
 
 
 

 
 
Tilsynsutvalget for dommere har den 18. mars 2015 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-077 og 14-085 (arkivnr: 14/14-12 og 14/506-15) 
  
Saken gjelder: Klager fra advokat A og psykolog B på tingrettsdommer C ved X 

tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 

I medhold av offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 
første ledd nr. 1, er private parters navn unntatt fra 
offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 
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overfor tingrettsdommer C. 
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Innledning: 
 
Advokat A (sak 14-077) har ved brev av 27. august 2014 inngitt klage på tingrettsdommer C ved X 
tingrett. Klagen gjelder dommeradferd i en foreldretvist hvor advokat A var prosessfullmektig for 
mor. Klagegrunnene knytter seg primært til dommerens uttalelser til – og om – rettsoppnevnt 
sakkyndig professor, dr. philos B. Ved brev av 18. september 2014 har Tilsynsutvalgets sekretariat 
varslet advokat A om at klagen vurderes avvist, idet den synes for sent fremsatt.  
 
Utvalget mottok så klage fra professor, dr. philos B (sak 14-085). Denne klagen er datert 13. 
september 2014 og gjelder de samme forhold som klagen fra advokat A. Klagene ble sett i 
sammenheng og ble forelagt for tingrettsdommer C, som ved brev av 6. oktober 2014 har avgitt 
uttalelse. Samtidig med at klagene ble forelagt dommeren, ble det sendt varsel til B om at klagen 
synes for sent fremsatt.  
 
Professor B har i brev av 10. november 2014 gitt supplerende opplysninger til klagen. Dommer C 
har den 21. januar 2015 gitt supplerende merknader til sin uttalelse. Utvalget har også bedt fars 
prosessfullmektig, advokat D, om uttalelse.   
 
Domstolleder ved X tingrett, E, er orientert om klagene. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen har bakgrunn i en foreldretvist behandlet ved X tingrett. Advokat A var prosessfullmektig 
for mor i saken, mens professor, dr. philos B var rettsoppnevnt sakkyndig. Det ble den 19. mai 
2014 avholdt saksforberedende møte etter barneloven § 61 nr. 1, og kjennelse i midlertidig 
avgjørelse ble avsagt den 24. mai 2014. Rettens administrator var tingrettsdommer C. 
 
Klager 1 – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det fremkom både under rettsmøtet og i den påfølgende kjennelsen hva dommeren mente om 
den sakkyndige. Slik klageren opplevde det, fikk aldri den sakkyndige anledning til å snakke ut og 
forklare seg uavbrutt. Under den sakkyndiges forklaring, hvor hun startet med generelle 
betraktninger om tilknytningslæren, ble hun avbrutt av dommeren, som mente betraktningene 
var ”gått ut på dato”. Dette fremgår også klart i kjennelsen. Dommeren fremsto som klart partisk 
og hennes opptreden var særs lite tillitsvekkende.  
 
Klager 2 – professor, dr. philos B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren uttalte seg svært kritisk og krenkende om den sakkyndiges arbeid, og bidro til at 
klageren ble forhindret fra å gjøre den jobben hun var bedt om å gjøre i rettsalen.  
 
I rettsmøtet 19. mai 2014 ble hun fra begynnelsen avbrutt av far, fars advokat og av dommeren. 
Dette medførte at hun ble forhindret fra å svare på spørsmål som ble stilt. Far og fars advokat 
himlet med øynene, ristet på hodet og hvisket høyt mens hun gjorde forsøk på å forklare seg. 
Oppførselen var svært forstyrrende for prosessen, men dommeren gjorde ikke noe forsøk på å 
stoppe den uverdige oppførselen.  
 
Dommeren sluttet seg tydelig til fars side, og hjalp far som snakket "tykt dansk" med å ordlegge 
seg.  
 
Dommeren skriver i kjennelsen at "Da det er et tema hvor det er best for […] å bo, tilføyer retten 
at det er en kjensgjerning at Y har særdeles stor arbeidsledighet og en befolkning med stort 
innslag av sosiale problemer. Sammenligner man med situasjonen på Z i X, er situasjonen en helt 
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annen. Retten finner grunn til å nevne dette da det er anført at uførhet smitter, noe som statistisk 
sett også må anses som en kjensgjerning." Utsagnet minner om fordommer som i rettslig 
sammenheng knapt kan være akseptabelt.  
 
