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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 22. juni 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 18-028 (arkivnr: 18/437) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning klagefristen er oversittet.  

 
 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 

disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
 

 



 2 

Innledning: 
 
Ved brev av 16. mars 2018 har advokat A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 9. april 2018 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat C. Klagen er supplert ved brev 
av 9., 16. og 25. april 2018. Sorenskriver D ved X tingrett er orientert om klagen og har den 11. 
april 2018 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder en foreldretvist, hvor klager var prosessfullmektig for mor. Klager er også i slekt 
med sin klient. Muntlig forhandling ble holdt 2. oktober 2017, og kjennelse ble avsagt 4. oktober 
2017.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
På nyåret kom det frem at motparten halvannen uke før saken skulle opp i tingretten, ringte 
dommeren og spurte hvem som hadde hovedomsorgen. Motparten skrev så følgende i en klage til 
NAV: «Jeg fikk oppklart alt med den som hadde saken i tingretten den samme uken og de kunne 
avkrefte det adv. A hadde skrevet». Dommeren hadde altså før den muntlige forhandlingen ikke 
bare tatt standpunkt til et rettslig forhold som retten skulle prøve, men også formidlet 
standpunktet til motparten og holdt han og hans klient uvitende om dette. Ettersom dette er en 
ny opplysning for han, anføres det at klagefristen er overholdt.  
 
Under den muntlige forhandlingen hadde dommeren store vansker med å høre motpartens 
partsforklaring. Dommeren fikk ikke med seg at motparten stadig skiftet forklaring og ble tatt på 
selvmotsigelser. 
 
Dommeren tillot ekstreme og udokumenterbare personangrep på hans klient. 
Krysseksaminasjonen av hans klient startet med følgende spørsmål:  
«Hvorfor stirrer du på meg?»  
«Vet du hvor du er?» 
«Vet du hvilken dag det er?» 
«Vet du hvorfor du er her?» 
«Vet du virkelig hva som foregår rundt deg i dag og ellers?» 
 
Motpartens prosessfullmektig sa også at mor hadde store virkelighetsforvrengninger, er nærmere 
tilbakestående i sine uttalelser, at alt hun sa er oppspinn i ren desperasjon, at hun utnyttet 
systemet og lagde skuespill da hun gråt. Mor har aldri hatt noen diagnose, og det foreligger ingen 
holdepunkter for personangrepene. At dommeren tillot personangrepene er sterkt klanderverdig, 
og skapte en umulig prosessulikhet.  
 
Som ytterligere bevis for dommerens partiskhet, vises det til at dommeren den 28. september 
2017 skrev at «far pr i dag er den som rettslig sett med utgangspunkt i tidligere dom er den som 
har daglig omsorg». Mor hadde fremlagt bevis på at det var hun som etter avtale hadde den 
daglige omsorgen. Dette viser at dommeren i dagene før saken skulle tas opp til muntlig 
behandling, tok et entydig forhåndsstandpunkt til et spørsmål som skulle avgjøres. Dette 
standpunktet la dommeren til grunn i påfølgende kjennelse. Selv om dette utgjorde en 
ankegrunn, er poenget å påvise at dommeren ikke opptrådte upartisk.  
 
Han begjærte en rapport om hans klient avskåret, men verken protesten mot rapporten eller at 
den ble tillat ført er protokollert i rettsboken.  
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Prosessfullmektigens uttalelse fremhever en side av den aktuelle saken. Advokat C valgte fra 
første dag å angripe mor. 
 
Uttalelsen fra dommeren forholder seg i liten grad til det klagen konkret gjelder, hvilket illustrerer 
bakgrunnen for klagen: Den aktuelle saken ble avgjort ut fra betraktninger om hvem som fremsto 
som mest troverdig, ikke ut fra bevisene som var tilbudt.  
 
Det er riktig at han har jobbet voldsomt med saken. Det er flere grunner til det, ikke minst fordi 
barnevernet fra første stund har tatt parti med motparten. I tillegg har domstolens behandling av 
saken medført at de ulike prosesshandlingene var nødvendig.  
 
Innklagede – B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han oppfatter klagen slik at retten skal ha uttalt seg på en måte til motparten som tilsier at han 
har vært forutinntatt i saken. Han har ingen erindring om at han har snakket direkte med saksøkte 
i saken forut for den muntlige forhandlingen. Han har heller ingen formening om motparten har 
snakket med noen andre i tingretten.  
 
