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

Sak nr: 20-032 (arkivnr: 20/583) 
  
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: 1. Klagen avvises i den utstrekning den er fremsatt for sent 

eller gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å 
vurdere. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B.   
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Innledning: 
 
Ved brev av 19. mars 2020 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 17. april og 27. mai 2020 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra sakkyndig psykolog C, tilsynsfører D og 
advokat E. Klagen er supplert ved brev av 17. april 2020. 
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder en foreldretvist om samvær. Klager var rettslig medhjelper for saksøker under 
sakens hovedforhandling.  
 
I saksforberedende møte 1. februar 2019 ble det inngått midlertidig avtale om samvær mellom 
sakens parter. Fra juni 2019 var saksøker selvprosederende, men har fått bistand fra klager, som 
hadde passiv advokatbevilling og opptrådte som rettslig medhjelper under hovedforhandlingen. 
Ved kjennelse av 10. januar 2020 fattet retten kjennelse om at tilsynsføreren og den sakkyndige 
var habile, og at klager fikk opptre som rettslig medhjelper og følge hovedforhandlingene i sin 
helhet. Hovedforhandling ble gjennomført 14. og 15. januar 2020. Det fremgår av rettsboken at 
klager ble gitt tillatelse av dommeren til å gå til og fra rettssalen under forhandlingene. Dom ble 
avsagt 28. februar 2020, der saksøkte fikk medhold. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun anfører at klagen i utgangspunktet gjelder myndighetsmisbruk, utenforliggende hensyn og 
dommerens tilknytning til tilsynsføreren i saken, samt medvirkning til psykiske overgrep mot 
barnet saken gjelder. Dommeren har brutt med prinsipper for rettferdig rettergang, og han ville 
med arrogant holdning ikke følge tvisteloven. 
 
Under rettsmeglingen tillot dommeren grunnløse påstander, og ble preget av en fiendtlig 
holdning til ikke bare saksøker, men også til vitner for hans sak under hovedforhandlingen. Under 
rettsmekling i februar 2019 var saksøker representert med advokat. Flere ganger presset 
dommeren saksøker til å trekke saken. 
 
Hun mener kompetansen til fagkompetente vitner ble fornektet og åpenlyst latterliggjort av 
dommeren, og saksøkers reaksjoner på grov trakassering ble åpenlyst sjikanert. Dommeren 
korrigerte ingen for uforsvarlig utøvelse. 
 
Hun mener dommeren og tilsynsføreren viste seg å ha nære forbindelser. Dette medførte blant 
annet at oppdraget ble gitt to ganger. Tilsynsføreren fikk opptre som sakkyndig og delta under 
hovedforhandlingen. Klager og saksøker forsøkte å få til et møte med tilsynsføreren om 
gjennomføring av tilsyn og veiledning, og ble da henvist til dommeren. Hun reagerte da på at 
kontakten mellom dommeren og tilsynsføreren var tettere enn normalt, og dette eskalerte da 
tilsynsføreren ble rådet av dommeren til å kreve at saksøker ble ilagt besøks- og kontaktforbud. 
Dommeren foreslo også å videreføre tilsynsførerens oppdrag i dommen. En allianse oppstod 
mellom sakkyndig og tilsynsfører, og nye oppdrag for retten ble åpenlyst diskutert.  
 
Dommeren forholdt seg ikke til forberedelsen av hovedforhandlingen. Oppfordring om saksstyring 
og veiledning fra selvprosederende saksøker ble ikke fulgt. Dommeren tillot at nye påstander og 
bevis ble fremsatt under 14 dager før hovedforhandling, og sikret dermed ikke kontradiksjon. 
Under hovedforhandlingen unnlot dommeren å protokollere administrative avgjørelser om ikke å 
ta hensyn til både skriftlige og muntlige innsigelser.  
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Dommeren var ikke villig til å diskutere tidsplanen for forhandlingene, og saksøker ble nødt til å 
akseptere saksøktes plan i et forsøk på å kunne avtale tidspunkt for mer enn ti vitneforklaringer. 
Dommeren ønsket ikke å høre fagkompetente vitner, men krevde innkalling av andre mens han 
antydet en ekstra rettsdag. Tilliten til prosessen ble svekket da dommeren ville holde alle 
saksøktes vitner etter hverandre, uavhengig av tidspunktene avtalt med hvert vitne. Dommeren 
var sta, ville ikke høre motforestillinger mot dette, og fnyste av at dette var et spørsmål om tillit til 
domstolen. 
 
