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Tilsynsutvalget for dommere har den 22. juni 2016 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 16-017 (arkivnr: 16/276) 
  
Saken gjelder: Klage fra A og B på konstituert sorenskriver C ved X tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

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

  
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 

utvalget ikke kan vurdere. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor konstituert sorenskriver C. 
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Innledning: 
 
A har ved brev av 23. februar 2016 inngitt klage på vegne av sin datter B. Klagen er rettet mot 
konstituert sorenskriver C ved X tingrett. Signert fullmakt fra B til A er datert 16. mars 2016.  
 
Ved brev av 25. februar 2016 har Tilsynsutvalgets sekretariat varslet A om at deler av klagen 
vurderes avvist, idet deler av klagen synes å gjelde forhold som utvalget ikke har myndighet til å 
vurdere. Klager har inngitt supplerende bemerkninger til klagen datert hhv. 16. og 31. mars og  
1., 2. og 6. april 2016 samt 9., 21. og 31. mai 2016.  
 
Klagen er forelagt konstituert sorenskriver C, som ved brev av 26. april 2016 og 24. mai 2016 har 
avgitt uttalelser.  
 
Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat D og advokat E, som representerte hhv. 
Fylkeskommunen og A i den underliggende saken. Det er også innhentet uttalelse fra den privat 
oppnevnte sakkyndige i saken. 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder tvist om gyldigheten av et rettsforlik. Klager gikk til sak mot Y 
fylkeskommune med krav om erstatning for manglende skolegang. Det ble gjennomført 
rettsmekling i saken, og A deltok som partshjelper. Advokat E bisto som prosessfullmektig. Før 
rettsmeklingen var ferdig måtte klager forlate rettsmøtet. Etter at hun hadde forlatt møtet ble det 
inngått rettsforlik. Forliksavtalen ble signert av A.  
 
I ettertid har klager bestridt at hun hadde gitt fullmakt til å inngå rettsforlik, og det ble reist sak 
om gyldigheten av rettsforliket. Saken ble behandlet av X tingrett, med konstituert sorenskriver C 
som rettens formann. Hovedforhandling i saken ble gjennomført 1. februar 2016. 
 
A har – på vegne av klager B – i korte trekk vist til følgende: 
 
Dommeren tok ikke hensyn til klagers funksjonsnedsettelse i form av sterk oppmerksomhetssvikt. 
 
Under hovedforhandlingen opplevde de manglende forståelse og respekt for klagers situasjon. 
Blant annet åpnet dommeren rettsmøtet med å si at ADHD er så mangt, og han kjente til 
dommere som hadde diagnosen.  
 
Dommens premisser og resultat bærer preg av manglende forståelse for klagers 
funksjonsnedsettelse,  og den betydning denne hadde i meklingssituasjonen og for gyldigheten av 
det inngåtte rettsforliket.  
 
Dommeren ga under hovedforhandlingen inntrykk av å være på fylkeskommunens side. 
Fylkeskommunens prosessfullmektig stilte knapt ett spørsmål under saken, mens dommeren hele 
tiden var på jakt etter ting som kunne svekke betydningen av diagnosen og klagers troverdighet, 
samt den sakkyndiges autoritet. 
 
Dommeren gjorde i løpet av rettsmøtet et poeng ut av at B kunne gjenta forpliktelsen om å 
snakke sant helt ordrett, mens hennes mor sa siste ordet feil. Denne observasjonen ble brukt mot 
datteren, og ble opplevd som at dommeren ga sin diagnostisering/gradering av Bs fungering. 
 
Dommeren avbrøt det sakkyndige vitnet, og viste til at han hadde god kunnskap om ADHD fra sin 
tidligere jobb der han jobbet inn mot barnevernet. Dommerens tidligere jobb er irrelevant, og han 
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burde ikke ha blandet den inn i rettssaken. Dommerens opptreden var arrogant, og viser mangel 
på forståelse for at ADHD kan gi ulike utslag. 
 
Dommeren avbrøt klagers prosessfullmektig da han kom inn på spørsmålet om klagers situasjon 
og behov for tilrettelegging i en klasseromssituasjon med ordene "Rettsmekling er ingen 
undervisningssituasjon".  
 
Selv om det ikke direkte klages over dette, reagerer klageren på at dommeren tok initiativ til å se 
på sakskostandsspørsmålet sammen med advokatene, før de private partene hadde forlatt 
rettssalen. Dette ble opplevd respektløst og uverdig, og bidro til å svekke tilliten til domstolen.  
 