Han hadde forut for rettsmøtet kontakt med prosessfullmektigene både telefonisk og per e-post, 
primært for å avklare forhold knyttet til den muntlige forhandlingen. Han stiller seg uforstående 
til at han skal ha uttalt seg på en måte som tilsier at han var forutinntatt. Det kan i denne 
forbindelse nevnes at klager reiste inhabilitetsinnsigelse mot ham forut for rettsmøtet i oktober 
med tilsvarende anførsler. Innsigelsen ble behandlet og avvist av domstolleder.  
 
Han har ingen erindring om at det var noe spesielt ved gjennomføringen av partsforklaringene 
som avvek fra det ordinære i en muntlig forhandling i en slik type sak. Han har heller ingen 
erindring om at det fremkom uttalelser i saken som gikk ut over det som ofte fremkommer, og må 
tillates, i saker av denne type.  
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har prosedert et stort antall sivile saker for brorparten av landets domstoler, og han har intet 
å utsette på dommeratferden. Når det gjelder klager har han ikke opplevd noe lignende i hans 
nesten 20-årige virksomhet som advokat. Støynivået forut for behandlingen i retten var uvanlig og 
unødvendig høyt.  
 
Klager er i slekt med sin klient, som har vært diagnostisert med tilpasningsforstyrrelse. Han har 
tidligere stilt spørsmål om advokatetikken i dette.  
 
Klager gikk rett på de rettslige spørsmål i sin innledning, men ble her veiledet av retten. Under 
utspørringen av sin klient stilte klager svært ledende spørsmål, som fikk han til å reagere. 
Dommeren ba klager stille åpne spørsmål. I avslutningen holdt klager foredrag om at det ikke er 
tiltatt med vold mot barn, og han måtte avbryte klager og si seg enig i det. Igjen måtte retten 
veilede klager.  
 
I sakskomplekset har klagers klient stått for flere prosesshandlinger. Sakene har vært omfangsrike 
med et stort antall prosesskriv, samt at det har vært fremlagt mange vedlegg. Det foreligger også 
tre anker fra klager til Høyesterett. Klager har på vegne av klient anmeldt motparten for vold, 
kommet med inhabilitetsinnsigelse mot hele barnevernet i byen mm. Han nevner dette for å si at 
saken og advokatens fremferd er ytterst spesiell.  
 
Klagers anførsler er alvorlige og usanne påstander. Han mener dommeren utførte 
dommergjerningen helt i tråd med god dommerskikk.  
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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. 
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
De delene av klagen som retter seg mot dommerens opptreden forut for, og under de muntlige 
forhandlingen, er inngitt ca. 5 ½ måneder etter at forholdet fant sted. Klagefristen er derfor utløpt 
for disse delene av klagen. Med unntak for opplysningene som fremkom i brevet som mor sendte 
NAV, kan Tilsynsutvalget ikke se at klager har gitt noen rimelig grunn til å oversitte klagefristen. 
Innholdet i klagen sammenholdt med sakens øvrige opplysninger, herunder uttalelsen til 
dommeren og motpartens prosessfullmektig, er heller ikke av en slik karakter at utvalget finner 
grunn til å ta klagen til behandling av eget tiltak, jf. domstolloven § 237 tredje ledd.  
 
De deler av klagen som ikke gjelder opplysningene i mors brev til NAV må derfor avvises.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at klager først ble kjent med opplysningene som fremkom i mors 
brev til NAV på nyåret 2018. For denne delen av klagen er klagefristen ikke utløpt. 
 
Tilsynsutvalget finner det klart at opplysningene som fremkommer i mors brev til NAV ikke gir 
grunnlag for å ilegge dommeren noen disiplinærreaksjon.  
 
Brevets gjengivelse av opplysningene som skal ha blitt meddelt mor fra domstolen gir ikke i seg 
selv noen presis angivelse av hvilke opplysninger som skal være gitt. Videre fremkommer det ikke 
hvem i domstolen som skal ha gitt opplysningene. Dommeren har opplyst at han ikke husker å ha 
snakket med mor, og at han heller ikke vet om andre i domstolen har snakket med henne. Sett 
hen til den lange tiden som har gått siden samtalen skal ha funnet sted, vil det nå også knytte seg 
stor usikkerhet til hva som faktisk ble sagt. Samlet sett finner Tilsynsutvalget det ikke 
sannsynliggjort at dommeren i samtale med mor har uttalt seg på en måte som gir grunn til å 
trekke hans upartiskhet i tvil.   
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning klagefristen er oversittet.  

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

tingrettsdommer B. 
 
 
 
 


