
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 14-115 (arkivnr: 14/1362-18) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

  
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: Det foreligger ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 9. desember 2014 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeradferd i et saksforberedende møte etter barneloven § 61 nr. 1. Klagen er forelagt 
tingrettsdommer B som ved brev av 7. januar 2015 har gitt uttalelse. Utvalget har videre 
innhentet uttalelse fra partenes prosessfullmektiger og den rettsoppnevnt sakkyndige. Klagen er 
supplert ved brev av 21. januar 2015. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen har sin bakgrunn i en foreldretvist hvor A er en av partene. Det ble avholdt et 
saksforberedende møte i saken den 12. november 2014. Tilstede i møtet var partene med sine 
prosessfullmektiger, rettsoppnevnt sakkyndig og tingrettsdommer B.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innledningsvis hylte dommeren ut i affekt og irritasjon mot hans advokat og sa at far hadde 
"bortført barnet fra sin mor".  
 
Dommeren avbrøt hans advokat på en oppfarende og respektløs måte, akkompagnert av høye 
sukk og stønn. Dommeren hadde en irritert og glefsende stemmebruk. 
 
Tidsplan og vitneførsel var på forhånd avklart med dommeren, men hun gjentok flere ganger at 
saken måtte bli raskt ferdig. Hennes opptreden var respektløs.  
 
Dommeren ønsket å avvise vitneførselen, og hun instruerte hans vitne i hva hun kunne forklare 
seg om. 
 
Dommeren opptrådte partisk ved at hun overså fakta og ukritisk videreformidlet motpartens 
fremstilling i saken. 
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Konfliktnivået mellom partene var høyt og de rettet til dels kraftige beskyldninger mot hverandre, 
som det ikke var mulig for dommeren å ta stilling til.  Det saksforberedende møtet ble derfor 
innledet med at hun så det nødvendig å oppnevne sakkyndig etter barneloven § 61 nr. 3 for å 
utrede hvor barnet bør bo fast og hvor mye samvær det bør ha med den andre forelderen.  
 
Hun utelukker ikke at hun brukte ordet "bortført" eller liknende innledningsvis i møtet, men 
bemerker at det var et faktum at far hadde holdt barnet borte fra mor i en lengre periode. 
Dommeren er enig i at ordet "bortført", dersom det var det som ble brukt, var et uheldig ordvalg, 
men at det ut fra sammenhengen kan forsvares og ikke var kritikkverdig. Hun benekter på det 
sterkeste at det ble hylt mot far, slik han har beskrevet det i klagen.  
 
Hun bekrefter at hun avbrøt fars advokat når det ble stilt spørsmål som allerede var besvart av 
den andre parten, noe som ligger innenfor administrators rolle å gjøre. Hun kjenner seg for øvrig 
ikke igjen i klagers beskrivelse av henne i rettsmøtet.  
 
Det var satt av lengre tid enn normalt i saken fordi det var begjært midlertidig avgjørelse og kunne 
bli behov for prosedyrer om dette. Fordi det lenge var uklart om partene ville klare å bli enige, 
måtte hun minne partene på tidsaspektet.  
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Hun hadde en oppfatning av at far i liten grad ønsket å bidra til en løsning og at han i liten grad 
evnet å ta innover seg sin egen rolle i konflikten. Hun utelukker ikke at det kan ha medført at hun 
etter hvert hadde en strengere tone mot far enn mot mor. Hun mener imidlertid at hun lot begge 
parter komme til orde og fremme forslag til løsning, og at hennes rolle lå innenfor rammen for 
akseptabel prosessledelse.  
 
Far ønsket å føre vitner på et tidspunkt hvor det så ut til at partene skulle inngå en midlertidig 
avtale. Vitnet fra barneverntjenesten ble hørt. Hun husker ikke hva som ble sagt til vitnet, men vil 
anta at hun var opptatt av at vitnet kun forklarte seg om det som var relevant i dette rettsmøtet – 
altså om det etter vitnets skjønn var uforsvarlig å la mor ha delvis omsorg for barnet frem mot 
hovedforhandling som var berammet til 23. og 24. februar 2015. Dersom det hadde blitt 
nødvendig med midlertidig avgjørelse hadde far fått føre de øvrige vitnene også. 
 
Prosessfullmektig for far – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kan i all hovedsak slutte seg til As oppfatning av saken, men med den forskjell at parten er 
sterkere følelsesmessig engasjert enn advokaten.  
 
