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

Sak nr: 21-014 (arkivnr: 21/295) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på kst. tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 
Anne Gro Aanensen Kleven møtte som varamedlem for Heidi 
Heggdal, som hadde forfall. 
 

 

Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold 

Tilsynsutvalget ikke har anledning til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor kst. tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 31. januar 2021 har A klaget på kst. tingrettsdommer B ved X tingrett (tidligere Y 
tingrett). Klagen gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt kst. tingrettsdommer B, som ved brev 
av 10. februar og 18. mars 2021 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
motpartens prosessfullmektig. Klagen er supplert ved flere henvendelser til og med 5. mai 2021. 
Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen og har den 18. februar 2021 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt et krav om utskiftning av kumlokk, hvor klager hadde gått til sak 
mot kommunen. Rettsmøte ble holdt 18. desember 2020 og dom ble avsagt 29. desember 2020. 
Kommunen ble frifunnet.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han klager på dommerens oppførsel både i retten og under befaringen. Han skulle få bistand fra 
tingretten til å skrive stevningen, og hadde veiledningstime den 18. desember 2020. Da han skulle 
levere papirene og snakke med de i henhold til avtalen, la de bare på røret og var ikke interessert i 
å snakke med han. Saksbehandleren han snakket med sa at han måtte slutte å tyte om saken. Han 
gikk derfor ned til tingretten og sa at han ville ha en annen saksbehandler. Da fikk 
saksbehandleren en annen tone, men han fikk ikke byttet saksbehandler. Han mener det er 
saksbehandleren som står bak at han aldri får fikset leiligheten sin.  
 
Tingretten har ødelagt alt for han ved at han ikke får fikset leiligheten sin, og dommeren er en av 
dem som har vært med på dette. Det kan umulig ha vært en dommer som skal se til at alle parter 
får lik behandling. Dommeren var mot han og han er sikker på at alt var avtalt på forhånd. Han 
fikk papirene i saken dagen før han skulle i retten, og fikk derfor ikke satt seg inn i noe.  
 
Da han kom til retten sto det to politibetjenter og ventet på han. De tok full undersøkelse og 
trakasserte han. Deretter fikk han beskjed av dommeren om å sette seg lengst vekk fra 
dommeren, rådmannen og advokaten til kommunen. Han ble sittende lengst vekk sammen med 
politiet. Han ville at dommeren skulle stoppe kommunen når de begynte å lyve og si ting for å 
hisse han opp, men dette gjorde ikke dommeren. Han sa gang på gang til dommeren at 
dommeren måtte stoppe motparten, men dommeren reagerte ikke og lot de bare fortsette. Da 
han svarte kommunen tilbake, var dommeren i strupen på han med en gang og sa flere ganger at 
hvis han sa noe i retten mer så kom han til å tape saken. Siden han satt så langt unna kunne 
dommeren og motparten hviske til hverandre uten at han hørte på, og han mener dette var 
arrangert på forhånd.  
 
Han fikk heller ikke si noe da de hadde befaring på eiendommen. Under befaringen var 
dommeren null interessert i å høre på han. Dommeren sa bare det samme som saksbehandleren 
hadde sagt, at han tyter om å grave. Da han skulle vise dommeren alt stakk dommeren vekk fra 
han og opp til motparten, slik at han ikke fikk sagt eller vist mer til dommeren. Dommeren hørte 
bare på kommunen, som sto og løy.  
 
Han kan ikke forstå dommerens oppførsel, og er sikker på at saksbehandleren, som har hatt 
kontakt med kommunen og politiet, har styrt prosessen og lurt dommeren til å være med på 
dette. De visste at han var alene i retten og ikke hadde vitner.  
 
