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

Sak nr: 20-022 (arkivnr: 20/397) 
  
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 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 sorenskriver B.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 20. februar 2020 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 4. mars 2020 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra klagers prosessfullmektig. Sorenskriver C ved 
X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken var en tvist om foreldreansvar hvor klager var en av partene. I saken har 
det vært gjennomført et saksforberedende møte den 6. november 2019 og det ble avsagt 
kjennelse den 18. desember 2019 vedrørende sorenskriver Bs habilitet i saken. Det ble avholdt et 
andre saksforberedende møte den 19. februar 2020, før saken ble trukket av klager 2. mars 2020.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun opplevde dommeren som sint og partisk til motparten. Dommeren trakk frem en gammel sak 
anlagt av hennes eksmann om daglig omsorg og ansvar av felles datter. Dommeren støttet hennes 
eksmann og mente at han kunne innhente alle barnevernsdokumenter uten hennes samtykke, og 
ba henne samtykke. Noe hun da gjorde fordi hun følte seg presset til det.  
 
I det siste rettsmøtet opplevde hun at dommeren brukte mye tid til å forklare seg i forhold til 
hennes krav om å få en ny dommer. Dommeren leste opp korrespondansen mellom hennes 
advokat og domstolen, og sin egen redegjørelse hvor han konkluderte med at hans syn var riktig. 
Hun følte at dommeren ville sette henne og hennes advokat på plass. Dette medførte at hun satt 
igjen med en følelse av at hun var i konflikt med både hennes eksmann og dommeren og hun har 
derfor ikke særlig tillit til videre saksbehandling.  
 
Hun opplevde at dommeren holdt konfliktnivået oppe og som svært sint. Hun følte han hadde 
svært lite respekt for henne på bakgrunn av hennes historie og opprinnelse fra […]. Da hun 
fortalte at hun eier sin egen leilighet, har fast jobb og elsker barna sine over alt på jord svarte han 
«så fint» med et tonefall som om det overrasket han.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det sentrale for klager i klagen synes å være at hun ønsker en annen dommer i den aktuelle sak. I 
denne sammenheng har klager også gjort gjeldende at han er inhabil i saken, hvilket er avgjort i 
kjennelse 18. desember 2019.  
 
Partene var ifølge rettsboken enige om at retten – uten opplyste begrensninger – skulle innhente 
barnevernstjenestens dokumenter for perioden etter at barnet ble født, og likeså dokumentene i 
tidligere sak mellom partene. Dette ble senere bestridt av klager. På dette tidspunkt ba klager 
også om at en annen dommer behandlet saken.  
 
I habilitetskjennelsen er det inntatt hans redegjørelse til sorenskriveren i denne sammenheng. 
Han antar at denne redegjørelsen i hovedsak også tar opp de forhold klager nå klager over og han 
viser derfor til det der anførte.  
 
Etter at klager senere motsatte seg at retten innhentet antatt relevante barnevernsdokumenter, 
aksepterte han å ikke innhente dokumentene. Dette for å unngå å sette saken unødvendig på 
spissen og for å unngå ytterligere beskyldning om partiskhet.  
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På bakgrunn av advokatens prosesskriv 5. februar 2020 vurderte han at saken neppe var klar for 
hovedforhandling som berammet, hvilket prosessfullmektig sluttet seg til. Han vurderte utsettelse 
som uheldig, men antagelig nødvendig. Det ble gitt alternativer slik det fremgår av hans brev.  
 
Det fremgår av rettsboken hva som ble behandlet og besluttet. Klager anfører nå, men ikke i 
habilitetssaken, at han skal ha vært sint i det første møtet. Han kjenner seg ikke igjen i dette og 
bestrider at det var tilfellet. Men han stanset nok – slik det også fremgår i habilitetskjennelsen – 
begge parter da de brøt inn i den annens forklaringer. Selv om han ikke husker det kan han nok i 
denne sammenheng ha måttet se seg nødt til å heve stemmen. Dette for å få vedkommende til å 
stanse.  
 
