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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-104 (arkivnr: 19/2217) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på tingrettsdommer B ved X tingrett og 

meddommer C. 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 

 

Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen mot meddommer C avvises.  

 
 2. Klagen mot tingrettsdommer B avvises i den utstrekning 

den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å 
vurdere.  
 

 3. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for disiplinærtiltak 
overfor tingrettsdommer B.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 14. oktober 2019 har advokat A klaget på tingrettsdommer B og meddommer C ved X 
tingrett. Klagen gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 31. 
oktober 2019 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra kommunens 
prosessfullmektig. Sorenskriver D ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt overprøving av vedtak fra fylkesnemnda i en barnevernssak. 
Klager var saksøkers prosessfullmektig.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hovedforhandling 9. og 10. oktober 2019 var berammet før planmøtet 24. september. Tilsvaret 
kom ikke i forsvarlig tid før planmøtet, det ble mottatt to dager etter planmøtet. Dommeren var 
ukritisk til at skriftlig tilsvar fra offentlig part om bortfall av samvær fremkom to dager etter 
planmøtet, og dommeren fremsto i planmøtet som om hun vegret seg for å være den første som 
gjorde det kjent for barnet.  
 
Dommeren bemerket i planmøtet at det var knapp tid til å innhente talsmannsrapport, og at de 
alternativt ville møte barnet selv for å innhente barnets syn. Dommeren mente imidlertid at det 
ville være en skremmende setting for barnet å uttale seg foran en dommer.  
 
Dommeren mente det ikke hadde noe for seg med innsyn i politidokumenter, fordi den aktuelle 
saken var rettskraftig og ferdig sonet. Når «rettskraftig og ferdig sonet» blir sagt i en slik 
sammenheng, angir retten rimeligvis taushetsplikt og at den mistenker gjentakelsesfare. Det at 
retten fremmer mistanken om gjentakelsesfare på en slik måte i et planmøte, gjør at privat part 
ikke har fått sjanse til å gjendrive. Motivasjonen til dommeren for å ekskludere politiavhør av 
barnet som irrelevant informasjon er rimeligvis gjentakelsesfare og i hvilken grad barnet fikk 
informasjon og bistand før avhøret.  
 
Videre forsøkte dommeren gjentatte ganger å få privat part til å gå med på at det ikke skulle 
oppnevnes ny sakkyndig psykolog, og at tidligere sakkyndig vitnet på telefon. Sakkyndig og 
meddommer har begge økonomisk tilknytning til offentlig part. Dommeren mente også at 
bevisene opplyste saken forsvarlig og sa samtidig at sammen med en fagkyndig dommer i saken 
ville retten følgelig ha forsvarlig psykologfaglig grunnlag å fatte avgjørelsen på. Denne uttalelsen 
gjør at det objektivt sett er tvil om båndene, interessene og utfallet til denne saken. Fagdommer 
har traumeterapi som spesialfelt, og traumeterapi var et sentralt tema i fylkesnemnda. Uttalelsen 
fra dommeren viser at retten styrker sin fagkompetanse ved en meddommer, og at det 
forekommer gruppering mellom lekdommer og fagdommer der ansvarlig dommer ikke evner å stå 
imot og ta selvstendige avgjørelser. 
 
Dommeren og kommuneadvokaten forutsatte at privat part skulle angi habiliteten til fagdommer i 
saken.  
 
Dommeren svarte ikke på anmodning om oppnevning av menneskerettsjurist F som rettshjelper. 
Saken er klaget til EMD. Standpunktet til dommeren at det ikke var behov for F som rettslig 
medhjelper kan rimeligvis implisere at dommeren vurderer klagen til EMD som irrelevant.  
 
Det overnevnte tilsier at dommeren objektivt og subjektivt ikke fremstår som uavhengig, og at 
dommeren er partisk med offentlig part.  
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Dommeren svarte heller ikke på forespørsel om lyd- og bildeopptak i hovedforhandlingen. Uten 
lyd og bilde blir advokatens rolle ikke bare å fremlegge partens syn, men samtidig være 
sannhetsvitne. Det er en oppgave en advokat ikke skal ha.  
 
