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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 11. juni 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-019 (arkivnr: 20/339) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 

 

Offentlighet: I medhold av offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven 
§ 13 første ledd nr. 1, er private parters navn unntatt fra 
offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. offentleglova § 3. 

  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor sorenskriver B  
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Innledning: 
 
Ved brev av 14. februar 2020 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 25. januar 2020 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra prosessfullmektigene til partene.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken var en foreldretvist om fast bosted og samvær, hvor klager var en av 
partene. Saken kom inn til retten 2. juli 2019, og i felles prosesskriv den 29. januar 2020 ble det 
opplyst at det var inngått forlik. I kjennelse av 31. januar 2020 ble saken dermed hevet. 
Sorenskriveren var dommer på saken.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagen gjelder et brev fra sorenskriveren datert 29. januar 2020. I dette brevet tok sorenskriveren 
stilling til en straffesak som var under etterforskning og hvor påtalemyndigheten ikke hadde 
konkludert eller avhørt mistenkte. Ved en eventuell tiltale ville straffesaken ha blitt ført for 
samme tingrett. Hun mener at det er uforsvarlig at retten har en mening om utfallet i straffesaken 
basert på grunnlaget i foreldretvisten.  
 
Hun mener videre at det ikke er god dommerskikk å ta opp bevisene i straffesaken i et brev om 
prosessen i saken etter barneloven. Spesielt i et brev som skal avklare om retten vil legge til rette 
for et meklingsmøte.  
 
Hun mener at sorenskriverens forutinntatte mening om straffesaken la et unaturlig stort press på 
henne til å inngå et utenomrettslig forlik i foreldretvisten. Utsagnet kan vanskelig oppfattes på 
annen måte enn et signal om at hun ikke ville ha vunnet frem uavhengig av hvilke bevis hun ville 
føre.  
 
Både hennes og motpartens prosessfullmektig var enige om at det beste for saken var å omgjøre 
hovedforhandlingen til et saksforberedende møte med fokus på mekling etter at det var kommet 
en sakkyndig rapport. Det var en annen dommer på saken under saksforberedelsen, og 
sorenskriveren synes å ha tatt over saken sent i prosessen. Bare av den grunn er det vanskelig å 
forsone seg med sorenskriverens holdning til straffesaksetterforskningen. Sammen med presset 
som ligger i brevet forøvrig, hadde hun ikke annet valg enn å forlike saken raskt og uten den 
bistanden hun mener retten har ansvar for å gi. Hun mener sorenskriveren ikke har lagt 
forholdene til rette for et forlik, men i stedet utøvd et press gjennom sin uttalelse knyttet til 
straffesaken.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det aktuelle brevet var foranlediget av at motpartens prosessfullmektig ba om et 
saksforberedende møte i tid før berammet hovedforhandling. Hensikten med brevet var å avklare 
hvilke uklare forhold som skulle avklares i det saksforberedende møtet.  
 
Et sentralt forhold i saken fra klagers side har vært en anførsel om mishandling i 
samboerforholdet. Den anførte mishandlingen var anmeldt. I utgangspunktet var 
hovedforhandling berammet til 3. desember 2019, men denne ble avlyst dels i påvente av 
politiets etterforskning av anmeldelsen.  
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Per 29. januar 2020 forelå det opplysninger om at det ikke hadde vært noen fremdrift i 
straffesaken og at motparten enda ikke var avhørt. Derav hans ytring om mulig utfall av 
straffesaken i det aktuelle brevet.  
 
Han har ellers ingen kommentarer til klagen.  
 
Prosessfullmektig for klager – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har en samsvarende forståelse med klager.  
 
Han er også oppnevnt som bistandsadvokat i straffesaken, og han er kjent med at det er flere 
etterforskingsskritt som ikke var gjennomført da sorenskriverens uttalelse ble gitt. Uansett mener 
han at det av flere grunner ikke er riktig at en sorenskriver gir sitt syn på hva en politijurist i 
fremtiden vil komme til hva gjelder påtale. Slik han ser det, er det ikke bare uheldig i den aktuelle 
sivile saken etter barneloven, men det inhabiliserer hele domstolen til å behandle straffesaken 
dersom påtalemyndigheten velger å ta ut tiltale.  
 
Måten domstolen håndterte begge prosessfullmektigenes ønske om å benytte avsatt tid til 
mekling mener han strider mot barneloven § 59. Det ble ikke lagt til rette for forlik, men i stedet 
gitt klare føringer om resultatet, ref. mening om en straffesak under etterforskning, og dermed et 
utilbørlig press på klager.  
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Uttalelsen i brevet var etter hans syn unødvendig, særlig i lys av bakgrunnen for henvendelsen til 
tingretten.  
 
Når dette er sagt, bemerkes det at uttalelsen ikke kan oppfattes som annet enn en konstatering 
av det som ellers er antydet i sakens dokumenter, fra oppnevnt sakkyndig og fra politiets faktiske 
manglende oppfølgning/prioritering av saken.  
 
Det er ut fra sorenskriverens uttalelse alene ingen holdepunkter for at foreliggende bevis i 
straffesaken er vurdert av sorenskriveren forut for denne uttalelsen i brevet. En eventuell tiltale 
vil videre forutsette et helt annet bevisbilde.  
 