Også det som står i dommen er helt feil. Dommen siterer alt motpartens prosessfullmektig sa. 
Saken viser at alle samarbeider mot han, at dommeren har vært korrupt og at alt var avtalt på 
forhånd.  
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Han har kun vært en gang i tingretten i en sivil sak, så han forstår ikke uttalelsen fra domstolleder. 
Han har gått til sak mot kommunen tidligere, men da ble det forlik så han var ikke i retten i 
forbindelse med dette. Han har også tidligere hatt et ønske om å saksøke kommunen fordi de 
hadde fått han uskyldig dømt. Da han har hyppig kontakt med retten var det da domstolen la på 
da han ringte for å få svar på ting han lurte på. Siden tingretten ligger like ved der han bor gikk 
han av og til innom når han var på tur med hunden.  
 
Motpartens advokat lyver når han sier at han og dommeren ikke hvisket med hverandre flere 
ganger under saken. Det stemmer heller ikke at prosessfullmektigen kom inn i salen senere enn 
han, de gikk inn samtidig.  
 
Forøvrig gjelder klagers uttalelser den underliggende saken, samt forhold som gjelder andre enn 
dommeren.  
 
Innklagede – kst. tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det er riktig at politiet var tilstede under saken. Dette var blant annet basert på uttalelser som 
klager hadde kommet med på forhånd.  
 
Som det fremgår av rettsboken, avbrøt klager forhandlingene en rekke ganger og ble derfor 
tilrettevist. Hun kjenner seg ikke igjen i de utsagn klager mener hun har kommet med under 
saken. Klager fikk rikelig anledning til å legge frem saken sin, og fikk anledning til å stille spørsmål 
til vitner. Det var likevel behov for å stanse/korrigere klager flere ganger i forbindelse med saken, 
særlig på grunn av klagers gjentatte avbrytelser når andre hadde ordet.  
 
Hun har ikke hvisket med kommunens prosessfullmektig under saken, slik klager hevder. Hun kan 
heller ikke se hvilket motiv hun skulle hatt for dette. Salen de var i er for øvrig en liten rettsal, og 
partene satt på sine tilviste plasser under saken. Selv satt hun ved dommerbordet, slik at det ikke 
ville latt seg gjøre å hviske med en av partene underveis. Forøvrig har hun ingen tilknytning til 
kommunen, og har ingen egeninteresse i saken. Hun er eller ikke kjøpt og betalt, korrupt eller 
manipulert av kommunen slik klager hevder, og utfallet var ikke avtalt med kommunen på 
forhånd.  
 
Klager har uttrykt misnøye over sin plassering i salen. Hun kan dessverre ikke huske detaljene 
rundt hvorfor klager ble plassert der han ble plassert, men det er godt mulig at hun har bedt 
klager om å sette seg på den plassen. Hun understreker at plassen klager satt på er den plassen 
hvor parter pleier å sitte i alle saker, og klager satt på tvers overfor rådmannen. Klager og 
rådmannen satt altså like langt unna henne på hver sin side av salen. Motpartens 
prosessfullmektig satt på plassen der prosessfullmektigene pleier å sitte, hvilket er en plass 
nærmere dommerbordet. Det er snakk om en liten rettssal, og hun kan ikke se at det har hatt 
noen betydning for klager at klager satt ett hakk lenger ned på partsbordet enn det 
prosessfullmektigen gjorde. Det fremkom – ut ifra det hun kan huske – heller ingen protester fra 
klager på dette under saken.  
 
Domstolleder  – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Domstolen har behandlet flere sivile saker knyttet til en tvist mellom klager og kommunen om 
klagers eiendom. I den forbindelse har klager fått utstrakt veiledning av personale i domstolen. 
Klager har periodevis oppsøkt domstolen fysisk gjentatte ganger, og det har vært svært vanskelig 
å få ham til å gå. I de samme periodene har han også ringt mange ganger om dagen. Klager har 
blitt bedt om å slutte både å oppsøke domstolen og å slutte å ringe, uten at dette har hjulpet. I 
januar 2021 toppet det seg, og domstolen ba den 11. januar 2021 om besøks/kontaktforbud. 



 4 

Klager ble ilagt kontaktforbud i 6 måneder ved kjennelse av 12. januar 2021. Kjennelsen ble anket, 
men anken var på uttalelsestidspunktet ikke avgjort.  
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han vurderer klagen som grunnløs. Dommeren administrerte saken på en god måte, og klager har 
ingenting reelt å utsette på den behandlingen klager fikk.  
 
