
 
 
 

 
 

 

 

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 22. juni 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-026 (arkivnr: 16/389) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på sorenskriver 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 personers navn 
unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 
 

  
Vedtak: Sorenskriver B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god 

dommerskikk. 
 

   
   
 
  



 2 

Innledning: 
 
Ved brev av 21. mars 2016 har C ved advokat A inngitt klage på sorenskriver B ved X tingrett. 
Klagen gjelder dommeradferd og saksbehandling. Klagen er forelagt sorenskriver B som ved brev 
av 11. april 2016 og 10. mai 2016 har avgitt uttalelser. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
advokat D og psykolog E. Videre har C inngitt en egen uttalelse.   
 
Saksfremstilling: 
I oktober 2014 fremsatte klager stevning for retten med krav om samvær og foreldreansvar i en 
foreldretvist . Han benyttet på dette tidspunktet advokat D som sin prosessfullmektig. Retten 
gjennomførte rettsmøte i november 2014 og oppnevnte psykolog E som sakkyndig. Retten 
gjennomførte et nytt rettsmøte i juni 2015 og et planleggingsmøte 19. august 2015 der formålet 
var å klarlegge videre fremdrift i saken. Det var enighet om at det skulle gjennomføres et nytt 
planmøte i januar 2016. Planmøtet i januar ble imidlertid ikke gjennomført. Sorenskriver B sendte 
deretter et brev til partene der hun anmodet klager om å trekke saken. Det er opplyst at advokat 
D trakk seg som prosessfullmektig for klager på dette stadiet, og at advokat A deretter  overtok 
oppdraget .  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Sorenskriver B sendte et brev til Cs tidligere prosessfullmektig advokat D datert 4. februar 2016.  
 
Brevet inneholder flere etiske overtramp fra innklagedes side. Sorenskriveren forskutterer 
resultatet i en hovedforhandling uten at det er ført bevis i saken. Hun tar en avgjørelse i et brev 
uten kontradiksjon og med henvisning til en sakkyndig som ikke har utredet saken men som har 
vært oppnevnt etter barneloven § 61, første ledd nr. 1. Sorenskriveren tar ikke inn over seg at det 
er mulig at en annen sakkyndig kunne komme til en annen anbefaling ved en utredning. Hun tar 
heller ikke inn over seg at lagmannsretten kan komme til et annet resultat enn det som blir angitt 
i brevet.   
 
Sorenskriveren går så langt som å be C trekke sin sak. C har blitt møtt med en holdning i tingretten 
om at der har han ingenting å gjøre, at han bør trekke saken fordi han ikke vil få medhold, og at 
det er ikke noe poeng å få saken prøvd i en hovedforhandling.  
 
En slik fremgangsmåte er svært uheldig for det rettssøkende publikum og skaper ytterligere 
følelse av håpløshet hos en far som bare ønsker bistand fra retten til å få se sine barn. Brevet er 
respektløst og undergraver tilliten til domstolene.   
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Den rettslige behandlingen av tvisten mellom partene startet egentlig i 2010, da C begjærte 
samvær med barna. Psykolog E ble oppnevnt som sakkyndig. C valgte etter hvert å trekke saken , 
og retten avsa hevingskjennelse i februar 2011.  
 
Den 14. oktober 2014 fremsatte C ny stevning for retten med krav om samvær og foreldreansvar. 
Retten gjennomførte rettsmøte 25. november 2014 og psykolog E ble på nytt oppnevnt som 
sakkyndig. Det fremgår av rettsboken at det skulle gjennomføres samvær mellom far og barna 
annenhver måned med den sakkyndige tilstede. Far skulle videre sende jevnlige rusprøver til 
retten. Den sakkyndige skulle i tillegg til å observere samværene ha samtale med foreldrene og 
innhente opplysninger fra fars lege og behandlingssenter angående hans rusproblemer. Retten ga 
i rettsmøtet uttrykk for bekymring for Cs omgang med alkohol og konsekvensene med fortsatt 
alkoholbruk ble uttrykt klart i rettsmøtet.  
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Retten gjennomførte et nytt rettsmøte 17. juni 2015. Det fremkom i dette rettsmøtet at C ikke 
hadde sendt rusprøver til retten i deler av perioden, og at han på nytt ruset seg. Den sakkyndige 
var bekymret for barna. Den sakkyndige anbefalte at far ikke skulle ha samvær med barna før han 
over tid hadde vist at han kunne holde seg edru. Partene fikk frist til 30. juni 2015 med å komme 
med forslag til videre fremdrift. Far var på dette tidspunktet åpen i forhold til sitt alkoholproblem 
og han fikk sommeren 2015 behandling for dette. Retten gjennomførte et fjernmøte 19. august 
2015 hvor formålet var å klarlegge videre fremdrift i saken. Det var enighet om at det skulle 
gjennomføres et nytt planmøte på nyåret 2016. Den sakkyndige skulle forut for møtet foreta 
nødvendige undersøkelser av saken og samtale med begge partene.  
 
