seg naturlig å spørre om 
slike tema. Dommeren hadde ikke annet valg enn å stille de påklagede spørsmål.  
 
Dommeren forholdt seg respektfullt og ga både vitnet og parten god anledning til å forklare 
seg om det saken gjaldt. At dommeren ble frustrert av de svarene som kom fra vitnet og 
parten kan forklare en stor del av det inntrykket vitnet og parten har. 
 
Inntrykket var at dommerens måte å stille spørsmål på, hang sammen med de svarene som 
ble gitt av vitnet og parten. Det understrekes at det var vitnet og partens fremtoning som 
var i forgrunnen. Den sakkyndige er ikke kritisk til dommerens håndtering av situasjonen. 
 
 
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. 
 
Klagerne har anført at tingrettsdommer C har opptrådt i strid med god dommerskikk i 
forbindelse med administreringen av hovedforhandling i foreldretvistsaken, herunder at 
han var nedlatende og partisk overfor klagerne.    
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12 er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. God dommerskikk har å gjøre 
med hvordan en dommer utfører sine oppgaver. Herunder er dommens opptreden i retten 
gjenstand for vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, opptreden overfor 
parter, vitner og andre aktører, og hvordan saksbehandlingen utføres, være av betydning, 
Hvordan dommer stiller spørsmål og kommenterer svar kan være et vurderingstema i 
forhold til spørsmålet om brudd på god dommerskikk.   
 
Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til domstolene og dommerne, herunder om dommeren har overtrådt Etiske 
prinsipper for dommeradferd, som er fastsatt av Dommerforeningen 1. oktober 2010. For 
denne saken er det prinsippenes punkt 3, 5 og 6 som stiller krav til upartiskhet, 
likebehandling og korrekt opptreden som er vurderingstema.  
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Klageren som var vitne i saken har anført at dommeren var partisk og forutinntatt. 
Dommeren fokuserte på den ene partens boforhold. Det er anført at det er dårlig 
dommerskikk å argumentere for at den ene parten burde flytte, og at han burde kjøpe egen 
vaskemaskin. Det er også anført at dommeren flirte når vitnet svarte på spørsmål fra retten. 
 
Klageren som var part i saken har særlig anført at uttalelser dommeren kom med knyttet til 
boforholdene ble gjort på en useriøs og nedlatende måte. 
 
Det må være påvist konkrete forhold 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.  
 
De øvrige tilstedeværende som har uttalt seg har bekreftet at de forhold klagerne har anført 
om boforhold og spørsmål om flytting var et tema under hovedforhandlingen. Det fremgår 
imidlertid av disse uttalelsene at partens selvstendighet i forhold til foreldrene var et 
sentralt tema i foreldretvisten. Dette var derfor et viktig tema å få avklart, og dommeren 
hadde i den forbindelse grunn til å stille de aktuelle spørsmålene.  
 
Klagerne har også anført at dommeren opptrådte på en nedverdigende måte overfor både 
parten og vitnet. Ut i fra det som fremgår av uttalelsene fra øvrige aktører, er klagerne de 
eneste som oppfattet det slik, og utvalget finner ikke en slik oppførsel sannsynliggjort. 
Heller ikke påstanden om at dommeren flirte når vitnet svarte på spørsmål, har noen støtte i 
de øvrige uttalelsene. Tilsynsutvalget kan dermed ikke se at det er holdepunkter for å legge 
til grunn at dommerne har opptrådt utilbørlig. 
 
Tilsynsutvalget tilføyer at det ikke er ønskelig at parter eller vitner føler seg partisk og 
krenkende behandlet i et rettsmøte. Innklagede har påpekt at saken var preget av et høyt 
konfliktnivå, noe utvalget legger til grunn. Dette antas å ha farget klagernes opplevelser. 
Tilsynsutvalget kan ikke basere sin vurdering av  dommerens opptreden på angitte 
subjektive opplevelser uten bevismessig dekning, men må ha objektive og beviste fakta å 
forholde seg til.  
 
Dommeren har ansvar for å sørge for sakens opplysning i en sak etter barneloven. Parter og 
andre engasjerte personer må innenfor saklige rammer tåle at det blir stilt kritiske spørsmål 
omkring forhold som angår organisering i tilknytning til alternativt bosted for barnet. 
Utvalget ser ikke holdepunkter for annet enn at dommeren stilte spørsmål som sakens 
faktum foranlediget, og at han har holdt seg godt innenfor rammen for nødvendig 
prosessledelse.  
 
Etter dette har ikke Tilsynsutvalget grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer C.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer C. 
 


