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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. september 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-048 (arkivnr: 20/1776) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på lagmann B og lagdommer C ved X lagmannsrett 
  
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 kan vurdere. 
 

 2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor lagmann B og lagdommer C. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 24. mai 2020 har A klaget på lagmann B og lagdommer C ved X lagmannsrett. Klagen 
gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt lagmann B og lagdommer C, som ved brev av hhv. 16. 
juni 2020 og 17. juni 2020 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
lagdommer D og adv. E. Klagen er supplert ved brev av 10. august 2020. Førstelagmann F ved X 
lagmannsrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder en ankeforhandling avholdt i X lagmannsrett 2. og 3. mars 2020. 
Dom ble avsagt 23. mars 2020. Klagen knytter seg til et sakskompleks med utløp fra et 
samlivsbrudd mellom klager og hans tidligere ektefelle. Sakskomplekset omfatter både en 
foreldretvist og en rekke krav etter ekteskapsloven. Denne saken gjaldt en skiftetvist om 
skjevdeling og krav på renter etter ekteskapsloven. Klager var selvprosederende.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klager viser til at lagmann B åpnet med å si at retten skulle behandle en sak om renter. Dette var 
partene overrasket over, i og med at skjevdelingskrav utgjorde mesteparten av saken. 
Lagmannsretten hadde på eget initiativ fremstilt en dokumentsamling i saken. Det fremkom 
under oppstarten av rettsmøtet at motpartens advokat hadde fått tilgang til en digital versjon av 
dokumentsamlingen på 1176 sider, noe som var en klar fordel for motparten.  
 
Under sin partsforklaring, beklaget ankemotparten seg over spørsmålene fra klager. Slik han ser 
det forsøkte hun å fremstille seg selv som et slags offer. Lagmann B viste sin sympati med 
ankemotparten og anklaget han direkte for å «ha skviset» motparten. Retten tok så en pause. 
Etter pausen korrigerte hun sin kritikk til å gjelde spørsmålsstillingen, men han er ikke tvil om at 
hennes utbrudd var bunnet i hennes lite objektive oppfatning av partene. Han stilte spørsmål til 
ankemotparten vedrørende oppbevaring av hennes eksemplar av partenes samlivsavtale med 
avtalt særeie. Dette var et viktig bevis. Han ba om protokollering av ankemotpartens svar. 
Rettsboken viser at den som har ført protokollen ikke kan ha fulgt spesielt godt med i saken, eller 
at retten ikke har vært objektiv, eventuelt bevisst protokollert feilaktig.  
 
Under hans partsforklaring kom en inn på spørsmålet om hans pensjonsavsetning skal inngå i 
skifteoppgjøret mellom partene. B kommenterte det slik at han vil kunne ha muligheten for å 
legge seg opp nye midler til pensjon. Hennes kommentar er forkastelig både etisk og juridisk.  
 
I rettens avgjørelse fremkommer det også flere grove feil og han mener retten har gjort dette 
bevisst. Han oppfatter dette som grovt maktmisbruk. Dommen er anket til Høyesterett.  
 
Når det gjelder klagen mot lagdommer C anfører klager at C under klagers partsforklaring kom 
med en rekke avbrytelser, og ga klart uttrykk for at partene måtte kunne komme til enighet om et 
forlik for hele sakskomplekset.  
 
C stilte også spørsmål til klager vedrørende sakens prosederbarhet, og meddelte 
således at han allerede før midtveis i forhandlingene hadde gjort seg opp en mening om utfall. 
At han allikevel fortsetter som dommer i saken er i strid med domstolloven § 108. 
 
Under ankemotpartens partsforklaring, fremsatte hun påstand om at klager ikke har betalt 
barnebidrag. Påstanden er feilaktig og udokumentert, og hun har kommet med liknende 
demoniserende utsagn tidligere. C utbrøt da i sinne at klager skulle straffes for en slik oppførsel. 
En slik emosjonell reaksjon fra en embetsdommer er oppsiktsvekkende. Det gir en støtte til en 
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ondartet demoniserende påstand uten at det er gitt mulighet for kontradiksjon. Cs utbrudd er 
også en grov krenkelse av uskyldspresumpsjonen i Grunnloven § 96, andre 
punktum, og EMK art. 6.2. 
 
