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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 26. november 2019 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
manglende tilbakemelding fra innklagede og sen saksbehandling. Klagen er forelagt 
tingrettsdommer B, som ved brev av 9. desember 2019 har avgitt uttalelse. A har kommentert 
uttalelsen ved brev av 24. desember 2019. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
saksbehandler D ved X tingrett. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen. 

Saksfremstilling: 

Klagen er knyttet til en farskapssak. Klager har alene foreldreansvaret for to barn, etter at hans 
samboer gikk bort i 2018, og ønsker at retten skal fastsette at han er far til disse. Klager ble pålagt 
å fremstille seg selv og de to barna for DNA-prøvetaking ved kjennelse avsagt av innklagede den 4. 
desember 2018. Kjennelsen ble anket til Y lagmannsrett, som ved kjennelse av 29. april 2019 
forkastet anken, med unntak av et punkt vedrørende tvangsmulkt.

Etter at lagmannsrettens kjennelse ble rettskraftig, sendte innklagede brev til klager datert 9. juli 
2019, med frist 30. august 2019 for å fremstille barna for DNA-prøvetaking. Den 19. august 2019 
sendte klager et brev til innklagede med sine innvendinger mot slik DNA-prøvetaking, der han 
også oppfordret retten til å gi en klar tilbakemelding på hvordan saken ville bli løst dersom han 
ikke medvirket til gjennomføring av prøvetakingen. 

I midten av november fikk klager muntlig meddelelse av en saksbehandler ved domstolen om at 
klager fortsatt var pålagt å bidra til gjennomføring av DNA-prøvetaking, og at innklagede ikke ville 
gi skriftlig tilbakemelding på klagers seneste brev. 

På forespørsel fra innklagede til domstolleder har saken blitt overført til en annen dommer ved 
tingretten etter at klagesaken til Tilsynsutvalget ble opprettet. DNA-prøvetaking er nå 
gjennomført. 

Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 

Han anfører først at det at tingretten stopper farskapssaken ikke kan være i tråd med god 
dommerskikk, ettersom det er det offentliges ansvar å fastsette farskap. 

Han skrev til tingretten ved innklagede den 19. august 2019 for å få svar på hvordan de kunne 
komme videre med saken. Etter gjentatte purringer fikk han i midten av november beskjed fra 
innklagedes saksbehandler om at innklagede ikke hadde til hensikt å svare. Unnlatelse av å 
besvare brev i saken fremstår for ham som brudd på god dommerskikk. 

Innklagede bryter sin veiledningsplikt, og den gyldige kjennelsen blir uforståelig når retten ikke 
makter å fastslå farskapet for hans barn. 

Han setter spørsmålstegn ved om dommerens kjennskap til den avdøde, da både innklagede og 
avdøde har arbeidet i politiet, har påvirket innklagedes vurderinger i saken. 

Hva gjelder kontakten han har hatt med saksbehandleren i tingretten, har han opplevd henne 
som nøktern, saklig og lojal mot tingretten og sitt arbeide, men allikevel som en «skulder å gråte 
på». Innklagede har han derimot oppfattet som utilgjengelig og uten empati, og som mest opptatt 
av prosessøkonomi. Etter innklagedes tilsvar til hans klage har han en følelse av at han blir straffet 
uten hjemmel for at han og hans avdøde samboer ikke hadde farskapspapirene i orden.  
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Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han har ikke vært i direkte kontakt med klager etter mottak av klagers skriv av 19. august 2019. 
Han har heller ikke gitt noen skriftlig tilbakemelding på skrivet. 
 
Han avsa kjennelse i saken 4. desember 2018, hvor klager ble pålagt å fremstille seg selv og barna 
for DNA-prøvetaking. Kjennelsen ble anket, men anken ble i det vesentlige forkastet ved kjennelse 
av 29. april 2019, med unntak av et punkt vedrørende tvangsmulkt. Han sendte brev til klager den 
9. juli 2019 med frist for slik fremstilling som ble pålagt i tingrettens kjennelse.  
 
