
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-018 (arkivnr: 15/308) 
  
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 første ledd, 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 forhold som 

danner grunnlag for anke. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 19. februar 2015 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeradferd og saksbehandlingen. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev 
av 27. mars 2015 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat C. 
Advokat D som representerte motparten, har ikke besvart utvalgets forespørsel om å inngi 
uttalelse. Sorenskriver E ved X tingrett er orientert om klagen. Han har ikke kommet med 
merknader til klagen.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til sluttføring av ektefelleskifte i X tingrett. A var part og tingrettsdommer B var 
dommer.  Saken har pågått i 5 år. Klagen gjelder saksbehandlingen og dommeradferd under 
behandlingen av saken i tingretten 13. februar 2015.  
 
Klager  – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innklagede er partisk. Han bruker virkemidler som tvang, uriktige skremsler, forhåndsdømming og 
fremmer usannheter om hvordan bankvesen og meglerbransjen fungerer. Han har tidligere klaget 
på tingrettsdommer B til Tilsynsutvalget (TU 42/11). Også hans prosessfullmektig, advokat C, har 
tidligere klaget inn B i forbindelse med en annen sak. Disse klagene blir brukt mot ham. B 
fremholder klart og tydelig at han ikke kan ivareta eller ta hensyn til personer som inngir klager på 
ham. Tingrettsdommer B har tatt standpunkt i saken og opplyste at han ikke har endret 
standpunkt i en videre ankesak. Han holdt en tordentale om at det ikke var formålstjenlig for 
partene med en barnefordelingssak om partenes minste barn. B tvang igjennom et forlik på falske 
premisser i form av et hevnmotiv og ga ikke anledning til å føre de bevisene han ønsket. I tillegg er 
bevisvurderingen feil og innklagede er inhabil og burde ha veket sete.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det fremkom ikke innsigelser mot hans habilitet i forbindelse med rettsmøtet. Han er ikke 
tidligere innklaget av advokat C slik klager anfører. Etter at partene og prosessfullmektigene 
hadde fått rikelig med tid til å fremme sine synspunkter og imøtegå argumentasjon, kom partene 
frem til en ordning. Denne ble anbefalt av klagers prosessfullmektig. Klager hadde forut for dette 
hatt god tid til å konferere alene med sin prosessfullmektig. Advokat C gjorde klager oppmerksom 
på den usikkerhet som lå i utfallet av rettstvisten. Klager nevnte at han forberedte en sak om 
endring av daglig omsorg for sin sønn, og han bemerket i lys av dette at det var tjenlig å ha lagt 
noe bak seg og gå videre uten å ha det økonomiske sluttoppgjøret som en del av striden. Han 
kjenner seg for øvrig ikke igjen i klagerens beskrivelse av hans adferd. 
 
Prosessfullmektig – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han erindrer ikke at det ble fremmet habilitetsinnsigelse mot tingrettsdommeren. Uansett ligger 
dette utenfor utvalgets kompetanse. Han har overfor sin klient presisert muligheten til anke. 
Anførslene fra A om innklagedes håndtering av saken, kan avvike fra hvordan advokaten ser det. 
Han anser det ikke nødvendig å ha noen formening om dette.  
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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. 
 
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 habilitet, 
dommerens beslutninger i forbindelse med saksbehandlingen, prosessledelsen eller innvendinger 
mot selve rettsavgjørelsen. Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke.  
 
Klager har blant annet anført at dommeren var inhabil til å treffe avgjørelse i saken, at han ikke 
fikk anledning til å fremlegge bevis og at bevisvurderingen er feil.  
 
Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere. 
Klagen avvises i forhold til disse klagepunktene.  
 
Klager har videre anført at dommeren var forutinntatt og at han brukte virkemidler som tvang og 
skremsler for å tvinge gjennom et rettsforlik, som en hevnaksjon mot klageren.  
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere. Det må være påvist konkrete forhold over en viss 
terskel, 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 konkretisert eller sannsynliggjort. Utvalget viser til at 
klagerens oppfatning av dommeren og hans generelle beskrivelse av dommerens opptreden, ikke 
er bekreftet av de to prosessfullmektigene som var til stede i rettsmøtet, jf. advokat Cs uttalelse. 
Advokat D, som representerte klagerens motpart i saken, har valgt å ikke kommentert klagen. Det 
er derved ikke grunnlag for å konkludere med at tingrettsdommer B har opptrådt i strid med god 
dommerskikk.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som danner grunnlag for anke.  
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
  