Han har ikke «støttet» noen av partene i saken. Det er utenkelig for han i slike møter, og han gjør 
det han kan for å unngå å bli oppfattet slik. Men det er sikkert korrekt at han ga uttrykk for at 
retten har adgang til å innhente relevante barnevernsdokumenter knyttet til saksforholdet.  
 
Det er sikkert riktig at han i det andre rettsmøtet viste til at det var uheldig at nye bevis ble 
fremlagt så sent som i sluttinnlegget. Anmodningen må sees i sammenheng med at han ut fra 
prinsippene i blant annet tvisteloven § 11-6 ikke ønsket bevisførsel utover det saken egentlig 
handlet om. Som det fremgår av rettsboken ble dette også presisert overfor i alle fall far.  
 
Det er også korrekt at han på et tidspunkt i det andre rettsmøtet sa til prosessfullmektig at far 
ikke ville gi fra seg del i foreldreansvaret. Årsaken til dette var at far flere ganger både i rettsmøte 
og likeså på konkret spørsmål fra han – hadde gitt klart uttrykk for at dette var uaktuelt for han. 
Han anså det derfor som unødvendig å komme inn på dette nok en gang.  
 
Oppsummeringsmessig kan han ikke se at det er grunnlag for å reise noen kritikk mot han i saken.  
 
Prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun var klagers prosessfullmektig og husker saken godt, ettersom klager endte med å trekke 
saken med utgangspunkt i klagens innhold. Hun har en viss forståelse for hennes opplevelse av 
hendelsesforløpet og hvordan det kan ha bidratt til frykt for ikke å få en rettferdig rettergang.  
 
Motparten var selvprosederende og fikk en del veiledning av dommeren i rettsmøtene. Dette 
medførte at dommeren rettet sin oppmerksomhet i større grad mot motparten.  
 
Hun mener at saken fikk et unødvendig stort omfang, sett påstanden i betraktning. Dommeren 
mente åpenbart at gamle barnevernssaker hadde en større aktualitet enn man har grunn til å 
forvente, og hentet inn saksdokumenter fra 7 år tilbake i tid. Dommeren tillot også at motparten 
tok i bruk elementer av en 15 år gammel barnevernssak motparten selv ikke var part i som bevis. 
Dette medførte at klager opplevde å måtte bevise at hun har god nok omsorg for datteren sin i 
dag. Det var ikke temaet for saksanlegget og kunne enkelt vært unngått ved å avskjære bevisene 
som ikke fremsto relevante for saken, fremfor å la bevisførselen tilspisse konflikten ytterligere.  
 
Dommeren utfordret far på at han ikke gjennomførte samvær med datteren. Dommerne opplyste 
far om at det fantes muligheter for at han kunne ha samvær uten å ha kontakt med klager, og at 
datteren ikke kom til å ønske kontakt med far i fremtiden, dersom han ikke opprettholder avtalen 
om samvær. Hun tror og håper at dommeren ønsket å realitetsorientere far mer enn å oppfordre 
til å følge samværssaken. Likevel kan hun forstå at klager opplevde situasjonen som noe 
ubalansert.  
 
Hun savnet et fokus på hva som ville være til det beste for partenes felles datter. Det at 
motparten var selvprosederende kan naturligvis ha formidlet en følelse av at dommeren ikke var 
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objektiv. Dommeren har et ansvar i å veilede selvprosederende parter. Dommeren redegjorde 
også for dette i det siste rettsmøtet. Dommeren rådet motparten til å la seg bistå av advokat og 
presiserte at han ikke kunne være motpartens advokat. Klager opplevde nok at dommerens fokus 
på motparten gikk på bekostning av henne og at dommeren hadde større sympati for motparten.  

