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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 14. november 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 18-086 (arkivnr: 18/1021) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Anne Gro Aanensen Kleven 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 7. august 2018 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved udatert brev mottatt 3. 
september 2018, har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra partenes 
advokater, samt rettsoppnevnt sakkyndig. Domstolleder ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klager var part i en foreldretvist hvor tingrettsdommer B var rettens administrator. Det ble 
avholdt hovedforhandling 23. og 25. mai 2018.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Tingrettsdommeren framsto dårlig forberedt både til saksforberedende møte og til 
hovedforhandlingen. Hun hadde ikke lest dokumentene skikkelig, og måtte stadig ha hjelp til å 
finne frem i saksdokumentene. 
 
Gjennom hele rettssaken var det mye mimikk og fakter. Hun himlet stadig med øynene, la ansiktet 
i hendene, sukket og stønnet, og virket generelt uopplagt og gretten. 
 
Hans advokat ble stadig avbrutt og skarpt irettesatt, og han opplevde henne som truende. 
 
Opplevelsen var meget ubehagelig. Det virket som om dommeren mislikte hans advokat og hun 
framsto partisk. Det oppsto derfor frykt for represalier fra dommeren dersom han sa noe som hun 
kunne være uenig i.  
 
Motparten ble knapt irettesatt, selv om hun hadde flere voldsomme utbrudd, avbrøt vitnene og 
forlot rettssalen. Motparten ble heller ikke irettesatt når hun ikke møtte til første 
saksforberedende møte, eller når hun prioriterte en annen avtale, når hovedforhandlingen måtte 
forlenges. 
 
Dommeren avbrøt hovedforhandlingen plutselig og uten forvarsel, og ba partene forhandle om en 
løsning, selv om hun visste at det ikke var forhandlingsvilje. Dommeren stormet ut av rettslokalet. 
 
I både rettsbok og dom er det skrivefeil, feil på navn på partene og deres barn og feil adresser osv. 
Dette gir inntrykk av at slurv og likegyldighet preger dommerens arbeid. 
 
Det tok svært lang tid fra hovedforhandling til dommen forelå. 
 
I dommen fremgår det en rekke steder at dommeren har dannet seg et negativt bilde av ham. 
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun var sedvanlig forberedt til hovedforhandlingen, både på sakens materielle tema og 
prosessledelsen. Saken besto av 250 dokumenter som ikke var paginert. Det tok derfor tid å 
bevege seg mellom prosesskriv og bilag. 
 
Hun kjenner seg ikke igjen i klagers beskrivelse av hennes kroppsspråk, og mener at beskrivelsen 
ikke er korrekt. Forhandlingene var krevende og hun kan ikke se bort fra at hun ble sliten i løpet 
av dagen. 
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I saker som denne, hvor partene ikke er profesjonelle, men emosjonelle, mener hun partene må 
innrømmes en viss adgang til å opptre annerledes enn profesjonelle parter, for eksempel ved at 
de tillates å bevege seg utenfor sakens kjerne når de forklarer seg. I saker som denne, hvor retten 
har et selvstendig ansvar for sakens opplysning er dette særlig viktig. De profesjonelle aktørene 
forventes derimot å opptre korrekt og fokusere på sakens sentrale tema og dens fremdrift. Under 
hennes administrering av saken var det en løpende vurdering av hvordan saken kunne bli best 
mulig opplyst. Hun mener at måten det ble gjort på i saken, var hensiktsmessig. 
 
Det er korrekt at klagers advokat ble avbrutt et par ganger under sin spørsmålsstilling. Dette 
skyldtes blant annet at han stilte motparten spørsmål av privat karakter som krevde oppklaring 
med hensyn til relevans. Hun måtte også avbryte advokaten når han avbrøt motpartens 
innledningsforedrag. Hun mener at hennes innbryten ble gjort på en ryddig og saklig måte.  
 
Hun kan ikke forstå at hun ble opplevd truende, og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen. Hun 
mener hun ikke har opptrådt på en måte som kan tolkes som at hun ikke likte klagers 
prosessfullmektig. 
 
Det oppsto spørsmål om protokollasjon ved to anledninger. Det første tilfellet ble ikke kritisert og 
kommenteres ikke nærmere. Det andre tilfellet skjedde på rettsdag 2, og gjaldt en hendelse på 
slutten av rettsdag 1. Hendelsen ble protokollert og klagers prosessfullmektig klaget på 
protokollasjonen i forbindelse med at protokollasjonen ble opplest. Hun spurte om han ville ha sin 
protest protokollert, og det ville han.  
 
Spørsmål fra klagers prosessfullmektig om rettsgrunnlaget for å avholde saksforberedende møte 
med overgang til hovedforhandling, ble besvart av henne. 
 
