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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 29. januar 2018 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 17-133 (arkivnr: 17/1709) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Bjørn Eirik Hansen 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for Heidi Heggdal, 
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: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 20. november 2017 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 8. desember 2017 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra prosessfullmektigene C og D. Klagen er 
supplert ved brev av 8. desember 2017. Sorenskriver E ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til en sak etter barneloven, hvor klager var en av partene. Hovedforhandling 
ble holdt 18. oktober 2017, og dom ble avsagt 14. november 2017. Klagen gjelder dommerens 
atferd under hovedforhandlingen.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun fikk en time til å oppsummere fire år, der tre år er svært vanskelig og kompliserte år. Hun 
hadde en stor ringperm med papir som hun aller helst skulle ha lagt frem, men når det kun er satt 
av en time sier det seg selv at det blir mye negativt som kommer frem ettersom hun da må velge 
ut det som er mest alvorlig.  
 
Noen dager før hovedforhandling tok advokaten hennes kontakt og ville opplyse dommeren og 
motpartens advokat om hennes anmeldelse av motparten. Hun hadde bestemt seg for ikke å si 
noe under rettsaken, fordi hun mente at det ble for tett inntil. Men advokaten presset henne på 
dette, og sa at det ville være positivt at dommeren visste om det.  
 
I rettsaken ble hun totalt slaktet. Barnets interesser og behov ble totalt slaktet. Motpartens 
advokat og spesielt dommeren var ekstremt opptatt av å nagle henne oppover veggen med 
spørsmål. Det var en fryktelig ubehagelig opplevelse, og hun syns dommeren opptrådte 
fullstendig usmakelig og imot de etiske prinsippene en dommer skal følge. At en dommer er så 
unøytral og pågående overfor en part syns hun er usmakelig, og hun mistet all respekt for 
dommeren. At en dommer nagler henne oppover veggen i en sånn situasjon der hun endelig har 
klart å anmelde alvorlige forhold, og kjører over henne på den måten og prøver å gi henne 
skyldfølelse for å ha anmeldt motparten, er virkelig ikke greit.  
 
Hun måtte til slutt bli kvass med dommeren, noe som burde vært helt unødvendig. Hun sa at 
dommeren måtte skille sakene, og at det var på grunn av barnet og ikke anmeldelsen at de var i 
retten. Dommeren hadde allerede her gjort seg opp en mening om henne og på dommerens 
kroppsspråk var det tydelig at dommeren ikke likte å få et sånt svar. Dommeren burde hatt mer 
respekt for henne, og opptrådt profesjonelt.  
 
Resten av rettssaken ble det tydelig at dommeren hadde valgt en side, spesielt i forhold til type 
spørsmål som ble stilt til partene. Motparten slapp fint unna noe som helst gjennom hele saken, 
og ifølge dommeren var alt hennes feil.  
 
Dommeren avbrøt henne under forklaringen og kalte henne gjennomsyret negativt, i tillegg til at 
dommeren beskylte henne for å melke barnets ulykke for alt det var verdt. Dommeren beskylte 
henne for å kraftig påvirke barnet negativt, til tross for at hun ikke har sagt noe negativ om 
motparten til barnet. Dommeren som ikke kjenner henne overhodet, hadde i løpet av hennes 
forklaring bestemt seg for at hun hadde tapt barnets interesser og at det primære var å straffe 
motparten. Hun opplevde at dommeren ikke hadde fokus på hva som var best for barnet.  
 
Hun er også kritisk til dommerens vurderinger i forbindelse med at hun måtte betale motpartens 
saksomkostninger.  
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Hun syns det er skremmende at dommeren blir så farsfokusert i en slik betent sak. Måten han 
oppførte seg overfor henne var helt usmakelig gjort av en dommer som skal være nøytral og 
respektere begge parter. Å forkaste bevis som ble lagt frem av henne på den måten dommeren 
gjorde, var ikke mye respektfullt av en dommer. Det samme gjelder dommerens bevisvurdering.  
 
Hun sier ikke noe om selve dommen her og at hun er kraftig uenig i den, denne klagen går på 
dommeren atferd overfor henne.  
 
