
        

    TILSYNSUTVALGET 
FOR  DOMMERE 

 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 – 14/188-1) og  

14-065 (arkivnr. 201400386 – 14/190-1) 
  
Saken gjelder: Klage fra A (sak 37/14) og klage fra advokat B (sak 65/14) 

på tingrettsdommer C 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: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 

 
  
Vedtak: 1. Den del av klagen fra advokat B som gjelder 

dommerens atferd i forberedende rettsmøter avvises 
som for sent framsatt.  
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse 
av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer C. 

 

 
 

 

 

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 brev av 7. april 2014 har A inngitt klage på tingrettsdommer C ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer C, som ved brev av 4. juni 2014 
har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra de to prosessfullmektigene 
og den rettsoppnevnte sakkyndige som var til stede under hovedforhandlingen klagen 
gjelder.  
 
I uttalelsen av 6. juni 2014 fra en av prosessfullmektigene, advokat B, fremmes en egen 
klage på tingrettsdommer C. Klagen fra advokat B er forelagt tingrettsdommer C, som har 
avgitt uttalelse ved brev 14. juli 2014. Da klagen fra B i det helt vesentlige gjelder samme 
forhold som i klagen fra A, er Bs klage ikke forelagt prosessfullmektigene og den 
rettsoppnevnte sakkyndige. Det vises også til at prosessfullmektigen for klagers klients 
motpart og den rettsoppnevnte sakkyndige, gir helt generelle uttalelser i sine uttalelser, og 
som antas å dekke også de forhold som B klager over. 
 
Domstolleder ved X tingrett er orientert om klagene.  
 
Da klagene gjelder samme sak og hovedsakelig samme forhold, har Tilsynsutvalget funnet 
det hensiktsmessig å forene sakene til felles behandling.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagene har sin bakgrunn i en foreldretvist behandlet ved X tingrett. Tingrettsdommer C 
var dommer i saken. Hovedforhandlingen gikk over tre dager, med start 2. april 2014. 
Klageren A var vitne i saken og representerte barneverntjenesten. Den andre klageren, 
advokat B, var prosessfullmektig for saksøkeren, barnets far.  
Dom i saken ble avsagt 30. april 2014. Saksøkeren vant ikke fram med sitt søksmål. 
Dommen er anket til lagmannsretten.  
 
Klager i sak 14-037 – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren viste skepsis til at hun skulle vitne, noe som føltes ubehagelig. Dommeren 
himlet med øynene. Under vitneavhøret ble hun avbrutt og bedt om å svare ja eller nei. Det 
er dommerens jobb, men det ble gjort på en sur og ubehagelig måte. Å vitne er en krevende 
oppgave. Det blir ikke lettere når man ikke føler seg velkommen, dommeren er kort, sur og 
til tider uhøflig. Hun har forståelse for at det er uenighet i en rettssal, men det bør være 
dommerens jobb å ivareta vitnet på en god måte.  
 
Klager i sak 14-065 – advokat B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun slutter seg til As klage. Bakgrunnen er egne opplevelser, ikke bare fra 
hovedforhandlingen, men fra tidligere avholdte rettsmøter i saken.  
 
Dommerens atferd overfor saksøkeren, saksøkerens prosessfullmektig og saksøkerens to 
vitner fra barneverntjenesten og politiet var utilbørlig, usaklig, uprofesjonelt, uhøflig og 
svært ubehagelig.  
 
Under hovedforhandlingen framsto dommeratferden overfor saksøkerens side med blunk, 
smil, himle med øynene, rynke bryn, nikk. Dommeren var aggressiv, sint, avvisende og 
konfronterende, som om man løy eller ikke ble trodd. Tilsvarende atferd ble ikke observert 
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overfor saksøktes side. Dommerens atferd og holdning antas forårsaket av dommerens 
vurdering av saken og av hennes klient.  
 
Hun vurderte å klage på dommeren etter hovedforhandlingen, men hun orket ikke. 
Dessuten ønsket hun å unngå ytterligere kontakt med dommeren. Hun ønsket heller ikke å 
risikere egen negativ omtale i domstolene i framtidige saker ved å innklage en dommer.  
 
Hun  viser også til saksforberedende rettsmøter i saken avholdt 27. juni og  
23. september 2013, og anfører at dommerens atferd var uheldig også der.  
 
Innklagede – tingrettsdommer C – har i hovedsak vist til følgende:  
 
Hun husker ikke detaljer fra vitneavhøret av A, men stiller seg uforstående til at hun skal 
ha vist skepsis til vitnet. Hun bestreber seg på å ta hensyn til dette selv når hun stiller 
spørsmål og under prosessfullmektigenes og sakkyndiges utspørring av vitner. På den 
annen side må profesjonelle aktører være forberedt på å måtte svare på spørsmål som kan 
synes ubehagelige.  
 
Hun beklager at A har den oppfatning av hennes oppførsel som hun beskriver, selv om hun 
ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene.   
 
Hun stiller seg uforstående til klagen fra advokat B. Hennes anliggende i saken har vært å 
ha særlig fokus på den saken gjelder: partenes barn. Under hovedforhandlingen la hun vekt 
på å få saken så godt opplyst som mulig før hun skulle treffe avgjørelse i saken. Det kan 
ikke ses bort fra at advokat Bs klient har oppfattet motpartens advokat, den sakkyndige og 
hennes spørsmål som ubehagelige.  
 
Oppnevnt sakkyndig – psykolog D – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Han har dessverre ikke et klart bilde verken av vitnet A eller hvordan dommeren 
administrerte utspørringen av henne. Det var imidlertid ikke noe under 
hovedforhandlingens form eller forløp som psykolog D reagerte negativt på.  
 
Tingrettsdommer C ledet forhandlingene på en slik måte at saken ble godt opplyst, og 
parter, vitner og sakkyndige ble normalt godt ivaretatt under sine forklaringer. Psykolog D 
oppfattet ikke dommeren som "kort, sur og til tider uhøflig", slik A angir.  
 
Prosessfullmektig – advokat E – har uttalt følgende: 
 
Tingrettsdommer C opptrådte profesjonelt under hele rettsforhandlingen og ivaretok saken 
på en god måte.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling.  
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant 
sted, eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette 
forholdet, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen 
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som regel ikke tas til behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til 
å oversitte klagefristen og klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Den delen av klagen fra advokat B som gjelder rettsmøter avholdt 27. juni og 23. 
september 2013 er inngitt etter utløpet av klagefristen. Tilsynsutvalget kan ikke se at klager 
hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen. Denne delen av klagen tas derved ikke til 
behandling.  
 
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. ”  

 
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.  
 
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.  
 
I saken har de øvrige profesjonelle aktører uttalt at de ikke har registrert eller kan huske at 
dommeren har opptrådt slik at det er grunnlag for kritikk. Andre holdepunkter enn 
klagernes påstander foreligger ikke. Det er da etter utvalgets syn ikke tilstrekkelig 
sannsynliggjort at dommerens opptreden har vært slik som beskrevet.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer C. 
 
  



 5 

 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 

1. Den del av klagen fra advokat B som gjelder dommerens atferd i forberedende 
rettsmøter avvises som for sent framsatt.  

 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer C. 
 