Hun mente det var til det beste for barna at partene fant en løsning. Hun initierte derfor 
forhandlinger på slutten av rettsdag 1. Mor hadde ikke anledning til å møte på rettsdag 2, og 
dette var derfor det eneste alternativet for å forhandle. 
 
Hun varslet partene per brev 5. juni om at dom ikke kunne avsies innen fristen og beklaget dette. 
Dom ble avsagt 15. juni, tre uker etter avholdt hovedforhandling. 
 
Klager har påpekt flere skrivefeil. Disse skal ikke forekomme og hun beklager disse. Hun bemerker 
imidlertid at noen av skrivefeilene fremgår av sitater. Det er ikke vanlig å rette opp skrivefeil ved 
gjengivelse av sitater. Hennes vurdering av sakens materielle sider har vært samvittighetsfull og 
grundig. 
 
Hun er ikke enig i at omtalen av klager i dommen kan anses upassende eller krenkende. 
 
Prosessfullmektig for klager – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er riktig at tonen mellom tingrettsdommeren og ham selv, ble mer enn vanlig tilspisset. 
Protokollasjon var ett av de tema som førte til dette. Etter hans skjønn lå ordvekslingen i de 
aktuelle situasjonene innenfor det rettens profesjonelle aktører må finne seg i, og 
tingrettsdommeren har utvilsomt ikke problemer med å utvise den autoritet som ligger til rollen. 
 
Kravet om protokollasjon hadde ikke sammenheng med dommerens adferd, men hennes 
rettsanvendelse og saksbehandling. Presisjonsnivået på protokollasjonen er imidlertid under 
enhver kritikk. Han mener at retten utviser både uetterrettelighet og at hun går for langt i å 
protokollere ting som ikke har betydning for annet enn spørsmålet om hun selv har opptrådt på 
en slik måte som kan forventes av en dommer. 
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Når det gjelder dommerens kroppsspråk noterte han seg at hun satt med hånden til pannen mens 
hun foretok protokollasjon eller nedtegnelse av forklaringer, markeringer i rettsboken, etc. Selv 
om det kunne oppleves provoserende, så oppfatter han at kroppsspråk – særlig ovenfor de 
profesjonelle parter – er en måte å signalisere at de befinner seg på siden av hva retten oppfatter 
er kjernespørsmålet i saken, og at både advokater, parter og vitner da må lese slike signaler. 
 
Dommeren hadde en fremtoning og en måte å vise signaler på som falt i kategorien 
provoserende. Samtidig var han selv ganske direkte i sin utøvelse av rollen som prosessfullmektig. 
Han oppfatter ikke dette som et overtramp, og fryktet ingen represalier.  
 
Prosessfullmektig for klagers motpart – advokatfullmektig D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av dommeren som truende. Det oppsto en situasjon på 
slutten av dag 1 og begynnelsen av dag 2, hvor både dommeren og klagers prosessfullmektig 
fremsto amper overfor hverandre. Ellers ble rettsdagene gjennomført med helt alminnelig dialog 
mellom dommeren og den andre prosessfullmektigen.  
 
Hennes klient var i en vanskelig situasjon, og dommeren viste medmenneskelighet ved å gi 
hennes klient litt mer tid og rom til å uttale seg om det som var viktig for henne. 
 
Det stemmer at dommeren fremmet forslag om at partene skulle forhandle sent på ettermiddag 
på rettsdag 1, selv om partene sto langt fra hverandre. 
 
Partene ble holdt orientert om at dommen ikke kom til å bli avsagt innen fristen. 
 
Hun tolker dommen som objektiv, grundig og god, og at den behandler alle de vanskelige 
problemstillingene i saken. Hun er ikke enig i at den kan tolkes som at dommeren hadde et 
negativt inntrykk av far i saken. 
 
Rettsoppnevnt sakkyndig – psykolog E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han oppfattet ikke at dommeren fremsto som truende gjennom saken. Det var en sak med mye 
følelser. Dette ble håndtert på en god måte av dommeren. 
 
Når det gjelder avbrytelser av klagers prosessfullmektig, har han inntrykk av at dette var innenfor 
det som administrator har som oppgave, for å holde en så ryddig prosess som mulig.  
 
Sent på rettsdag 1 var det et tema at mor ikke kunne møte på rettsdag 2. Dommeren ønsket da at 
partene skulle forsøke om det var mulig å komme til en minnelig løsning. Deretter forlot hun 
rettsalen og overlot den til parter og advokater. Når det var klart at det ikke var mulig å finne en 
minnelig løsning, kom hun inn igjen for å avslutte rettsdagen. 
 
