
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-061 (arkivnr: 15/880) 
  
Saken gjelder: Klage fra psykologspesialist A på tingrettsdommer B ved X 

tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Ragnhild Olsnes (vara for leder) 

Bjørn Eirik Hansen (vara) 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Ragnhild Olsnes møtte som varamedlem for Unni Sandbukt, som 
hadde forfall. Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for 
Randi Grøndalen, som hadde forfall. 
 

  
Offentlighet: I medhold av offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13, er 

private parters navn unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket 
offentlig, jf. offentleglova § 3. 
 

  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning klageren ikke har klagerett. 

 
 2. Klagen avvises i den utstrekning klagen gjelder forhold som 

kan overprøves etter reglene i rettspleielovgivningen. 
 

 3. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 25. juni 2015 har psykologspesialist A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X 
tingrett. Klagen gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 2. 
september 2015 har avgitt uttalelse.  
 
Klager har kommet med supplerende bemerkninger til klagen den 1. november 2015.  
 
Utvalget har videre innhentet uttalelse fra øvrige profesjonelle aktører i saken. De rettsoppnevnte 
tolkene og den ene meddommeren har ikke avgitt uttalelse.  
 
Domstolleder ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder tingrettsdommer Bs administrering av en barnevernssak hvor psykologspesialist A 
var en av to rettsoppnevnte sakkyndige.  
 
Klager – psykologspesialist A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hans bekymring gjelder dommerens administrering av saken, knyttet til dommerens 
kommentarer og holdninger til de private parter, samt for liten tid til bevisføring.  
 
Han har kun førstehåndskjennskap til dagene i retten, men har forstått at det også var 
vanskeligheter i forkant av saken. 
 
Når dommeren spurte far om hans barndom fikk han et anfall og måtte tas med ambulanse til 
sykehus. Far stilte opp i retten dagen etter, og fortsatte sin forklaring. 
 
Han opplevde at noen av dommerens kommentarer til far i saken var pinlig sårende eller 
støtende. I forbindelse med at far fortalte om forskjellene mellom Norge og sitt hjemland, blant 
annet at det var lov å slå barn der, spurte dommeren i et sarkastisk tonefall om far ville importere 
denne kulturen til Norge. Far svarte da at han var troende muslim og ville holde på den delen av 
kulturen sin. I en annen sammenheng spurte dommeren om far hadde lest dokumentene i saken. 
Far svarte at han kun hadde lest den sakkyndige rapporten. Dommeren spurte da om far ikke var 
interessert i sin egen sak. Også i forbindelse med at far tok av seg høretelefonene som ble 
benyttet til tolking, spurte dommeren om han ikke var interessert i å følge med på saken.  
  
Dommeren innledet første rettsdag med å ta opp muligheten for forlik i saken. Advokatene 
avkreftet at det var aktuelt. 
 
Etter avslutning av rettens første dag møttes advokatene og de sakkyndige til en debrifing. De var 
enige om at stemningen i retten var bekymringsfull og uheldig for saken. Han hadde inntrykk av at 
moren – i likhet med ham selv – opplevde at dommeren hadde en forutinntatt negativ, kanskje 
foraktfull, holdning. Mor fremsto sterkt kuet av dette. Uten at han har snakket med henne om 
dette, vil han tro at hun mistet troen på en rettferdig behandling.  
 
De øvrige dagene forløp bedre, men grunnet tidsnød den siste dagen ble det kun spilt av 5 
minutter av et 40 minutters opptak av et samvær mellom mor og barn. Dette innebærer en 
alvorlig mangel ved sakens opplysning. Likeledes at rapportene fra tidligere samvær mellom mor 
og de øvrige barna i liten grad kom med i utdraget, og ved en feil helt var utelatt i den sakkyndige 
rapporten.   
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Han tar til etterretning at de som har uttalt seg om klagen er delte i sin oppfatning av om 
dommerens opptreden var kritikkverdig. Han fremholder at situasjonen i retten bør inngi 
alminnelig tillit og respekt for alle parter. Hoveddommer har et særlig ansvar for dette. Den som 
leder rettsmøtene bør fremstå som  upartisk, nøytral, uten forhåndsstandpunkt eller forutinntatte 
holdninger. Dette er særskilt viktig i saker med sårbare familier.  
 
Han presiserer at de sakkyndige ble behandlet profesjonelt, høflig og korrekt under 
forhandlingene. 
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det stemmer at han innledningsvis spurte partene om det var mulighet for enighet mellom 
partene. Han antydet ikke noe hvordan en mulig enighet mellom partene burde være.  
 