Det fremstår som at forespørselen om å endre berammet hovedforhandling til et 
saksforberedende rettsmøte ikke har blitt riktig oppfattet av tingretten. Denne forespørselen ble 
inngitt muntlig fra klagers advokat, så han har ikke innsyn i hvordan denne ble formulert. I rettens 
brev fremgår det at retten har oppfattet dette som et ønske om et saksmøte i tillegg til berammet 
hovedforhandling, og at retten følgelig ikke ser noen grunn til å avvikle et ytterligere rettsmøte i 
tidsrommet frem til hovedforhandlingen.  
 
Det er etter hans syn tydelig at forespørselen må ha blitt misforstått av tingretten, da han ellers 
forutsetter at en slik forespørsel ikke uten videre ville blitt avslått.  
 
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. 
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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 ikke har gitt partene mulighet til å bli enige med rettens hjelp ved 
å nekte å omgjøre en hovedforhandling til et saksforberedende møte. Dette anføres å være i strid 
med dommerens plikt etter barneloven til å bidra til et forlik mellom partene.  
 
Når det gjelder klagen over at dommeren ikke ville omgjøre hovedforhandlingen til et 
saksforberedende møte, er dette en prosessuell avgjørelse som ikke kan ankes. Slike prosessuelle 
avgjørelser kan utvalget i utgangspunktet ikke vurdere, jfr. Ot.prp.nr.44 (2000-2001), s.175. I den 
grad dommeren utviser kritikkverdig atferd i forbindelse med en slik avgjørelse, kan 
disiplinærtiltak likevel anvendes. Utvalget legger til grunn at klager mener at dommeren har utvist 
kritikkverdig adferd i forbindelse med denne avgjørelsen og behandler derfor denne delen av 
klagen sammen med de øvrige anførslene. 
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. 
 

Utvalget 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 vil spørsmål om brudd på god dommerskikk kunne 
komme inn i forbindelse med vurdering av hvordan saksbehandlingen utføres, herunder om 
dommeren opptrer sendrektig, er dårlig forberedt til møter og mangler organisering av 
forberedelsen til rettsmøter osv. ”  

 
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.  
 
I samsvar med Tilsynsutvalgets praksis må det være påvist konkrete forhold, i form av krenkende 
utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne 
reagere med disiplinærtiltak. En formulering/utsagn må vurderes ut fra omstendighetene for 
øvrig. Således gir ikke enhver uheldig eller unødvendig formulering/ytring gir grunnlag for kritikk. 
Den må overgå en viss terskel.  
 
Klager har anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk ved å ta stilling til en 
straffesak som var under etterforskning i et brev om prosessen i en sak etter barneloven. Klager 
var fornærmet i straffesaken. Hun opplevde dommerens uttalelse om straffesaken som at 
dommeren var forutinntatt. Dette gjaldt både selve straffesaken og foreldretvistsaken og 
medførte at hun ble utsatt for forlikspress. Slik utvalget forstår klagen, anfører klager at nektelsen 
av å omgjøre hovedforhandlingen til et saksforberedende medførte at forholdene ikke ble lagt til 
rette for å inngå forlik, slik dommeren har plikt til etter barneloven og at dette, kombinert med 
uttalelsen om straffesaken, medførte at klageren følte seg utilbørlig presset til å inngå et raskt 
forlik.  
 
Dommeren skrev følgende i et brev av 29. januar 2020 til partene: 
 

«Med bakgrunn i det opplyste faktum i saken, framstår det som mest sannsynlig at 
straffesaken mot […] vil bli henlagt.» 
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Det er på det rene at straffesaken ikke var ferdig etterforsket på dette tidspunkt. Utvalget har 
forståelse for at klager, som var fornærmet i straffesaken, reagerte negativt på uttalelsen.  
Straffesaken var for klager en viktig del av foreldretvistsaken og dersom straffesaken ikke ble 
henlagt ville den gå for X tingrett.  
 
Tilsynsutvalget mener at dommerens uttalelse var uheldig. Uttalelsen i brevet kan likevel ikke 
leses helt isolert fra den øvrige saksforberedelse i saken. Dommeren har opplyst i sin uttalelse at 
tidligere berammet hovedforhandling allerede hadde vært avlyst i påvente av politiets 
etterforskning av saken. Etter utvalgets vurdering er uttalelsen ikke egnet til å oppfatte 
dommeren som forutinntatt når det gjaldt utfallet av foreldretvistsaken. Vurderingen fremstår 
heller ikke som et forlikspress.  
 
Videre er det åpenbart at dommeren ikke har oppfattet at prosessfullmektigene ønsket 
hovedforhandlingen omgjort til et saksforberedende møte. Dommeren trodde det var bedt om et 
rettsmøte i tillegg til hovedforhandlingen. Det vises her til adv. Ds uttalelse. Hovedforhandlingen 
var berammet til 12. februar 2020.  
 
Vurderingen av straffesaken sammenholdt med at dommeren ikke berammet ytterligere et 
rettsmøte, er etter utvalgets oppfatning heller ikke samlet sett egnet til å oppfattes som et 
utilbørlig forlikspress.   
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at sorenskriver B har opptrådt i strid med god 
dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 