Når det gjelder uttalelsen fra advokat D så stemmer ikke denne. Det lille hun leste opp under 
forklaringen var fra lydopptak, for å kunne få utsagnene helt ordrett. Hun brukte også kun en time 
og fem minutter totalt. Da dommeren ville ha pause spurte hun om å få si avslutningen sin, men 
da dommeren sa nei så sa hun ok til det. Etter pausen brukte hun under fem minutter. At 
dommeren og advokaten etter dette brukte ca. en halvtime på å nagle henne var deres tidsbruk.  
 
Når det gjelder uttalelsen fra advokat C, så skrev advokaten akkurat det hun ventet av han. At 
advokaten ble sagt opp etter rettsrunden burde ikke komme som noen stor overraskelse på han, 
da han ga dårlige råd underveis og ikke leverte inn det som skulle leveres inn av bevis.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B– har i hovedsak vist til følgende: 
 
I samråd med advokatene var det satt av en dag til hovedforhandlingen. Klagers advokat 
utarbeidet et forslag til fremdriftsplan, som fikk tilslutning fra motparten. Etter planen hadde 
partene en time hver til partsforklaring. Klager forklarte seg i ca. halvannen time, og han stoppet 
henne da for at også motparten skulle få komme til ordet.  
 
Klagers forklaring var utradisjonell i den forstand at advokaten bare i beskjeden grad slapp til med 
spørsmål. Forklaringen artet seg som et massivt angrep på motparten.  
 
Han benekter ikke at han stilte klager spørsmål som kan ha blitt oppfattet som krevende. Etter 
hans mening må imidlertid en part som beskylder motparten for vold og incest påregne spørsmål 
som ikke bare pirker i overflaten. Særlig gjelder dette når så alvorlige tema ikke har vært berørt 
under saksforberedelsen. I barnelovsaken skal dommeren påse at saken blir så godt opplyst som 
mulig, og av og til betyr det at det må stilles konfronterende spørsmål. Det betyr ikke at 
dommeren er partisk, og han kjenner seg ikke igjen i en beskrivelse av at spørsmålene ble stilt i en 
slik form og med en slik pågåenhet at reglene for god dommerskikk skal være brutt.  
 
Til slutt understreker han at det ikke ble stilt mange spørsmål til klager etter partsforklaringen.  
 
Prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er hennes opplevelse at dommeren opptrådte upartisk, verdig og korrekt på alle måter under 
hovedforhandlingen. Klager hadde med seg et langt manus som hun dels leste fra, og dommeren 
strakk seg langt i forhold til å tillate dette. Klager fikk mye tid, lenger enn det som på forhånd var 
tilmålt i felles utarbeidet fremdriftsplan. Det er hennes oppfatning at klager forsøkte å styre 
dommeren, blant annet ved å forsøke å overprøve beslutningen om når det skulle tas pause.  
 
Saken var spesiell på den måte at klager like før hovedforhandling hadde anmeldt motparten for 
fysisk og psykisk vold under samlivet, altså syv år etter samlivsbruddet. Under sine forklaringer 
gikk både klager og klagers far langt i å beskylde motparten for å ha begått seksuelle overgrep 
overfor barnet, noe som ikke hadde vært tema tidligere. Klager måtte forvente at det ville bli stilt 
spørsmål omkring dette. Slik hun ser det, gikk ikke dommeren på noen måte lenger i utspørringen 
enn det som var nødvendig for å få saken forsvarlig opplyst.  
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Det er forståelig at klager er skuffet over at hennes syn på saken ikke har nådd frem, men det er 
hennes synspunkt at klagen fremstår som fullstendig grunnløs og krenkende overfor en dyktig 
fagperson.  
 
Prosessfullmektig – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Noen uker før hovedforhandlingen innga klager en anmeldelse mot motparten i den aktuelle 
saken, og anmeldelsen omfattet alvorlige forhold. Det var hans mening at sett i forhold til sakens 
opplysning, barnets beste, det å få oversikt over sakens alvorlige karakter, og plikten til å fortelle 
sannheten, så måtte opplysningene presenteres før hovedforhandlingen. Etter hans skjønn ville 
noe annet være uforsvarlig. Det kom også frem andre svært alvorlige bekymringer fra klagers side 
under hovedforhandlingen.  
 