På rettens første dag ble det kun gjennomført innledningsforedrag fra de tre 
prosessfullmektigene. Partene avga sine forklaringer først på dag to og tre. Dersom det ble 
avholdt et møte vedrørende stemningen i retten, mellom enkelte av advokatene og de sakkyndige 
etter at retten ble hevet første dag, måtte bakgrunnen for dette være noe annet enn hans 
"trakassering av foreldrene" slik overskriften i klagers punkt 2 lyder.  
 
Det er vanskelig å forholde seg til de alvorlige, men lite konkrete anklager vedrørende hvordan 
klageren opplevde hans holdninger ovenfor mor i saken. Spørsmålene til mor ble i all hovedsak 
stilt av prosessfullmektigene, før han og meddommerne stilte noen spørsmål, hvorav ytterst få av 
ham selv. Dersom det er korrekt at den sakkyndige og mor hadde fått det samme inntrykk av en 
"forutinntatt negativ, kanskje foraktfull holdning, fra hans side, ville ikke dette gått mors advokat 
hus forbi. Hennes advokat kunne på hvilket som helst tidspunkt under forhandlingene påpekt helt 
konkret hvordan denne negative holdningen ga seg utslag. Det ble ikke gjort. 
 
Fylkesnemnda hadde lagt til grunn at far hadde utøvd omfattende vold mot egne barn. Når far så 
viste til sin kultur, og at han måtte ta vare på den uansett hvor han var i verden, var det 
nødvendig å orientere far om at saken skulle avgjøres ut fra norsk lovgivning og ikke ut fra hans 
kultur. Det stemmer ikke at dette ble gjort i et sarkastisk tonefall.  
 
Det stemmer at han spurte far om hans kjennskap til saken. Det må sees i sammenheng med fars 
generelle interesse for saken. Når far første gang tok av seg høreklokkene som ble brukt til 
tolking, spurte han om faren forsto norsk. Det kom frem at hans norskkunnskaper var begrenset. 
Dagen etter hadde far en sjelden gang på øreklokkene. Far viste tilnærmet ingen interesse for det 
som skjedde i selve rettslokalet. Han fulgte ikke med på dem som hadde ordet, bladde ikke i 
dokumentene, og konfererte heller ikke med sin prosessfullmektig.  
 
Prosessfullmektigene hadde satt opp en omforent tidsplan. Det skulle vise seg vanskelig å 
overholde tidsplanen. Prosessfullmektigene følte seg i liten grad bundet av tidsplanen de selv 
hadde satt opp. Dette ble han tidlig oppmerksom på, og ba prosessfullmektigene vurdere 
nødvendigheten av den omfattende vitneførselen som var varslet. Psykolog C skriver i sin 
bemerkning til klagen at dommeren kunne vært noe mer tålmodig med far. Det er mulig han 
kunne vært det, men fars redegjørelse for sin egen situasjon hadde lite med saken å gjøre, og ville 
sprengt tidsplanen om han ikke hadde grepet inn. Da retten ble hevet siste dag hadde 
forhandlingene vart mer enn 5 timer lenger enn det som var satt opp i tidsplanen.  
 
Han kan ikke se at han på noe punkt eller vis har opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
Rettsoppnevnt sakkyndig – psykolog C – har i hovedsak uttalt følgende: 
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Dommeren var noe krass mot far i saken. Dommeren så ut til å tolke far slik at han ikke viste 
tilstrekkelig respekt og interesse. Dommeren kunne med fordel opptrådt noe mer tålmodig med 
far.  
 
Den anstrengte stemningen knyttet til gjennomføringen skyldes et konstant tidspress. Dommeren 
fremsto oppgitt over at prosessfullmektigene ikke klarte å leve opp til tidsplanen de i fellesskap 
hadde utarbeidet. 
 
Han oppfattet ikke dommerens spørsmål om å drøfte forlik som kontroversielt. 
 
Han er ikke enig i klagerens påstand om at viktige bevis ikke ble fremlagt. Det er den sakkyndiges 
oppgave å tolke og redegjøre for grunnlagsmateriale for den sakkyndige utredningen. Klageren 
glemte å gjengi utdrag av saksdokumenter i den sakkyndige rapporten. Dette kan ikke dommeren 
klandres for.  
 