Retten hadde bedt om politibistand under avviklingen av saken fordi kommunen hadde krevd 
dette. Klager har over lang tid fremsatt grove trusler mot kommunens ansatte og mot ordføreren. 
Klager er dømt for flere av disse truslene. Da saken ble behandlet i forliksrådet, endte det med at 
klager truet kommunens partsrepresentant. Forliksrådet måtte be om assistanse fra politiet.  
 
Klager var allerede på plassen sin da han kom inn i rettssaken om morgenen. Han reagerte ikke på 
klagers plassering. Klager satt ikke på plassen nærmest dommersetet, men satt lenger nede ved 
bordet. Om dette var som følge av smittevernhensyn eller noe annet, er ukjent for han. Han 
kjenner ikke til om det hadde vært kontakt mellom klager og dommeren før dommeren kom inn i 
rettssalen.  
 
Klager hadde under hele hovedforhandlingen store vansker med å holde seg innenfor aksepterte 
normer for kommunikasjon. Klager måtte relativt tidlig, etter flere tilrettevisninger, gjøres 
oppmerksom på at dommerens avbrytelser, grove anklagelser og uakseptabel språkbruk kunne 
medføre bortvisning. Dommerens advarsler hadde en kortsiktig effekt der og da, men hele 
gjennomføringen av saken ble preget av en atferd fra klager som går langt forbi alt annet han 
tidligere har opplevd i retten. Dommeren hadde etter hans vurdering hatt full adgang til å bortvise 
klager i løpet av saken, men greide med en kombinasjon av tålmodighet og autoritet å få saken 
gjennomført på en etter omstendighetene svært god måte.  
 
Det var ingen kontakt mellom kommunen og dommeren under saken, utenfor de rammene som 
en hovedforhandling setter. Det var ingen hvisking mellom dommeren og kommunen.  
 
Han hørte ikke at dommeren under befaringen skal ha sagt til klager «hva er det du tyter om» 
eller lignende. Hans opplevelse var at dommeren også under befaringen var interessert i å få 
opplyst faktum og lytte til begge parter. Det var imidlertid ekstra krevende å få gjennomført 
befaringer, på grunn av klagers stadige avbrytelser og beskyldninger om løgn mv.  
 
For ordens skyld nevner han at han ikke kjente dommeren fra før, og har ikke hatt dommeren som 
administrator på tidligere saker. Klagers påstander om korrupsjon og kameraderi er påstander 
som tidligere har blitt satt fram overfor mange ansatte i kommunen, samt mot ordfører, en 
stortingsrepresentant, politiet og en lokalavis.  
 
Dommerens irettesettinger av klager var gitt i en gjennomført saklig og verdig form. Klager fikk 
mulighet til å fremstille saken sin og ivareta interessene sine, og har etter hans vurdering ingen 
grunnlag for å rette kritikk mot dommeren.  
 
 
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. Klager har i e-post av 22. februar 2021 og i 
telefonsamtale av 6. april 2021 bedt om å få forklare seg muntlig for utvalget. Utvalget har ikke 
funnet grunn til å innkalle verken klager eller dommeren til muntlige forklaringer. Etter utvalgets 
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syn er de forhold som tas opp i klagen godt nok belyst uten muntlig forklaring fra partene, og 
muntlige forklaringer anses dermed som åpenbart unødvendig. 
 
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. 
 
Det følger av denne bestemmelsen at Tilsynsutvalgets myndighet er begrenset til å behandle 
disiplinærsaker mot dommere. De delene av klagen som retter seg mot saksbehandler i tingretten 
og politiet må derfor avvises.  
 
En annen 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.  
 
Klagen retter seg for en stor del mot premissene og slutningen i tingrettens dom. Videre har 
klager anført at han ikke fikk forberedt seg til saken fordi han først fikk sakspapirene dagen før 
hovedforhandlingen, at han ikke fikk ført de bevis han ønsket under hovedforhandlingen og at 
han ikke fikk forklart seg i tilstrekkelig grad under hovedforhandlingen.  
 
Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere.  
Denne delen av klagen må derfor avvises.  
 
Utvalget kan heller ikke vurdere prosessuelle avgjørelser som ikke kan ankes, for eksempel 
beslutninger om tid og sted for hovedforhandling eller lignende, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 
175. 
 
Deler av klagen retter seg mot at dommeren hadde bedt om at politiet var til stede under 
hovedforhandlingen og plasseringen han ble tilvist i rettslokalet. Dette dreier seg om beslutninger 
knyttet til den praktiske gjennomføringen av hovedforhandlingen og som dermed faller utenfor 
det utvalget kan vurdere. Denne delen av klagen må derfor også avvises.  
 
Klager har videre anført at dommeren var forutinntatt/korrupt, at dommeren ikke grep inn 
overfor falske anklager mot klager, at dommeren hvisket med motparten/motpartens 
prosessfullmektig og at han ble avbrutt av dommeren på en utilbørlig måte.  
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
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. ”  
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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. Utvalget kan ikke se at slike forhold er sannsynliggjort i 
denne saken. Ved vurderingen er det sett hen til innholdet i klagen, dommerens avvisning av 
klagers anførsler og uttalelsen til motpartens prosessfullmektig, hvor det fremgår at han oppfatter 
klagen som grunnløs.  
 
Anførselen om at dommeren var forutinntatt/korrupt synes å være begrunnet i en oppfatning om 
at dommeren var under påvirkning av andre. Slike forhold er på ingen måte sannsynliggjort. Det 
er herunder ikke grunnlag for å hevde at dommerens opptreden under hovedforhandlingen var 
utslag av noen form for forutinntatthet. Innholdet i dommen og organiseringen av 
hovedforhandlingen faller, som nevnt ovenfor, utenfor det utvalget har anledning til å vurdere.  
 
I forlengelsen av dette bemerkes det at utvalget ikke finner det sannsynliggjort at dommeren 
hvisket med motparten/motpartens prosessfullmektig under hovedforhandlingen.  
 
Anførselen om at dommeren skulle ha grepet inn overfor motparten/motpartens 
prosessfullmektig synes å rette seg mot en påstand om at klager tidligere skal ha fremsatt trusler. 
Utvalget har hverken mulighet eller anledning til å vurdere om utsagnet det refereres til er sant 
eller ikke. Dette er heller ikke nødvendig. For utvalget er det tilstrekkelig å vise til at det skal 
forholdsvis mye til for at en dommer skal kunne klandres for ikke å ha grepet inn overfor 
uttalelser fra parter og prosessfullmektiger under en hovedforhandling. Det er ikke 
sannsynliggjort at denne terskelen er overtrådt i denne saken.  
 
Det er enighet om at klager ble avbrutt og irettesatt av dommeren under hovedforhandlingen. 
Forholdet er omtalt i rettsboken og bekreftet av dommeren og motpartens prosessfullmektig. Til 
dette skal utvalget bemerke at dommeren både har en rett og plikt til å påse at 
rettsforhandlingene gjennomføres på en forsvarlig og tillitvekkende måte. Denne prosessledelsen 
må utøves med betydelig grad av skjønn og den fasthet som situasjonen tilsier. Det 
Tilsynsutvalget kan vurdere i denne sammenheng er om prosessledelsen er utøvd med tilbørlig 
respekt for de involverte og slik at den ikke er egnet til å svekke tilliten til dommeren og 
domstolene for øvrig. Utvalget kan, ut i fra de foreliggende opplysninger, ikke se at dommeren har 
opptrådt i strid med god dommerskikk i forbindelse med at klager ble avbrutt og irettesatt.  
 
Det er etter dette ikke grunnlag for å konkludere med at kst. tingrettsdommer B har opptrådt i 
strid med god dommerskikk.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har anledning til å 

vurdere. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor kst. 

tingrettsdommer B. 