Dommeren var nonchalant og brysk overfor alle forsøk på å følge tvisteloven, nektet å begrense 
saken og ville ikke respektere at hun var syk. Det ble ikke vist forståelse for at far var saksøker. Da 
saksøkte leste opp en ferdigskrevet forklaring gjorde ikke dommeren noen forsøk på å få en mer 
umiddelbar forklaring. 
 
Dommerens negative holdning og mangelfulle forberedelser kom tydelig frem under 
vitneforklaringen til barnets tante, hvor dommeren brøt inn med at det selvsagt ikke var snakk om 
noe kontaktforbud for saksøkers familie. Saksøkte hadde krevd et slik forbud som del av 
premissene i prosesskriv en uke før hovedforhandling. Dommerens utbrudd fikk vitnet til å la 
være å forklare hvor alvorlig inngrep dette ville være, og det var tydelig at han ikke ville vurdere 
om tilsyn ville begrense barnets beste og hindret respekt for barnets kontakt med familien. 
 
Dommeren har bidratt til at lojalitetskonflikten har økt for barnet saken gjelder, og avgjørelsen 
ivaretar ikke barnets rettigheter. Dommen ble forsinket to uker etter det tvisteloven gir av 
maksimumsrammer. Dommeren forhåndsdømte saken og har brutt mange av tvistelovens regler. 
 
I dommen latterliggjorde dommeren et av vitnenes vurdering av saksøktes psykiske helse. 
 
Dommeren ble preget av saksøktes fiendtlige holdning overfor saksøker, og var ensidig 
fordømmende overfor saksøker. 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han legger til grunn at anførslene vedrørende myndighetsmisbruk, utenforliggende hensyn og 
medvirkning til psykiske overgrep er forhold som kan brukes som ankegrunn. 
 
Han hadde ingen nærmere kjennskap til tilsynsføreren før rettsoppnevnt sakkyndig anbefalte 
veiledning og tilsyn i forbindelse med samvær mellom saksøker og barnet. Navnet til 
tilsynsføreren kom da opp. Han har aldri tidligere benyttet henne som tilsynsfører i en sak. 
Oppdraget tilsynsføreren ble tildelt fremgår av en omforent avtale mellom sakens parter, og 
retten har ikke lagt noen føringer for hvordan tilsynsføreren skulle utføre sitt oppdrag. 
 
Han ble kontaktet av tilsynsføreren etter at hennes oppdrag var avsluttet, fordi saksøker fortsatte 
å kontakt henne. Da han på nytt ble kontaktet av tilsynsføreren om at saksøker fortsatte sin 
pågang mot henne etter gjennomføringen av hovedforhandling, opplyste han om at hun 
eventuelt kunne kontakt politiet og be om besøksforbud. 
 
Han har ikke på noe tidspunkt gitt uttrykk for ensidig fordømmelse og fiendtlig holdning overfor 
saksøker, klager eller noen av vitnene i saken. Han måtte ved en anledning gripe inn da saksøker 
kom med spontane utrop under innledningsforedraget til saksøktes advokat og under saksøktes 
partsforklaring. Han ba saksøker om å vente til det ble hans tur, og saksøker aksepterte dette uten 
å gi uttrykk for en negativ reaksjon. Saksøker bekreftet også dette ved å takke ham for god 
veiledning under hovedforhandlingen da denne ble avsluttet. 
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Hva gjelder anførselen om at han skal ha opptrådt nonchalant og bryskt overfor alle forsøk på å 
følge tvisteloven, kan han ikke erindre at noen bevis fra saksøkers side ble avskåret. Saksøkte 
frafalt imidlertid enkelte bevis da klager protesterte mot disse. 
 
