
        

    TILSYNSUTVALGET 
FOR  DOMMERE 

 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-078 (arkivnr: 14/15) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Ragnhild Olsnes (vara for leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Unni Sandbukt har fratrådt som inhabil i saken, og Ragnhild 
Olsnes deltok i hennes sted. 
 

  
Offentlighet: 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. 

  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder 

beslutninger i forbindelse med saksbehandlingen, 
prosessledelsen og innvendinger mot rettsavgjørelser. 
 

 2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer 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 brev av 29. august 2014 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. 
Klagen gjelder dommeradferd, saksbehandling særlig knyttet til rettsmøte 30. juni 2014 og 
innholdet i kjennelse av 15. juli 2014. Klagen er forelagt tingrettsdommer B som ved brev 
av 11. november 2014 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
advokat C og advokat D. Klagen er supplert ved brev av 5. januar 2015. Innklagede har 
avgitt tilleggsuttalelse i brev av 16. januar 2015. Sorenskriver E ved X tingrett er orientert 
om klagen.   
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til behandling av sak etter barneloven om fast bosted og samvær. 
Tingrettsdommer B var forberedende dommer i saken. A møtte i rettsmøte for sin datter F, 
som var part i saken. A har fullmakt til å fremme klage til Tilsynsutvalget også på vegne av 
sin datter.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Kjennelsen i saken inneholder uriktig informasjon, og det holdes tilbake informasjon. 
Kjennelsen skulle ikke vært avsagt. Dommer B ville ikke utsette rettsmøtet til F ble frisk 
og kunne møte med sin prosessfullmektig. Dommer B ringte advokat C og ba han om å 
holde seg vekk fra saken. Hun ba F om å møte, til tross for at hun var syk. A ble nektet å 
stille opp på vegne av sin datter. Rettsmøtet skulle ha vært utsatt. Dommer B opptrådte på 
en måte som skaper mistillit til domstolene. I samtale med A utenfor rettssalen sa dommer 
B at F hadde plikt til å møte, at hun skulle snakke med datterens lege og kunne få henne 
hentet av politiet.  
 
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagen over at rettsmøtet ble gjennomført og ikke utsatt, innholdet i kjennelsen og at A 
ikke fikk være tilstede under rettsmøtet, er dommerfaglige vurderinger som ligger utenfor 
det utvalget kan vurdere. Saken var en prioritert sak og den var vanskelig å beramme. 
Rettsmøtet var avtalt med prosessfullmektigene som representerte partene på tidspunktet 
da saken ble berammet. A var svært opptatt av å få rettsmøtet utsatt, og det var nødvendig 
å være tydelig på rettsmøtet skulle gjennomføres. Hvis A oppfattet dette som ubehagelig 
beklages det.  
 
 
Prosessfullmektig for F – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han ønsker ikke å delta i klagen, men mener innklagede kunne ha opptrådt noe mer smidig 
og etterkommende slik at rettsmøtet kunne vært avholdt med begge parter og 
prosessfullmektiger til stede. Han tror ikke hans klient følte at hun ble behandlet rettferdig.  
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kjenner seg ikke igjen i A gjengivelse av saksforholdet. Saken gjaldt ulovlig 
tilbakehold av et barn, og det hastet å få gjennomført rettsmøtet før sommerferien. Til tross 
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for at advokat C ikke kunne møte på berammelsestidspunktet, ønsket F å benytte ham som 
prosessfullmektig. Advokat D husker ikke om dommer B utenfor rettssalen uttalte at F 
hadde plikt til å møte, kunne avhentes av politiet eller at dommer B ønsket å snakke med 
legen hennes. Dette er uansett bare en gjengivelse av prosessreglene. Advokat D kan ikke 
huske at dommer B på noe tidspunkt ba advokat C om å holde seg unna saken, men hun 
påpekte at når han påtok seg oppdrag i en berammet sak, måtte han ha anledning til å møte. 
Advokat D kan ikke se at innklagede på noen måte har opptrådt slik at det svekker tilliten 
til domstolene eller på annen klanderverdig måte.  
 
 
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. 
 
Det er en forutsetning for å få en klage behandlet at klager har klagerett i henhold til 
domstolloven § 237. I tillegg til sakens parter, advokater, vitner mv. har også andre som er 
direkte berørt av en dommers opptreden rett til å klage forholdet inn for Tilsynsutvalget, jf. 
domstolloven § 237 første ledd. 
 
Klagen gjelder dels dommerens opptreden overfor klageren, og Tilsynsutvalget legger til 
grunn at hun for disse forholds vedkommende er direkte berørt.  For de øvrige forhold som 
påklages legges det til grunn at klagen er inngitt også på vegne av parten, siden F har 
undertegnet på at klagen er inngitt med hennes tillatelse. 
  
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, for eksempel 
beslutninger om tid og sted for hovedforhandling eller lignende, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-
2001) side 175. 
 
Klagen gjelder dommerens beslutning om å avholde rettsmøtet selv om F ikke møtte og en 
del andre beslutninger vedrørende saksbehandlingen; dette er forhold som utvalget ikke 
kan vurdere. Det samme gjelder innholdet i kjennelse dommer B har avsagt. Klagen 
avvises i den utstrekning den gjelder slike forhold. 
 

Klager har også påklaget dommer Bs uttalelser og opptreden overfor A i diskusjon om 
utsettelse av rettsmøtet. Dette er forhold 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:  
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”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 (…)”  

 
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.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er påvist. Utvalget legger til grunn at dommer 
B har redegjort for møteplikten mv. slik det er anført i klagen, men det i seg selv gir ikke 
grunnlag for å konkludere med at hun har opptrådt i strid med god dommerskikk. Det må 
foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med 
kritikk. Tilsynsutvalget kan ikke se at dommerens opptreden i denne saken er i nærheten av 
denne terskelen.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder beslutninger i forbindelse med 

saksbehandlingen, prosessledelsen og innvendinger mot rettsavgjørelser. 
 
2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer 

B. 
 
 