Dommeren bebreidet den sakkyndige for å ha skriftliggjort sitt arbeide. I mandatet til den 
sakkyndige var det imidlertid ikke sagt noe om at notater fra feltarbeidet i Y ikke skulle nedtegnes 
skriftlig. 
 
Innklaget – tingrettsdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hennes fokus i saken har vært barnets beste, og da særlig barnets behov for nær kontakt med 
begge foreldrene. Hun har ikke brutt de dommeretiske regler. I etterpåklokskapens lys ser hun at 
det høye konfliktnivået i saken burde gjort henne mer forsiktig med å fremstå engasjert, da sterke 
følelser påvirker hvordan dommeren oppfattes/ tolkes. 
 
Hun var ikke partisk i favør av far. Far fikk ikke medhold i at den sakkyndiges rapport skulle 
avskjæres, og hun kom til at barnet skulle bo hos mor. 
 
Det er dommerens ansvar å foreta en selvstendig vurdering av hva som er barnets beste. I praksis 
betyr det at dommere kan ha oppfatninger som strider mot den sakkyndige. Det er riktig at hun 
oppfattet den sakkyndige så vidt morsfavoriserende at hun ikke så det hensiktsmessig å bruke 
ytterligere tid på dette i rettsmøtet. Som følge av fars anførsler og at far ikke fikk medhold, fant 
hun det nødvendig å presisere i kjennelsen at hun ikke hadde lagt til grunn slike synspunkter.  
 
Fars advokat anførte at "uførhet smitter" i sin argumentasjon for at barnet ville få det best hos 
ham. Hun har gjengitt og tatt stilling til anførslene, noe hun mener var riktig. 
 
Prosessfullmektig for far i saken – advokat D – har ikke ønsket å avgi skriftlig uttalelse. Han har i 
midlertid i en e-post til Tilsynsutvalgets sekretariat skrevet at uttalelsen fra den sakkyndige er 
lang, og som det krever betydelig arbeid å kommentere, særlig ettersom den inneholder en rekke 
feilbeskrivelser. Advokat D har i telefonsamtale med sekretariatet bedt om at det noteres at han 
ikke har spesielle kommentarer til klagen, men at han er uenig i kritikken. 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
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.  
 
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 som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres når utvalget finner grunn til det. 
 
Den del av klagen som gjelder forhold i rettsmøtet er for advokat As del inngitt tre måneder og 
åtte dager etter at forholdet fant sted, mens den for psykolog Bs del er inngitt knappe fire 
måneder etter rettsmøtet. Klagefristen er utløpt for dette forholdet.  
 
Den delen av klagene som gjelder innholdet i kjennelsen er for advokat As del inngitt på dagen tre 
måneder etter at kjennelsen ble forkynt for henne. Det er overfor utvalget ikke oppgitt når 
psykolog B ble kjent med innholdet i kjennelsen, men det er av mindre betydning da advokat As 
klage uansett er inngitt innen klagefristen.  
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Tilsynsutvalget ser at alle deler av klagene står i nær sammenheng. Det er både vanskelig og lite 
hensiktsmessig å skille den ene delen fra den andre. De deler av klagene som gjelder dommerens 
opptreden under rettsmøtet gjelder også problemstillinger som tilsier at klagene bør behandles. 
Utvalget velger derfor å behandle alle deler av klagene under ett, både dommerens opptreden 
under rettsmøtet og uttalelser i den påfølgende kjennelsen. 
 
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 begge påtalt dommer C sin opptreden og prosessledelse i tilknytning til den 
sakkyndiges forklaring under rettsmøtet. Begge klagerne har også det til felles at de mener 
dommeren uttalte seg kritisk og krenkende om den sakkyndige i kjennelsen. 
Alle deler gjelder forhold som utvalget kan vurdere.  
  
I forarbeidene til domstolloven kapittel 12 er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. God dommerskikk har å gjøre med 
hvordan dommeren utfører sine oppgaver og er knyttet til en rekke forhold.  
 