Han er normalt godt forberedt til hovedforhandling, og kan ikke huske at denne saken var noe 
unntak. Han har dessuten over tid forsøkt med en rekke grep for å få til en forsoning mellom 
sakens parter. Han var dermed godt kjent med tvistetemaet i saken. Han forholder seg strengt 
objektivt til alle aktører i retten, og kan ikke huske at denne saken var noe unntak. 
 
Det er ikke korrekt at han skal ha presset saksøker til å trekke saken under et saksforberedende 
møte 1. februar 2019. Det var saksøker og hans daværende prosessfullmektig som opplyste om at 
de vurderte å trekke saken. 
 
Det er ikke korrekt at han skal ha latterliggjort et av vitnene i dommen avsagt 28. februar 2020. 
 
Rettsoppnevnt sakkyndig – psykolog C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han gjør oppmerksom om at saksøker har sendt klage på ham til Fylkesmannen. Saksøkers far har 
sendt en klage på ham til Fylkeslegen. 
 
Klager tok mange pauser og var dermed ikke tilstede under hele saksgangen. Han kan ikke huske 
at det ble opplyst for retten at dette var grunnet sykdom, men han ble selv gjort klar over dette i 
en pause. 
 
Han anser konfliktnivået i saken høyt. Etter hans vurdering var det nødvendig med autorativ 
administrasjon av retten for å få gjennomført forhandlingene. Saksøker hadde noen vansker med 
å regulere seg, noe som kom til uttrykk gjennom uttalelser, kroppsspråk og uttrykt sinne. 
 
Han anså det vanskelig å forstå rollefordelingen mellom saksøker og klager da de skiftet på å ha 
utspørring, innledning og prosedyre. Dette kunne samlet sett ført til en meget uryddig 
gjennomføring av forhandlingene. Hans vurdering er imidlertid at forhandlingene ble gjennomført 
på best mulig måte omstendighetene tatt i betraktning. 
 
Han er ukjent med at det skal være nære bånd mellom dommeren og tilsynsføreren. 
 
Rettsoppnevnt tilsynsfører – klinisk pedagog D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hennes vurdering under hovedforhandlingen var at saksøker og hans rettslige medhjelper (klager) 
var lite samkjørte, og at de tidvis hadde ulike oppfatninger om hvordan deres prosess skulle 
organiseres. 
 
Hun oppfattet stemningen i retten som spesiell, blant annet som følge av saksøkers kroppsspråk 
under saksøktes forklaring og øvrig atferd fra saksøker og klager. Dette gav dommeren en 
utfordrende jobb med å styre saken. Hun oppfattet ikke at dommerens myndighetsutøvelse gikk 
utover det som var nødvendig. Dommeren orienterte klager flere ganger om rettspraksis og 
lovverket. Dommeren opptrådte med tydelighet, ledet retten og måtte flere ganger forklare 
saksøker at han skulle få forklare seg når det ble hans tur. Hun oppfattet det slik at dommeren 
måtte være såpass tydelig i sin ledelse for å få gjennomført saken. 
 
Hun har ikke noen slik tilknytning til dommeren som det klager påstår.  
 
Hun bekrefter at hun har videresendt alle e-poster hun har mottatt fra saksøker til retten, for at 
retten skulle være orientert om kommunikasjonen mellom henne og saksøker både før og etter at 
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saken ble avsluttet. Hun kontaktet dommeren om at hun opplevde det som krevende å fortsatt bli 
kontaktet av saksøker etter at saken var avsluttet. Hun ble på generelt grunnlag informert av 
dommeren om muligheten for å kontakte politiet for å be om kontaktforbud. Kontaktforbudet ble 
innvilget, påanket av saksøker, og deretter opprettholdt. 
 