Fylkesnemndas vedtak var fattet på ren synsing. En tingrettsdommer må kunne evne å ta 
underinstansen sitt vedtak på alvor. Da de faktiske forhold var uklare og fylkesnemndas vedtak 
var såpass mangelfullt begrunnet, kan det rimeligvis stilles spørsmål om dommeren ikke er faglig 
kompetent. Kjennelsen gir grunnlag for å tro at dommeren var forutinntatt, og at dommeren ikke 
ville gå i dybden i uskyldspresumpsjonen og spørsmålet om tilbakeføring. Dommeren går som en 
følge av dette dermed aktivt over på offentlig parts side.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hovedforhandling skal etter tvisteloven § 36-5(1) berammes straks. Det er derfor vanlig praksis at 
hovedforhandling berammes raskt, før planmøte.  
 
Ved avslutningen av planmøtet spurte hun om noen hadde noe mer å ta opp, noe verken saksøker 
eller den private part hadde. Den offentlige parts prosessfullmektig tok da opp at saksøker i 
stevningen hadde krevd oppnevnt sakkyndig. Saksøkers prosessfullmektig krevde deretter 
oppnevnt sakkyndig, med den begrunnelse som fremgikk av stevningen. Det stemmer at dette 
temaet ble ytterligere diskutert i planleggingsmøtet, hvor begge parter ga utrykk for at det ikke 
var nødvendig med sakkyndig og at det var uheldig med en utsettelse av hovedforhandlingen. 
Hun ga utrykk for at en oppnevning av sakkyndig for en generell vurdering av det biologiske 
prinsipp ikke synes nødvendig for å belyse saken, men saksøker fastholdt sitt krav om oppnevning 
av sakkyndig. Retten avsa kjennelse om spørsmålet samme dag.  
 
Det at samme talsperson som hadde vært oppnevnt i fylkesnemnda til å innhente barnets mening 
også ble benyttet for tingretten, var ikke fordi hun selv ikke hadde et ønske om å snakke med 
barnet eller vegret seg for dette. Det var for at barnet skulle slippe å forholde seg til flere 
personer i anledning saken, noe prosessfullmektigene var enige i at man burde unngå.  
 
Hun kan avkrefte at innhenting av politidokumenter ble nektet fordi retten mistenkte 
gjentakelsesfare, slik det anføres i klagen. Innhenting ble nektet fordi opplysningene ikke var å 
anse som relevant for sakens opplysning. Hun viste til at retten ville forholde seg til at det var 
avsagt en rettskraftig dom.  
 
I klagen er det gjort gjeldende at retten ikke svarer på anmodningen om oppnevning av rettslig 
medhjelper, menneskerettsjurist F, og at han har klaget saken til EMD. Hun registrerer at klager 
mener at retten ikke svarer på anmodningen, samtidig som det gis utrykk for hva som er 
standpunktet til dommeren. Det riktige er at retten har tatt stilling til begjæringen om oppnevning 
av F som rettslig medhjelper og har avslått denne, med den begrunnelse at F ikke fyller vilkårene 
for å være prosessfullmektig. I samme brev tok retten også stilling til begjæringen om lyd- og 
bildeopptak av forhandlingene. Det er derfor ikke korrekt at hun ikke har svart på denne 
forespørselen.  
 
Oppsummert mener hun at hun som dommer samvittighetsfullt har behandlet saken etter beste 
skjønn, hvor hun særlig har ivaretatt saksøker og de sterke hensyn som tilsier at han får prøvd et 
krav om tilbakeføring av barnet. Hun har også ønsket å få saken forsvarlig opplyst. Samtidig har 
hun forsøkt å ha barnets beste i fokus.  
 
Prosessfullmektig – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
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Klagen kan ikke sees å være en fyllestgjørende gjengivelse av det faktum man bygger klagen på fra 
klagers side. Det kan ei heller sees grunnlag for noen av de anførsler som fremkommer. Det er 
vanskelig å følge klagers resonnementer dels pga. klagens form og dels pga. anførslenes 
konspiratoriske preg.  
 
Han kan ikke se at tingrettsdommeren har opptrådt på en måte i saksforberedelsen som skal 
stride mot god dommerskikk, ei heller at det foreligger noen særlige omstendigheter som er 
skikket til å svekke tillitten til dommerens upartiskhet.  
 
Det er ikke grunnlag for å reise spørsmål om det er bånd mellom fagdommer og fagkyndig 
meddommer fordi dommeren har ment at rettens sammensetning (som følger av lovens vilkår) 
samlet er betryggende. Å utlede at dommeren ikke evner å stå imot meddommeren og ta 
selvstendige avgjørelser, fremstår som både en grov og uforankret bebreidelse det ikke er 
grunnlag for.  
 
