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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-095 (arkivnr: 15/1414) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Bjørn Hübert Senum (vara) 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Bjørn Hübert Senum møtte som varamedlem for Jeppe Normann, 
som hadde forfall. 
 

  
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: Klagen avvises. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 31. oktober 2015 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeradferd/saksbehandlingen. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 
4. desember 2015 har avgitt uttalelse. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen.   
 
Saksfremstilling: 
 
Klager A er saksøkt i en foreldretvist. Klagerens tidligere ektefelle tok ut stevning 27. august 2014 
med påstand om at de fire yngste barna skulle bo fast hos henne.  
Partene hadde frem til søksmålstidspunktet praktisert delt omsorg.  
  
Tingrettsdommer B var ansvarlig dommer for saken inntil september 2015. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hans første prosessfullmektig, advokat D, henvendte seg i februar 2015 til retten og bad om at 
det ble oppnevnt en sakkyndig utenfor X tingretts rettskrets. Dette fordi hans ekskone, E, er 
professor ved psykologisk fakultet ved F. Anmodningen ble gjentatt av hans nye 
prosessfullmektig, advokat G, 28. april 2015. Dette ble avvist av tingrettsdommer B begge 
gangene.  
 
Den oppnevnte sakkyndige, psykolog H, har blitt undervist av E under sitt embetsstudium ved F. 
Han mener dommeren burde ha undersøkt dette.  
 
Dommer B nektet å utsette det saksforberedende møtet, berammet til 28. april 2015, da advokat 
D trakk seg fra oppdraget. Han bad om tid til å skaffe seg en ny advokat, men det ble ikke godtatt. 
Hans nye advokat, G, fikk likevel utsatt det saksforberedende møtet, men fikk ikke gjennomslag 
for at det skulle oppnevnes en sakkyndig utenfor rettskretsen.  
 
Dommeren har nektet å utlevere den sakkyndiges dokument/rapport i saken under henvisning til 
at han ikke har hjemmel til dette. Dette er ikke riktig, jf. at det fra departementshold er uttalt: 
"Uavhengig av hvem som klarlegger barnets mening og metoden som benyttes, antar 
departementet at det i de fleste tilfeller vil være en god fremgangsmåte at et skriftlig referat av 
hovedpunktene i samtalen med barnet, der barnets eventuelle syn går fram, utarbeides og inngår 
i sakens dokumenter."     
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klageren begjærte utsettelse av tilsvarsfristen fem ganger, som alle ble innvilget. Tilsvarsfristen 
ble til sist satt til 19. desember 2014. Begjæringene var begrunnet med at klager trengte tid til å 
skaffe seg advokat. 10. desember 2014 innga advokat D tilsvar på vegne av klager.  
 
6. januar 2015 ble psykolog H oppnevnt som sakkyndig i saken etter barneloven § 61 nr. 1. Hun er 
uteksaminert fra F og arbeider i Y.  
 
Advokat D ringte han i februar 2015 og ba om at det ble oppnevnt en sakkyndig utenfor 
rettskretsen. Dette ble begrunnet med at saksøker E er professor ved psykologisk fakultet ved F. 
Mange av de sakkyndige psykologene som benyttes av X tingrett er uteksaminert fra F. Han 
mente at en generell inhabilitetsinnsigelse som rammet alle psykologer i Y ikke kunne tas til følge, 
dessuten at en oppnevnelse utenfor rettskretsen ville være fordyrende og forsinke saken.  
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Saksforberedende møte ble berammet til 28. april 2015. Den 16. april 2015 ble retten meddelt at 
advokat D hadde trukket seg. Retten orienterte om at møtet ville gå som berammet  i brev av 17. 
april 2015. Klager ba samme dag om utsettelse. Begjæringen ble avslått ved brev av 24. april 
2015, hovedsakelig grunnet sakens fremdrift og behov for å treffe midlertidig avgjørelse.  
 
Da advokat G overtok som prosessfullmektig for klager, ble det i brev av 27. april 2015 på nytt 
bedt om utsettelse, idet advokaten trengte tid til å sette seg inn i saken. Retten tok begjæringen 
til følge, og det saksforberedende møtet ble avholdt som berammet 11. juni 2015.  
 
I møtet gikk den sakkyndige igjennom de samtaler hun hadde hatt med barna og foreldrene og 
gav uttrykk for sitt syn på saken. Retten besluttet at det skulle foretas en full sakkyndig utredning i 
saken, jf. barneloven § 61 nr. 3. Det ble da igjen ytret ønske om en sakkyndig utenfor rettskretsen. 
Han tok anmodningen til følge. Dette fordi psykolog H hadde gitt uttrykk for et klart standpunkt i 
saken, og han ønsket en fornyet vurdering/"second opinion". For å avskjære all tvil om habilitet 
ble det besluttet at denne sakkyndige skulle oppnevnes utenfor rettskretsen.  
 
