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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. november 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-063 (arkivnr: 19/1435) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 

  
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 avvises i den utstrekning den gjelder forhold 

Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 15. juni 2019 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 27. juni 2019 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra motpartens prosessfullmektig. Klagen er 
supplert ved brev av 19. august 2019. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen og har 
den 3. juli 2019 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til et sakskompleks med utløp fra et samlivsbrudd mellom klager og hans 
tidligere ektefelle. Sakskomplekset omfatter både en foreldretvist og en rekke krav etter 
ekteskapsloven. 
 
Klager har tidligere inngitt tre klager som gjelder samme sakskompleks. I sak 16-096 ble 
tingrettsdommer B klaget inn vedrørende skiftetvisten i 2016, hvor klager anførte at dommeren 
hadde forutsett utfallet av foreldretvisten. Det ble anført at dommeren hadde utvekslet meninger 
om saken med dommeren som på den tiden var dommer i foreldretvisten. Tilsynsutvalget la til 
grunn at anførselen ikke var sannsynliggjort, og det ble ikke reagert med disiplinærtiltak. 
 
I sak 17-112 ble daværende dommer i foreldretvisten klaget inn, men klagen ble avvist på grunn 
av oversittet klagefrist. Klagen gjaldt en samtale dommeren hadde med den sakkyndige i saken. 
 
I sak 19-010 ble to tingrettsdommere, herunder tingrettsdommer B, klaget inn for forhold 
tilknyttet hele sakskomplekset. Klagen ble i sin helhet avvist, dels på grunn av oversittet klagefrist 
og dels fordi klagen gjaldt forhold utvalget ikke hadde myndighet til å behandle. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I vedtak 19-010 behandlet Tilsynsutvalget ikke hans anførsel om at dommeren hadde opptrådt i 
strid med domstolloven § 63 a, ved at han i brev av 6. november 2018 til bostyrer opplyste at 
Stavanger tingretts dom av 12. september 2018 var anket. Det bes om at utvalget behandler 
anførselen nå.  
 
Han opplever at lovbrudd ved domstolen ikke blir etterforsket, og heller ikke får konsekvenser for 
dommeren som har begått lovbruddet.  
 
Klagen gjelder dommerens opptreden i skiftesamlingen den 15. mars 2019, samt en formulering i 
protokollen fra skiftesamlingen.  
 
Dommeren skriver blant annet at det var usikkert hva han (klager) mente vedrørende skifteutlegg. 
Dersom dommeren var usikker på dette, kunne dette blitt avklart ved et direkte spørsmål i 
rettsmøtet.  
 
Bakgrunnen for dommerens manipulerende referat er at dommeren selv har begått en stor urett 
ved å akseptere motpartens urettmessige krav om forhåndsutlodning og dermed nekter for at 
han har rett til sikring av sin eierandel.  
 
I sin uttalelse til klagen har motpartens prosessfullmektig fremsatt en rekke uriktige beskyldninger 
mot han.  
 
Han er sterkt uenig i sorenskriverens kjennelse om habilitet, men har fått råd fra advokat om ikke 
å anke denne og heller bekjempe den på andre måter.  
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Han anfører at dommerens formuleringer er gjort i forsøk på å svekke hans troverdighet, klarhet, 
oppførsel eller vandel. Denne type hersketeknikk må betegnes som uønsket dommeroppførsel. 
Dommeren tar seg den frihet å protokollere sin egen subjektive oppfatning av klagers humør og 
reaksjon. Dette er uønsket dommeroppførsel, og bidrar til å ødelegge allmenhetens tillit til 
rettssystemet.  
 
Han ber om at dommeren etterforskes, tiltales og straffes for brudd på domstolloven, og at 
dommeren ilegges disiplinærreaksjon for oppførselen. Han ber også om at tilsynssaken omfatter 
en gjennomgang av det samlede sakskompleks under behandling av domstolen.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han har ingen andre bemerkninger til klagen enn at skiftesaken og skiftesamlingen ble håndtert i 
samsvar med god dommerskikk.  
 
Klager er selvprosederende og han mener han har gitt forsvarlig veiledning. Protokollen fra 
skiftesamlingen er bevis for dette. Protokollen viser også at skifteutlegg var et tema i rettsmøtet, 
og at han forsøkte å bringe på det rene hva klager mente. Forøvrig stiller han seg uforstående til 
klagen.  
 
Domstolleder – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Anførslene i klagen er noen av de samme klager kom med i habilitetsinnsigelsen som er behandlet 
i kjennelse av 6. juni 2019. Innsigelsen førte ikke frem og kjennelsen er ikke anket.  
 
