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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-003 (arkivnr: 16/105) 
  
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: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 7. januar 2016 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 11. februar 2016 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har innhentet uttalelse fra advokat C, advokat D og psykolog E. 
Sorenskriver H ved X tingrett er orientert om klagen.   
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen retter seg mot et rettsmøte avholdt 17. november 2015 i sak om fast bosted og samvær 
med barn. Rettsmøtet var et saksforberedende møte kombinert med innlegg om en midlertidig 
avgjørelse. X tingrett avsa kjennelse om midlertidig avgjørelse om fast bosted og samvær 23. 
november 2015.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han mener at innklagede gjennom sin adferd har brutt flere av de etiske prinsippene for god 
dommeradferd.  
 
Innklagedes adferd fremmer ikke tilliten til domstolen, innklagede opptrådte partisk, hadde 
forutinntatt holdninger og forsøkte ikke å legge til rette for en løsning.  
 
Innklagede forskjellsbehandlet han selv og motparten, og innklagede latterliggjorde og harselerte 
med flere av hans uttalelser. Dette knyttet seg til at han er siktet i en straffesak og spørsmål rundt 
hans diagnose.  
 
Innklagede overprøvde en psykiatrisk utredning og hadde bestemte meninger om bipolar lidelse 
type 2 til tross for at innklagede ikke hadde grunnleggende kunnskaper om lidelsen.  
 
Videre har tingrettsdommer B brutt diskriminerings og tilgjengelighetsloven idet han behandlet 
han og svarene han ga forskjellig fra motpartens, kun fordi han har bipolar lidelse type 2.  
 
Kjennelsen baserer seg på at han i stor grad skal være ute av stand til å reflektere over egne valg 
og at hans psykiske helse er langt mer alvorlig enn han selv forstår.  
 
Innklagede var partisk gjennom hele rettsmøtet. Dette fremkom gjennom hvordan 
tingrettsdommer B forskjellsbehandlet hans og motpartens identiske svar på de samme 
spørsmålene. Motparten fikk lang tid til å fortelle fritt, uten at innklagede stilte ett eneste kritisk 
spørsmål. Han fikk kortere tid og ble avhørt av innklagede med stadige argumenterende og 
kritiske spørsmål. Han ble konfrontert med at han ikke hadde fullført studiene, mens motparten 
ikke fikk tilsvarende spørsmål. Han måtte fortelle om hver jobb som fremgikk av hans CV og 
forklare hvert jobb bytte. Innklagede brukte flere jobb bytter som et "bevis" for hans bipolare 
lidelse. Hans kjøp av en hund ble et bevis for hans dårlige dømmekraft. Dersom innklagede hadde 
vært objektivt var det en rekke spørsmål han kunne stilt til motparten. Blant annet kunne 
innklagede spurt hvorfor motparten valgte å flytte fra en leilighet som lå nærmere barnehagen til 
fordel for en mindre som lå lengre unna. Begge leier leilighet, men dommeren gjorde et poeng av 
han han leide leilighet. Innklagede trakk også frem at han har vært involvert i flere konkurser.  
 
Tingrettsdommer B hadde, som mange andre, svært begrenset kunnskap om bipolar lidelse 
generelt. Innklagede fremstod som uvitende om at det finner flere typer, hvorav type 1 og 2 er de 
mest fremtredende. Innklagede var forutinntatt nok til å komme med flere påstander om 
utredning av, symptomer på og behandlingen av denne type lidelser.    
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Hans psykiske helse ble viet stor oppmerksomhet fra innklagede. Det at han i tiden rundt 
rettsmøtet ikke gikk til psykolog eller lignende fordi han var symptomfri, var ifølge innklagede 
bekymringsfullt. Innklagede var helt uinteressert i motpartens psykiske helse.  
 
Han opplevde at innklagede tok alt fra motparten som en sannhet og innklagede var overhodet 
ikke interessert i å se på de punktene hvor han dokumenterte at motparten løy.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han mener at klager gir et uriktig bilde av hans opptreden, og at det ikke er grunnlag for en 
reaksjon mot han fra Tilsynsutvalget.  
 
Rettsmøtet varte i seks timer og var et saksforberedende møte kombinert med innlegg om en 
midlertidig avgjørelse. Han mener at hans ledelse av møtet var tilfredsstillende, men han husker 
ikke i detalj hva som ble sagt av han eller andre. Han kan derfor ikke utelukke muligheten for at 
det falt uttalelser fra hans side som var unødvendige eller uheldige.  
 