I det rettsdagen ble avsluttet ble det diskusjon frem og tilbake, hvor klagers advokat sa at han 
nesten ikke hadde kommet til orde, og at prosessledelsen var elendig. Neste dag innledet 
dommeren med å si at hun hadde protokollert fra siste del av rettsmøtet dagen før, og leste opp 
dette. Advokaten kommenterte da at det var upassende å protokollere dette, og at det var for at 
dommeren skulle få ryggdekning. Dommeren spurte da om han ville at hun skulle protokollere 
dette også.  
 
Hans generelle inntrykk er at dommeren opptrådte ryddig og korrekt i sin administrering av en 
vanskelig sak. Han minnes ikke at dommeren virket uopplagt eller gretten. 
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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. 
 
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. 
 
Klager har anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk under rettsmøte som 
ble avholdt den 23. og 25. mai 2018. Det er i klagen særlig vist til at dommeren var dårlig 
forberedt, at dommeren stadig himlet med øynene, sukket, stønnet og virket generelt gretten og 
uopplagt, at dommeren stadig avbrøt og skarpt irettesatte klagers prosessfullmektig, at 
dommeren ble opplevd som truende, at dommeren fremsto som partisk og at dommeren avbrøt 
hovedforhandlingen og ba om at partene forhandlet, selv om hun visste at det ikke var 
forhandlingsvilje. Videre er det vist til at det tok svært lang tid før dommen forelå, at dommen og 
rettsboken inneholdt flere skrivefeil og at det av dommen fremgår at dommeren hadde dannet 
seg et negativt bilde av klager.  
 
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. 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, herunder om 
dommeren har overtrådt de etiske prinsipper for dommeradferd vedtatt 1. oktober 2010. I denne 
saken er det særlig prinsippenes punkt 3, som stiller krav til upartiskhet, punkt 5, som stiller krav 
til likebehandling, punkt 6, som stiller krav til korrekt opptreden, punkt 7, som stiller krav til 
utforming av rettslige avgjørelser og punkt 10, som stiller krav til effektivitet, som er 
vurderingstema.  
 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at 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. Klagerens subjektive oppfatning og generelle karakteristikker 
er ikke tilstrekkelig uten bekreftede eksempler. Videre må det foreligge uheldig dommeratferd 
over en viss terskel for at utvalget skal reagere med disiplinærtiltak. 
 
Anførselen om at dommeren var dårlig forberedt er begrunnet med at hun stadig måtte ha hjelp 
til å finne frem i saksdokumentene. Dommeren har opplyst at hun var sedvanlig forberedt, men at 
det tok noe tid å bevege seg mellom de 250 dokumentene som ikke var sidenummererte. 
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Advokatfullmektig D har opplyst at dommeren fremsto som oppdatert på sakens faktum og de 
ulike problemstillingene av både prosessuell og materiell karakter. Advokat C har opplyst at han 
delvis er enig i anførselen og begrunnet dette med at han mener at dommeren ikke hadde fått 
med seg hans protest mot at hovedforhandlingen innledningsvis ble gjort om til et 
saksforberedende møte. For øvrig mener han at det det må aksepteres at retten skaffer seg et 
tilstrekkelig oversiktsbilde over anførslene og forhold som har betydning for dommerrollen, og 
ikke finleser det som skal være gjenstand for bevisføringen. På bakgrunn av disse uttalelsene er 
det ikke sannsynliggjort at dommeren var dårlig forberedt til rettsmøtet, i den forstand at hun 
ikke hadde tilstrekkelig oversikt over sakens rettslige og materielle sider. Det forhold at 
dommeren hadde noen utfordringer med å finne frem i de faktiske dokumentene er herunder 
ikke tilstrekkelig til å underbygge at dommeren var dårlig forberedt.  
 
Utvalget kan ikke se at dommeren handlet i strid med god dommerskikk når hun på slutten av dag 
en la til rette for forliksforhandlinger mellom partene. Dommeren har en alminnelig rett og plikt 
til å legge til rette for minnelige løsninger. I denne saken var dette siste mulighet siden motparten 
ikke ville møte til hovedforhandlingens dag to. Det er ikke anført at dommeren utsatte partene for 
noen form for press til å inngå forlik i denne forbindelse, jf. punkt 3 i Etiske prinsipper for 
dommeradferd. 
 
