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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 28. januar 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 18-099 (arkivnr: 18/1317) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på høyesterettsdommerne B, C og D, samt nestleder E 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven  
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Heidi Heggdal har fratrådt som inhabil i saken, og Anne Gro 
Aanensen Kleven deltok i hennes sted. 

  
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. Klagen mot nestleder E avvises. 

 
 2. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som 

Tilsynsutvalget ikke kan vurdere.  
 

 3. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor høyesterettsdommerne B, C og D.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 4. oktober 2018 har A klaget på høyesterettsdommerne B, C og D, samt nestleder E. 
Klagen gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt de innklagede. Høyesterettsdommerne B og C 
har ved brev av henholdsvis 12. oktober og 22. oktober 2018 avgitt uttalelse. Klagen er supplert 
ved brev av 7. november 2018. Høyesterettsjustitiarius er orientert om klagen. I e-post 24. 
oktober 2018 fra Høyesteretts sekretariat er det opplyst at Høyesterettsjustitiarius ikke vil inngi 
supplerende merknader.  
 
Klager har fremlagt lydopptak av telefonsamtalene referert til i klagen. Høyesterettsdommerne B 
og C, som tok del i de samtalene, har samtykket til at utvalget kan høre lydopptakene.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder en foreldretvist om bosted og samvær for klagers barn. Ankeforhandling ble holdt i 
Borgarting lagmannsrett den 17. til 19. april 2018. Dom ble avsagt 27. april 2018. Klager anket 
deretter både dommen og sakskostnadsavgjørelsen, men begge ankene ble i beslutninger av 
Høyesteretts ankeutvalg datert 5. juli 2018 nektet fremmet. 
 
I saksfremstillingen gjengis kun de anførslene som faller innenfor utvalgets myndighetsområde. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han ringte høyesterettsdommer B den 11. september 2018. Han hadde kun ett spørsmål, om 
dommeren hadde lest eller mottatt hans brev av 28. august 2018. Dommeren slang på røret og 
avbrøt samtalen før han fikk stilt spørsmålet. Han fikk ikke sagt annet enn at han var en 
privatperson og refererte til den aktuelle dommen. Han anfører at dommeren ved dette brøt de 
etiske grunnprinsipper for dommere om oppførsel, og at dette bryter med den allmenne tiltro til 
dommerstanden og rettssystemet.  
 
Høyesterettsdommer B fikk tilbud om å få oversendt opptaket av telefonsamtalen. Han mener 
svaret han fikk på forespørselen fremsto som hovmodig og lite hyggelig, og at dette er et brudd på 
de dommeretiske regler.  
 
Videre ringte han høyesterettsdommer C 14. september 2018. Dommeren la på røret og avbrøt 
samtalen uten at han fikk fremmet sitt poeng. Han anfører at dette bryter med den allmenne 
tiltro til dommerstanden og rettssystemet, og at det er et brudd på de etiske retningslinjene. 
Dommeren klarte også i løpet av den korte samtalen å uttrykke at de hadde så mange saker at det 
var umulig å huske noe fra disse. Dette i seg selv er et brudd på de etiske retningslinjer for 
dommere og den allmenne tiltro til rettssystemet. I denne saken hadde lagmannsretten gjort 
fundamentale og grove feil. Til tross for dette hadde dommeren ikke evnet å oppfatte feilene, og 
han avviste telefonsamtalen og fremstilte saken som glemt.  
 
Høyesterettsdommerne B og C har brutt de etiske retningslinjene punkt 6 ved ikke å besvare hans 
spørsmål og ved å slenge på røret. Slik opptreden er ikke verdig for dommere i Høyesterett, og er 
egnet til å svekke tilliten til domstolene og dommernes anseelse.  
 
