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Innledning: 
 
A har ved brev av 14. juli 2014, sendt via X tingrett, inngitt klage på sorenskriver B ved X 
tingrett. Klagen gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 
26. september 2014 har avgitt uttalelse. Utvalget har også innhentet uttalelse fra 
prosessfullmektigene og meddommerne i saken.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen har sitt utspring i en sak om rettslig overprøving av vedtak om omsorgsovertakelse 
og eventuelt fastsettelse av samvær for to barn. Hovedforhandlingen ble gjennomført i X 
tingrett i perioden 3.-5. juni 2014. A var part i saken og sorenskriver B var rettens 
administrator.  
 
Klager - A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Holdningene til dommeren var ærekrenkende og respektløse. Han viste på ingen måte at 
han var interessert i å høre på henne og hennes sak. Dommeren startet rettssaken med å 
fortelle at forhandlingene måtte være ferdig på tre dager, selv om det var satt av fire dager 
til saken. Dette fordi dommeren skulle hjem å feire sønnens bursdag og spise kake. Hun 
fikk også antydninger fra dommeren allerede den første dagen om at saken var avgjort, og 
at hennes vitner, som skulle vitne den tredje dagen, ikke kom til å bli tatt i betraktning. 
 
Det som er mest opprivende og ærekrenkende er at dommeren sovnet under 
forhandlingene. Dette gir grunn til å stille spørsmål ved om hun ble hørt på dette stadiet av 
forhandlingene.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det stemmer at han sa at saken måtte avvikles på tre dager. Opprinnelig var det satt av fire 
dager, men da faren til den yngste datteren trakk sin sak om samværsretten, ble det spart en 
del tid. De tre rettsdagene saken varte var til dels lange dager, så den totale tidsbruken 
tilsvarte omtrent fire vanlige dager i retten. X tingrett har stor økning i saksmengden og 
legger vekt på effektiv saksavvikling. Han tror han nevnte dette da han sa at saken måtte 
avvikles på tre dager. Han har verken barn eller barnebarn, så det kan ikke stemme at han 
kan ha sagt at de måtte kutte ned på antallet rettsdager for å feire sønnens bursdag.  
 
Det stemmer ikke at han ikke var interessert i å høre på mor ellers mors advokat. Det er et 
poeng for ham at de som er i foreldrenes situasjon skal bli hørt og føle at de blir hørt. Mor 
og hennes vitner fikk forklare seg uten inngripen fra retten etter det han kan huske, og alle 
mors vitner ble hørt. 
 
Han gir ikke uttrykk for sakens utfall på forhånd i slike saker, og vet godt at synet på saker 
ofte endrer seg under hovedforhandlingen. Han gjør imidlertid oppmerksom på at retten 
skal komme frem til hva som er best for barnet, og mor ble orientert om sakens mulige 
utfall. Det var ikke hans ønske å gi uttrykk for at saken var avgjort. 
 
Han benekter at han sov under hovedforhandlingen.  Han ble sliten mot slutten av 
hovedforhandlingens tredje dag, og kan ha støttet hodet i håndflaten under kommunens 
sluttinnlegg. Han noterte løpende under hele saken, og kan ikke se av sine notater at han 
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sov eller falt ut. Notatene er sammenhengende og gir mening, og han har fått med seg det 
som ble sagt. 
 
Prosessfullmektig for mor – advokat C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han observerte at dommeren lukket øynene ved enkelte anledninger. Dette har han også 
tidligere observert under saker med denne dommeren, dog uten at dette har avstedkommet 
bekymring for at dommeren ikke har fulgt med i forhandlingene. 
 
Han la merke til at dommeren holdt øynene lukket over noe tid, og da så vidt lenge at flere 
i rettssalen reagerte på det. Advokat D og han så på hverandre i anledning situasjonen, og 
han så også at barnevernets representant reagerte på situasjonen. Det så ut som om det 
"rykket" i dommeren, og at han så satte seg opp og fulgte forhandlingene videre. 
 
Om dommeren sov og dermed ikke observerte hva som skjedde i rettssalen vet han ikke, 
men det er forståelig at en utenforstående kan ha oppfattet situasjonen som bekymringsfull.  
 
Prosessfullmektig for far – advokat D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Forhandlingene var begrenset til tre dager, slik den ble behandlet også i fylkesnemnda. 
Dette ble drøftet i planmøte og hun forsto det slik at det var enighet om det. 
 
Hun kan ikke erindre at dommeren antydet at saken var avgjort allerede første dag.  
 