På grunn av anførslene i saken ble det brukt en del tid til å få belyst klagers helsesituasjon. Som 
det fremgår av tingrettens kjennelse av 23. november 2015 og Y lagmannsretts kjennelse av 13. 
januar 2016, var dette noe som ble vektlagt i avgjørelsene.  
 
Prosessfullmektig – advokat C – har ingen merknader til klagen.  
 
Prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han representerte motparten i saken. Han har ikke noe å utsette på tingrettsdommer Bs 
opptreden, tvert imot.  
 
Han vil ikke gå inn på hvert enkelt punkt som reises i klagen. Han anser at flere av punktene 
gjelder bevisbedømmelsen som klager er uenig i. Innklagedes kjennelse ble anket av klager. Han 
inngav ytterligere dokumentasjon fra lege og psykiater om sin psykiske helse. Anken ble forkastet 
av Y lagmannsrett.  
 
Han mener, som han også anførte i anketilsvaret til Y lagmannsrett, at innklagede behandlet 
partene likeverdige og med respekt en rettsak verdig. Han oppfattet ikke at tingrettsdommer B 
var partisk eller hadde forutinntatte holdninger. Innklagede stilte begge parter kritiske spørsmål 
og noe annet ville etter hans mening vært dårlig administrering av saken.  
 
Han er heller ikke enig i at innklagede latterliggjorde klager eller harselerte med hans uttalelser.  
 
Ut over dette har han en annen forståelse og et annet syn på spørsmålene dommeren stilte og 
bakgrunnen for dette. Han oppfattet innklagedes håndtering av saken som god og hans 
opptreden som adekvat og respektfull, samtidig som han var kritisk til det partene sa.  
 
Rettsoppnevnt sakkyndig – psykolog E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun ble oppnevnt som sakkyndig i saken av X tingrett, og hun ble bedt om å ha en samtale med 
begge partene og utarbeide en kort rapport før rettsmøtet 17. november 2015.  
 
Klager har også sendt en klage på henne til Fagetisk råd etter kjennelsen av 23. november 2015.  
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Rettsmøtet foregikk på vanlig måte ved at partene fikk forklare seg ved hjelp av sin advokat, før 
de ble stilt spørsmål av motpartens advokat, dommer og sakkyndig. Det var ingen innvendinger 
fra klager eller klagers advokat under rettsmøtet.  
 
Det var under rettsmøtet betydelig usikkerhet knyttet til klagers psykiske helse både hva som lå til 
grunn for diagnosearbeidet, oppfølgingen, fungering og om det fantes en plan ved tilbakefall. Det 
forelå ikke tilsvarende bekymring for eks-samboerens psykiske helse.  
 
Dokumentasjon fra psykiater F og fastlege G, som klager henviser til i klagen, er datert etter 
rettsmøtet henholdsvis 24. november 2015 og 20. november 2015.  
 
Hun oppfattet at partene ble likebehandlet og at tingrettsdommer B opptrådte profesjonelt i 
rettsmøtet.  
 
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. 
 
Klager har, slik det fremkommer av det som er referert ovenfor, begrunnet klagen med henvisning 
til forskjellige forhold. Dels er det klaget på manglende likebehandling av ham og motparten, det 
er vist til at han er diskriminert, retten har tatt feil med hensyn til betydningen av hans psykiske 
lidelser m.m. Felles for de påstander som er fremsatt, er at de ikke er sannsynliggjort på en slik 
måte at utvalget kan legge disse til grunn. Hans egen advokat har ikke hatt bemerkninger til 
saken. Ingen av de øvrige profesjonelle aktører støtter hans klage mot dommeren. Tvert i mot er 
det samstemmighet om at dommeren har behandlet partene respektfullt og uten 
forskjellsbehandling og med en god saksbehandling under rettsmøtet. Rettens kjennelse av 23. 
november 2015 inneholder heller ikke noe som skulle indikere at innklagede har opptrådt i strid 
med de dommeretiske regler.  
 
Utvalget viser også til at saken er behandlet av Y lagmannsrett. Lagmannsretten har ikke kommet 
med merknader til saksbehandlingen eller andre forhold ved behandlingen i første instans. 
 
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 sannsynliggjort. Det er derved ikke grunnlag for å 
konkludere med at dommer B har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer  
B. 
 
 