Høyesterettsdommer Cs uttalelse om telefonsamtalen stemmer ikke med lydopptaket når det 
gjelder antall ganger dommeren gjentok at saken ikke kunne diskuteres, samtalens varighet, samt 
dommerens uttalelse om å legge på røret. Dommeren fremmer dermed usann informasjon om 
dette, noe som strider mot den allmenne tiltro til dommerstanden og rettssystemet.  
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Han mener videre at dommerne brukte for lite tid på å behandle anken. Han viser til at dersom 
man legger en vanlig arbeidsuke til grunn, vil det si at dommerne i snitt brukte 45 minutter i 
behandlingen av hver anke til Høyesterett. Han estimerer at dommerne hadde maksimalt 30 
minutter på å sette seg inn i saken og 15 minutter på å bli enige og skrive de to dommene. Anken 
og tilsvaret var på totalt 19 sier, og han mener 30 minutter ikke er tilstrekkelig for å lese og forstå 
19 sider med anførsler. Tidsbruken er også kritikkverdig sett hen til ressursene partene har brukt 
på saken, samt sakens alvorlighetsgrad.  
 
Begrunnelsen i beslutningene er ikke dekkende for sakens alvor, og behandler ikke de mange feil i 
tingrettens dom som er tatt opp i anken. Den mangelfulle begrunnelsen er i strid med de 
dommeretiske prinsippene punkt 7.  
 
Innklagede – høyesterettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han husker at han hadde en telefonsamtale på den aktuelle tiden, som godt kan ha vært den 
klagen refererer til. Det er riktig at han avsluttet denne etter kort tid, ettersom han oppfattet 
dette som en part som var misfornøyd med utfallet i en rettskraftig avgjørelse og som ønsket en 
ytterligere begrunnelse. Han går aldri inn i slike diskusjoner. Han mener han ga utrykk for dette, 
men husker ikke hvordan ordene falt.  
 
Innklagede – høyesterettsdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han husker hovedtrekkene i telefonsamtalen og hvordan den ble avsluttet. Det viste seg 
umiddelbart i samtalen at klager ønsket en samtale om en sak han hadde vært med på ikke å 
tillate fremmet. Han uttalte da at han ikke kunne huske saken, og at han ikke kunne diskutere en 
avsluttet sak. I den sammenheng refererte han til at han i perioden hvor avgjørelsen ble truffet i 
alt hadde behandlet 100 saker. I tillegg kom telefonen på siste dag i en periode hvor han etter 
rettsferien hadde ledet ankeutvalget i fem uker, og antagelig hadde behandlet ytterligere 150 
saker.  
 
Selv om han understreket at han ikke kunne gå inn på en avsluttet sak, fortsatte klager likevel å 
omtale saken. Han vet ikke hvor mange ganger han gjentok at han ikke kunne gå inn på saken 
uten at dette ble respektert. Etter anslagsvis fem minutter, sa han at de ikke kunne fortsette 
samtalen og at han kom til å legge på røret. Dette ble deretter gjort.  
 
Han understreker at det ikke var noe å utsette på klagers opptreden under telefonsamtalen, 
bortsett fra at klager ikke respekterte at han ikke kunne diskutere saken.  
 
 
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. Dette innebærer at Tilsynsutvalget ikke har 
myndighet til å treffe vedtak om domstolenes øvrige ansatte. Klagen rettet mot nestleder E må 
dermed avvises.  
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En annen viktig begrensning i Tilsynsutvalgets 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.  
 
Klager har anført at det foreligger en rekke feil ved lagmannsrettens dom, og at Høyesterett ikke 
har evnet å innse dette. Høyesterett har ikke besvart alle påstandene i anken, og avgjørelsene er 
mangelfulle, korte og avvisende. Klager har, på bakgrunn av svaret fra høyesterettsdommer C, 
videre regnet seg frem til at Høyesteretts ankeutvalg i gjennomsnitt brukte 45 minutter på sakene 
i perioden hans sak ble behandlet, og det anføres at dette ikke var forsvarlig. 
 
Disse klagepunktene retter seg mot saksbehandlingen i Høyesteretts ankeutvalg og avgjørelsenes 
innhold og resultat. Dette er forhold/innsigelser som kan brukes som ankegrunn og som utvalget 
derved ikke kan vurdere. Selv om Høyesterett treffer sine avgjørelser i siste instans med den følge 
at avgjørelsene ikke kan overprøves, gjelder likevel begrensningene i utvalgets myndighet 
tilsvarende her. Denne delen av klagen må dermed avvises. 
 
