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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2021 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 21-041 (arkivnr: 21/844) 
  
Saken gjelder: Klage fra A og B på dommerfullmektig C 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 gjelder forhold utvalget 

ikke har myndighet til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig C. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 7. april 2021 har A og B klaget på dommerfullmektig C ved X tingrett (tidligere Y 
tingrett). Klagen gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt dommerfullmektig C, som ved brev av 
7. mai 2021 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra motpartens 
prosessfullmektig. Sorenskriver D ved tidligere Y tingrett er orientert om klagen. Sorenskriver E 
ved X tingrett blir orientert om saken ved oversendelse av kopi av dette vedtaket.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt pengekrav etter oppsigelse av strømabonnement, hvor klager 
hadde gått til sak mot strømselskapet. Klager var selvprosederende. Rettsmøte ble avholdt som 
fjernmøte den 19. januar 2021, og dom ble avsagt 27. januar 2021.  
 
Klager – A og B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren viste ikke ansvarlig god etikk i forhold til troverdighet, upartiskhet og nøytral 
rettspleie. Dette fremgår tydelig i dommerens forutinntatthet til skyldspørsmålet. Hele saken er 
farget av forutinntatte holdninger fra dommeren, og det er åpenbart at motparten har påvirket 
dommerens holdninger. Tilliten til domstolen er kraftig svekket.  
 
Retten setter åpenbart rettssikkerheten til side, ved at han ikke ble hørt for sine krav. Han mener 
det har oppstått et samarbeid mellom domstolsembetet og inkassobransjen, hvilket er en 
involvering fra retten i private interesser.  
 
Under rettsmøtet startet dommeren med en forhåndsdømmende kommentar om at han selv 
måtte betale egne sakskostnader for forliksrådet. Han så også en skremmende rettslojalitet fra 
tingretten mot forliksrådet. Hans rettssikkerhet ble fullstendig satt til side.  
 
Dommeren neglisjerte fullstendig innklagedes tunge og soleklare bevis for sin uskyld, og han ble 
uriktig dømt til å betale et fikset krav. 
 
Under rettsmøtet kom dommeren med stigma holdning, sarkasme og useriøse kommentarer. 
Dommeren kom med åpenbare partskrenkende korrekser, irettesettelser og fullstendig 
unødvendig og krenkende korrigeringer. Dette viste at dommerfullmektig ikke evnet å utvise 
respekt, likeverdighet og å oppføre seg dannet og høflig i retten. Dommeren opptrådte klart 
entydig partisk og forhåndsdømmende. Både han og vitnet hans ble alvorlig såret, grovt krenket 
og rett og slett håndtert som uærlige og løgnaktige. Dommeren utviste fullstendig mangel på 
nøytralitet og balanse i håndteringen av saken.  
 
Dommeren klarte heller ikke å vise han som prosessfullmektig den nødvendige respekt, og å skille 
klart og tydelig mellom ham som egen prosessfullmektig og klient i sin egen sak. Da han i rollen 
som prosessfullmektig veiledet sitt vitne på en god, moralsk og støttende måte, fordi vitnet var 
svært nervøs, ble han på en høyst ufin og krenkende måte refset/korrigert og irettesatt. Det ble 
heller ikke fra dommeren utvist noen form for vilje til objektive saklige spørsmål rundt saken. Til 
tross for dette utviste han saklig respekt for dommeren av hensyn til vitnet i saken.  
 
Dommen bærer preg av ikke å være balansert, ikke på ett eneste punkt ble det referert, hørt eller 
tatt hensyn til hans oppriktige solide og gode argumenter.  
 
Innklagede – dommerfullmektig C – har i hovedsak vist til følgende: 
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Hun kjenner seg ikke igjen i de karakteristikkene som er gitt av hennes opptreden i rettsmøtet, 
herunder at hun skal ha kommet med partskrenkende korrekser, irettesettelser og fullstendig 
unødvendige og krenkende korrigeringer, samt at både klager og vitnet ble «alvorlig såret, grovt 
krenket og rett og slett håndtert som uærlige og løgnaktige».  
 
Som selvprosederende foretok klager selv utspørring av sitt vitne. Klager og vitnet bor i samme 
bolig. Da hun skulle foreta utspørring av vitnet hørte hun klager fortelle vitnet hva vitnet skulle 
svare. Hun ga derfor beskjed om at det er vitnet som skal besvare spørsmålene, ikke klager. Dette 
er det eneste hun kan komme på som kan ha blitt oppfattet som «krenkende» av klager, men er 
etter hennes mening klart ikke i strid med de dommeretiske reglene. Rettsmøtet forløp helt som 
vanlig, uten at det var noe ekstraordinært ved prosessledelsen.  
 
Det er uklart for henne på hvilken måte klager mener at hun ikke skilte mellom han som «egen 
prosessfullmektig og klient i sin egen sak». 
 
Det klager hevder er et sitat fra rettsmøtet som hun skal ha åpnet rettsmøtet med, har hun ikke 
sagt. Eventuelle bemerkninger til saksomkostningene ble på vanlig måte behandlet avslutningsvis 
i rettsmøtet.  
 
Hun avvises å ha opptrådt partisk og forhåndsdømmende, og uttrykte ikke sin holdning til noen av 
sakens spørsmål. Hun veiledet klager noe underveis i rettsmøtet, men dette ble gjort på en vanlig 
måte og uten at hun på noe tidspunkt ga uttrykk for hennes syn på saken.  
 
Klager uttrykte ikke på noe tidspunkt under rettsmøtet misnøye knyttet til gjennomføringen.  
 