Den sakkyndige fikk i 2015/2016 ikke kontakt med C på telefon. Advokat D opplyste til retten at C 
på nytt ruset seg og måtte  innlegges for avrusning. På denne bakgrunn sendte retten brevet 
datert 4. febuar 2016 til prosessfullmektigene. Retten vurderte i brevet saksopplysningen knyttet 
til fars nye tilbakefall opp mot sakens tidligere historikk og særlig den sakkyndiges anbefalinger i 
saken.  
 
Det er riktig at hun som saksforberedende dommer har vært tydelig i sin uttrykksmåte knyttet til 
fars rusproblem. Hun mener hun har god dekning for det hun skriver i brevet datert 4. februar 
2016, idet dette knytter seg til den sakkyndiges bekymring som er blitt uttalt for C i alle 
rettsmøtene som er gjennomført. Hun mener formuleringene i brevet er en gjentakelse av det 
den sakkyndige uttrykte i det siste rettsmøtet. Retten mente at partene på dette tidspunktet 
muligens hadde bedre av å trekke saken og fremme ny sak når forholdene lå bedre til rette for 
samvær.  
 
Hun har på denne måten ikke forskuttert noen avgjørelse i en hovedforhandling. Hennes 
saksbehandling ga fortsatt mulighet for å finne frem til minnelige løsninger i tråd med barnets 
beste. Hennes vurdering og anbefalinger overfor sakens parter bygget på kjennskap til disse over 
en periode på fem år og gjennom en sakkyndig som har arbeidet tett med begge parter og med 
barna saken gjelder. Hennes saksstyring var i forståelse med sakens prosessfullmektiger før 
advokatbyttet.  
 
Primært mener hun klagen må avvises fordi Tilsynsutvalget i samsvar med domstolloven § 236 
fjerde ledd ikke kan vurdere forhold som kan overprøves etter reglene i rettspleieloven. 
Subsidiært mener hun at klagen ikke kan føre frem. Hun har gjennom hele saksforberedelsen hatt 
en direkte tale med partene og prosessfullmektigene. Direkte og klar tale fra hennes side har 
ligget som en forutsetning for styring av saken i forståelse med den sakkyndige og 
prosessfullmektigene.  
 
Hun er inneforstått med at hun ut fra sin befatning med saken ikke skulle gjennomføre 
hovedforhandling,  fordi hun har uttalt seg direkte om partenes stilling. I februar 2016 var det 
imidlertid viktig å understreke sakens alvor og konsekvens for C all den tid retten anså at han  
hadde behov for konkret veiledning. Det at hun anbefalte C eventuelt å trekke saken, hadde sin 
bakgrunn i hans prosesshandling i den første saken i 2010. Det var også nødvendig å skape 
nødvendig ro for motparten som også er i en sårbar stilling.  
 
Prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har representert C i to saker for X tingrett. Sorenskriveren har under saksforberedelsene i 
begge sakene vært så tydelig i sin uttrykksmåte om fars rusproblem at det nokså tidlig skapte 
mistillit hos C til at han ville få en rettferdig behandling.  
 
Da det ble samme dommer og sakkyndig i den nye saken reist av C, skrev han brev til retten og 
opplyste at C ønsket en ny dommer i saken. Han drøftet også spørsmålet om habilitet med 
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sorenskriveren etterpå. Slik han husker det nå, ble det for å unngå mulig forsinkelse av prosessen, 
konkludert med at C likevel godtok samme dommer og sakkyndig.  
 
Dessverre falt C tilbake til alkoholbruk høsten 2015. Som hans prosessfullmektig vurderte han det 
til ikke tilrådelig å gå inn i en planlagt hovedforhandling med krav om samvær slik situasjonen 
hadde blitt. C delte ikke dette synet og de kom til enighet om at han skulle trekke seg som 
prosessfullmektig. Det var også enighet om at alle som var involvert i saken skulle orienteres om 
Cs russituasjon. Dette var bakgrunnen for telefonsamtalen han hadde med sorenskriveren ved 
årsskiftet 2015/2016 og som dannet grunnlaget for brevet det er klaget over.  
 