Når det gjelder de øvrige anførslene knyttet til dommerens opptreden under rettsmøtet, synes de 
i hovedsak å være knyttet til forholdet mellom dommeren og klagers prosessfullmektig. Ut i fra 
uttalelsene som er innhentet, og det som er protokollert i rettsboken, må det legges til grunn at 
forholdet dem imellom var tilspisset under deler av forhandlingen. Det vises her særlig til at 
advokatfullmektig D har opplyst at dommeren og advokat C fremsto som ampre overfor 
hverandre på slutten av dag én og på starten av dag to. Hun har underbygget dette med at hun 
opplevde at advokat C ikke var fornøyd med de svarene han fikk av dommeren i den diskusjonen 
de hadde. Dette underbygges også av det som er protokollert i rettsboken. Advokat C har opplyst 
at han er til dels enig i at tonen mellom ham og dommeren ble mer enn vanlig tilspisset. Han har 
herunder opplyst at dommerens krasse/skarpe tilbakemeldinger ble besvart på samme måte fra 
hans side. Han opplevde imidlertid ikke dommerens tilbakemeldinger som utidige og han mener 
at ordvekslingen dem imellom lå innenfor det som rettens profesjonelle aktører må finne seg i. 
Videre har advokat C opplyst at dommeren tidvis satt med hånden mot pannen. Han opplevde 
dette som et signal til de profesjonelle aktørene og at det sikkert kunne oppleves som 
provoserende. Samtidig var han selv direkte i sin utøvelse av rollen som prosessfullmektig og han 
opplevde ikke dommerens fremtoning som et overtramp. Han opplevde heller ingen frykt for 
«represalier». Psykolog E har på sin side opplyst at dommeren opptrådte på en ryddig og korrekt 
måte.  
 
Tilsynsutvalget finner ikke at det er sannsynliggjort at dommeren under rettsmøtet var generelt 
gretten og uopplagt. Utvalget finner det heller ikke sannsynliggjort at dommer opptrådte partisk 
og truende.  
 
Når det gjeldet tonen mellom dommeren og advokat C, finner utvalget det sannsynliggjort at 
denne var amper. Dette er uheldig. Utvalget har merket seg advokat Cs opplysninger om sin 
delaktighet i den situasjonen som oppstod og at han ikke opplevde noe overtramp fra dommerens 
side. Tilsynsutvalget vil imidlertid bemerke at dommeren har et selvstendig ansvar for å holde en 
saklig og korrekt tone i retten, jf. punkt 6 i Etiske prinsipper for dommeradferd. Selv om de 
profesjonelle aktørene i retten kan være tilbøyelige til å akseptere en amper tone, vil dette lett 
oppleves annerledes for partene. Tilsynsutvalget finner det imidlertid ikke sannsynliggjort at 
dommeren har overtrådt terskelen for god dommerskikk som følge av den ampre tonen som 
oppsto mellom henne og advokat C. 
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Klager har anført at det tok svært lang tid før dommen forelå. Hovedforhandlingen ble avsluttet 
den 25. mai 2018 og dom ble avsagt den 15. juni 2018. Det er opplyst at dommeren ved brev av 
5. juni 2018 orienterte prosessfullmektigene om forsinkelsen.  
 
Det fremgår videre av Etiske prinsipper for dommeratferd at effektivitet i dommerarbeidet er et 
etisk spørsmål, jf. pkt. 10. som lyder slik: 
 

En dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig hurtighet, så langt det 
er forenlig med kravene til forsvarlig saksbehandling og faglig kvalitet. Når det oppstår 
forsinkelser av betydning, skal de partene som er berørt underrettes om dette. 

 
Tilsynsutvalget viser også til tvisteloven § 19-4 femte ledd, som lyder slik: 
 

Fristen er to uker i sak med bare én dommer. Når saken er så arbeidskrevende at det ikke er 
mulig å overholde fristen, kan avsigelsen skje senere. Hvis fristen overskrides, skal årsaken 
oppgis i avgjørelsen. Når en sak er behandlet muntlig, skal retten ved forhandlingens 
avslutning meddele partene når avgjørelsen kan forventes avsagt. 

 
Denne lovbestemte fristen er ikke avgjørende for Tilsynsutvalgets vurdering av om en forsinkelse 
er i strid med god dommerskikk. Det er de vesentlige overtredelsene som kan medføre 
disiplinærreaksjon. Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at forsinkelser på tre-fire 
måneder kan medføre disiplinærtiltak, dersom dommeren kan lastes for forsinkelsen.  
 
I denne saken foreligger det således ingen forsinkelse som kan medføre disiplinærreaksjon. 
 
I forhold til anførselen om skrivefeil i dommen og rettsboken, er det vist til at navnet på parter og 
deres barn er skrevet feil, at det er oppgitt uriktig adresse for motparten og uriktig arbeidssted for 
klager. Dommeren har erkjent at dokumentene inneholder skrivefeil og beklaget dette. 
Tilsynsutvalget tar dette til etterretning.  
 
Anførselen om at det fremgår av domspremissene at dommeren har dannet seg en negativ 
oppfatning av klager, kan ikke føre frem. Klagen inneholder ikke opplysninger som er egnet til å 
underbygge dette. Dommen inneholder, etter det utvalget kan se, heller ingen uttalelser som 
viser mangel på «tilbørlig respekt» for klager, jf. punkt 7 i Etiske prinsipper for dommeradferd. 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


