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

Sak nr: 20-021 (arkivnr: 20/355) 
  
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. februar 2020 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 2. mars 2020 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra rettsoppnevnt sakkyndig og 
prosessfullmektig for klagers motpart. Klagen er supplert ved brev av 25. februar og 1. april 2020, 
og ved ettersendelse av ankeskriv i saken. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder en foreldretvist som har pågått siden 2016. I saksforberedende møte 20. november 
2019 ble saken bestemt overført til hovedforhandling på datoen for neste berammede 
saksforberedende møte. Klager ønsket saken utsatt som følge av at hans advokat var sykmeldt. 
Hovedforhandling ble ikke utsatt, og ble gjennomført 21. januar 2020. Klager var representert ved 
en annen prosessfullmektig under hovedforhandlingen. Advokaten har ikke avgitt uttalelse til 
klagen. Den 4. februar 2020 ble klager underrettet om at barna ville bli orientert om dommens 
resultat av rettsoppnevnt sakkyndig med dommeren til stede. Dom og kjennelse ble avsagt 
7. februar 2020, og barna ble orientert om dommen i tinghuset samme dag.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren ba den rettsoppnevnte sakkyndige om en muntlig redegjørelse for retten under 
hovedforhandlingen. Dette umuliggjorde kontradiksjon. 
 
Dommeren avslo hans anmodning om at den sakkyndige skulle anses som inhabil som følge av 
subjektiv håndtering av saken. 
 
Dommeren avslo hans anmodning om at dommeren selv skulle snakke med barna i forkant av 
hovedforhandlingen, med den begrunnelse av dette ville være for belastende for barna. 
 
Dommeren avslo hans anmodning om å utsette hovedforhandlingen da hans advokat ble 
sykmeldt.  
 
I en telefonsamtale dagen før hovedforhandling oppfordret dommeren ham til å være 
selvprosederende, ved å si «Jeg er sikker på at det går fint! Du er en talefør person». 
 
Han mener måten dommeren håndterte opplesningen av dommen for barna er svært 
kritikkverdig. Han ble kontaktet av dommeren med beskjed om at dom ville bli avsagt og at barna 
ville bli hentet fra skolen og brakt til tingretten for opplesning 7. februar 2020. Han fikk beskjed 
om at han ville få dommen forkynt samme dag, men at han ikke ville få anledning til å være til 
stede sammen med barna under opplesningen. Dommeren avslo hans anmodning om at han eller 
barnas mor kunne få bringe barna til tingretten. På dagen for opplesningen fikk også hans naboer 
avslag om å få bringe barna til tingretten. Han ble så oppringt av enhetsleder ved barnas skole, 
med beskjed om at barna nektet å følge med den sakkyndige til tingretten. Enhetsleder ba om å få 
bringe barna til tingretten i stedet, og fikk tillatelse til dette av ham og deretter dommeren. 
 
Da barna fikk opplest dommen med enhetslederen og sakkyndig til stede, kom situasjonen ut av 
kontroll. Begge barna raste ut av tingretten. Dommeren skal ha sagt at «Det er pappas feil at han 
havnet i fengsel», og han stiller spørsmål ved hvem en slik uttalelse skulle ivareta. Han mener 
maktarrogansen utvist overfor barna er total og kan regnes som et direkte overgrep. Barna er 
traumatisert av episoden. 
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Han mener dommeren i sitt tilsvar bagatelliserer og skyver ansvar over på andre. 
 
Han mener det er feil at han skal ha sagt at han ikke hadde råd til advokat, slik dommeren påstår i 
sitt tilsvar. Han hadde engasjert advokat i god tid, men denne ble sykmeldt. 
 
Klager har oversendt et notat stilet til klager og hans motpart fra enhetsleder ved barnas skole, 
som kjørte barna til tinghuset og var til stede under orienteringssamtalen. Enhetslederen påpeker 
at orienteringssamtalen ikke var en god opplevelse for barna, og at rettssystemet kunne løst 
gjennomføringen på en mer smidig og følsom måte av hensyn til dem. 
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Angående klagers anførsel om at rettens mandat til sakkyndig umuliggjorde kontradiksjon, 
bemerker han at sakkyndig avga et notat vedrørende sitt arbeide høsten 2019. Da 
hovedforhandling ble berammet til 21. januar 2020, ble partene varslet om oppnevning av 
sakkyndig og dennes mandat, samt varslet om at retten ikke ville kreve skriftlig rapport av den 
sakkyndige. Dette var på grunn av den korte tiden frem til hovedforhandling. Ingen innvendinger 
ble reist. Begge parters prosessfullmektiger fikk stille spørsmål til den sakkyndiges redegjørelse for 
sitt arbeid i saken under hovedforhandlingen. 
 