I sin uttalelse av 10. august 2020 stiller han spørsmål ved saksbehandlingen når de innklagedes 
uttalelser også oversendes samtidig ved forespørsel om uttalelse. Dette forhindrer en uavhengig 
uttalelse fra partene. Han viser også til at B gir uriktig informasjon til Tilsynsutvalget. Det er ikke 
riktig at han ble tilbudt å utsette forhandlingene eller blitt pålagt å benytte en advokat eller en 
prosessfullmektig. Han reagerer på hennes forsøk på å sverte hans oppførsel. Han opptrådte 
normalt høflig og omtalte ikke sin tidligere ektefelle i negative ordelag. B viser fullt ut at hun ikke 
på noen måte har vært objektiv i sin behandling av saken. Uttalelsen om at han er en meget godt 
skolert akademiker viser at B mangler forståelse for partenes stilling og ikke har vært objektiv og 
nøytral.  
 
Innklagede – lagmann B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I denne saken var klager av saksforberedende dommer pålagt å møte med advokat under 
ankeforhandlingen gitt utfordringer under saksforberedelsen og elementer i sakskompleksets 
tidligere behandling. Klager etterkom ikke pålegget. 
 
Under saksforberedelsen ble klager pålagt å utarbeide utdrag. Lagmannsrettens svært erfarne og 
hjelpsomme saksbehandler som fulgte dette opp opplevde en rekke ganger ikke å få kontakt med 
klager på oppgitte adresser og at lovbestemt utdrag uteble. Av ren godvilje lagde derfor 
saksbehandleren et elektronisk utdrag i saken og ga det til ankemotparten samt la det inn i 
dømmende retts digitale dommermapper. Klager hadde selv alle dokumentene i papirutgave. 
Disse faktiske forholdende var ikke kjent for den dømmende rett før oppstart av 
ankeforhandlingen. Da klager nærmest umiddelbart etter at rett var satt, gjorde det klart at han 
ikke hadde elektronisk utdrag, ble han spurt om han ønsket saken utsatt slik at det kunne ordnes. 
Det ønsket klager ikke. Lagmannsretten aksepterte hans standpunkt. Saken ble forberedt på 
sedvanlig måte, sakskompleksets mange avgjørelser samt anker og tilsvar var gjennomgått.  
 
Under ankeforhandlingen rettet hun som sakens administrator gjentatte oppfordringer til klager 
om å tale både om og til sin tidligere ektefelle på en alminnelig høflig måte. Hun lyktes ikke i å få 
klager til å følge sin oppfordring. På et tidspunkt sprang tidligere ektefelle spontant og 
storgråtende ut av rettsalen. Det falt da ut av henne – ordvalget innrømmes å ikke ha vært det 
beste – «kan du ikke la være å skvise henne». Også før dette opptrinnet var tidligere ektefelle 
flere ganger - slik hun så det - presset i retning av gråt. Klager har vært pålagt besøksforbud både 
vis-a-vis tidligere ektefelle og deres snart to fullvoksne døtre.  
 
I ettertid ser hun at hun burde gitt klager kun en oppfordring til dannet opptreden og melding om 
at noe annet videre under ankeforhandlingen ville ha blitt å regne som uteblivelse fra 
ankeforhandlingen. På hennes nær 30 år i lagmannsretten har hun aldri tidligere opplevd at noen 
blant det rettssøkende publikum har opptrådt som klager i nærværende sak.  
 
Som administrator har hun intet å klandre lagdommer D for hva føring av protokollen under 
ankeforhandlingen angår. Klager hadde en rekke «innspill» underveis i saken om ting han mislikte 
både ved advokater, dommere og domstoler, og han ville innimellom at deler av dette skulle tas 
inn i protokollen, for så å ombestemme seg.  
 
Det er ikke lett for en privat part å manøvrere seg gjennom det sakskomplekset som omga 
ankesaken og holde seg utelukkende til det. Hennes kollega, lagdommer C, søkte ved flere 
anledninger å hjelpe klager til å avgrense sine innlegg til de spørsmål som var til behandling i 
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saken. Dette skulle klager ha seg frabedt. Det hører med til helhetsbildet at klager er en meget 
godt skolert akademiker med god økonomi.  
 
