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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. november 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: TU-sak 16-062, 16-064 og 16-068 (arkivnr: 16/792, 16/821 og 

16/855) 
  
Saken gjelder: Klage fra A, B og C på lagdommer D ved X lagmannsrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Bjørn Eirik Hansen 
Bjørn Hübert Senum 
Gerd Ingun Opdal 
Turid Ellingsen 
 
Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for Randi Grøndalen, 
som hadde forfall. 
Bjørn Hübert Senum møtte som varamedlem for Ketil Myhre som 
hadde forfall.  
Gerd Ingun Opdal møtes om varamedlem for Svein J. Magnussen, 
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: 1. Klagene avvises i den utstrekning de retter seg mot forhold 

som Tilsynsutvalget ikke kan behandle. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor lagdommer D. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 19. juni 2016, 21. juni 2016 og 10. juli 2015 har henholdsvis A, B og C inngitt klage på 
lagdommer D ved X lagmannsrett. Klagen gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt lagdommer D, 
som ved brev av 24. august 2016 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
fagdommerne og prosessfullmektigene. B har supplert klagen ved brev av 30. august 2016. 
Førstelagmann E ved X lagmannsrett er orientert om klagen og har den 27. august 2016 avgitt 
uttalelse.  
 
Ettersom klagene gjelder samme rettsmøte, finner Tilsynsutvalget det hensiktsmessig å behandle 
klagene samlet.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjaldt spørsmål om bosted for en 8 år gammel gutt. I Y tingretts dom  
29. oktober 2015 ble det avgjort at gutten skulle ha fast bosted hos mor. I X lagmannsretts dom 
25. april 2016 ble tingrettens dom omgjort, og gutten fikk fast bosted hos far. A var ankemotpart i 
saken, mens B og C var vitner. Det aktuelle rettsmøtet fant sted 12. april 2016. 
 
Klager – A (mor) – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Etter at far og hans vitner hadde avgitt forklaringer, var det som om innklagede var ferdig med 
saken. Innklagede sa rett ut at hun ikke så behovet for at hennes vitner forklarte seg. Innklagede 
var mer opptatt av å bli ferdig enn å høre på hennes vitner. Vitnene ble møtt med stadige 
avbrytelser av en tydelig uinteressert dommer. Det er flere feil og mangler i dommen, og hun har 
mistet all tillitt til rettsvesenet etter dommen.  
 
Klager – B (samboer) – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Under vitneavhøret hans var innklagede uinteressert, og avbrøt han hele tiden med begrunnelsen 
at hun allerede hadde hørt dette. Han spesifiserer at han ikke gjentok seg under forklaringen. Han 
følte at han ikke fikk gitt sin forklaring fullverdig, og følte seg uønsket. Plutselig fikk han også 
beskjed om at han var ferdig med å forklare seg, selv om han da på langt nær hadde fått sagt det 
han hadde å fortelle. Hele saken virket på han som hastearbeid, og at han var uønsket som vitne. 
Han avviser at hans anførsler er påvirket av resultatet i saken.  
 
Klager – C (mormor)– har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hennes opplevelser burde blitt vektlagt i saken, og det oppleves som helt feil at kun motpartens 
vitner ble hørt. Som vitne opplevde hun å bli avbrutt flere ganger, hun følte det var ingen 
interesse for hva hun hadde å si, og hun ble sendt ut igjen uten å få sagt noe særlig.  
 
Innklagede – lagdommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Opprinnelig var det satt av to dager til ankeforhandlingen, men da hun overtok saken noen dager i 
forkant av ankeforhandling oppdaget hun at prosessfullmektigene la opp til gjennomføring på en 
(litt lang) dag. Etter en e-postutveksling mellom henne og prosessfullmektigene, ble det besluttet 
at ankeforhandling skulle gjennomføres på en dag.  
 