Anførselen om at dommeren skal ha sagt at han måtte hjem og feire en bursdag med en 
diger kake, må bero på en misforståelse. Dommeren sa at på Y skjedde det ikke noe, så vi 
kunne holde på utover vanlig arbeidstid. Dette var ment humoristisk. Mors advokat var noe 
usikker og sa han måtte høre med dem hjemme. Til det sa dommeren at advokatens sønn 
var gammel nok til å ta vare på seg selv. I den forbindelse nevnte også dommeren at 
advokatens sønn var glad i kake. Mors advokat forklarte i pausen at han og dommeren 
hadde vært på en tilstelning sammen, hvor sønnen til mors advokat hadde spist kake. Det 
var ment humoristisk og ble oppfattet slik av alle som var der. 
 
Det er riktig atommeren ved noen anledninger lukket øynene i korte øyeblikk. Hvorvidt 
han sov eller ikke kan han verke bekrefte eller avkrefte. . Hun har en opplevelse av at 
dommeren behandlet saken, partene og prosessfullmektigene på en fin og respektfull måte.  
 
Prosessfullmektig for kommunen – advokat E – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Far til det ene barnet trakk kort tid før hovedforhandlingen sin begjæring om rettslig 
overprøving av samværsspørsmål. Det var derfor naturlig at de gjenværende parter 
begrenset tiden til tre dager.  
 
Han kan ikke bekrefte å ha hørt at dommeren ga antydning om at saken var avgjort første 
dag. Han kan verken bekrefte eller avkrefte at dommeren sovnet under 
hovedforhandlingen, da han ikke observerte dette.  
 
Meddommer i saken – F – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klageren fikk helt vanlig anledning til å forklare seg som part i saken. 
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Han hadde ingen opplevelse av at noen – parter eller vitner – ikke ble tilbudt å komme 
behørig til orde. Ingen hadde innvendinger mot at saken ble avsluttet en dag før det 
stipulerte tidsforbruket. Han erindrer ikke hva som ble sagt om dette fra dommerens side, 
men det er mulig at han kom med en spøkefull bemerkning for å lette stemningen, noe som 
kan ha blitt forvekslet med mangel på seriøsitet.  
 
Han opplevde ikke at administrator på noen måte under sin innledning, senere i 
hovedforhandlingen, eller i de drøftelser dommerne hadde under sakens gang, antydet at 
saken var avgjort på forhånd.  
 
Dommeren noterte og var normalt aktiv i utspørringene, og han merket ikke noe til at 
dommeren skulle ha sovnet.  
 
 
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. 
 
Utvalget kan imidlertid ikke vurdere forhold som kan danne grunnlag for anke eller 
gjenåpning av saken, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. Dette gjelder for eksempel rettens 
avgjørelser under saksforberedelsen eller hovedforhandlingen, herunder avgjørelser som 
blir truffet om sakens fremdrift, bevisførselen osv.  
 
Klager har anført at dommeren har opptrådt ærekrenkende og respektløst under 
hovedforhandlingen i en barnevernssak. Hun har i klagen vist til følgende:    
 

- At dommeren begrenset forhandlingene fra fire til tre dager og begrunnet dette med at han 
skulle feire sønnens bursdag med en diger kake.  

- At dommeren var forutinntatt og ga inntrykk av at saken var avgjort den første dagen, samt 
at han ikke var interessert å høre på mor og hennes sak..   

- At dommeren sovnet under hovedforhandlingen og dermed ærekrenkende og ikke fikk med 
seg alt som ble sagt. 

 
Dommerens beslutninger om å begrense hovedforhandlingens lengde og avskjære bevis, er 
forhold som kan brukes som grunnlag for anke. Tilsynsutvalget har dermed ikke anledning 
til å vurdere om det var riktig å begrense hovedforhandlingen eller å avgrense 
bevisførselen.  
 
Tilsynsutvalget kan imidlertid ta stilling til dommerens opptreden i forbindelse med de 
beslutningene som ble tatt, herunder om dommeren kom med krenkende og respektløse 
uttalelser i retten. Utvalget kan dermed vurdere klagers anførsel om at dommeren skal ha 
uttalt at hovedforhandlingen måtte kuttes med en dag fordi han skulle hjem å feire sønnens 
bursdag på den fjerde dagen, med en diger kake.  
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Tilsynsutvalget finner at klager må ha feiltolket dommeren på dette punktet.  Utvalget viser 
for det første til dommerens opplysning om at han  ikke har barn, og at han dermed ikke 
kan ha sagt det som er anført av klager. Utvalget viser videre til advokat D sin uttalelse. 
Hun opplyste at dommeren, i forbindelse med beslutningen om å korte ned på 
hovedforhandlingen, kom med en kommentar om sønnen til mors advokat. Det fremgår 
bl.a. at dommeren skal ha uttalt at advokatens sønn er stor nok til å passe seg selv og at han 
var glad i kake. Det er trolig denne merknaden som har blitt feiltolket av klager. Det 
fremkom i en pause i rettsforhandlingene at uttalelsen gjaldt en tilstelning der både 
dommeren, mors advokat og advokatens sønn hadde vært til stede. Det er etter dette ikke 
grunnlag for å konkludere med at dommeren har kommet med den refererte begrunnelsen 
for å korte med på hovedforhandlingen. .  
 
