
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-010 (arkivnr: 16/181) 
  
Saken gjelder: Klage fra A med flere, på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Bjørn Eirik Hansen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Randi Grøndalen har fratrådt som inhabil i saken, og Bjørn Eirik 
Hansen, deltok i hennes sted. 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den retter seg mot forhold 

som kan benyttes som grunnlag for bruk av rettsmidler.  
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 25. januar 2016 har A, C, D, E og F inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. 
Klagen gjelder dommeratferd og saksbehandlingen. Klagen er forelagt B, som ved brev av 5. 
februar 2016 har avgitt uttalelse. Sorenskriver G ved X tingrett er orientert om klagen.   
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til en vurdering av innklagede gjengitt i X tingretts skjønnsom ble avsagt 30. 
oktober 2015. B var dommer i saken og klagerne var parter. Klagerne reagerer på at familien As 
anførsel om habilitet vurderes å være tuftet på konspirasjonsteorier.  
 
Klagerne – A med flere – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommer Bs uttalelse på side 17 i skjønnet, om at familien As anførsler vedrørende habilitet i stor 
grad synes å være tuftet på konspirasjonsteorier som det med bakgrunn i faktiske forhold ikke er 
grunnlag for, er et krenkende og skadelig utsagn. Det er egnet til å svekke tilliten til dommen og 
domstolene, er ikke nødvendig for å fatte en avgjørelse og er skadelig for den ene parten i saken. 
Utsagnet er et brudd på domstolloven § 55 og er i strid med etiske prinsipper for dommeratferd 
pkt. 7. Wikipedia skriver om begrepet konspirasjonsteori at det vanligvis blir brukt av akademikere 
og i populærkulturen til å identifisere en type folklore i slekt med vandrehistorier, som har visse 
typiske kjennemerker, da særlig en forklarende fortelling som er konstruert med bestemte naive 
metodologiske feil. Begrepet opplyses å bli brukt i nedsettende betydning til å avfeie påståtte 
misoppfattede, paranoide eller ville rykter.  
 
Rettsboken er ført i strid med tvisteloven § 13-5 og er mangelfull. Da ingen realbevis gjengis i 
rettsboken er bruken av uttrykk som konspirasjonsteorier ytterst skadelig.   
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han har ikke merknader til klagen utover å vise til X tingretts avgjørelse av 30. oktober 2015 som 
er vedlagt.  
 
 
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 Tilsynsutvalgets 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.  
 
Klagerne har anført at innklagde dommer ikke har ført rettsboken i samsvar med reglene i 
tvisteloven § 13-6. En slik påstått saksbehandlingsfeil kan eventuelt benyttes som grunnlag for en 
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anke til lagmannsretten. Dette er et forhold utvalget derved ikke kan vurdere. Klagen blir således 
å avvise i den utstrekning den gjelder føringen av rettsboken.  
 
Klagen retter seg videre mot dommerens bruk av uttrykket "konspirasjonsteori" ved behandlingen 
av klagernes inhabilitetsinnsigelse, jf. side 17 i skjønnet. Dette er et forhold utvalget kan prøve.  
 
Tilsynsutvalget 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. Begrunnelsen i domstolenes avgjørelser, herunder ordvalget, kan 
etter omstendighetene være i strid med de dommeretiske prinsippene. Utvalget viser til NOU 
1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
 

[…] "Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.” 

 
I den foreliggende sak fremstår bruken av formuleringen "konspirasjonsteori", slik det konkret er 
benyttet, som et uttrykk for at dommeren vurderte inhabilitetsinnsigelsen som rettslig uholdbar. 
Dommerens bevisvurdering kan utvalget ikke overprøve. Utvalget finner heller ikke at ordvalget 
er av en slik karakter at det gir grunnlag for kritikk.   
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den retter seg mot forhold som kan benyttes som grunnlag 

for rettsmidler.  
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B.   
 
 