Prosessfullmektig – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun kjenner seg ikke igjen i klagers beskrivelse av dommerens atferd. Hun kjenner seg heller ikke 
igjen i kritikken av saksgangen. Hun finner dermed klage åpenbart grunnløs. 
 
Hun har ikke noe å utsette på dommerens atferd eller saksstyring. Hun har oppfattet dommeren 
som saklig og nøytral hele veien og med stor tålmodighet med begge parter. Hun oppfattet at 
dommeren hadde en dempende og nedtonet stil overfor saksøker og klager, som begge tidvis 
opptrådte uregulert og aggressivt i retten. 
 
Det er ukjent for henne at dommeren skal ha unnlatt å respektere at klager var syk. Det ble ikke 
tatt opp før eller under hovedforhandlingen at det var spesielle behov for tilrettelegging på grunn 
av sykdom eller andre forhold, utover at klager ba om og fikk tillatelse til å forlate rettssalen 
under sakens første innlegg. Klager oppgav at hun var syk og ville komme tilbake senere, og 
dommeren ga uttrykk for at klager måtte ta de grep hun fant nødvendig. Saken ble ikke begjært 
utsatt. Klager kom tilbake senere, og tok flere pauser i løpet av hovedforhandlingen. Dette virket å 
være uproblematisk og avtalt med saksøker. 
 
I en pause ble hun utskjelt av klager inne i rettssalen. Temaet var at klager mente hun var skyldig i 
konfliktnivået og ansvarlig for sakens utvikling og resultat. Heller ikke her ble det nevnt at klager 
var syk eller at saken burde utsettes som følge av dette. 
 
Ingen bevis ble avskåret. Et vitne ble avhørt nattestid amerikansk tid av praktiske årsaker. Hun har 
vanskelig for å skjønne hva klager mener med at dommeren ikke ville høre fagkompetente vitner. 
 
En påstått relasjon mellom dommeren og tilsynsføreren er ukjent for henne og hennes klient. 
 
Hun har ikke opplevd at saksøker eller hans vitner ble utsatt for sjikane eller trakassering under 
hovedforhandlingen. Hun opplevde imidlertid at saksøker og klager kom med upassende utbrudd 
under hovedforhandlingen. 
 
Hun mener det er holdepunkter for at klager og saksøker har motstridende meninger om 
dommerens atferd og saksstyring, idet saksøker etter avsluttet hovedforhandling påpekte til 
dommeren at han som selvprosederende opplevde å ha fått god veiledning og at saken ble godt 
gjennomført. 
 
Hun har vært i kontakt med sin klient som opplevde dommeren som saklig, ryddig, tålmodig og 
vennlig i stilen. 
 
Hun mener klagen må ses i sammenheng med saksøkers anmeldelse av tilsynsfører og en klage til 
Fylkesmannen på sakkyndig, og at saksøker er ilagt kontaktforbud overfor tilsynsfører. Saksøker 
og klager varslet også muntlig i retten at de ville klage på henne som advokat. Hun legger til grunn 
at klagen kommer som resultat av dommen i saken, der saksøker ikke fikk medhold. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Partene er orientert om 
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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 kan ikke ta en klage til behandling dersom den er fremsatt mer enn ett år etter at 
de påklagede forhold fant sted, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Denne fristen er absolutt og 
gjelder uten unntak. Deler av de påklagede forhold knytter seg til meklingen som fant sted i 
saksforberedende møte 1. februar 2019, og klagefristen på ett år er derved utløpt. Denne delen 
av klagen blir derved avvist.     
 
Det er en forutsetning for å få en klage behandlet at klager har klagerett i henhold til 
domstolloven § 237. I tillegg til sakens parter, advokater, vitner mv., har også andre som er 
direkte berørt av en dommers opptreden rett til å klage forholdet inn for Tilsynsutvalget, jf. 
domstolloven § 237 første ledd.  
 