Hovedforhandlingen forløp seg uten problemer. Atmosfæren var normalt god, og hun kan ikke 
huske å ha vært utålmodig, irritert eller hadde behov for å korrigere noen nevneverdig. Hun 
kjenner seg ikke igjen i at hun var uinteressert eller stadig avbrøt vitnene, men kan ikke utelukke 
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at hun brøt inn i spørsmålsstillingen eller vitnenes svar for å holde fokus på det saken dreide seg 
om og unngå gjentagelser.  
 
Hun er helt sikker på at hun ikke har stilt spørsmål rundt nødvendigheten av As vitner. I forhold til 
tiden vitnene fikk til å forklare seg, viser hun til rettsboken og tidsplanen. Et av fars vitner brukte 
fem minutter lenger tid enn planlagt, mens B brukte fem minutter kortere tid. For øvrige vitner 
ble det brukt tilmålt tid. Prosessfullmektigene og retten fikk stille spørsmål til vitnene, og da det 
ikke var flere spørsmål til vitnene ble de dimittert. Hun fikk ingen signaler fra 
prosessfullmektigene om at de ønsket belyst mer under vitneforklaringene.  
 
Hun tilbakeviser på det sterkeste at hun var partisk. Dette var ikke en opplagt sak, og 
konklusjonene ble trukket i domskonferansen dagen etter.  
 
Fagdommer – lagdommer F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det stemmer ikke at innklagede uttalte at det ikke var nødvendig å høre ankemotpartens vitner. 
Noe slik ville vært et klart brudd på grunnleggende hensyn, og noe han ville ha reagert på.  
 
Anførslene om manglende interesse og stadige avbrytelser under vitneavhørene stemmer heller 
ikke. Det ble brukt mindre til på avhørene til ankemotparten, og det ble nok stilt kritiske spørsmål 
fra rettens side. Dette var imidlertid nødvendig for å få avklart partenes personlige forutsetninger 
og deres samarbeidsevne.  
 
Slik saken fremsto, med en spesiell utvikling og sterke påstander fra begge parter, var det 
nødvendig å drøfte spørsmål vedrørende mors samboer og mors begrensede evne til å 
samarbeide til barnets beste. Dette ble gjort på en balansert måte.  
 
Fagdommer – kst. lagdommer G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Rettsmøtet forløp uten at hun festet seg ved noe særskilt knyttet til innklagedes administrering av 
saken. Hun kan ikke huske å ha reagert på noe i negativ retning. Innklagede grep ikke inn overfor 
noen av partene, vitnene eller prosessfullmektigene i noe større grad eller på noen annen måte 
enn hun selv ville gjort. Det stemmer at innklagede enkelte ganger ga uttrykk for at retten hadde 
hørt nok om et tema, men det ble verken gjort ofte eller på noen ufin måte. Hun kjenner seg ikke 
igjen i klagernes beskrivelse av rettsmøtet og særlig ikke av innklagede som "uinteressert".  
 
Prosessfullmektig – advokat H – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun anser at det som i realiteten påklages er rettens bevisvurdering, hvilket ikke kan overprøves 
av Tilsynsutvalget.  
 
Klagernes anførsler om at innklagede virket uinteressert, at hun avbrøt vitnene, og at hun ikke gav 
tilstrekkelig tid til vitneavhør, tilsluttes ikke. Innklagede stilte spørsmål til vitnene fra begge sider, 
og vitnene forklarte seg om de sentrale tema i saken. Begge parter og deres vitner ble behandlet 
både riktig og likt, og på respektfullt vis.  
 
Prosessfullmektig – advokat J – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er korrekt at retten ikke var interessert i å høre As vitner. Hun har videre forståelse for at A 
ikke opplevde behandlingen i ankeforhandlingen som rettferdig og tillitsskapende.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
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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 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.  
 
A har anført at det foreligger flere feil og mangler i dommen. I tillegg forstår utvalget det slik at 
både C og B mener at deres forklaringer i større grad burde ha blitt vektlagt i dommen. Dette er 
forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere. Disse delene av 
klagene må derfor avvises.  
 
