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Tilsynsutvalget for dommere har i ekstraordinært videomøte den 30. april 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-011 (arkivnr: 20/175) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på dommerfullmektig BB 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 for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 22. januar 2020 har A klaget på dommerfullmektig B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt dommerfullmektig Jacobsen, som ved brev av 18. februar 2020 
har avgitt uttalelse. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt et arveoppgjør, hvor partene kom til enighet etter mekling i et 
rettsforberedende møte. Klager var en av partene. Rettsmøtet ble gjennomført uten 
prosessfullmektiger. Rettsmøte ble holdt 31. oktober 2019, og hevingskjennelse ble avsagt samme 
dag.   
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagen gjelder både dommerfullmektigens opptreden under rettsmøtet, samt generelt om livet til 
klager og hans familie. Slik han ser det, har staten, domstolene og påtalemyndighetene et ansvar 
for denne situasjonen, i første rekke gjennom sin unnlatelse av å følge opp situasjonen de levde i. 
I klagen har han gitt en omfattende redegjørelse for dette. Dersom Tilsynsutvalget ikke vil 
behandle denne delen av klagen, anser han det som et bevis på den svikt rettsvesenet lider under.  
 
Under rettsmøtet anvendte dommeren et ord som «dritt». Han er klar på at slike ord og utrykk 
ikke er forenelig med korrekt dommeratferd.  
 
Det fremgår av de etiske prinsippene at en dommer skal opptre upartisk, ikke innta 
forhåndsstandpunkt og sikre likebehandling. I rettsforhandlingene den 31. oktober 2019 opplevde 
han at dommerens holdning og oppførsel klart ga uttrykk for at dommeren tilla motpartens ord 
langt større tyngde. Ved flere anledninger ble han ikke gitt anledning til kontradiksjon og 
imøtegåelse av motpartens argumentasjon. For eksempel understreket dommeren innledningsvis 
at utenforliggende hensyn som ikke hadde direkte konsekvens for rettsmøtet ikke skulle gjøres til 
gjenstand for diskusjon. På tross av dette, tillot dommeren at motpartene fremførte enetaler om 
egen helse og med flere og omfattende angrep på hans person. Da han skulle imøtegå kritikken 
fra motparten, intervenerte dommeren og stoppet ham. Konkret ble han stoppet da han uttalte at 
motparten hadde utsatt ham for drapstrusler, hvilket naturligvis har preget hans helse. 
Dommeren uttalte da at saken ikke måtte eskalere, at de måtte komme videre og holde fokus på 
skiftesaken. Han er klar på at dette ikke er korrekt dommeratferd. Som part bør han ha anledning 
til kontradiksjon og imøtegåelse av motpartens argumentasjon. Når dommeren har latt den ene 
parten få fremføre sin argumentasjon om helse, må også den andre få anledning til det samme. At 
saken skulle «eskalere» er i så måte irrelevant.  
 
Når en part i en slik sak fremfører argumentasjon hvor vedkommende hevder seg utsatt for 
drapstrusler, så bør etter hans skjønn dommeren vite at dette representerer alvorlige brudd på 
straffeloven. Han mener at dommeren har et selvstendig ansvar i å la personer få fremføre sitt 
syn, samt poengtere at dette representerer et brudd på straffeloven. Man skal ikke, som 
dommeren gjorde i denne saken, feie slike anførsler under teppet.  
 
Dommeren slo heller ikke ned på motpartens oppførsel under rettsmøtet, slik som psykologisk 
aggresjon, hysteri og dramatisering av bagateller. Hans forsøk på å ta til motmæle ble slått ned på 
av dommeren.  
 
Forøvrig inneholder klagen en redegjørelse av klagers liv, familieforhold og helse, samt generell 
kritikk mot staten, rettssystemet, helsesystemet m.m.  
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Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun kjenner seg ikke igjen i å ha brukt ordet «dritt», dette er ikke et ord hun benytter i 
rettsmøter. I denne sammenheng bemerker hun at rettsmøtet forløp rolig og greit for seg, og det 
oppsto ingen spesielle situasjoner. Partene var sterkt uenige mht. hvordan det tidligere 
søskenforholdet hadde vært og forholdet til avdøde, men ikke utover det som er naturlig å 
forvente i denne type saker. Rettsmøtet tok tid, da det var mye praktisk som måtte avklares.  
 
Partene ble ved rettsmøtets innledning gjort oppmerksomme på at hensikten med et 
forberedende skiftemøte er å se om partene kan enes om en minnelig løsning, og at dette fordrer 
konstruktiv innsats fra begge sider.  
 
Begge parter ønsket å finne en minnelig løsning, og partene var heller ikke uenige om fordelingen 
av boet. Bakgrunnen for begjæringen om offentlig skifte lå i at de hadde vanskeligheter med å 
forholde seg til hverandre.  
 
Begjærende parter fikk ordet først, i tråd med vanlig ordning. Deretter fikk klager uttale seg. 
Begge redegjorde for sitt standpunkt og om hvor uenigheten lå i forhold til gjennomføring av 
skifte. Begge parter kom også inn på historikken rundt søskenforholdet.  
 
Klager kom inn på de omtalte drapstruslene, og motparten tok til motmæle og avviste dette. Det 
er derfor ikke riktig at klager ikke fikk si noe om dette. Da hun oppfattet at partene beveget seg 
over i historikk og uenigheter som ikke vedgikk rettsmøtet direkte, ble begge sider minnet om 
rettsmøtets formål og at de for å komme videre måtte forsøke å legge dette bak seg. Begge parter 
rettet seg etter dette, dog slik at klager insisterte på å si noe mer om historikken, hvilket klager 
fikk anledning til. Hun opplevde deretter begge parter som relativt konstruktive og 
samarbeidsvillige.  
 
