
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Torgarden 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-049 (arkivnr: 19/1096) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på lagdommerne B og C og ekstraordinær lagdommer 

D ved X lagmannsrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven  
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt  
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 lagdommerne B og C og 
ekstraordinær lagdommer D. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 1. mai 2019 har A klaget på lagdommerne B og C og ekstraordinær lagdommer D ved 
X lagmannsrett. Klagen gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt dommerne, som ved brev av 19. 
juni 2019 har avgitt felles uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra partenes 
prosessfullmektiger.  
 
Klagen er supplert ved brev av 2. og 4 mai, og 3. og 29. juni 2019. 
 
Førstelagmannen ved X lagmannsrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken er en foreldretvist behandlet i X lagmannsrett. Klager var part og de 
innklagede var dommere i saken. Ankeforhandling ble holdt i januar 2019.  
 
Den opprinnelige klagen omfattet en rekke anførsler, men klager har ved sitt brev av 29. juni 2019 
trukket deler av klagen, slik at det gjenstående klagepunkt er knyttet til «dommernes anføringer 
mot politisk virksomhet». Tilsynsutvalget behandler klagen i tråd med dette.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han har vært aktiv i Norges største organisasjon for barn og fedres rettigheter, Mannsforum. 
Lagmannsretten har brukt hans engasjement mot ham. Han mener at en dommer og en dom skal 
være politisk uavhengig. 
 
Retten hadde en åpenbar morspresumsjon og var der for å forsvare mor.  
 
Dommen er ganske klar på at dommerne mener det er konfliktskapende å jobbe politisk for 
Norges største politiske organisasjon for barns rettigheter. Dette basert på generelle 
betraktninger av disse tre dommerne. Mor la ikke frem noen bevis eller noe annet som støttet 
rettens vurdering. 
 
Det må være lov i et demokrati å ha et syn på barneloven, uten at retten reagerer negativt på 
dette.  
 
Innklagede – lagdommerne B og C og ekstraordinær lagdommer D – har i hovedsak vist til 
følgende: 
 
Klagen gjelder først og fremst en setning på side 14 i dommen, der det står at det «heller ikke 
[har] bidratt til å dempe konfliktnivået mellom partene at A har engasjert seg i en gruppe som 
kaller seg Mannsforum, og som angivelig arbeider blant annet for å fremme rettighetene til menn 
og barn i forbindelse med samlivsbrudd». Dette inngår i en samlet vurdering av utviklingen av 
konflikten mellom partene og partenes ulike roller i den. Synspunktet er en del av 
lagmannsrettens bevisvurdering og faller utenfor hva utvalget kan prøve. De bemerker imidlertid 
at klagers påstand om at dommen er «politisert» og at dommerne var forutinntatt med en sterk 
morspresumsjon, er klart grunnløs. 
 
Prosessfullmektig for klager – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun har ikke inngående kjennskap til organisasjonen Mannsforum, og har ingen kommentar til 
dette utover at politisk engasjement ikke bør ha noe å si i en vurdering av foreldres omsorgs- eller 
samværskompetanse. At retten skriver at «Det har heller ikke bidratt til å dempe konfliktnivået at 



 3 

A har engasjert seg i en gruppe som kaller seg Mannsforum, og som angivelig arbeider blant annet 
for å fremme rettighetene til menn og barn i forbindelse med samlivsbrudd», fremstår noe 
underlig. Så vidt hun husker var ikke klagers rolle i forumet et stort tema under 
ankeforhandlingen. Hun kan heller ikke huske at motparten problematiserte hans engasjement i 
noen avgjørende grad. At retten ser ut til å trekke slutningen om at et politisk engasjement i en 
organisasjon ikke har bidratt til å dempe konfliktnivået synes noe underlig.  
 