Sorenskriverens uttalelse i brevet om at det ikke var aktuelt med samvær og at C burde trekke 
saken var for så vidt sammenfallende med den vurdering han hadde foretatt og tilkjennegitt 
overfor C.   
 
Oppnevnt sakkyndig – psykolog E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun ble først oppnevnt i saken i september 2010. Hun var den gang tilstede i to rettsmøter og 
utførte et omfattende sakkyndig arbeid mellom disse to rettsmøtene. 
 
Hun ble igjen oppnevnt i november 2014. Hun var tilstede i rettsmøtene 25. november 2014 og 
17. juni 2015. Hun utførte igjen et ganske omfattende sakkyndig arbeid i tidsrommet mellom de 
to rettsmøtene.  
 
Etter planleggingsmøte 19. august 2015 fikk hun igjen oppdrag med å gjøre nye undersøkelser i 
saken, og ha samtale med foreldrene. Hun skulle videre gi retten tilbakemelding forut for nytt 
planmøte om hvor saken etter hennes vurdering stod, slik at partene i planmøtet kunne diskutere 
den videre fremdriften.  
 
På nyåret 2016 tok hun derfor kontakt med foreldrene pr. sms. Mor svarte med en gang. Hun fikk 
derimot ikke kontakt med far, til tross for at hun sendte flere sms og forsøkte å ringe. Til slutt 
kontaktet hun Cs prosessfullmektig som sa at han skulle forsøke å få kontakt med C. Hun ble 
deretter i slutten av januar 2016 orientert av sorenskriveren om at C drakk igjen. Hun hørte ikke 
mer fra retten før hun mottok brevet datert 4. februar 2016.  
 
Hun har som sakkyndig gjort betydelig utredning i saken som hun har redegjort for i rettsmøtene. 
Sorenskriver B har med rette henvist til hennes vurderinger i rettsmøtene fordi det har vært og er 
en alvorlig og komplisert sak. Fars nye advokat kan umulig vite hva som har foregått i 
rettsmøtene, da han ikke har vært tilstede. Som sakkyndig har hun følt seg bekvem med 
sorenskriverens tydelighet overfor far som part, da dette har reflektert hennes vurdering i saken. 
Det faktum at hun har vært oppnevnt to ganger i samme sak, har også gitt henne som fagperson 
et grunnlag for bedre vurdering da hun har fulgt partene over tid.  
 
Slik hun ser det er det nærmest umulig for en annen sakkyndig å komme til en annen anbefaling 
ved en utredning. Sakens faktum er av en slik karakter at alle psykologer har klare føringer i saker 
som involverer rus. Dette har hun orientert sorenskriveren om. Videre har hun gjort en betydelig 
utredning.  
 
Far har fått samvær med tilsyn ved tilstedeværelse av sakkyndige. Han har også blitt anbefalt 
rustesting. Ved samværet 14. juni 2015 hadde far erkjent overfor henne at han hadde begynt å 
drikke igjen. Samværet ble likevel gjennomført etter at hun hadde forvisset seg om at han ikke var 
ruset.  
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Hun kan ikke se at sorenskriveren har begått etiske overtramp i saken slik klager hevder. Hun 
mener saken er blitt til dels bedre opplyst enn den ville blitt med tradisjonell utredning, ikke minst 
fordi partene har hatt muligheten til å ha en løpende dialog med henne som sakkyndig. Dette har 
slik hun oppfatter det vært en av intensjonene for sorenskriver B i denne saken, til barnas beste.  
 
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, jf. domstolloven § 238 andre ledd. Sorenskriver B har 
bedt om å få avgi forklaring dersom Tilsynsutvalget behandler andre forhold i saken enn hennes 
brev av 4. februar 2016. Tilsynsutvalget har besluttet at saken skal begrenses til å vurdere brevet 
av 4. februar 2016 og legger da til grunn at innklagede ikke har behov for å forklare seg for 
utvalget. Utvalget 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 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.  
 
Klager har anført at dommeren i et brev av 4. februar 2016, har inntatt forhåndsstandpunkt i 
saken, uten forutgående kontradiksjon og bevisførsel  i hovedforhandlingen. Dette er forhold som 
kan vurderes av Tilsynsutvalget. Det er dermed ikke grunnlag for å avvise klagen.  
 
Brevet som er gjenstand for klage, lyder slik:  
 

"Retten viser til at forutsetningene for at far skal få samvær med barna, ikke foreligger og at 
retten forutsetter at han har vært edru over lang tid før det på nytt kan bli aktuelt med slikt 
samvær.Retten finner ikke på det nåværende tidspunkt noe grunnlag for å reetablere samvær i 
overskuelig fremtid. Retten støtter denne vurdering på den sakkyndiges uttalelser i det 
saksforberedede møtet." 
"Retten mener situasjonen er slik at C bør trekke saken og at han bør fremme ny sak på det 
tidspunkt det er aktuelt for retten å gi han samvær med barna." 