Prosessfullmektig for far – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun kan i det vesentligste tiltre de bemerkningene som fremgår av klagen, herunder det som 
gjelder behandlingen av hennes klient. 
 
Prosessfullmektig for mor – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det stemmer at dommeren innledet forhandlingene med spørsmål om forlik knyttet til samvær. 
Spørsmålet ble på nytt tatt opp på dag to. Hun spurte da om dette var et uttrykk for at retten 
hadde tatt stilling til det primære spørsmålet i saken – om mor skulle få tilbake omsorgen for 
barna. Dette ble avvist av dommeren. 
 
Hun er enig i at de private parter ble behandlet med manglende respekt fra retten. Dette ga seg 
uttrykk i en til tider aggressiv utspørring.  
 
Ved flere anledninger ba hun om protokollat. Dommeren fremsto tydelig irritert over dette. 
 
Dommeren påpekte på en misbilligende måte kontinuerlig at saken tok for lang tid, og at det ikke 
kunne påregnes lengre rettsdager. To av dagene ble retten satt noe før, mens de på rettens siste 
dag måtte avslutte som oppsatt i tidsplanen, selv om samtlige parter bekreftet at de kunne sitte 
lenger.  
 
Hun ble gitt kort tid til spørsmål til de to sakkyndige, og ba om å få det protokollert at det ikke ble 
gitt mulighet for ytterligere spørsmål. Dommeren uttalte da at "[n]å skal advokat E ha dette 
protokollert slik at hun kan anføre saksbehandlingsfeil i en anke og få dommen opphevet, men da 
er det gudskjelov ikke jeg som skal ha saken". Hun ble da gitt noen minutter ekstra for å stille 
spørsmål, og avsto fra protokollasjon.  
 
Prosessfullmektig for kommunen – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun var ansvarlig for å utforme tidsplanen, og ingen av de øvrige prosessfullmektigene hadde 
innvendinger til hennes forslag.  
 
Hun er ikke enig i at dommerens adferd var trakasserende. Det medfører riktighet at far i saken 
hadde et anfall og måtte avbryte sin vitneførsel, men det skyldtes ikke administreringen av saken.  
 
Det stemmer at dommeren konfronterte far med spørsmål om han hadde lest dokumentene i 
saken, og at han ble oppfordret til å følge med. Det stemmer også at dommeren avbrøt fars 
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forklaring som følge av at han var i ferd med å forklare seg om forhold som retten ikke fant 
relevant for saken. 
 
Hun opplevde ikke at retten hadde en forutinntatt negativ eller foraktfull holdning ovenfor mor i 
saken. Mor fremsto ikke på noen annen måte under hovedforhandlingen, enn under 
behandlingen i Fylkesnemnda. Klageren var ikke til stede i Fylkesnemnda. 
 
Hun deltok ikke i noen form for møte etter at retten var hevet den første dagen. Det bemerkes at 
klagers tette og hyppige kontakt med mors prosessfullmektig ble opplevd som lite tillitsvekkende 
av kommunen, all den tid klageren var oppnevnt som rettens sakkyndige.  
 
Dommerens spørsmål til partene om mulighet for forlik var nøytralt. Hun oppfattet ikke dette som 
noe negativt. 
 
Hun er enig i at det ble avsatt for lite tid til de sakkyndige på rettens siste dag. Dette skyldtes at 
saken ikke hadde hatt den nødvendige fremdrift dagene før. Retten hadde et medansvar for 
dette, blant annet som følge av at den fagkyndige meddommeren var svært aktiv. For øvrig var 
også prosessfullmektigene ansvarlige for tidsbruken som følge av at det ble brukt for mye tid på 
spørsmål.  
 
Fagkyndig meddommer – psykologspesialist G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han er ikke enig i at dommeren var forutinntatt og at det påvirket forhandlingene på noen 
klanderverdig måte. Dommeren ledet hovedforhandlingen på en fordomsfri måte. Det er ikke 
rimelig grunn til å hevde at dommeren via sin administrering hindret eller hemmet bevisføringen. 
 
Han bekrefter at dommeren spurte om faren ville ta med seg kulturen med hensyn til å slå sine 
barn. Dommeren grep inn i forbindelse med at far i saken dvelte og dvelte ved kulturforskjellene 
mellom hvor han kom fra og Norge, med hensyn til tukting av kone og barn. Da dommeren skar 
gjennom var han brysk og konfronterende. Dette var hensiktsmessig i forhold til å få den 
nødvendige avklaring for å ta stilling til fars påstander i saken. 
 
