
        

    TILSYNSUTVALGET 
FOR  DOMMERE 

 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-027 (arkivnr: 201400193 – 14/175-1) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Bjørn Eirik Hansen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Bjørg Tørresdal 
 
Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for Randi 
Grøndalen, som hadde forfall. 
 

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

er klagers og vitnes navn unntatt fra offentlighet. For øvrig er 
vedtaket offentlig, jf. offentleglova § 3. 
 

  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den omhandler 

forhold som kan brukes som grunnlag for anke eller 
gjenåpning. 
 

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

   
 
 

 
 

 

 

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 
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Innledning: 
 
Ved e-mail av 13. mars 2014 har A inngitt klage på sorenskriver B ved X tingrett. 
Underskrevet klage med likelydende tekst ble mottatt av tilsynsutvalgets sekretariat 8. mai 
2014. I e-post av 18. juni 2014 inngir A en klage på nye forhold knyttet til samme sak.  
 
Klagene gjelder dommeradferd og saksbehandling. Klagene er forelagt sorenskriver B som 
ved brev av 27. juni og 15. juli 2014 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet 
uttalelse fra advokat C, vitne D og rettsoppnevnt sakkyndig- psykolog E. Vitnet F hadde 
ikke noe å bemerke til klagen. Sorenskriver G ved X tingrett er orientert om klagen og har 
den 1. juli 2014 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til X tingretts behandling av sak som gjaldt samvær og foreldreansvar. 
Sorenskriver B var dommer i saken og A var part i saken. A ble bistått av advokat frem til 
hovedforhandling. Under hovedforhandlingen var han selvprosederende. 
Hovedforhandling i saken ble gjennomført den 11. og 12. mars 2014, og dom ble avsagt 
26. juni 2014. Klagen gjelder i grove trekk innklagedes prosessledelse, bevisavskjæring og 
dommeradferd i forhold til behandling av vitner og klager.   
 
Etter at dom er avsagt sender A en ny klage der det hevdes at saksbehandlingen har vært 
for sen og at innklagede uriktig har oversendt sakens dom og kjennelse til Bufetat.   
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innklagede oppførte seg bryskt, var frekk til vitner og høyrøstet. Innklagede hjalp ikke 
klager som var selvprosederende. Han utviste et totalt fravær av hjelp og forståelse. 
Innklagede fremsto som særdeles forutinntatt og å mangle nøytralitet. Klagers manglende 
avklaring av sitt vitnes taushetsplikt, ble møtt av hoderisting og høy stemmebruk som satte 
klager i forlegenhet.  
 
Innklagede avskar deler av klagers bevisførsel, men tillot på den annen side fremleggelse 
av sakkyndig erklæring som var levert for sent. Hans vitner ble også utelukket fra å være 
til stede i retten etter avgitt forklaring. 
 
Etter at dom er avsagt venter innklagede, til tross for purringer, nesten tre måneder med å 
oversende nødvendig varsel til Bufetat. Dette og at innklagede oversender hele dommen og 
ikke bare dens slutning, samt en kjennelse, oppfattes som en provokasjon. Innklagede gjør 
et poeng av at dommen er anket, selv om dette er uvesentlig for Bufetat.  
 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagers oppfatning av dommeradferden deles ikke, men det erkjennes at dette var en 
krevende sak med et høyt konfliktnivå. Noen av klagers vitner kan ha oppfattet 
spørsmålsstillingen som litt skarp der det var grunn til kritiske spørsmål. Spørsmål som 
oppfattes som ubehagelige kan være nødvendige for å avdekke et vitnes troverdighet. 
Utvist adferd lå godt innenfor reglene for god dommeradferd. Klager var bistått av 
advokat, men møtte alene i hovedforhandlingen. Det var intet som tilsa at han skulle 
orienteres om frister forut for hovedforhandlingen. Klager snakket godt for seg. Hvis ikke 
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klagen avvises fordi den ligger utenfor utvalgets kompetanse, så er det ikke grunnlag for 
sanksjoner.  
 