Innklagede – lagdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innklagede viser til lagmann Bs redegjørelse som i alle sentrale trekk tiltres. Selve 
saksforberedelsen har han ikke kjennskap til, men klagers beskrivelse av ankeforhandlingen og 
hans rolle, fremtrer som svært lite treffende for hva som passerte. I det hele gir klagen i sitt 
innhold et uriktig og sterkt fortegnet bilde av hva som faktisk passerte under ankeforhandlingen. 
Klagers beskrivelse av lagmann Bs prosessledelse kan han ikke gi sin tilslutning til. Klager fikk etter 
hans vurdering gode og rimelige muligheter til å fremstille sin sak forsvarlig.  
 
Meddommer – lagdommer D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Rettens leder, Lagmann B, lot klager fremføre sin sak slik han ønsket. Han var godt forberedt og 
sakens faktum var for øvrig belyst gjennom flere tidligere avgjørelser. Det ble gjort enkelte forsøk 
på å få klager til å holde seg til det de som dommere så som relevant ut fra hva som tidligere var 
rettskraftig avgjort, dog uten at dette førte frem i synderlig grad.  
 
Ordbruken fra klagers side mot tidligere ektefelle var videre sterkt preget av konflikten noe som 
etter hvert påvirket forhandlingene. Selv reagerte han ikke på noe av det som ble sagt fra 
dommerbordet når dette ble tatt opp og noe grunnlag for kritikk er det derfor etter hans mening 
ikke.  
 
Når det gjelder protokollføringen så var dette hans ansvar, og der har han etter all sannsynlighet 
misforstått det som var klagers poeng om hvem som oppbevarte en samlivskontrakt frem til 
samlivsbruddet. Klager ba om at rettsboken ble endret, men i og med at han ikke kunne huske hva 
som ble sagt under forhandlingene om dette kunne han ikke ta rettingsbegjæringen til følge. Han 
ba derfor om at motparten fikk uttale seg om spørsmålet og derfra ble det langt på vei bekreftet 
at klager hadde rett. Når denne korrespondansen ligger i sakens dokumenter anså han feilen som 
rettet opp så langt det lar seg gjøre. For øvrig mener han at redegjørelsen fra lagmann B er 
dekkende også for hans syn på saken.  
 
Prosessfullmektig – adv. E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun representerte klagers tidligere ektefelle i saken som omtales. Slik hun husker rettsmøtet ble 
det under lagmannsrettens innledning ikke sagt at den skulle behandle sak om renter. Det var for 
alle parter klart at også deler av skjevdelingskravet skulle avgjøres. Retten ga imidlertid uttrykk for 
at enkelte krav i saken allerede var rettskraftig avgjort. Ideelt sett skulle disse delene av anken 
vært avvist av lagmannsretten på et tidligere tidspunkt. Etter hennes vurdering var det ikke 
kritikkverdig av lagmannsretten å synliggjøre dette, men klargjørende for den videre 
ankeforhandling.  
 
Når det gjelder faktisk utdrag, benyttet hun også seg av en utskrevet versjon av dette under 
ankeforhandlingen, i stedet for den digitale. Hun kan ikke se at det var noen ulempe å benytte 
utskriftsversjonen.  
 
I saker hvor den ene part er selvprosederende, kan utspørring av den andre part være 
utfordrende. Klager har vært selvprosederende i en rekke rettsaker. Hans oppførsel mot hennes 
klient har gjennomgående vært lite taktfull, samtidig som spørsmålene til dels er irrelevante. 
Hennes klient hadde på forhånd gruet seg til å bli spurt ut av klager i ankeforhandlingen. På et 
tidspunkt under utspørringen begynte hennes klient å gråte. Hun husker det slik at 
lagmannsretten da spurte klager følgende: «Ser du ikke at du skviser din tidligere ektefelle?». 
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Retten besluttet da å ta en pause og hennes klient løp gråtende ut av retten. Etter pausen grep 
lagmannsretten inn og styrte hvilke spørsmål som ble tillatt stilt, og ga klar beskjed om at 
lagmannsretten ikke ville tillate flere spørsmål som ikke kom saken ved. 
 