Etter hennes skjønn ligger dommerens håndtering av skiftet som sådan, og behandlingen av 
skiftesamlingen, trygt innenfor kravene til god prosessledelse – både materielt, prosessuelt og 
dommeretisk.  
 
Prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun har vært motpartens prosessfullmektig i samtlige saker for retten. Klager gir en høyst 
subjektiv fremstilling av sakskomplekset, og hun gjør Tilsynsutvalget oppmerksom på at det ikke 
er enighet om denne fremstillingen.  
 
Når det gjelder skiftesamlingen den 15. mars 2019, er hennes oppfatning at dommerens 
opptreden ikke var kritikkverdig.  
 
Hennes oppfatning er at dommeren spurte klager direkte for å få hans synspunkt og nærmere 
begrunnelse avklart. Dette lot seg imidlertid ikke gjøre. Klagers krav er rettslig uholdbart og kan 
vanskelig begrunnes.  
 
Det var en noe ubehagelig stemning under skiftesamlingen. Etter hennes oppfatning var dette 
forårsaket av manglende respekt fra klager overfor hennes klient, retten og bostyrer. Klager var 
sint og hadde vansker med å holde seg til saken eller rette seg etter dommerens prosessledelse. 
På et tidspunkt var klagers verbale angrep mot hennes klient så voldsomme, samtidig som klager 
slo neven hardt i bordet, at hennes klient styrtet ut av rettslokalet. Hun ba om at retten 
protokollerte opptrinnet. Det var hennes oppfatning at klager var den eneste som opptrådte 
utilbørlig under skiftesamlingen.  
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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 bedt om at dommeren etterforskes, tiltales og straffes for brudd på domstolloven, 
samt at tilsynssaken omfatter hele sakskomplekset. Til dette bemerkes det at Tilsynsutvalget er et 
rent disiplinærorgan. Utvalget har ikke myndighet til å drive etterforskning, eller til å tiltale 
og/eller straffe dommere for eventuelle straffbare handlinger.  
 
Det påpekes også at Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å behandle klager på en domstol 
generelt, eller på forhold som ligger lenger tilbake i tid enn ett år, jf. domstolloven § § 237 fjerde 
ledd. Utvalget har således ikke anledning til å vurdere sakskomplekset som sådan. Det vises 
herunder til sak 19-010 hvor deler av klagen ble avvist som følge av oversittelse av klagefrist.   
 
En viktig begrensning i utvalgets myndighet følger videre 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 gjelder rettens vurderinger og beslutninger, samt selve faktum i skiftesaken. Dette 
er forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere, og som dermed må avvises.  
 
Klager har videre anført at dommerens opptreden og protokollering i forbindelse med 
skiftesamlingen den 15. mars 2019 var i strid med god dommerskikk. 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. 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.  
 
Det må være påvist konkrete forhold, f.eks. 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. Klagers anførsler om at dommeren 
handlet i strid med god dommerskikk under skiftesamlingen er ikke underbygget av øvrig 
dokumentasjon i saken. Utvalget kan heller ikke se at det er formuleringer i protokollen som 
fremstår som unødvendige eller utilbørlige.  
 
Klager har også anført at det i sak 19-010 ikke ble tatt særskilt stilling til hans klage over at 
dommeren har overtrådt domstolloven § 63 a nr. 1 ved at han i brev av 6. november 2018 til 
bostyrer opplyste at Stavanger tingretts dom av 12. september 2018 var anket.  
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Tilsynsutvalget bemerker at slik anførselen ble presentert i klagen ble den ansett som del av 
inhabilitetsinnsigelsen mot dommeren. Inhabilitetsinnsigelsen ble avvist fordi den gjaldt forhold 
som kan benyttes som grunnlag for anke eller gjenåpning. 
 
Etter Tilsynsutvalgets syn er det uansett ikke holdepunkter for at dommeren i brevet ga bostyrer 
opplysninger i strid med domstolloven § 63 a nr. 1. Dommerens opplysning om «anke» knyttet 
seg til Stavanger tingretts dom av 12. september 2018, mellom de samme parter. I dommen ble 
klagers begjæring om gjenåpning av X tingretts dom og kjennelse av 4. oktober 2016 vedrørende 
tvist om husleie og naturalutlegg til boligeiendom, ikke tatt til følge. Opplysningen til bostyrer om 
at Stavanger tingretts dom var anket, gjaldt således en faktisk omstendighet som hadde direkte 
relevans for det pågående skifteoppgjøret mellom partene, og utgjorde ingen spredning av 
personopplysninger til utenforstående.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å 

vurdere. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
 
 