Han avsa kjennelse om den sakkyndiges habilitet 14. januar 2020. 
 
Han etterkom ikke klagers anmodning om at han skulle snakke med barna i forkant av 
hovedforhandlingen, med den begrunnelse at den sakkyndige skulle gjennomføre et slikt møte. 
 
Han avsa kjennelse 20. januar 2020 der klagers begjæring om utsettelse av hovedforhandlingen 
ikke ble tatt til følge. Han ble kontaktet av klager på telefon 20. januar 2020, etter at klager hadde 
mottatt denne kjennelsen. Klager ba ham revurdere avgjørelsen. Han husker ikke den nøyaktige 
ordvekslingen, men benekter ikke å ha uttalt seg som referert i klagen. Meningen med dette var 
fra hans side å uttrykke nettopp det som ble sagt, idet han ikke på noe tidspunkt vurderte å 
pålegge klager å benytte seg av prosessfullmektig. Han har ikke på noe tidspunkt anmodet eller 
oppfordret klager til å være selvprosederende, men han erkjenner at han på dette tidspunkt 
regnet med at dette ville bli situasjonen. Klager hadde tidligere meddelt at han ikke hadde råd til å 
engasjere advokat. 
 
Han kontaktet den sakkyndige den 3. februar 2020, og gav ham i oppdrag å orientere barna om 
utfallet av saken straks dom ble avsagt. Den sakkyndige ønsket at han også skulle være til stede, 
noe han bifalt. Det ble bestemt at orienteringen skulle skje i tilpasset rom i tinghuset, og at den 
sakkyndige skulle hente barna på skolen for å kjøre dem dit den 7. februar 2020. Dom skulle 
samtidig sendes til partenes prosessfullmektiger, og alt dette ble partene informert om ved e-post 
4. februar 2020. Klagers prosessfullmektig kom med innvendinger mot gjennomføringen, men 
beslutningen ble opprettholdt. 
 
På dagen for domsavsigelse ble han oppringt av den sakkyndige, som orienterte om at barna kun 
ville godta å bli fraktet til tinghuset av skolens enhetsleder. Han hadde ingen innvendinger mot 
dette. Barna ankom tinghuset sammen med enhetslederen, som også var tilstede under møtet. 
Den sakkyndige innledet orienteringen, og særlig et av barna ble i økende grad følelsesmessig 
oppbrakt da hun forstod hvilket resultat retten hadde kommet til. På et tidspunkt sa barnet at det 
var uforståelig hvordan den sakkyndige hadde kommet til at barna burde bo hos mor, og at det 
var mors skyld at far hadde havnet i fengsel. Han grep da inn for å fremholde at dette allerede var 
avtalt ved rettsforlik i 2017, og at retten ikke hadde funnet særlige grunner til å endre dette. Han 
uttalte i denne forbindelse at retten i dommen ikke delte oppfatningen om at «det var mors skyld 
at far havnet i fengsel». Begge barna forlot etter dette rommet under høylytt roping. Han gikk 
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etter kort tid ut av rommet for å påse at barna ble ivaretatt, og møtte der barnas farmor. Han 
gjennomførte etter hennes ønske en samtale på omtrent ti minutter med henne og sakkyndig. 
 
Til notatet fra enhetsleder ved barnas skole, oversendt av klager, ønsker han kun å bemerke at 
dommen ikke ble opplest for barna. Det ble gitt en muntlig, og etter hans oppfatning tilpasset 
orientering av den sakkyndige, hvor han på et tidspunkt grep inn som beskrevet ovenfor. 
Orienteringen ble imidlertid avbrutt etter kort tid, slik det også er redegjort for. Han har ingen 
problemer med å dele oppfatningen om at orienteringen dessverre ikke ble en god opplevelse for 
barna. Hans intensjon var imidlertid å gjøre dette slik Iovgiver har anvist og på en måte som 
forutsetningsvis ville være til barnas beste.  
 
Han deler ikke på noe vis klagers oppfatning om at han har handlet i strid med god dommerskikk. 
 
Rettsoppnevnt sakkyndig – psykologspesialist D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han ble bedt av dommeren om å orientere barna om utfallet av dommen. Han ønsket at dette 
skulle foregå et nøytralt sted – i tinghuset – og med dommeren til stede. Da han skulle hente 
barna på skolen hadde de ikke møtt opp. Han fikk videreformidlet fra enhetsleder ved skolen at 
barnas far mente at enhetslederen måtte kjøre barna til tinghuset og være til stede under 
orienteringssamtalen. Barna ble dermed brakt til tinghuset av enhetslederen, som også var til 
stede under den påfølgende orienteringen. Fars foreldre hadde møtt opp i tingrettens ekspedisjon 
før samtalen skulle starte.  
 