Dommeren opptreden, utsagn og handlinger i retten er et sentralt tema for vurderingen, altså 
spørsmål om hvordan dommeren leder rettsmøtet og opptrer overfor aktørene i retten. 
Dommeren skal opptre nøytralt og saklig overfor alle aktører i retten. Det hører under 
dommerens ansvarsområde at advokater og sakkyndige opptrer med respekt overfor hverandre. 
Både aktiv og passiv dommeropptreden under prosessledelsen kan rammes. Hvordan dommeren 
kommenterer aktørenes svar og utsagn kan også være et tema. 
 
Det stilles samme krav til saklighet og respekt hva gjelder dommerens skriftlige kommentarer og 
karakteristikker. En skriftlig avgjørelse skal ikke bruke sterkere ord og uttrykk enn hva sakens 
faktiske og rettslige tema krever for å gi en dekkende begrunnelse. Uansett skal det ikke brukes 
ord og uttrykk som kan virke klart sårende eller infamerende. Det kan også være i strid med god 
dommerskikk at dommeren kommenterer sakens faktum eller partenes personlige forhold på en 
unødvendig fordomsfull eller nedverdigende måte. 
 
Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til domstolene og dommerne, og om dommeren har overtrådt De etiske prinsipper for 
dommeradferd, vedtatt av Dommerforeningen 1. oktober 2010. I denne saken er det særlig 
prinsippenes punkt 3 og 6 som stiller krav til upartiskhet og korrekt opptreden som er 
vurderingstema, sammen med punkt 7 som stiller krav til dommerens utforming av rettslige 
avgjørelser. 
 
Det må være påvist konkret klanderverdige forhold fra dommerens side for at Tilsynsutvalget skal 
kunne reagere med disiplinærtiltak. 
 
Tilsynsutvalget tar først for seg dommerens opptreden og situasjonen i rettsmøtet.  
 
Under rettsmøtet skal dommeren i følge klagerne ha avbrutt den sakkyndige og gitt uttrykk for 
negative oppfatninger om den sakkyndige. Det gjelder videre at dommeren heller ikke grep inn 
ovenfor far og hans advokat da de avbrøt den sakkyndige og oppførte seg uverdig under den 
sakkyndiges forklaring. Videre gjelder det at dommeren var partisk i favør av far. 
 
Tilsynsutvalget kan ikke se det godtgjort at dommen under rettsmøtet opptrådte på en måte som 
foranlediger kritikk. 
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Dommeren har ansvar for sakens opplysning og avgjør hva som er aktuelle tema, også hva det er 
nødvendig å høre om fra den sakkyndige og hvordan forklaringen bør legges opp. Dommeren kan 
i den anledning opptre bestemt, avbryte og sette grenser for aktørene. Dommeren har både rett 
til å stille kritiske spørsmål til den sakkyndige og rett til å la advokatene stille slike spørsmål, 
herunder å kommentere de oppfatninger den sakkyndige gir uttrykk for. Den sakkyndige er 
premissleverandør for rettens avgjørelser. Personer med en slik profesjonell rolle må innenfor 
faglige og saklige rammer tåle at dommeren gir rom for kritiske spørsmål og oppfatninger. I en 
foreldretvist med høyt konfliktnivå bør det også være en viss terskel før det kreves at dommeren 
stanser andre som gir uttrykk for uenighet.  Tilsynsutvalget har ikke tilstrekkelig faktisk grunnlag 
for å konstatere at dommeren har gått utenfor disse rammer. 
 
Påstandene om at dommeren var partisk i favør av far, og at far og hans advokat opptrådte 
uverdig og forstyrrende med stønn, hoderysting og hvisking på en måte som burde foranlediget 
reaksjon fra dommeren, er ikke bekreftet av noen andre tilstedeværende. Klagerne har formidlet 
en subjektiv oppfatning med generelle karakteristikker. Utvalget har ingen konkrete opplysninger 
som kan underbygge at beskrivelsen er korrekt.  Riktignok synes dommeren å erkjenne at hun 
opptrådt noe for sterkt følelsesmessig engasjert, men dette er ikke tilstrekkelig til å konstatere at 
det foregikk noe kritikkverdig.  
 
Tilsynsutvalget skal så ta for seg dommerens uttalelser i den rettslige avgjørelsen. 
 