Han deler As oppfatning av at dommeren ledet møtet på en svært uheldig måte. Det er i saken 
gjort gjeldende at hun ved sin opptreden i rettsmøtet har inhabilisert seg og ikke kan lede 
hovedforhandlingen i saken.  
 
Prosessfullmektig for mor – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Dommeren har godt grep om disse sakene, både faglig og i kraft av sin personlighet.  
 
Rettsmøtet ble gjennomført på en konstruktiv, effektiv og hyggelig måte.  
 
Rettsoppnevnt sakkyndig – psykolog F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han opplevde ikke dommerens opptreden som utilbørlig. Han opplevde heller ikke dommeren 
som oppfarende, eller at hun hylte ut i affekt.  
 
Det stemmer at dommeren påpekte at far hadde tatt med seg barnet uten å fortelle mor hvor de 
oppholdt seg. Han husker ikke om begrepet "bortført" ble brukt. 
 
Det stemmer at advokatene ble korrigert eller satt grenser for. Dette gjaldt begge advokatene, 
men ikke mer enn i en del andre liknende saker han har vært til stede i. Det er riktig at det ble 
reist spørsmål ved hensiktsmessigheten ved å høre barnevernet som vitne på dette stadiet i 
saken. Barnevernet var i gang med en undersøkelse som skulle konkluderes i januar.  
 
Han oppfattet at målsetningen i det saksforberedende møtet var å få på plass en midlertidig 
avtale frem til hovedforhandlingen. Far opplevde seg nok noe presset, både av dommeren og den 
sakkyndige, til å godta den midlertidige avtalen. 
 
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. 
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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. 
 
Klager har anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk under det 
saksforberedende møtet 12. november 2014. Han har vist til at hun hadde en irritert og glefsende 
stemmebruk, at hun avbrøt hans advokat på en oppfarende måte, og at hennes opptreden var 
respektløs. Klageren har også vist til at dommeren sa at han hadde bortført barnet fra moren. 
Klageren har videre anført at dommeren opptrådte partisk ved ukritisk å videreformidle 
motpartens fremstilling av saken som et faktum. Dette er 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. Dommerens opptreden i retten overfor parter og 
vitner, møteledelse, utsagn og handlinger, er av betydning og vil være gjenstand for vurdering. 
Det er et aktuelt tema om dommeren opptrer partisk eller upassende.  
 
Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til domstolene og dommerne, herunder om dommeren har overtrådt de etiske prinsipper 
for dommeradferd vedtatt 1. oktober 2010. I denne saken er det prinsippenes punkt 3, 5 og 6 som 
stiller krav til upartiskhet, likebehandling og korrekt opptreden som er vurderingstema. 
 
Det må være påvist konkrete forhold i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig 
opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. Det er 
ikke tilstrekkelig at klageren formidler en subjektiv oppfatning med generelle karakteristikker. 
 
Tilsynsutvalget ser det som sannsynlig at dommeren brukte ordet "bortført" om at far hadde 
holdt barnet borte fra mor. "Bortført" er et sterkt uttrykk som her fremstår som unødvendig. 
Dommeren er da også enig i at dette var et uheldig ordvalg. Sett i sammenheng med faktum og 
situasjonen i retten mener imidlertid utvalget at begrepsbruken ikke gir grunnlag for 
disiplinærtiltak.  
 
Tilsynsutvalget kan for øvrig ikke se at det er påvist klanderverdig opptreden fra dommerens side 
under rettsmøtet. Det er ikke gitt noen konkrete holdepunkter for at klagerens beskrivelser er 
korrekte, verken hva gjelder dommerens stemmebruk, kroppsspråk, styring av tidsbruk eller 
vitneførsel. Den forbeholdne støtten, uten konkrete eksempler, som fars advokat har gitt klagen 
er ikke egnet til å fastslå at dommeren opptrådte på en måte som foranlediger kritikk. Verken 
mors advokat eller den sakkyndige har bekreftet de samme opplevelser som klageren.  
 
Den uheldige dommeradferd som kan ligge i bruken av ordet "bortført", når ikke opp til den 
terskelen som skal til for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. Dommeren har ikke 
på annet grunnlag opptrådt i strid med god dommerskikk. Tilsynsutvalget  har derfor ikke 
grunnlag for  å reagere med disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer  B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