Klager var rettslig medhjelper for saksøker under sakens hovedforhandling som fant sted 14. og 
15. januar 2020. Tilsynsutvalget legger til grunn at klager er direkte berørt av de forhold som 
klagen gjelder, og at hun derved har klagerett for de deler av klagen som knytter seg til 
hovedforhandlingen og dommen 28. februar 2020. 
 
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 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 fremsatt innsigelser mot dommerens habilitet som følge av en påstått relasjon til 
tilsynsfører, mot dommerens ulike avgjørelser under saksforberedelsen, mot dommerens 
etterlevelse av tvistelovens bestemmelser generelt, mot dommerens prosessledende avgjørelser 
under hovedforhandlingen spesielt, og mot innholdet og resultatet i dommen, herunder at han 
«medvirket til psykisk overgrep» mot barnet. Dette er forhold som kan brukes som ankegrunn og 
som Tilsynsutvalget derved ikke kan vurdere. Disse delene av klagen avvises. 
 
Det er i klagen også anført at dommeren under hovedforhandlingen ikke tok hensyn til klagers 
sykdom, at han var dårlig forberedt, nonchalant og brysk, utøvde maktmisbruk og at han 
latterliggjorde et vitnes vurdering av motpartens (mors) psykiske helse i dommen.  
 
Dette er forhold Tilsynsutvalget kan vurdere.    
 
Når det gjelder de krav som stilles til dommeradferd, viser Tilsynsutvalget 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. ”  
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Tilsynsutvalget viser videre 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. […] Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne 
føre til disiplinærtiltak, når de ord/uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.” 

 
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 innledningsvis at dommeren, innenfor rammene som følger av 
prosesslovgivningen, har det overordnede ansvaret for at rettsforhandlingen gjennomføres på en 
forsvarlig og tillitvekkende måte. Prosessledelsen må utøves med betydelig grad av skjønn og 
gjennomføres med nødvendig grad av fasthet. Samtidig må prosessledelsen gjennomføres på en 
respektfull måte overfor aktørene, og ikke utøves på en måte som er egnet til å svekke tilliten til 
domstolene og dommerne.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at konfliktnivået mellom partene i saken var høyt, og at det var 
påkrevd med en fast og aktiv prosessledelse under hovedforhandlingen. At dommeren ved noen 
anledninger fant det påkrevd å gripe inn under parts- og vitneavhør gir alene ikke grunnlag for å 
konkludere med at han gikk utover de rammer som følger av prosesslovgivningen.  
 
Dommeren har bestridt klagers anførsel om at han var dårlig forberedt til hovedforhandlingen, 
opptrådte nonchalant og/eller brysk, eller utøvde maktmisbruk i prosessledelsen. Heller ikke de 
øvrige uttalelser i saken underbygger at dommeren har opptrådt på en slik måte, eller på annet 
vis har vært respektløs overfor noen av partene eller vitnene. Videre fremgår det at klager fikk 
anledning til å forlate salen flere ganger under forhandlingene på grunn av sine helseplager. 
Tilsynsutvalget finner det på denne bakgrunn ikke sannsynliggjort at dommeren har opptrådt i 
strid med god dommerskikk under hovedforhandlingen.  
 
Når det gjelder klagen over premissene i dommen, legger Tilsynsutvalget til grunn at dette 
relaterer seg til vurderingen av vitnet Fs forklaring på side 17 i dommen. Utvalget kan ikke se at 
dommerens ordvalg «latterliggjør» eller på annen måte er utformet unødvendig sårende eller 
infamerende overfor vitnet. Dommerens ordbruk fremstår som saklig og vurderingen er relatert 
til vitnets påstander om mors psykiske helse. At dommeren ikke finner å kunne legge vitnets syn 
til grunn, kan ikke oppfattes som en latterliggjøring.   
 
Etter dette finner Tilsynsutvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
sorenskriver B.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den er fremsatt for sent eller gjelder forhold Tilsynsutvalget 

ikke har myndighet til å vurdere. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B.  