X tingrett fikk senere en e-post fra klageren om at den sakkyndige nektet å utlevere til klageren de 
notater hun hadde gjort til det saksforberedende møtet. Klager ba derfor retten sørge for at han 
fikk oversendt notatene. Dette ble avslått, i det han mente han manglet hjemmel for å pålegge 
den sakkyndige en slik utlevering. Hun var ikke pålagt å avgi noen rapport eller utredning. Hun 
gjennomgikk sine arbeidsnotater muntlig i det saksforberedende møtet. Hun ønsket ikke å 
fremlegge disse i skriftlig form fordi det var hennes arbeidsnotater og ikke ment som en rapport.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget anser saken klar for behandling. 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. Utvalget har ikke funnet grunn til å pålegge noen av partene å møte for å forklare seg.  
 
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.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke vurdere forhold som kan brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning, 
jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. Denne begrensningen i utvalgets myndighet omfatter 
innsigelser mot dommerens beslutninger i forbindelse med saksbehandlingen og prosessledelsen. 
Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke. Utvalget kan heller ikke vurdere 
prosessuelle avgjørelser som ikke kan ankes, slik som beslutninger om tid og sted for rettsmøte.  
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet som er 
grunnlag for klagen fant sted, eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde 
vært kjent med dette forholdet, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Hvor klagefristen er utløpt, 
skal klagen som regel ikke tas til behandling. Unntak kan innenfor en frist på ett år gjøres etter en 
konkret vurdering – hvor klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og/eller det ut fra 
begrunnelsen for klagen er særlig grunn til å realitetsbehandle saken. 
 
Klageren har påberopt tre selvstendige forhold som grunnlag for klagen:  
 
1) Dommeren imøtekom ikke anmodningen om en annen sakkyndig.   
2) Dommeren avslo å utsette det saksforberedende møtet.  
3) Dommeren nektet utlevering av den sakkyndiges dokumenter. 
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Punkt 1 i klagen som gjelder ønsket om en sakkyndig utenfor X tingretts rettskrets ble tatt opp 
med retten i februar 2015 og 28. april 2015. Klagen er inngitt hhv åtte måneder og seks måneder 
etter at forholdene fant sted. Klagefristen er derfor utløpt for denne delen av klagen.   
 
Det samme gjelder punkt 2 i klagen angående avslaget på begjæringen om utsettelse av det 
saksforberedende møtet som var berammet til 28. april 2015. Også denne delen av klagen er 
inngitt seks måneder etter at forholdet fant sted. 
 
Klageren har ikke angitt noen rimelig grunn til å oversitte klagefristen. Tilsynsutvalget ser heller 
ingen særlig grunn til å ta noen av disse deler av klagen til behandling. Klagegrunnene gjelder 
uansett rettslige vurderinger som faller utenfor hva Tilsynsutvalget kan prøve. Både oppnevning 
av sakkyndig og habilitetsspørsmål i tilknytning til det, og spørsmål om utsettelse av rettsmøte, er 
forhold som utvalget er avskåret fra å vurdere etter domstolloven § 236 fjerde ledd.  
 
Punkt 3 i klagen gjelder utlevering av den sakkyndiges dokumenter/notater. Dette tema refererer 
seg til august 2015, slik at klagefristen er overholdt. Tilsynsutvalget kan imidlertid heller ikke 
vurdere dette forholdet. Tingrettsdommer B mente han manglet hjemmel for å pålegge den 
sakkyndige utlevering. Også dette gjelder en rettslig avgjørelse basert på en rettslig vurdering som 
kan ankes og hvor domstolloven § 236 fjerde ledd setter begrensninger for utvalgets myndighet.  
 
Klageren har ikke anført noe som kan knyttes til spørsmål om tingrettsdommer B ved sin 
befatning med saken har brutt god dommerskikk, herunder Etiske prinsipper for dommeradferd. 
Tilsynsutvalget har heller ikke på grunnlag av saksdokumentene sett slike forhold. Utvalget har 
derfor ingen slike spørsmål å prøve.  
 
Klagen er til dels for sent fremsatt, og den gjelder i sin helhet forhold som ikke er omfattet av 
klageordningen. Klagen skal etter dette avvises.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Klagen avvises. 
 
 