Avslag på innsyn i politidokumenter gir ei heller grunnlag for bebreidelse av dommeren, 
simpelthen fordi beslutningen er riktig.  
 
Manglende oppnevnelse av F som rettslig medhjelper skyldes ikke forhold som kan tilbakeføres til 
dommeren, men er relatert til juristen selv.  
 
Tilsvaret ble sendt da aktørportalen var tilgjengelig, og tidspunktet gir ikke grunnlag for å 
bebreide dommeren.  
 
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 kan behandle klager mot dommere, jf. domstolloven § 236 første ledd. Med 
dommere menes i denne sammenheng klager mot fagdommere, ikke mot meddommere eller 
domstolens øvrige ansatte. Den delen av klagen som gjelder meddommer C må derfor avvises.  
 
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. 
 
Tilsynsutvalget bemerker innledningsvis at dommeren har tatt stilling til begjæringene om at F 
skulle tillates å opptre som rettslig medhjelper, samt at det skulle være lyd- og bildeopptak under 
ankeforhandlingen, jf. rettens beslutning 8. juli 2019. Klagers anførsel om at dette ikke er 
behandlet, medfører således ikke riktighet. 
 
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 dommerens beslutninger i 
forbindelse med saksbehandlingen, prosessledelsen eller innvendinger mot selve rettsavgjørelsen. 
Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke. 
 
De fleste klagepunkter retter seg mot innholdet i ulike dommeravgjørelser under 
saksforberedelsen. Dette gjelder de deler av klagen som er relatert til at ankeforhandlingen ble 
berammet før planleggingsmøtet, vurderingen av dommerens og meddommerens habilitet, om 
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det skulle oppnevnes sakkyndig, om F skulle tillates å opptre som rettslig medhjelper, om det 
skulle være lyd- og bildeopptak under ankeforhandlingen, og om retten skulle innhente 
politidokumentene. Klagen gjelder her forhold som kan brukes som ankegrunn og som 
Tilsynsutvalget derved ikke kan vurdere. Klagen avvises derfor i den utstrekning den gjelder 
forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere.  
 
Klager har også gjort gjeldende at dommeren var forutinntatt. Tilsynsutvalget forstår klagen slik at 
dette blant annet begrunnes med at dommeren under planleggingsmøtet uttalte at 
politidokumentene ikke skulle innhentes fordi dommen var «rettskraftig og ferdig sonet», og 
dommerens uttalelser om at hun ikke vurderte det som nødvendig å oppnevne ny sakkyndig.  
 
Dette er forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere.   
 
Tilsynsutvalget finner det klart at dommeren uttalelser under planleggingsmøtet 24. september 
2019, slik de er gjengitt og presentert av klager, ikke sannsynliggjør at hun var forutinntatt. En 
eventuell uttalelse om at en straffedom er «rettskraftig og sonet», kan ikke forstås slik at 
dommeren har ment noe om gjentakelsesfare, eller på annet vis har krenket 
uskyldspresumpsjonen. Videre viser utvalget til at spørsmålet om det skulle oppnevnes ny 
sakkyndig var ett av temaene som skulle drøftes på planleggingsmøtet, og dommerens 
tilkjennegivelse av sitt syn må ses i lys av dette. Det standpunkt dommeren tilkjennega under 
planleggingsmøtet ble samme dag formalisert i en kjennelse som kunne påankes. I ettertid har 
dommeren i kjennelse 7. oktober 2019 omgjort tidligere avslag på sakkyndig, og oppnevnt 
sakkyndig.  
 
Klager har også anført at dommerens uttalelser om at retten, bestående av blant annet 
fagdommer og fagkyndig meddommer, var forsvarlig sammensatt, viser at det er en «gruppering 
mellom legdommer og fagdommer der ansvarlig dommer ikke evner å stå imot og ta selvstendige 
avgjørelser». Denne påstanden er ikke nærmere dokumentert, og fremstår etter Tilsynsutvalgets 
oppfatning som åpenbart grunnløs.   
 
Avslutningsvis bemerker Tilsynsutvalget at klagers innsigelser mot dommerens faglige 
kompetanse faller utenfor rammen av det utvalget kan vurdere etter domstolloven § 236 første 
ledd.  
 
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 mot meddommer C avvises. 
 
2. Klagen mot tingrettsdommer B avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget 

ikke har myndighet til å vurdere.  
 
3. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
 