Prosessfullmektig for motpart – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klagen føyer seg inn i rekken av «saker» som klager anlegger mot mange han møter på sin vei. 
Han oppfatter klagen som fullstendig grunnløs. Rettens avgjørelse er på vanlig måte basert på de 
bevis som ble ført for lagmannsretten. Mange av de bevisene er produsert av klager selv, gjennom 
hans mange aggressive og ubehagelige skriftlige utspill. Det er god bevismessig dekning for at det 
ikke har bidratt til å dempe konfliktnivået at klager har engasjert seg i Mannsforum, slik 
lagmannsretten skriver på side 14 i dommen. Klager fremholdt selv sitt engasjement for 
foreningen i sin partsforklaring, og ga inntrykk av at han ikke bare kjemper sin egen sak, men for 
en større «nasjonal mannssak».  
 
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 dommerne var forutinntatte, at de hadde en sterk morspresumsjon og at de 
har holdt klagers politiske engasjement mot ham, slik at dommen er politisert. Det er videre 
anført at både dommere og dommer skal være politisk uavhengige.  
 
Utvalget legger etter dette til grunn at klagen er knyttet til følgende setning på side 14 i dommen:  
 

Det har heller ikke bidratt til å dempe konfliktnivået at A har engasjert seg i en gruppe som 
kaller seg Mannsforum, og som angivelig arbeider blant annet for å fremme rettighetene til 
menn og barn i forbindelse med samlivsbrudd. 

 
Utvalget vil innledningsvis bemerke at 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 selve rettsavgjørelsen. Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller 
ikke. 
 
Det følger av dette at utvalget ikke har anledning til å overprøve lagmannsrettens dom. Dette 
gjelder både resultatet og begrunnelsen for resultatet. I denne saken har således utvalget ikke 
anledning til å foreta noen nærmere vurdering av betydningen av klagers engasjement i gruppen 
Mannsforum. Dersom klager er uenig i lagmannsrettens vurdering av dette, er lovens system at 
han er henvist til eventuelt å bruke dette som grunnlag for anke.  
 
Klagen blir etter dette å avvise så langt den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har anledning til å 
vurdere.   
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Ved den videre vurderingen bemerkes det at 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. 
 
Utvalget har en viss mulighet til å vurdere om premissene i en dom er i strid med god 
dommerskikk. Det vises her til Etiske prinsipper for dommere punkt 7, hvor det fremgår at: 
 

Ved utformingen av rettens avgjørelser må dommeren vise tilbørlig respekt 
overfor alle involverte så langt det er forenlig med kravet til en dekkende 
begrunnelse. 

 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. Når det gjelder utforming av rettslige 
avgjørelser, viser utvalget bl.a. til NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
 

… Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende. 

 
I TU-sak 08-089 uttalte Tilsynsutvalget, med henvisning til NOU 1999:19 side 326, følgende:  
 

Domstolkommisjonens uttalelser viser at det skal mye til før premissene i en avgjørelse kan føre til 
disiplinærtiltak. Det er gode grunner for å gi dommeren et vidt spillerom til å utforme premissene i 
sine avgjørelser slik han eller hun i den enkelte sak finner det nødvendig, uten å måtte frykte kritikk 
fra et disiplinærutvalg.  

 
Utvalget finner at den gjengitte setningen fra side 14 i dommen ligger innenfor de vide rammer 
dommerne har for utformingen av premissene. Det vises til at bemerkningen inngår som en del av 
begrunnelsen for resultatet og at den ikke fremstår som klart krenkende overfor klager.  
Det foreligger heller ikke andre opplysninger i saken som er egnet til å underbygge at dommerne 
har vært forutinntatte eller hatt en morspresumsjon.  
 
Det er på denne bakgrunn ikke grunnlag for å konkludere med at lagdommer B, lagdommer C og 
ekstraordinær lagdommer D ved X lagmannsrett har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan brukes som ankegrunn. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagdommer B, 

lagdommer C og ekstraordinær lagdommer D. 
 