Når det gjelder dommerens bemerkning om advokatens sønn, finner utvalget grunn til å 
påpeke at en dommer under rettsforhandlingene bør utvise forsiktighet med å referere til 
privat kontakt med en av advokatene.  Motparten kjente åpenbart ikke til hendelsen som 
dommeren refererte til i hovedforhandlingen, og bemerkningen kunne ha ført til at 
motparten ikke oppfattet dommeren som upartisk. Siden ingen av partene har reagert på 
uttalelsen, finner utvalget ikke grunn til å foreta ytterligere vurdering av uttalelsen.   
 
Klager har videre anført at dommeren ikke var interessert i å høre på henne og hennes sak, 
og at han ga uttrykk for at saken var avgjort allerede den første dagen. Dette er 
dommeratferd 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. 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. ”  

 
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.  
 
Dommeren har bestridt at han kom med forhåndsuttalelser om rettens avgjørelse, men han 
har uttalt at han gjorde mor oppmerksom på at retten skal finne fram til hva som er best for 
barnet og hvilke hensyn som skal vektlegges, samt at han i den anledning kan ha orientert 
mor om sakens mulige utfall.  
 
Utvalget vil påpeke at det er svært viktig at en dommer er bevisst på hva han uttaler om 
bevisførselen og det mulige utfallet av saken under hovedforhandlingen. Slike uttalelser 
kan lett misforstås av parter som er i sårbar situasjon og kan bidra til at tilliten til 
dommeren blir redusert. Det er i dette tilfellet ingen av de profesjonelle aktørene som har 
reagert på dommerens uttalelser eller oppfattet han som forutinntatt.  Utvalget finner etter 
dette at det ikke er påvist kritikkverdig opptreden som kan gi grunnlag for disiplinærtiltak.   
 
Klager har videre anført at dommeren sovnet under rettsforhandlingen, og at dette var 
opprivende og ærekrenkende og ga inntrykk av at han ikke fikk med seg alt som ble sagt. 
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Dersom dommeren hadde sovnet, kunne partene ha brukt dette som ankegrunn og begjært 
dommen opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Utvalget viser til at dette ble anført i 
anken, og det fremgår av lagmannsrettens beslutning at dette ble vurdert. Lagmannsretten 
fant det imidlertid ikke sannsynliggjort at dommeren hadde sovet under 
hovedforhandlingen og spørsmålet fikk dermed ingen konsekvenser for avgjørelsen. I og 
med at Tilsynsutvalget ikke kan vurdere forhold som kan brukes som ankegrunn, er 
utvalget avskåret fra å vurdere om dommeren sovnet slik at dette fikk innvirkning  på 
sakens opplysning og rettens avgjørelse.  
 
Tilsynsutvalget kan imidlertid vurdere om dommeren sov eller fremsto slik at det var 
grunn til å mistenke at han sov, eller var svært trøtt. Dette er forhold som berører 
dommerens respekt for partene og dermed tilliten til dommeren og hans ledelse av 
rettsforhandlingene. Det er i dette tilfellet ikke sannsynliggjort at dommeren sovnet under 
hovedforhandlingen, men det fremstår som klart for utvalget at han på et tidspunkt ble trøtt 
og opptrådte slik at det ble skapt bekymring for om han sovnet i retten. Dommeren har selv 
uttalt at han ble sliten mot slutten av forhandlingene, og at han støttet hodet i håndflaten. 
Det fremgår videre av de skriftlige innleggene fra advokatene at de reagerte på at 
dommeren lukket øynene over noe tid og at dette var noe de bet seg merke i.  
 
Tilsynsutvalget har kommet til at dommerens opptreden i denne saken, slik den er 
beskrevet ovenfor, ikke overstiger terskelen for disiplinærtiltak.  
 
Utvalget vil imidlertid påpeke at det er svært viktig for partene i en rettssak, og for tilliten 
til domstolene, at dommeren er våken og konsentrert i retten og viser at han følger med og 
hører på det partene har å si. Dersom dommeren blir så trøtt at han må lukke øynende eller 
støtte hodet i håndflaten, bør han ta en pause slik at det ikke blir skapt inntrykk av at 
dommeren ikke er konsentrert om eller interessert i saken. ler.  
 
Tilsynsutvalget finner etter dette ikke grunnlag for å konkludere med at sorenskriver B har 
opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 