Professor B har anført at dommeren uttaler seg krenkende og kritisk om den sakkyndiges arbeid i 
kjennelsen, og trekker ut eksempler fra kjennelsen side 4. Denne delen av kjennelsen er imidlertid 
dommerens gjengivelse av anførsler fra far, og ikke uttrykk for dommerens meninger om det 
sakkyndige. Rettens vurderinger starter først i punkt 2 i kjennelsen. Dommeren bør riktignok også 
i gjengivelsen av anførslene moderere språkbruken og ikke bruke sterkere ord og uttrykk enn 
nødvendig og hva som passer seg. For øvrig vil dommeren i avgjørelsen ha rett til å komme med 
kritiske merknader til den sakkyndiges arbeid eller oppfatninger, så langt det er forenlig med 
kravet til en dekkende begrunnelse. Tilsynsutvalget kan ikke se at dommeren her har overtrådt 
noen slike grenser. 
 
Professor B viser videre til at dommeren i kjennelsen pkt. 2.1 beklager at den sakkyndige 
skriftliggjorde sitt arbeid uten å være bedt om det. Utvalget kan ikke se at så er tilfellet. 
Dommeren har her vurdert hvorvidt retten kunne ta hensyn til rapporten til tross for at partene 
ikke fikk tilgang til den før ved rettsmøtets oppstart. Vurderingen var nødvendig fordi  far hadde 
anført at retten måtte se bort fra rapporten. Retten konkluderte med at rapporten ikke skulle 
avskjæres.  Det ligger ikke noe kritikkverdig i dette. 
 
Begge klagerne anfører at dommeren i kjennelsen uttalte seg kritisk om den sakkyndiges arbeid. 
Blant annet er det vist til at dommeren i kjennelsen presiserer "at den sakkyndiges holdninger, 
som skiller seg vesentlig fra dommerens, ikke har fått betydning for rettens avgjørelse".  
 
Om dette skriver dommeren at poenget med merknaden var å svare på fas anførsel. Hun skriver 
videre at "hensynet til at partene skal forstå premissene, slik at de skal kunne vurdere om det er 
grunnlag for anke, må (…) gå foran den fagkyndiges behov for ikke å oppfatte seg kritisert". 
Tilsynsutvalget er ikke uenig i dette. Utvalget viser ellers til det som er sagt ovenfor om 
dommerens rett til å si seg uenig med den sakkyndige. Den konstatering som dommeren her har 
gitt uttrykk for i kjennelsen, påkaller ingen kritikk.   
 
Klagerne oppfatter dommerens personbeskrivelser av partene som stigmatiserende og 
krenkende.  De har videre vist til at dommeren viser fordommer som ikke er akseptable når hun i 
kjennelsen skriver at da "det er et tema hvor det er best for […] å bo, tilføyer retten at det er en 
kjensgjerning at Y har særdeles stor arbeidsledighet og en befolkning med stort innslag av sosiale 
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problemer. Sammenligner man med situasjonen på Z i X, er situasjonen en helt annen. Retten 
finner grunn til å nevne dette da det er anført at uførhet smitter, noe som statistisk sett også må 
anses som en kjensgjerning."  
 
Dommeren viser til at hun kun har gjengitt og tatt stilling til fars anførsler.  
 
Tilsynsutvalget mener personbeskrivelsen ikke går lenger enn akseptabelt.  
 
Når det gjelder dommerens beskrivelser av Y sammenlignet med Z i X, har ikke dommeren bare 
gjengitt fars anførsler, men også kommentert disse med å gi uttrykk for en oppfatning og 
konstatering av kjensgjerninger. Dommerens kommentarer fremstår stigmatiserende og 
fordomsfulle. Disse er gitt i en unødvendig form og kunne stått usagt.  
 
Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at Tilsynsutvalget skal reagere 
med kritikk. Tilsynsutvalget har kommet til at dommerens utforming av avgjørelsen med de 
kommentarer som er gjengitt ovenfor ikke overstiger denne terskelen.  
 
Tilsynsutvalget har derfor ikke grunnlag for å konkludere med at tingrettsdommer C har opptrådt i 
strid med god dommerskikk.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer  
C. 
 
 
 