Innklagede – konstituert sorenskriver C – har i korte trekk vist til følgende: 
 
Saksøker førte et eget sakkyndig vitne, og det var på forhånd opplyst at han skulle forklare seg 
generelt om ADHD sin betydning for oppmerksomhet til hjelp for rettens vurdering. Det var ved 
hovedforhandlingens start uklart hva vitnet skulle forklare seg om, og saksøkte reiste 
innledningsvis spørsmål om tema for hans redegjørelse. Av hensyn til tidsrammen gjorde han 
partene oppmerksom på at han var kjent med ADHD generelt, og han ba derfor om at vitnets 
fremstilling ble gjort konsentrert. 
 
Under utspørringen av det sakkyndige vitnet spurte han om det kan være ulike "måter" og grader 
ADHD virker inn på en person. For å få frem meningen med spørsmålet uttrykte han at han er 
kjent med at det finnes mennesker med ADHD som fungerer godt i "krevende" stillinger, som for 
eksempel dommer- og advokatstillinger. Han er ikke enig i at han skal ha avfeid det sakkyndige 
vitnet, og han uttalte ikke at fremstillingen hans var "unødvendig komplisert". Han hadde ikke til 
hensikt å svekke det sakkyndige vitnets autoritet.  
 
Retten hadde på forhånd blitt enige om en tidsramme for det sakkyndige vitnets forklaring, og 
etter hvert som den tilmålte tiden gikk fant han det påkrevet å få en mer konsentrert fremstilling 
fra den sakkyndige. Av hensyn til sakens fremdrift fant han det etter hvert nødvendig å spørre om 
vitnet gjennom sin tilstedeværelse i hovedforhandlingen kunne si noe om saksøkers problematikk. 
Han stilte blant annet spørsmål om vitnet kunne si noe om hvordan han hadde opplevd saksøker 
under forhandlingene, herunder hennes avgivelse av forsikringen.  
 
Han kjenner seg ikke igjen i klagers beskrivelse av ham som irritert eller arrogant, eller at han skal 
ha gitt uttrykk for at saken var uvesentlig. Han utviste tålmodighet med prosessfullmektiger, 
parter og vitner. 
 
Advokatenes utveksling av sakskostnadsoppgaver foregikk på normal måte. 
 
Når det gjelder at han skal ha kommentert at "rettsmekling er ingen undervisningssituasjon", 
gjaldt dette en henvendelse til klagers prosessfullmektig under prosedyren. Prosessfullmektigen 
brukte tid på å redegjøre for opplæringsloven og herunder krav til tilrettelegging av undervisning 
for saksøker. Han forstod ikke hva prosessfullmektigen mente med dette, og bad han redegjøre 
nærmere for sin anførsel. Han gjorde ingen andre henvendelser til prosessfullmektigen under 
hans prosedyre.  
 
Prosessfullmektig for klager – advokat E – har i korte trekk  uttalt følgende: 
 
Han kan ikke finne noen faktiske feil i klagers fremstilling, og deler klagers vurdering av 
innklagede.  
 
Prosessfullmektig for klagers motpart – advokat D – har i korte trekk uttalt følgende: 



 4 

 
Han kjenner seg ikke igjen i kritikken som er rettet mot innklagede. Innklagede utviste 
imøtekommenhet og tålmodighet, slik at konsekvensene av ADHD i sin alminnelighet og den 
private partens fungering kunne belyses.  
 
Klagers prosessfullmektig fikk dokumentere fremlagt informasjon om ADHD, og den sakkyndige 
fikk forklare seg i henhold til oppsatt tidsramme. Den sakkyndige ble ikke stoppet eller avbrutt i 
større grad enn det som følger av nødvendig styring fra dommerens side, og det var ikke noe 
kritikkverdig ved måten det ble gjort på.   
 
Sakkyndig oppnevnt av den private parten – spesialpedagog F – har i korte trekk uttalt følgende: 
 
Han har lest klagen og forstår i stor grad familiens misnøye. Også han opplevde at saken på en 
måte var avgjort før den startet. Som sakkyndig opplevde han at det var liten vilje til å forstå hva 
ADHD innebærer.  
 
Han følte at innklagede forsøkte å svekke hans autoritet i saken. Etter hans innlegg ble han 
avbrutt av innklagede som uttalte at problematikken var fremstilt på en unødvendig komplisert 
måte. Han opplevde videre at innklagede gjorde et poeng av at han ikke hadde anledning til å 
diagnostisere ADHD.  
 