Når det gjelder klagen mot begrunnelsen, viser Tilsynsutvalget til at beslutningene truffet av 
Høyesteretts ankeutvalg kun gjelder spørsmålet om det skal gis samtykke til å fremme ankene. 
Begrunnelsene inneholder ingen karakteristikker som er i strid med de dommeretiske prinsippene 
punkt 7.  
 
Klagen mot to av dommerne, høyesterettsdommerne B og C, retter seg også mot de to 
dommernes opptreden i telefonsamtaler med klager. Denne delen av klagen gjelder 
dommeradferd, og gjelder forhold Tilsynsutvalget kan vurdere.  
 
Høyesterettsdommer B hadde en telefonsamtale med klager av en varighet på 56 sekunder, mens 
høyesterettsdommer Cs samtale varte i 2 minutter og 33 sekunder. Begge samtalene ble ensidig 
avsluttet av dommerne. Samtalene er, med samtykke fra de to dommerne, avspilt for utvalget, og 
klager har også transkribert samtalene.  
 
Innledningsvis bemerkes at Tilsynsutvalget ikke finner det sannsynliggjort at høyesterettsdommer 
C bevisst har gitt uriktige opplysninger om telefonsamtalen i sin skriftlige uttalelse til klagen. 
Uttalelsen er gitt uten at dommeren har hørt opptaket fra telefonsamtalen. Det fremgår av 
uttalelsen at høyesterettsdommer C kun husker hovedtrekkene i samtalen, og utvalget finner ikke 
at hans manglende erindring om det konkrete innholdet i ordvekslingen kan legges ham til last.   
 
Tilsynsutvalget kan heller ikke se at e-post 7. september 2018, utferdiget av Høyesteretts 
sekretariat på vegne av høyesterettsdommer B, hvor B ikke ønsket å få tilsendt opptaket eller 
avskriften fra telefonsamtalen, var «hovmodig» eller «lite hyggelig». Språkbruken i e-posten er 
nøytral, og gir et konkret svar på klagers spørsmål.  
 
Når det gjelder telefonsamtalene, og måten disse ble gjennomført på, viser Tilsynsutvalget til de 
etiske prinsippene for dommeradferd punkt 6 første punktum (korrekt opptreden) som lyder slik: 
 

«En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som dommeren har 
med å gjøre i embetsutøvelsen.» 

 
Videre vises det til  NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
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”Dette innebærer bl.a. at grov, ubehøvlet opptreden fra en dommers side i et rettsmøte vil kunne 
gjøres til gjenstand for disiplinær forfølgning. Det samme må gjelde (andre) utslag av slett 
møteledelse…” 

 
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, samt de etiske 
prinsippene punkt 1 (grunnleggende krav).   
 
Det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig 
opptreden fra dommerens side, for at Tilsynsutvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. 
Bruk av sanksjoner er videre forbeholdt de mer grove overtramp.  
 
Selv om telefonsamtalene er korte, og de to dommerne hadde en avvisende holdning til klagers 
spørsmål, viser Tilsynsutvalget til at ingen av dem ordla seg på en krenkende eller sårende måte. 
De to dommerne informerte klager om at de ikke kunne, eller ønsket, å besvare de spørsmål han 
hadde knyttet til avgjørelsenes innhold og saksbehandlingen. Klager var også på forhånd, i brev 3. 
september 2018 fra Høyesteretts sekretariat, gjort kjent med at avgjørelsene fra Høyesteretts 
ankeutvalg var endelige, og at de ikke kunne kommentere de spørsmål han hadde til 
avgjørelsenes innhold. Når klager til tross for dette fortsatt etterlyste svar på spørsmål relatert til 
avgjørelsene, og ikke viste tegn til å respektere svarene han fikk, ble samtalene ensidig, og etter 
relativt kort tid, avsluttet av de to dommerne. Etter en konkret vurdering finner utvalget ikke at 
dommernes adferd her har vært av en slik karakter at det er grunnlag for å reagere med 
disiplinærreaksjon.  
 
Etter dette finner Tilsynsutvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
høyesterettsdommerne B, C eller D.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
1. Klagen mot nestleder E avvises. 
 
2. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som Tilsynsutvalget ikke kan vurdere.  
 
3. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

høyesterettsdommerne B, C eller D.  
 
 