Han har ikke blitt purret på for å sende henvendelse til Bufetat om etablering av tilsyn. 
Partene skal normalt selv finne en tilsynsordning. Da retten ble anmodet om å gi pålegg om 
tilsyn ble dette gjort umiddelbart. Det var ikke uriktig å sende kjennelse om midlertidig 
ordning og dommen til Bufetat og dette ble heller ikke gjort for å provosere.  
 
 
Domstolleder – sorenskriver G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klagen synes i det vesentlige å være rettet mot forhold som er gjenstand for anke og som 
ikke skal vurderes av tilsynsutvalget. Den del av klagen som gjelder dommerens adferd 
under hovedforhandling kan hun ikke kommentere, men viser her til innklagedes egen 
forklaring. 
 
 
Prosessfullmektig for mor – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Saken har vært krevende, særlig på grunn av klagers opptreden og selvprosedering. 
Innklagede fremviste stor toleranse og tålmodighet med klagers omfattende bevisførsel og 
gikk ikke for langt i sin prosessledelse. Saken ble gjennomført med ro, myndighet og 
toleranse, til tross for at saken var ekstremt vanskelig. Begge parter ble ivaretatt på en god 
måte.  
 
 
Vitnet – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Da hun nølte med å svare på spørsmål fra advokat C brøt innklagede inn på en høyrøstet og 
brysk måte. Vitnet ble satt fullstendig ut og følte seg utidig presset.  Innklagede ble 
oppfattet å være partisk og ikke nøytral da han ble irritert og høyrøstet. Innklagede 
oppførte seg på en måte som ikke forventes av en dommer. Forsøk på å utdype svar ble 
hindret av innklagede som heller brukte svaret vitnet ga i en nedlatende tone mot vitnet. Da 
vitnet hadde forklart seg var han enda mer høyrøstet og irritert, viftet med hånden og ba 
vitnet forlate rettssalen med en gang, uten å gi sakkyndig eller motpart anledning til å stille 
spørsmål. Innklagedes oppførsel hindret et godt vitneprov.   
 
 
Rettsoppnevnt sakkyndig – psykolog E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Saken er en kompleks høykonfliktssak der det til dels står ord mot ord. Slik han oppfattet 
det, var det opplagt for innklagede at klager hadde opptrådt grovt uansvarlig og innklagede 
ga under hovedforhandlingen uttrykk for dette.   
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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, jf. Ot.prp. 
nr. 44 (2000-2001) side 175. 
 
Klager har anført at bevisførsel ble avskåret og hans vitner ble nektet å være til stede i 
retten etter sine forklaringer.  
 
Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan 
vurdere. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder disse forholdene. 
 

Klager har videre anført at dommeren har opptrådt partisk, uhøflig, krenkende og bryskt 
under hovedforhandlingen. Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
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 videre til NOU 1999:19 side 325 flg, se side 326 første spalte, 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…” 
… Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.”) 

 
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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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. Det er derved ikke grunnlag 
for å konkludere med at sorenskriver B har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Saken gjelder en lang og opprivende konflikt om foreldreansvar og samværsrett. Klagers 
påståtte opptreden får delvis støtte fra ett vitne. For øvrig stiller sakens profesjonelle parter 
seg ikke bak klagers beskrivelse av dommerens opptreden. Innklagede har selv gitt uttrykk 
for at konfliktnivået medførte at han kunne være skarp og at spørsmål kunne oppleves som 
ubehagelig.  
 
Etter Tilsynsutvalgets syn vil parter i en sak som denne ofte oppleve administrator som 
partisk og streng, der avgjørelser og prosessledelse går en selv i mot. Administrator vil 
også ved enkelte anledninger måtte opptre bestemt der dette er nødvendig for å få saken 
rett opplyst og behandlet innenfor forsvarlige rammer, og kan derved bli oppfattet som 
avvisende av partene. Det er først når dommerens opptreden er grov og ubehøvlet, jf. 
sitatet fra forarbeidene ovenfor, at dommerens opptreden rammes av dommeretiske 
prinsipper. Tilsynsutvalget kan ikke se at det er godtgjort at sorenskriver B har oversteget 
denne grensen i sin prosessledelse. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den omhandler forhold som kan brukes som grunnlag 

for anke eller gjenåpning. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

sorenskriver B. 
 
 