Bakgrunnen for at saken har tatt lang tid i tingretten er knyttet til at klager ikke har fremstilt de to 
barna for DNA-prøvetaking. Innhenting av DNA-prøver fra både klager og de to barna er etter 
lagmannsrettens avgjørelse nødvendig for at dom kan avsies i farskapssaken. 
 
Han har blitt informert av saksbehandler D ved tingretten om at klager, etter nevnte skriv av 19. 
august 2019, har vært i telefonisk kontakt med tingretten flere ganger. I tillegg har klager møtt i 
rettens ekspedisjon ved en anledning. Det at klager ved disse anledningene har snakket med 
saksbehandler og ikke med ham, skyldes at han enten ikke var til stede, eller har vært opptatt 
med andre gjøremål. Etter henvendelsene er han blitt orientert om disse av saksbehandleren. 
 
Han kunne ikke se at klagers skriv av 19. august 2019 tilførte saken momenter som ikke hadde 
blitt anført i forbindelse med tingrettens og lagmannsrettenes tidligere behandling av spørsmålet 
om DNA-prøver. Han ba derfor saksbehandler videreformidle til klager at det ikke ville gis skriftlig 
svar på henvendelsen, og at klager fortsatt pliktet å rette seg etter rettens pålegg. 
 
Han innser at det ville vært formelt riktig å underrette klager skriftlig om at retten måtte vurdere 
å innhente DNA-prøve av barna med tvang dersom klager fastholdt at han ikke ville medvirke til 
DNA-prøvetakingen. 
 
Han har opplevd arbeidsbyrden som stor siden sommeren 2019, og har muligens hatt 
vanskeligheter med å prioritere arbeid med den gjeldende saken høyt nok av denne grunn. Han 
erkjenner at han kunne tatt steg fra rettens side for tvangsmessig å innhente DNA-prøver for å på 
denne måten drive farskapssaken raskere fremover. Grunnen til at han ikke har tatt en slik 
beslutning er av hensyn til barna. Han vil etter dette be sorenskriveren om å omfordele den videre 
behandlingen av klagers sak til en annen dommer. 
 
Hva gjelder klagers beskyldninger om at hans kjennskap til avdøde har påvirket hans vurderinger 
og at hans tidligere arbeid i påtalemyndigheten skal være styrende for behandlingen av saken, 
finner han dette lite saklig. Han vil ikke kommentere beskyldningene utover at han i sin tid i 
politiet aldri jobbet sammen med eller i samme driftsenhet som avdøde, som var arrestforvarer. 
 
 
Saksbehandler – førstekonsulent D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Som saksbehandler har hun mottatt flere telefonhenvendelser fra klager. Hun har ikke notert alle 
henvendelsene, så antallet er noe usikkert. Klager har bedt om at det må skje noe i saken, og har 
opplyst om at det ikke var aktuelt for ham å medvirke til at det blir tatt blodprøver av barna. 
 
Klager ba henne om at hans brev til innklagede av 19. august 2019 måtte besvares. Hun 
informerte klager om at forespørselen ville bli brakt videre til innklagede, og lovet klager svar på 
når han kunne forvente brevet besvart. Innklagede ba henne gi beskjed til klager om at klager 
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fortsatt må forholde seg til kjennelsen som var avsagt i saken, og at brevet dermed ikke ville bli 
besvart. Klager ble underrettet om dette per telefon neste dag. 

Klager møtte også opp på rettens kontor et par uker før tidspunktet for denne uttalelsen (av 18. 
desember 2019). Innklagede var da opptatt i retten. 

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 «stoppet farskapssaken» i strid med det offentliges ansvar for 
å fastsette farskap, samt opptrådt sendrektig og ikke besvart/veiledet ham i relasjon til 
spørsmålene som han tok opp i skriv 19. august 2019.    