Han oppfattet uttalelsen til innklagede om at han hadde flere kollegaer med ADHD som fungerte 
utmerket som utidig og merkelig.   
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er 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. 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.  
 
Klagen og de etterfølgende brev i saken er skrevet av A. Han er far til B, som var part i saken. B har 
16. mars 2016 gitt A fullmakt til å klage på hennes vegne. Klagen tas etter dette til behandling. 
 
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 beslutninger i 
forbindelse med saksbehandlingen, prosessledelsen eller innvendinger mot selve rettsavgjørelsen. 
Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke.  
 
En stor del av klagers argumentasjon knytter seg til de feil som skal ha blitt begått ved inngåelsen 
av rettsforliket, og den innklagde dommerens manglende forståelse for disse feilene, herunder 
særlig betydningen av klagers funksjonsnedsettelse. Klager har blant annet anført at dommerens 
bevisbedømmelse i saken er feil ved at klager ikke ble trodd på at hun ikke hadde avgitt noen 
fullmakt eller ikke oppfattet at fullmakt ble gitt i forbindelse med rettsmeklingen.  
 
Dommerens bevisbedømmelse og konkrete rettsanvendelse, er forhold som kan brukes som 
ankegrunn og som utvalget ikke kan vurdere. Denne delen av klagen må derfor avvises. 
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Klager har videre anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk i forbindelse 
med hovedforhandlingen 1. februar 2016. Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
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.  

 
Klager har reagert på flere forhold ved dommerens opptreden under hovedforhandlingen.  
 
Utvalget bemerker at 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.  
 
Klagen over at dommeren skal ha vært irritert og ikke behandlet klager med nødvendig 
hensynsfullhet, er lite konkretisert og gir derfor ikke grunnlag for kritikk.  
 
Klager har reagert på at dommeren virket forutinntatt.  Det er vist til at dommeren under 
utspørringen av det sakkyndige vitnet opplyste at han hadde generell kunnskap om ADHD fra et 
tidligere arbeidsforhold, og at han var kjent med at det var personer i krevende stillinger som 
fungerte med ADHD.   
 
Utvalget kan ikke se at dommerens bakgrunnskunnskap om ADHD, eller hans kommentar under 
spørsmålene til det sakkyndige vitnet, tilsier at dommeren var forutinntatt. Denne delen av klagen 
gir derfor ikke grunnlag for noen disiplinærreaksjon.  
 
Klager har videre reagert på at dommeren i sin utspørring av det sakkyndige vitnet skal ha gjort et 
poeng ut av at klager klarte å gjenta sannhetsforsikringen ordrett, mens ett av de øvrige vitnene 
(klagers mor) gjentok det siste ordet feil. Klager har også vist til at dommeren avbrøt den 
sakkyndige på en arrogant måte og svekket hans autoritet. Også det sakkyndige vitnet opplevde 
dommerens utspørring slik. Endelig er det vist til at dommeren avbrøt klagers prosessfullmektig 
under prosedyren for å klargjøre betydningen av en rettslig anførsel relatert til tilrettelagt 
undervisning etter opplæringsloven. Herunder har klager reagert på at dommeren uttalte at 
rettsmekling ikke er noen undervisningssituasjon.  
 
Utvalget finner grunn til å bemerke at rettens leder vil ha et overordnet ansvar for at 
hovedforhandlingen gjennomføres innen de rammer som følger av prosesslovgivningen. Som ledd 
i denne prosessledelsen vil dommeren kunne stille parter og vitner relevante – og til dels kritiske – 
spørsmål for å belyse saken, klargjøre partenes rettslige anførsler, og påse at saken gjennomføres 
med den nødvendige fremdrift. Dommeren må i sin prosessledelse utøve betydelig grad av skjønn 
og gjennomføre forhandlingene med nødvendig grad av fasthet. Prosessledelsen må samtidig 
gjennomføres på en respektfull måte overfor partene i saken.  Utvalget har merket seg at klager 
har reagert på måten han ble behandlet på, men finner ikke at dommeren har overtrådt grensene 
for kritikkverdig adferd.   
 
Klager har videre reagert på at dommeren sørget for at prosessfullmektigene utvekslet 
sakskostnadsoppgaver før hovedforhandlingen ble avsluttet. Utvalget bemerker at det følger av 
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tvisteloven at sakskostnadsoppgaver skal fremlegges før forhandlingene avsluttes. Dommerens 
opptreden i denne forbindelse gir derfor ikke grunnlag for kritikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor konstituert 
sorenskriver C. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som utvalget ikke kan vurdere. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor konstituert 

sorenskriver C. 