 
Det er et sentralt element i dommeretikken - og i prosesslovgivningen - at dommere skal opptre 
upartisk og ikke innta forhåndsstandpunkt før bevisene er vurdert og dom eller kjennelse er 
avsagt. Det er i rettsavgjørelsene dommerens synpunkter på resultatet i saken skal fremkomme.  
 
Dette fremgår bl.a. av Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 3 Upartiskhet som lyder slik:  
 

"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. Dommeren 
skal aktivt legge forholdene til rette for minnelige løsninger, men partene skal ikke utsettes for 
press til å inngå forlik" 
 

I saker etter barneloven (foreldretvister) er det lagt opp til at dommeren skal ha en aktiv rolle 
under saksforberedelsen, herunder delta i rettsmøter med bistand fra sakkyndig for å bidra til 
minnelige løsninger til barnets beste. I slike saker får dommeren mye kunnskap om saken og 
partene underveis i prosessen, både gjennom forhandlingene i rettsmøtene og i kontakten med 
den sakkyndige. Dette kan i sin tur føre til at dommeren på et tidligere tidspunkt enn i andre 
sakstyper danner seg en oppfatning av resultatet i saken.   
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I veilederen for domstolsbehandling av foreldretvister, er det bl.a. uttalt følgende (side 23 og 24):  
 

"En noe mer aktiv og målrettet rolle for dommeren i forhold til fremdrift og avtaleløsninger skaper 
imidlertid økt behov for å være seg bevisst nøytralitet og balansert tilnærming. Dommeren bør ha 
et reflektert forhold både til faktisk og partsopplevd habilitet og nøytralitet." 

 
Det er også i flere andre sammenhenger bemerket, både av Tilsynsutvalget og i juridisk teori, at 
dommere bør utvise særlige varsomhet med å komme med forhåndsuttalelser eller utøve 
forlikspress. Disse bemerkningene gjelder også for saker der barn er involvert, herunder 
foreldretvister og barnevernssaker. Disse sakene gjelder ofte sårbare parter som er i vanskelige 
livssituasjoner, og som dermed kan ha ekstra behov for at dommeren opptrer nøytralt og ryddig.  
 
Partene skal føle seg trygge på at dommeren tar et veloverveid og velbegrunnet standpunkt til 
saken etter å ha hørt alle bevisene i retten. Dommeren skal derfor ta høyde for at det kan 
fremkomme forhold under bevisførselen i en hovedforhandling som kan ha betydning for 
resultatet, selv om saken fremstår på en bestemt måte under saksforberedelsen. Dommeren bør 
også ha respekt for at en part ønsker å se rettens avgjørelse med den begrunnelsen som gis etter 
at det har vært full bevisførsel i retten. Kombinasjonen av en rettferdig prosess og en begrunnet 
rettsavgjørelse, kan også bidra til at partene lettere slår seg til ro med resultatet.   
 
Det følger som en naturlig konsekvens av prinsippet om dommerens upartiskhet, at dommerens 
oppfatning om resultatet i saken, herunder den sakkyndiges vurderinger, ikke bør tilkjennegis på 
en slik måte at parten får følelsen av at dommen er avsagt før alle bevisene er ført.  
 
Tilsynsutvalget viser til de vurderingene som ble gjort i en annen foreldretvist der dommeren ble 
innklaget for å ha inntatt forhåndsstandpunkt i saken (sak 70/2010). Klagen gjaldt en lagdommer 
som hadde skrevet brev til en part, der dommeren bl.a. uttalte at han ikke fant det hensiktsmessig 
å treffe en annen midlertidig avgjørelse enn tingretten. Dommeren fikk ikke kritikk for uttalelsene 
i brevet. Utvalget la blant annet vekt på at han hadde presisert at det kun var et midlertidig 
standpunkt og at det skulle innkalles til et rettsmøte etter ferien. Utvalget valgte imidlertid å 
komme med kritiske merknader til dommerens opptreden under saksforberedelsen, jf 
domstolloven § 236 tredje ledd.  
 
Tilsynsutvalgets uttalelse lyder slik:  
 

"Det er viktig at parter som møter i retten føler seg ivaretatt og respektert, herunder at dommeren 
fremstår som nøytral og ikke inntar forhåndsstandsstandpunkt i saken. Dommeren bør heller ikke 
utsette noen av partene for utilbørlig press, verken til å inngå forlik eller trekke en sak/anke.  
 