Klager gjorde den 14. november 2019 gjeldende en habilitetsinnsigelse med krav om at 
dommeren skulle vike sete. Klager trakk kravet sitt den 2. mars 2020 fordi hun følte at dommeren 
hadde gjort seg opp en mening. Klager var ikke selvprosederende og hadde ikke rett på fri 
sakførsel.  

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. 

Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  

I klagen av 20. februar 2020 er det opplyst at den retter seg mot dommerens opptreden i 
rettsmøtene den 6. november 2019 og 19. februar 2020. Klagefristen er således oversittet med 14 
dager for den delen av klagen som knytter seg til rettsmøtet den 6. november 2019. Utvalget 
oppfatter at klagers anførsler retter seg mot de samme forhold i begge rettsmøtene og det er for 
utvalget noe vanskelig å få tak på hvilke anførsler som knytter seg til hvilket rettsmøte. Etter en 
samlet vurdering har utvalget derfor i denne saken funnet det mest naturlig å legge til grunn at 
det dreier seg om et sammenhengende forhold. Ved denne vurderingen er det i tillegg lagt vekt 
på at det er kort tid mellom rettsmøtene og at fristoverskridelsen er liten. Utvalget tar derfor hele 
klagen til behandling.  

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 i klagen bedt om å få en ny dommer i saken. Som nevnt ovenfor er Tilsynsutvalgets 
rolle å treffe vedtak om disiplinærtiltak. Det ligger således utenfor utvalget myndighetsområde å 
ta stilling til om en dommer skal vike sete i en sak. Dette spørsmålet har for øvrig sorenskriver C 
tatt stilling til i kjennelsen av 18. desember 2019.  

Tilsynsutvalget oppfatter for øvrig at klagen retter seg mot at dommeren har vært sint, opptrådt 
partisk, bidratt til å fremme konflikten og vist lite respekt for klagers bakgrunn. 

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”  
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Det er generelt 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 har lagt til grunn i sin praksis at det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form 
av krenkende utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget 
skal kunne reagere med disiplinærtiltak. Videre er det lagt til grunn at de påviste forholdene må 
overstige en viss terskel. I dette ligger det at ikke enhver form for uheldig opptreden vil føre til 
disiplinærtiltak.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er påvist i denne saken. De anførte forholdene er 
bestridt av dommeren og uttalelsen fra klagers prosessfullmektig gir i liten grad konkret støtte til 
klagen.  
 
Anførselen om at dommeren har vært sint er ikke nærmere konkretisert. Dommeren har i sin 
uttalelse opplyst at han stanset begge parter da de avbrøt den annen parts forklaring og at han 
den forbindelse kan ha hevet stemmen. Uten andre opplysninger er det imidlertid ikke grunnlag 
for å konkludere med at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk i den forbindelse.  
 
Anførselen om at dommeren har opptrådt partisk er også i liten grad konkretisert. Utvalget kan ha 
forståelse for at klager opplevde at motparten fikk mer oppmerksomhet fra dommeren. 
Dommeren har imidlertid en utvidet veiledningsplikt overfor selvprosederende parter og ut i fra 
uttalelsen fra klagers prosessfullmektig legges det til grunn at dommeren gjorde rede for dette. 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det er påvist at dommeren har utøvd denne veiledningen på en slik 
måte at det kan stilles spørsmål ved hans nøytralitet. Dommerens beslutning om å innhente 
dokumentene i en gammel barnevernssak ligger klart innenfor det dommeren har anledning til i 
en sak uten fri rådighet. Det samme gjelder det at dommeren påpekte forhold ved sluttinnlegget 
til klagers prosessfullmektig.  
 
Utvalget kan heller ikke se at det er påvist at dommeren på en utilbørlig måte har bidratt til å 
fremme konflikten mellom partene eller vist liten respekt for klagers bakgrunn. 
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at sorenskriver B ved X tingrett har opptrådt i 
strid med god dommerskikk.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