Han oppfattet at dommeren lot seg provosere av mors advokat noen ganger. 
 
Dommeren skjønte at det forelå tidspress, og han kom med en rekke signaler om å forsere 
prosessen. Disse signalene ble ikke fanget opp av prosessfullmektigene. Dommeren var noen 
ganger klart frustrert, og han uttalte ved et høve at det var satt av nok tid til saken – og at han i 
sin karriere ikke hadde opplevd maken.  
 
Han opplevde at dommeren bidro til en noenlunde god stemning, inklusive når han sendte ut 
signaler om at han var bekymret for tidsbruken.  
 
Klagerens karakteriseringer er sterke og urimelige.  
 
Han mener at dommeren var trygg nok til å være bramfritt konfronterende når han syntes det var 
på sin plass, men høvisk, vennlig og imøtekommende når han behandlet folk i det store og hele. 
  
 
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. 
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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. 
 
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.  
 
Klager var rettsoppnevnt sakkyndig i en barnevernssak i X tingrett. Tilsynsutvalget legger til grunn 
at han har klagerett for de forhold i klagen som gjelder dommerens opptreden under 
hovedforhandlingen.  
 
Klager har imidlertid opplyst i klagen at han har oppfattet at det skal ha vært vanskeligheter i 
forkant av hovedforhandlingen. Det er konkret vist til lang saksbehandlingstid før oppnevnelse av 
sakkyndig og at den sakkyndige rapporten forelå i oversatt versjon først dagen før 
rettsforhandlingene begynte. Dette er forhold som klager presiserer at han ikke har førstehånds 
kjennskap til, og utvalget har kommet til at han ikke har klagerett knyttet til disse forholdene.  
 
Selv om klager ikke har klagerett, har Tilsynsutvalget adgang til å ta klagen til behandling av eget 
tiltak, jf. domstolloven § 237 tredje ledd. Dette gjelder dersom utvalget finner grunn til å vurdere 
de forhold som fremkommer i klagen.  
 
Mors prosessfullmektig har i sin uttalelse kommentert forholdene knyttet til fremdriften i sakens 
innledende fase. Hennes innlegg er imidlertid ikke formulert som en selvstendig klage, og er heller 
ikke registrert som dette. 
 
Tilsynsutvalget har vurdert om det foreligger særlige grunner til å ta denne delen av klagen til 
behandling av eget tiltak, men utvalget kan ikke se at det har fremkommet forhold som det er 
særlig grunn til å vurdere.  
 
Den delen av klagen som gjelder saksfremdriften forut for hovedforhandlingen blir etter dette å 
avvise.  
 
En annen 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.  
 
Klager har anført at det foreligger en alvorlig mangel ved sakens opplysning. Dette som følge av at 
det kun ble vist 5 minutter av et 40 minutters råopptak av et samvær mellom mor og et av barna. 
Klager har også anført at rapportene fra tidligere samvær mellom mor og de øvrige barna i liten 
grad kom med i utdraget. Det fremgår av saksdokumentene at disse rapportene helt var utelatt i 
den sakkyndige rapporten, noe som skyldtes en feil fra de sakkyndiges side. Klager mener at dette 
førte til mangelfull opplysning av saken.    
 
Påståtte mangler ved sakens opplysning kan av partene brukes som ankegrunn. De punktene i 
klagen som berører dette spørsmålet kan dermed ikke vurderes av utvalget. Klagen avvises i den 
utstrekning den gjelder forhold av betydning for sakens opplysning.  
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Klager har videre anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk i forbindelse 
med ledelsen av rettsmøtet.   
 
Klagen er på dette punktet, inndelt i følgende overskrifter: 
 

- Dommerens spørsmål om forlik uten signaler fra partene 
- Trakassering av foreldrene 
- Allmenn bekymring over atmosfæren i retten,  herunder dommerens holdninger og 

partenes rettssikkerhet. 
 
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.”  

 
Det fremgår videre av Etiske prinsipper for dommeratferd at en dommer skal framtre som 
upartisk og opptre korrekt og saklig i forhold parter og andre som dommeren har kontakt med i 
embetsutøvelsen. Utvalget viser til Etiske prinsipper pkt 3 og 6 som lyder slik:  

 
Pkt. 3. Upartiskhet 
"En dommer skal være og framtre som upartisk og opptre slik at det ikke med rimelighet kan stilles 
spørsmål ved dommerens nøytralitet. En dommer må ikke gi uttrykk for forhåndsstandpunkt i 
saker han eller hun har under behandling eller som det er nærliggende at dommeren kan få til 
behandling. En dommer skal utøve dommergjerningen uten forutinntatte holdninger. " 
 
Pkt 6. Korrekt opptreden 
"En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som dommeren har 
med å gjøre i embetsutøvelsen." 