Han vurderer det slik at selve orienteringssituasjonen var særlig krevende for barna, og barna ble 
svært opprørte da de fikk vite resultatet av dommen. Orienteringssamtalen var nøye planlagt av 
ham selv og dommeren, men det var ikke tatt høyde for den påvirkningen som fars foreldres 
tilstedeværelse fikk. Det var ikke kjent på forhånd at disse ville møte i tinghuset. I etterkant 
vurderer han det også slik at det burde vært tatt høyde for at far ikke ville la barna kjøre sammen 
med den sakkyndige til tinghuset. 
 
Prosessfullmektig for klagers motpart – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun er uenig i klagers syn på saken. Hun har intet å utsette på dommerens prosessledelse, og 
anser derfor klagen som grunnløs. 
 
 
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. 
 
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. 
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Det er i klagen fremsatt innsigelser mot dommerens habilitetsvurdering av den sakkyndige, at 
dommeren tillot at den sakkyndige kun avga forklaring under hovedforhandlingen (ikke utarbeidet 
skriftlig rapport) slik at det ikke ble mulig med kontradiksjon, at dommeren ikke selv snakket med 
barna, og at dommeren ikke tok til følge hans begjæring om utsettelse av saken. Dette er forhold 
som kan brukes som ankegrunn og som Tilsynsutvalget derved ikke kan vurdere. Disse delene av 
klagen må derfor avvises. 
 
Klagen gjelder videre at dommeren skal ha oppfordret klager til å være selvprosederende, samt 
dommerens opptreden i forbindelse med at barna skulle informeres om dommen.  
 
Dette er forhold Tilsynsutvalget kan vurdere.  
 
Klager har gjort gjeldende at dommeren i telefonsamtale «oppfordret» ham til å være 
selvprosederende, og bl.a. uttalte at «Jeg er sikker på at det går fint» og «Du er en talefør 
person». Tilsynsutvalget forstår det slik at telefonsamtalen skjedde etter at klagers 
prosessfullmektig ble syk. Dommeren har ikke benektet at han kan ha ordlagt seg slik fordi han 
vurderte det som en reell mulighet at klager ville bli selvprosederende, men har opplyst at han 
ikke på noe tidspunkt anmodet eller oppfordret klager til å være selvprosederende.  
 
Tilsynsutvalget bemerker at dommerens ordlegging i seg selv ikke kan anses som krenkende. 
Klager og dommeren synes å ha oppfattet situasjonen rundt telefonsamtalen ulikt, og det 
fremstår således som en nærliggende mulighet at klager kan ha misforstått hva dommeren 
mente. Slik saken er opplyst finner utvalget det ikke sannsynliggjort at dommeren mente å 
oppfordre klager til å være selvprosederende.  
 
Klagen gjelder også dommerens opptreden da barna skulle informeres om dommen. Det er gjort 
gjeldende at dommeren opptrådte maktarrogant overfor barna, at dommen ble «lest» opp for 
dem, og at dommeren kom med konkrete negative uttalelser om klager.  
 
Tilsynsutvalget viser til at den sakkyndige hadde fått i oppdrag å gjøre barna kjent med dommen i 
samsvar med de krav som følger av barneloven. Etter ønske fra den sakkyndige var også 
dommeren til stede, og barna ble brakt til tinghuset som «nøytralt sted» av enhetsleder ved 
barnas skole.  
 
På bakgrunn av opplysningene i klagen samt uttalelsene fra dommeren og den sakkyndige legger 
Tilsynsutvalget til grunn at orienteringen om dommen til barna utviklet seg på en uheldig måte, og 
at barna ble svært opprørte. Det samme underbygges også av enhetsleders brev til klager som 
ligger i saken. Utvalget finner det imidlertid ikke sannsynliggjort at dommeren ordla seg på en slik 
måte som klager har gjort gjeldende; bl.a. ved å si det er «pappas feil at han havnet i fengsel» 
eller lignende. Opplysningene i uttalelsene underbygger at årsaken til at situasjonen utviklet seg 
så vidt uheldig, synes sammensatte og i hovedsak skyldes forhold dommeren ikke kan holdes 
ansvarlig for. Tilsynsutvalget finner det derfor ikke sannsynliggjort at dommerens opptreden har 
vært i strid med god dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
 
 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
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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.   
 