Klagerne har videre anført at innklagede uttalte at hun ikke så behovet for at ankemotpartens 
(mors) vitner forklarte seg, at hun var mer opptatt av å bli ferdig enn å høre på vitnene og at 
vitnene ble møtt med stadige avbrytelser av en tydelig uinteressert dommer. Klagerne ble 
sittende igjen med følelsen av ikke å ha fått sagt det de hadde å fortelle, og at saken virket som 
hastearbeid. 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. I Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 199 
fremgår bl.a. følgende:  
 

”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. Videre vil spørsmål om brudd på god dommerskikk kunne 
komme inn i forbindelse med vurdering av hvordan saksbehandlingen utføres, herunder om 
dommeren opptrer sendrektig, er dårlig forberedt til møter og mangler organisering av 
forberedelsen til rettsmøter osv. ”  

 
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. I denne vurderingen 
vil det bl.a. ha betydning om innklagde har behandlet vitnene på en respektløs måte, eller om 
innklagede gjennom prosessledelsen utad har fremstått som likegyldig.  
 
Utvalget finner grunn til å påpeke at den aktuelle ankeforhandlingen ble avviklet i løpet av én 
rettsdag. Tidsplanen, som var foreslått av prosessfullmektigene etter forutgående dialog med 
rettens administrator, fremstår som stram. Blant annet var det satt av kort tid til det enkelte 
vitneavhør. Det hører inn under administrators oppgave å styre prosessen også under 
vitneavhørene. Dette innebærer bl.a. at dommeren kan gripe inn for å hindre unødvendige 
gjentagelser og påse at vitnene holder seg til tema som har relevans for saken. Dersom det anses 
nødvendig for å opplyse saken, kan dommeren også selv stille spørsmål som kan oppleves som 
kritiske eller ubehagelige av vitnene.   
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Klagerne har oppfattet innklagede slik at hun ikke anså det nødvendig å høre ankemotpartens 
(mors) vitner, og at hun var uinteressert i hva vitnene hadde å fortelle. Utvalget forstår det slik at 
ankemotpartens (mors) prosessfullmektig også har oppfattet det slik.  
 
Innklagede har benektet at hun ga uttrykk for at det var unødvendig å høre ankemotpartens 
(mors) vitner, og hun kjenner seg ikke igjen i at hun var uinteressert. Hun har fremholdt at det 
heller ikke er riktig at hun stadig avbrøt vitnene, men hun forsøkte å hindre gjentagelser og stilte 
kritiske spørsmål.   
 
Tilsynsutvalget bemerker at det i foreldretvister er viktig at det blir satt av tilstrekkelig tid, slik at 
partene opplever å bli hørt. Saksavviklingen var stram og utvalget har forståelse for at klagerne 
kan ha opplevd at det ikke var satt av tilstrekkelig tid til forklaringene. Utvalget konstaterer 
imidlertid at de to andre fagdommerne har en annen oppfatning enn klagerne. Disse har 
fremholdt at innklagede ikke ga uttrykk for at det var unødvendig å høre ankemotpartens (mors) 
vitner. Videre er det fremholdt at det ikke er riktig at innklagede til stadighet avbrøt vitnene. Det 
bekreftes at innklagede stilte kritiske spørsmål til vitnene, men at dette var nødvendig og ikke 
skjedde på noen ufin måte. Det er også vist til at avhørene av ankemotpartens (mors) vitner ble 
gjennomført i henhold til den tid som var satt av i tidsplanen, hvilket fremgår av rettsboken.  
 
Slik saken er belyst, finner utvalget det ikke sannsynliggjort at innklagedes prosessledelse har vært 
i strid med de dommeretiske prinsippene.  
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at lagdommer D har opptrådt i strid med god 
dommerskikk.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagene avvises i den utstrekning de knytter seg til forhold som Tilsynsutvalget ikke kan 

behandle. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagdommer D  
 
 