Sett hen til alvorsgraden som lå til grunn for klagers bekymringer, så ble det stilt konfronterende 
spørsmål fra dommer og motpartens prosessfullmektig. For klager, basert på hennes forklaring, 
fremstår saken som svært utfordrende og belastende. Og han har naturlig nok forståelse for at 
klager ikke er fornøyd med sakens utfall. Dette er dog noe annet enn å hevde at dommeren ikke 
har opptrådt med den respekt og upartiskhet som må forventes. Hans vurdering er at dommeren 
behandlet sakens parter med respekt, hans styring av saken var i tråd med den tid som var avsatt 
og han har ikke på noen måte opptrådt kritikkverdig.   
 
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 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.  
 
Deler av klagen retter seg mot den tiden som var satt av til klagers partsforklaring under 
hovedforhandlingen og tingrettens dom i saken. Dette er forhold som ligger utenfor det utvalget 
kan vurdere. Klager har imidlertid selv presisert at klagen kun gjelder dommerens atferd overfor 
henne under hovedforhandlingen. Tilsynsutvalget legger dette til grunn.  
 
Klager har anført at dommeren under hovedforhandlingen opptrådte i strid med god 
dommerskikk ved at han var partisk, gav uttrykk for et forhåndsstandpunkt og opptrådte 
respektløst overfor klager. Det er vist til at dommeren avbrøt klager under hennes partsforklaring, 
naglet henne oppetter veggen med spørsmål og kalte henne gjennomsyret negativ i forbindelse 
med utspørringen. 
 
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. God dommerskikk har å gjøre med 
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hvordan en dommer utfører sine oppgaver. Herunder er dommens opptreden i retten gjenstand 
for vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, opptreden overfor parter, vitner og 
andre aktører, og hvordan saksbehandlingen utføres, være av betydning, Hvordan dommeren 
stiller spørsmål og kommenterer svar kan være et vurderingstema i forhold til spørsmålet om 
brudd på god dommerskikk. 
 
Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til domstolene og dommerne, herunder om dommeren har overtrådt Etiske prinsipper for 
dommeradferd, som er fastsatt av Dommerforeningen 1. oktober 2010. For denne saken er det 
prinsippenes punkt 3, 5 og 6 som stiller krav til upartiskhet, likebehandling og korrekt opptreden 
som er vurderingstema. 
 
Det må være påvist konkrete forhold 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. 
 
Innklagede har bekreftet at han stilte klager spørsmål som kan ha blitt oppfattet som krevende. 
Etter hans oppfatning må imidlertid en part som beskylder motparten for vold og incest påregne 
spørsmål som ikke bare pirker i overflaten. Av dommen fremgår det at dommeren stilte klager 
spørsmål om hun kunne komme på noe positivt å si om motparten.  
 
Klagers prosessfullmektig har bekreftet at klager ble stilt konfronterende spørsmål i tilknytning til 
de alvorlige bekymringene hun forklarte seg om. Det er imidlertid hans vurdering at dommeren 
behandlet sakens parter med respekt og at han ikke på noen måte opptrådte kritikkverdig. 
Motpartens prosessfullmektig bekrefter også at klager ble stilt spørsmål omkring sine 
beskyldninger mot hennes klient. Etter hennes oppfatning gikk ikke dommeren på noen måte 
lenger i forbindelse med denne utspørringen enn det som var nødvendig for å få saken forsvarlig 
opplyst. Hun har videre uttalt at klagen fremstår som fullstendig grunnløs. Det er hennes 
opplevelse at dommeren opptrådte upartisk, verdig og korrekt på alle måter under 
hovedforhandlingen.  
 
Ut i fra det som fremgår av uttalelsene fra øvrige aktørene i saken kan det ikke legges til grunn at 
innklagede har opptrådt i strid med god dommerskikk ved at han var partisk, gav uttrykk for et 
forhåndsstandpunkt og opptrådte respektløst overfor klager. Klager er den eneste som oppfattet 
det slik, og utvalget finner dermed ikke en slik atferd sannsynliggjort.  
 
Tilsynsutvalget tviler ikke på at klager har opplevd hovedforhandlingen belastende. 
Tilsynsutvalget kan imidlertid ikke basere sin vurdering av dommerens opptreden på klagers 
subjektive opplevelser. Dommeren har et særlig ansvar for å sørge for sakens opplysning i en sak 
etter barneloven og en part må, innenfor saklige rammer, tåle at det blir stilt kritiske spørsmål 
omkring forhold som er av betydning for sakens utfall.  
 
Etter dette har ikke Tilsynsutvalget grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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

 