Tilsynsutvalget finner ikke grunnlag for å konstatere at lagdommer xx har presset klager til å trekke 
anken. Utvalget legger heller ikke til grunn at han har fremsatt utsagn som er nedlatende eller 
krenkende. I de angitte brevene inntar han imidlertid en form for forhåndsstandpunkt og uttrykker 
vegring mot å treffe avgjørelse i saken. Utvalget har derfor forståelse for at klager følte at 
dommeren ikke var nøytral og at saken ikke ble tilfredsstillende behandlet.  
 
Det fremgår samtidig av lagdommerens brev at han i stedet for å treffe midlertidig avgjørelse var 
innstilt på å få i stand et samarbeide mellom partene, herunder innhente bistand fra den 
sakkyndige, for å finne løsninger som var til barnets beste, jf. pkt 4-6 i brev av 14. juni 2010 samt 
hans brev av 25. juni 2010. Det fremgår også av saksdokumentene at dommeren hadde tenkt å ta 
kontakt med den sakkyndige for å få råd om hva som er best for barnet. Utvalget legger for øvrig til 
grunn at ingen av prosessfullmektigene ser ut til å ha reagert på lagdommer xx`s  håndtering av 
saken.  
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Utvalget har også sett hen til at lagdommer xx har presisert at hans syn på saken er foreløpig, og 
på at hans uttaleler kun gjaldt den midlertidige avgjørelsen, ikke hovedsaken. 
 
Det er rom for at en dommer både veileder partene om de materielle spørsmål som en sivil sak 
reiser og gir tilrådning om å finne minnelige løsninger, dersom dette fremstår som hensiktsmessig. 
Dette gjelder særlig i barnefordelingssaker, der hensynet til barnets beste er et overordnet 
prinsipp for saksbehandlingen, og hvor domstolene har et vidt spillerom i valg av virkemidler, jf. 
barneloven § 61 flg.  
 
Lagdommerens uttalelser fremstår som unødvendige og lite skjønnsomme, og er av en slik karakter 
at det er grunnlag for å komme med kritiske bemerkninger, jf. domstolloven § 236 tredje ledd. Det 
er generelt uheldig at dommere gir uttrykk for sitt syn på saken før en avgjørelse skal treffes, 
herunder signaliserer at det er formålsløst med en rettslig avgjørelse. En slik opptreden kan gi et 
uryddig inntrykk og bidra til å gjøre partene usikre på om saken blir behandlet på en forsvarlig 
måte. Dersom det ikke er mulig å løse en slik sak gjennom drøftinger, bør dommeren sørge for å 
treffe avgjørelse, slik at partene får en formell avklaring av tvisten."  

 
I vår sak har dommeren kommet med en klar anmodning om å trekke saken. Anmodningen var 
basert på de opplysningene som forelå før det var gjennomført bevisførsel og truffet en formell 
avgjørelse. Det var heller ikke gjennomført en tradisjonell sakkyndige utredning av de 
psykologfaglige spørsmålene i saken. Det er vanskelig å oppfatte anmodningen på annen måte 
enn at dommeren i samråd med den sakkyndige hadde inntatt et klart forhåndsstandpunkt.  
 
Det er forståelig at dommeren, ut fra den kunnskapen hun hadde om klageren og hans situasjon, 
tenkte at det ikke hadde noen hensikt å gjennomføre rettssaken på det aktuelle tidspunktet. Det 
er imidlertid opp til partene og deres prosessfullmektige å vurdere om saken i en slik situasjon 
skal trekkes eller gjennomføres. Det må også tas høyde for at det kan foreligge opplysninger som 
dommeren ikke kjenner til, all den tid det ikke var gjennomført bevisførsel om situasjonen på det 
tidspunktet brevet ble skrevet. Tilsynsutvalget kan for øvrig ikke se at partene ble informert om at 
det var mulig å få gjennomført hovedforhandling i saken med en annen dommer, som et 
alternativ til å trekke saken.  
 
Det etiske regelverket inneholder en norm for hvordan dommeren skal opptre i en slik situasjon. 
Tilsynsutvalget finner at dommerens handlemåte er i strid med det etiske prinsippet om 
upartiskhet, og at det er grunnlag for å ilegge disiplinærtiltak i form av kritikk. 
 
Etter dette finner utvalget at det er grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak i form av kritikk 
overfor sorenskriver B, jf. domstolloven § 236 andre ledd.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Sorenskriver B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 