 
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. Utvalget 
ser nedenfor på de ulike forholdene som er påpekt i klagen, for å vurdere om det foreligger 
kritikkverdig opptreden fra dommerens side.    
 
Det er for det første påpekt at dommeren innledet forhandlingene med å spørre om det var mulig 
for advokatene å drøfte et forlik, noe som ble  avvist av advokatene. Klageren har ikke anført noe 
konkret om dommerens opptreden i forbindelse med dette spørsmålet, og utvalget forstår dette 
punktet slik at det kun er relatert til det faktum at dommeren stilte spørsmålet. Det fremgår av 
saken at dommeren lot spørsmålet bero da ingen av prosessfullmektigene ønsket å inngi seg på 
slike diskusjoner. 
 
Partene har ikke fri rådighet over resultatet i en barnevernsak, så det er noe uklart for utvalget  
hva som var formålet med å foreslå  forliksdrøftinger. Det er i seg selv ikke kritikkverdig å foreslå 
at partene drøfter saken med sikte på å inngå forlik. Det er ikke anført eller påvist at dommeren 
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forsøkte å presse noen av partene til å drøfte saken eller inngå forlik, og Tilsynsutvalget kan ikke 
se at det er grunnlag for å kritisere dommeren på dette punktet.  
 
Klager har videre anført at dommerens opptreden ovenfor de private partene var trakasserende.  
 
Når det gjelder dommerens opptreden overfor mor, er det ikke anført noe konkret som 
dommeren skal ha sagt eller gjort i forhold til henne. Klageren har vist til at han hadde et inntrykk 
av at moren opplevde en negativ holdning fra dommerens side. Hans inntrykk var at mor 
opplevde en forutinntatt negativ, kanskje foraktfull, holdning fra dommerens side, og at dette var 
et sterkt signal om hva sakens utfall ville bli. Han opplevde at mor virket kuet av dette alle dagene 
i retten. 
 
Det fremgår heller ikke i de øvrige uttalelsene at det er noe konkret knyttet til dommerens 
opptreden i forhold til mor. Mors advokat har uttalt at hun opplevde at begge de private partene 
ble behandlet med manglende respekt av retten, og at dette blant annet ga seg uttrykk i en til 
tider aggressiv utspørring. Det er imidlertid ikke opplyst hva som konkret ble sagt eller gjort i 
forhold til mor.  
 
Når det gjelder far, har klageren vist til at dommeren brukte et sarkastisk tonefall i forbindelse 
med spørsmålet om hvorvidt far ville ta med seg sin kultur vedrørende oppdagervold til Norge. 
Det er videre påpekt at dommeren flere ganger konfronterte far med at han ikke fulgte med på 
saken. 
  
Alle som har uttalt seg til utvalget, synes å være enige i at dommeren spurte far om han ville ta 
med seg sin kultur til Norge – dette i relasjon til at det i hans kultur er lov å slå barn. Dommeren 
bekrefter også dette. Han avviser imidlertid at dette ble gjort med et sarkastisk tonefall. 
 
De private partenes prosessfullmektiger synes å støtte klageren i at dommerens utspørring var 
unødig aggressiv. Den fagkyndige meddommeren har uttalt at dommeren var "brysk, bramfri og 
konfronterende" da han grep inn i fars partsforklaring. Medommeren fremholdt samtidig at dette 
var nødvendig for å få avklart fars holdninger til oppdragervold. 
 
De som var til stede i retten er også enige om at dommeren ved flere anledninger kom tilbake til 
spørsmålet om at far ikke syntes å følge med på saken. Dommeren har bekreftet at han oppfattet 
far som lite interessert i saken, og at han stilte spørsmål ved dette i retten. Psykolog C har bl.a. 
påpekt at dommeren var noe krass mot far i saken og ga uttrykk for at far ikke viste tilstrekkelig 
respekt og interesse for saken.  
 
Det synes også å være på det rene at dommeren var oppgitt over at tidsplanen ikke holdt, og at 
bl.a. fars forklaring og den ene sakkyndiges redegjørelse av den grunn ble avkortet.  
 