Etter at dommen ble avsagt leverte klager en klage til tingretten, som ble oppfattet å angripe 
dommens realitet. Etter å ha sendt brev med krav om innbetaling av ankegebyr, mottok retten et 
brev av 18. februar 2021 hvor klager orienterte om at han ikke ønsket å anke. Hun sendte derfor 
klager et brev den 22. februar 2021 hvor hun orienterte om adgangen til å klage til 
Tilsynsutvalget.  
 
Prosessfullmektig – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun kan ikke huske at dommerfullmektigen startet rettsmøtet med å kommentere kostnadene for 
forliksrådet. Slik hun husker rettsmøtet, ble saken åpnet som normalt med en kort gjennomgang 
av partenes anførsler. Klager ble deretter veiledet om hvordan saken ville gjennomføres. Det er 
mulig kostnadene fra forliksrådet ble tatt opp av klager, uten at hun har noen erindring av dette.  
 
Saken ble, slik hun oppfattet det, behandlet som enhver annen tilsvarende sak med 
selvprosederende part. Det er hennes oppfatning at dommeren behandlet både parter og vitner 
med respekt, og viste ingen tegn eller avsløringer overhodet om egen oppfatning/vurdering av 
saken. Dommeren stilte oppklarende spørsmål til begge sider ved behov.  
 
Da vitnet forklarte seg, var det ved enkelte anledninger behov for å gripe inn, ettersom klager 
flere ganger selv forsøkte å svare på egne spørsmål til vitnet. Det er hennes oppfatning at dette 
ble gjort på en veiledende og respektfull måte, og det var ingenting ved fremgangsmåten som fikk 
henne til å reagere.  
 
Som normalt i slike saker var det naturlig nok enkelte utfordringer med en selvprosederende part, 
men det ble av dommeren gitt veiledning om prosessen både før og under rettsmøtet. Hun 
oppfattet det også slik at klager fulgte rettens instruksjoner og beklaget seg ved eventuelle 
avbrytelser. Totalt sett ble rettsmøtet gjennomført uten noen nevneverdig konflikt eller 
reaksjoner.  
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Slik hun oppfattet saken er det ingenting å utsette på dommerfullmektigens behandling av saken.  
 
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.  
 
Klager har anført at rettens avgjørelse er uriktig og ubalansert, at dommeren neglisjerte hans 
bevis, at han ikke ble hørt for sine krav, at han ble uriktig dømt til å betale et fikset krav og at 
saken ikke ble godt nok opplyst.  
 
Dette er forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere. Denne 
delen av klagen avvises. 
 
I tillegg har klager anført at dommeren hadde en kritikkverdig opptreden under 
hovedforhandlingen, blant annet ved å være forutinntatt, partisk, ubalansert, unøytral, 
forhåndsdømmende, respektløs og uhøflig. Det skal også ha vært en skremmende rettslojalitet 
mellom tingrett og forliksrådet og inkassobransjen. Videre skal dommeren ha hatt en 
stigmatiserende holdning, brukt sarkasme og useriøse kommentarer, kommet med åpenbare 
partskrenkende korrekser, irettesettelser og fullstendig unødvendige og krenkende korrigeringer. 
Både klager og vitnet hans skal ha blitt håndtert som uærlige og løgnaktige. I tillegg skal 
dommeren ikke ha klart å utvise han nødvendig respekt i rollen som prosessfullmektig i sin egen 
sak.  
 
Dette er forhold utvalget kan ta til behandling.  
 
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 også til NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
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”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 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.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er påvist. 
 
Klager har anført at det i saken var en skremmende rettslojalitet fra tingretten mot forliksrådet, 
samt at det har oppstått et samarbeid mellom domstolembetet og inkassobransjen. Disse 
anførslene er verken dokumentert eller sannsynliggjort, og utvalget anser dette som åpenbart 
grunnløse påstander.  
 
Klagers anførsel om at dommeren ikke har utvist nødvendig respekt for han som 
prosessfullmektig i egen sak, ser ut til å være knyttet opp til klagers veiledning av vitnet under 
vitneavhøret. I tillegg har klager anført at dommeren skal ha kommet med korrekser, 
irettesettelser og korrigeringer av både han og vitnet.  
 
Utvalget bemerker 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. 
 
At dommeren ved noen anledninger fant det påkrevd å gripe inn under parts- og vitneavhør gir 
alene ikke grunnlag for å konkludere med at hun gikk utover de rammer som følger av 
prosesslovgivningen. Basert på klagen og de øvrige uttalelser i saken, finner ikke utvalget det 
sannsynliggjort at dommerens korrigeringer og irettesettelser av klager og vitnet ble gjennomført 
på en måte som kan anses å være i strid med god dommerskikk.  
 
Videre har klager anført at dommeren under rettsmøtet var forutinntatt og forhåndsdømmende, 
og på annen måte opptrådte i strid med god dommerskikk. Som eksempel på dette har klager vist 
til at dommeren innledningsvis ga uttrykk for at klager selv måtte betale egne sakskostnader for 
forliksrådet. Denne anførselen er ikke støttet av de øvrige uttalelsene i saken, og Tilsynsutvalget 
finner det dermed ikke sannsynliggjort at dommeren uttrykte seg slik klager har anført. 
 
Utvalget finner det heller ikke sannsynliggjort at dommeren på annen måte har opptrådt i strid 
med god dommerskikk. Totalt sett finner ikke utvalget opplysninger hverken i klagen eller de 
innhentede uttalelsene som kan underbygge at dommeren har handlet slik klager har beskrevet. 
Utvalget viser til det som fremkommer i uttalelsene fra motpartens advokat og 
dommerfullmektigen.  
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Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
dommerfullmektig C.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning klagen gjelder forhold utvalget ikke har myndighet til å 

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

dommerfullmektig C. 
 
 

 