De begjærende parters ektefeller var tilstede som tilhørere ved rettsmøtets begynnelse. Idet 
klager møtte alene, tok hun opp med klager hvordan han stilte seg til dette. Klager motsatte seg 
at ektefellene var tilstede, og de begjærende partene samtykket til at ektefellene gikk ut.  
 
Hun kjenner seg ikke igjen i at hun skal ha opptrådt partisk, inntatt forhåndsstandpunkt eller ikke 
sikret likebehandling.  
 
Videre har klager anført at hun forholdt seg passivt da han fortalte om drapstrusler fra sine søstre, 
og at hun burde ha poengtert at dette innebærer brudd på straffeloven. Hun kan ikke se at hun 
skulle ha gått inn i en diskusjon om berettigelsen av beskyldningene. Hun anser det sentralt for å 
bevare sin nøytralitet til partene – og dermed tilliten til sin rolle – at hun ikke gjorde det. Det 
vedgikk heller ikke skiftespørsmålet direkte.  
 
 
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. 
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Klagen er delt opp i to deler, benevnt A og B.  
 
Klagens del B retter seg i hovedsak mot statens, domstolenes og påtalemyndighetens ansvar for 
klager og hans families livssituasjon i dag. Det ligger utenfor Tilsynsutvalgets myndighet å 
behandle klager mot påtalemyndigheten. Utvalget har heller ikke myndighet til å behandle 
systemklager rettet mot staten og/eller domstolene. Klagens del B må derfor avvises så langt den 
ikke retter seg mot noen konkretisert dommeratferd.  
 
Klagens del A og delvis del B gjelder dommerfullmektigens prosessledelse under det forberedende 
rettsmøtet den 31. oktober 2019.  
 
En 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 vist til 
at han ikke fikk anledning til å utøve kontradiksjon. Denne delen av klagen gjelder forhold som 
kan benyttes som ankegrunn, og må derfor avvises. 
 
Klagen gjelder videre bl.a. dommerfullmektigens ordbruk under rettsmøtet. Det er også anført at 
dommerfullmektigen ikke opptrådte objektivt/nøytralt under prosessledelsen.  
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
Tilsynsutvalget viser bl.a. til Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 199 hvor følgende er uttalt:  
 

”God dommerskikk har å gjøre med hvordan en dommer utfører sine oppgaver. God dommerskikk 
er knyttet til en rekke forhold. For det første vil dommerens opptreden i retten være gjenstand for 
vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, opptreden overfor parter, vitner og 
andre aktører være av betydning…”  

 
Videre viser Tilsynsutvalget bl.a. til NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
 

”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.  
 
Klager har vist til at dommerfullmektigen benyttet ord som «dritt» under rettsmøtet. 
Tilsynsutvalget bemerker at det ikke er konkretisert i hvilken sammenheng dommerfullmektigen 
skal ha benyttet et slikt uttrykk. Dommerfullmektigen har på sin side benektet å ha ordlagt seg 
slik. Utvalget finner det ikke sannsynliggjort at dommerfullmektigen har ordlagt seg på en 
ubehøvlet eller krenkende måte overfor klager under rettsmøtet.  
 
Tilsynsutvalget finner det heller ikke sannsynliggjort at dommerfullmektigen opptrådte, eller 
fremsto som, partisk under prosessledelsen. Utvalget viser til at en dommer som ledd i 
prosessledelsen kan, og også har en viss plikt til, å påse at parts- og vitneforklaringer konsentreres 
om tvistepunktene i saken. For å oppnå dette kan en dommer eventuelt stoppe forklaringer om 
forhold som ligger utenfor det saken gjelder. At dommerfullmektigen i denne saken utøvde aktiv 
prosessledelse for å henlede klagers forklaring til det som var tema for rettsmøtet, kan i seg selv 
ikke oppfattes som uttrykk for manglende objektivitet. Slik saken er opplyst gjennom klagen og 
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dommerfullmektigens tilsvar, legger utvalget til grunn at klager, i likhet med motparten, fikk 
anledning til å forklare seg om alle relevante forhold som berørte skiftet.  
 
Tilsynsutvalget kan heller ikke se at dommerfullmektigen under rettsmøtet hadde noen 
foranledning til å kommentere påstanden om at drapstrusler utgjorde en straffbar handling. Som 
nevnt var temaet for rettsmøtet behandlingen av et dødsboskifte.  
 
Det er i klagen flere steder også vist til at dommerfullmektigen unnlot å slå ned på motpartens 
forklaring og oppførsel under rettsmøtet. Blant annet er det anført at motparten utøvde psykisk 
aggresjon, var hysterisk og dramatiserte bagateller. Tilsynsutvalget legger til grunn at 
konfliktnivået mellom klager og motparten har vært høyt, og at dette også synes å ha medvirket 
til klagers opplevelse av motpartens forklaring og atferd under rettsmøtet. På bakgrunn av 
klagens innhold og dommerfullmektigens tilsvar finner utvalget det ikke sannsynliggjort at 
motpartens uttalelser eller atferd under rettsmøtet var av en slik krenkende karakter at 
dommerfullmektigen hadde plikt til å gripe inn.  
 
Etter dette finner Tilsynsutvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
dommerfullmektig BB ved X tingrett.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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

behandle. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

dommerfullmektig B. 
 
 