Når det gjelder første del av klagen, at dommeren skal ha «stoppet farskapssaken», viser 
Tilsynsutvalget til at klageren i kjennelse 4. desember 2018 ble pålagt å avgi DNA-prøve, samt 
pålagt å bidra til at barna avga DNA-prøver. Y lagmannsrett forkastet i kjennelse 29. april 2019 
anken for så vidt gjaldt klagers plikt til selv å avgi DNA-prøve. Derimot ble tingrettens kjennelse 
vedrørende barna opphevet fordi barneloven ikke ga hjemmel til å ilegge klager tvangsbot ved 
manglende etterlevelse av pålegg om DNA-analyse. Det følger av lagmannsrettens kjennelse at 
det ikke er grunnlag for å avsi farskapsdom i saken uten DNA-analyse.   

Etter Tilsynsutvalgets syn kan dommerens brev 9. juli 2019, sett i lys av lagmannsrettens 
kjennelse, ikke forstås slik at dommeren stoppet farskapssaken. I brevet bes klager, som følge av 
lagmannsrettens kjennelse, igjen om på frivillig basis å bidra til at barna avgir DNA-prøver slik at 
det kunne avsies farskapsdom. Utvalget legger til grunn at formålet med brevet var, slik 
dommeren har opplyst, å få barnas DNA-prøver uten involvering av politiet. Utvalget finner derfor 
at klagen på dette punkt er grunnløs.  

Når det gjelder klagen over manglende svar/veiledning på skrivet 19. august 2019, bemerker 
Tilsynsutvalget at skrivet innholdsmessig hovedsakelig består av kritikk og misnøye mot 
dommerens tidligere håndtering av saken, herunder dommerens tidligere kjennelse og brevet 
9. juli 2019. En dommer har normalt ingen plikt, og også i begrenset grad anledning til, å gi 
utfyllende forklaring eller redegjørelser til de avgjørelser som er truffet. Veiledningsplikten kan 
heller ikke forstås slik at dommeren har plikt til å svare på hva som vil skje dersom klager ikke 
frivillig etterlever et rettslig pålegg, altså hva utfallet av en hypotetisk fremtidig avgjørelse vil bli. 
Videre er klagers påstander om at dommeren fremtvinger «dyneløfting» om en tidligere kollega, 
innholdsmessig av en slik karakter at utvalget ikke kan se at dommeren hadde noen plikt til å 
kommentere disse. Utvalget finner derfor at dommerens tilbakemelding om at skrivet ikke ville bli 
besvart, ikke var i strid med god dommerskikk.

Klager har videre opplyst at han, til tross for en rekke henvendelser til domstolen, først medio 
november 2019 fikk beskjed fra en saksbehandler i tingretten om at dommeren ikke ville besvare 
spørsmålene i skrivet 19. august 2019. Klagerens fremstilling er ikke bestridt av dommeren, og 
underbygges av uttalelsen fra saksbehandler. 
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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.  

Tilsynsutvalget bemerker at god dommerskikk tilsier at henvendelser til domstolene normalt blir 
besvart innen rimelig tid. At det i denne saken gikk over tre måneder før klager, til tross for 
gjentatte purringer, fikk beskjed om at skrivet ikke ville bli besvart, er uheldig. Dommeren har 
også erkjent dette, og beklaget tidsbruken.  

Det må imidlertid foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere 
med kritikk. Tilsynsutvalget har etter en samlet vurdering kommet til at dommerens handlemåte i 
denne saken ikke overstiger denne terskelen. Det er i vurderingen lagt vekt på at innholdet i 
skrivet var av en slik karakter at dommeren ikke hadde plikt til å besvare det, tidsbruken frem til 
klager fikk beskjed om at skrivet ikke ville bli besvart, samt at dommeren har beklaget forholdet.  

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. 