Tilsynsutvalget viser til de uttalelsene som er inngitt, der disse forholdene er påpekt. Den 
fagkyndige meddommeren har bl.a. bemerket at fagdommeren lot seg provosere av mors advokat 
og at han kom med en rekke signaler om å forsere prosessen. Meddommeren uttalte videre at 
fagdommeren ble klart frustrert på grunn av dette, og at dommeren ved en anledning skal ha 
uttalt at han "i sin karriere ikke hadde opplevd maken."     
 
Mors advokat har påpekt at dommeren fremsto som oppgitt, og at han kontinuerlig og på en 
misbilligende måte kommenterte at saken tok for lang tid, og at det ikke kunne påregnes lengre 
rettsdager. Hun viste videre til at dommeren avsluttet saken som oppsatt, selv om samtlige parter 
bekreftet at de kunne sitte lenger.  
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Mors advokat har videre vist til at dommeren var tydelig irritert da hun ba om å få noe 
protokollert, herunder at han kom med følgende uttalelse:  
 

"[n]å skal advokat E ha dette protokollert slik at hun kan anføre saksbehandlingsfeil i en anke og få 
dommen opphevet, men da er det gudskjelov ikke jeg som skal ha saken". 

 
Innklagede har ikke bestridt dette utsagnet, men kjenner seg ikke igjen i ordbruken.   
 
Videre har kommunens advokat  bekreftet at det var tidsnød i saken, at far av den grunn ble 
avbrutt, og at det ble avsatt for lite tid til den sakkyndige på siste rettsdag.  
 
Det er samtidig påpekt av noen av aktørene at dommeren ledet forhandlingene på en fordomsfri 
måte, at den konfronterende stilen i forhold til far var nødvendig, og at dommeren ikke fremsto 
som forutinntatt eller opptrådte trakasserende, jf. uttalelsen til den fagkyndige meddommeren og 
kommunens advokat 
 
Det fremstår på grunnlag av de opplysningene som foreligger som klart for utvalget at deler av 
rettsforhandlingene ble preget på en negativ måte av dommerens prosessledelse. Det er påpekt 
av et flertall av aktørene at dommeren tidvis var både brysk og utålmodig, særlig i forhold til de 
private partene, og at prosessledelsen skapte en anstrengt stemning i retten.   
 
Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med 
kritikk. Tilsynsutvalget har etter en samlet vurdering av opplysningene i saken kommet til at 
denne terskelen ikke er overtrådt. En dommer har betydelig rom for å drive stram prosessledelse, 
herunder avskjære irrelevante opplysninger og stille konfronterende spørsmål om forhold av 
betydning for avgjørelsen. Det har imidlertid fremkommet noen uheldige forhold ved dommerens 
prosessledelse. Tilsynsutvalget har av den grunn funnet at det er grunnlag for å komme med en 
uttalelse om god dommerskikk, jf. domstolloven § 236 tredje ledd.   
 
I barnevernsaker, der det er truffet vedtak om at det offentlige skal overta omsorgen for partenes 
barn, er det dommeren som har hovedansvaret for sakens opplysning og for å ivareta hensynet til 
partene i forbindelse med prosessledelsen. Dommeren må være seg bevisst at partene i slike 
saker er i en særlig sårbar og vanskelig situasjon. I denne saken hadde partene i tillegg 
fremmedkulturell bakgrunn, noe som forsterket behovet for god prosessledelse.    
 
Slike saker krever smidig prosessledelse, med et visst slingringsmonn for de private partene, slik at 
selve rettsprosessen ikke oppleves som urimelig. Det er også dommerens ansvar å sørge for at 
tidsnød ikke blir et overskyggende tema. Tidsnød kan lett føre til krass og utålmodig stil med 
mange bevisavskjæringer. Dommeren kan i slike tilfeller være bedre tjent med å finne gode og 
pragmatiske løsninger på tidsproblemet i samråd med partene, slik at hovedforhandlingen ikke 
blir preget av gjentatt fokus på tidsskjemaet. Et slikt fokus kan gi partene inntrykk av at retten ikke 
er opptatt av selve saken og dens opplysning, noe som kan bidra til å svekke tilliten til domstolene 
og dommerne.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning klageren ikke har klagerett. 
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2. Klagen avvises i den utstrekning klagen gjelder forhold som kan overprøves etter reglene i 
rettspleielovgivningen. 

 
3. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
 