Etter hennes vurdering fikk klager fremført sine synspunkt og argumenter, og det ble hensyntatt 
at klager var selvprosederende. Han fikk, som alle andre aktører i retten, spørsmål underveis fra 
lagmannsretten, både knyttet til sakens faktiske og juridiske sider, og det var behov for en aktiv 
prosessledelse for ankeforhandlingens gjennomføring.  
 
Hun deler på ingen måte klager sin fremstilling av ankeforhandlingen. Etter samlivsbruddet 
mellom partene i januar 2015 har det vært et utallig antall rettslige prosesser. Det har vært og er 
et gjennomgående problem at klager har en helt annen oppfatning av faktum enn alle andre 
aktører, og at han ikke respekterer rettens aktører, rettens avgjørelser, eller andre aktører for 
øvrig. Samtlige avgjørelser blir anket, det er inngitt to begjæringer om gjenåpning, og en rekke 
dommere som har hatt befatning med sakskomplekset blir innklaget til Tilsynsutvalget for 
dommere.  
 
Det er hennes oppfatning at de innklagede dommerne sine opptredener under ankeforhandlingen 
på ingen måte var kritikkverdig.  
 
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.  
 
Den delen av klagen som gjelder retting av rettsboken og innholdet i dommen kan ikke 
Tilsynsutvalget vurdere. Denne delen av klagen avvises. 
 
Klager har i tillegg anført at lagmann B ikke har vært nøyaktig nok ved gjennomgangen av sakens 
tvistetema. Videre anfører klager at under hans utspørring av motparten, viste lagmannen 
sympati med motparten og anklaget han for å «skvise» motparten. Lagmannen skal også ha uttalt 
at klager ville ha mulighet for å legge seg opp nye midler til pensjon. Til slutt hevder klager at 
lagmannen har gitt uriktig informasjon til Tilsynsutvalget i sin uttalelse til klagen.   
 
Når det gjelder lagdommer C har klager anført at han stadig avbrøt klager under forhandlingene, 
han uttalte at saken burde vært forlikt, han gav uttrykk for å ha bestemt seg for sakens utfall 
midtveis i forhandlingene og uttalte at han burde straffes for ikke å ha betalt barnebidrag. 
 
Dette er forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere. 
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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. ”  

 
Utvalget viser 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.  
 
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.  
 
Lagmann B har i sin uttalelse til klagen opplyst at hun på et tidspunkt da klagers motpart (tidligere 
ektefelle) spontant og storgråtende løp ut av rettsalen uttalte «kan du ikke la være å skvise 
henne». Selv om lagmannen, slik hun selv er inne på, kunne ha ordlagt seg annerledes, er ikke 
dette utsagnet over den terskelen som tilsier at Tilsynsutvalget bør reagere med kritikk. Det 
samme gjelder utsagnet i uttalelsen til klagen til Tilsynsutvalget om at klager er en godt skolert 
akademiker med god økonomi.   
 
For øvrig er ikke klagers oppfatning av de to innklagedes opptreden under ankeforhandlingen 
tilstrekkelig sannsynliggjort. Tilsynsutvalget viser, utover de tre lagdommernes uttalelser, til adv. E 
om at etter hennes vurdering fikk klager fremført sine synspunkt og argumenter, og det ble 
hensyntatt at klager var selvprosederende. Han fikk, som alle andre aktører i retten, spørsmål 
underveis fra lagmannsretten, både knyttet til sakens faktiske og juridiske sider, og det var behov 
for en aktiv prosessledelse for ankeforhandlingens gjennomføring.  
 
Når det gjelder klagers anførsel om at han ikke hadde fått et digitalt utdrag av retten vises til at da 
retten oppdaget dette fikk han tilbud om å få et digitalt utdrag og at forhandlingene kunne 
utsettes inntil han hadde fått dette. Dette ønsket ikke klager. Han hadde selv en papirkopi av 
dokumentene. Etter utvalgets vurdering gir heller ikke dette forholdet grunnlag for kritikk. 
Utvalget kan heller ikke se at lagmann Bs påståtte uttalelse om at saken gjaldt rentespørsmål gir 
grunnlag for å konkludere med at lagmannen var dårlig forberedt.  
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at lagmann B og lagdommer C har opptrådt i 
strid med god dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor lagmann B og 
lagdommer C. 
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke kan vurdere. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagmann B og 

lagdommer C. 
 
 


