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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 29. januar 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 77/13 (arkivnr: 201300616-12) 
  
Saken gjelder: Klage fra Advokat A m.fl. på tingrettsdommer B ved X 

tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Bjørg Tørresdal 
 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentleglova § 3. 

 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises som for sent fremsatt hva gjelder klage 

på innholdet av dommerens kjennelser. 
 

 2. Tingrettsdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid 
med god dommerskikk. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 24. oktober 2013 har advokat A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X 
tingrett. Klagen er fremmet på vegne av han selv, foretakene C og foretakene er parter i 
saken. Advokat A er prosessfullmektig. Klagen gjelder dommeradferd og 
saksbehandlingen. Klagen er forelagt tingrettsdommer B som ved udatert brev, mottatt 15. 
november 2013, har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat D 
som bistår motparten. Klagen er supplert ved brev av 23. desember 2013. Sorenskriver E 
ved X tingrett er orientert om klagen. Han har ikke avgitt uttalelse.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til innklagedes a) feilaktige beskrivelse av faktiske forhold i kjennelser 
og til b) formuleringer i brev som han har skrevet til partene. Domstolens behandling av 
den underliggende sak startet ved uttak av stevning for X tingrett i mars 2009. 
Hovedforhandling var ikke avholdt på klagetidspunktet men er berammet i april 2014. 
 
Klagerne – advokat A m.fl. – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Tingrettsdommer Bs skriftlige beskyldning i brev av 12.09.13 om at advokat A forsettlig 
ønsker å trenere saken er uakseptabel. Uttalelsen er i strid med god dommerskikk jfr. 
domstolloven § 236 og Etiske prinsipper for dommeradferd pkt. 6 første ledd. 
Beskyldningen i seg selv og den måten den er fremsatt på er uakseptabel. Det er meget 
upassende og i strid med de saklighetskrav som gjelder for dommere at brev til partene 
inneholder invektiver. Brevets tone gir inntrykk av at dommeren ikke er objektiv. 
Beskyldningen er også uriktig. Det er motpartens krav om særskilt pådømmelse som er den 
vesentligste årsak til at saken er forsinket. Reservasjonen mot å beramme saken var saklig 
og reelt begrunnet samt gjort i klientenes beste interesse. Høyesteretts kjennelse av 19. 
desember 2013 viser at skepsisen til å beramme saken var begrunnet. Dommeren 
identifiserer advokat A med hans klienter. Dette er i strid med god dommerskikk og Etiske 
prinsipper for dommeradferd.  
 
I brev av 8.mai 2013 ber tingrettsdommer B på en negativ og harselerende måte om en 
forklaring på hvorfor det ikke har vært interesse for å gjennomgå de dokumenter som 
motparten har gjort tilgjengelig.  At tingrettsdommer B stiller spørsmål til hans 
engasjement i saken er likevel langt mer alvorlig. Svar på dette spørsmålet var allerede gitt. 
 
Saksbehandlingen for øvrig har vært preget av gjentatte feil som gir inntrykk av en lite 
grundig saksbehandling. Den er unøyaktig og nærmest overfladisk. Dommeradferden og 
holdningen til saken og partene tjener ikke til etterfølgelse. Klagen over saksbehandlingen 
for øvrig er fremsatt senere enn fristen på tre måneder, men innenfor ettårsfristen. Klagen 
må imidlertid sees i sammenheng.   
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Da brevet av 12.september 2013 ble sendt til advokat A var saken allerede fire år gammel. 
At advokat A motsatte seg å sette av tid til rettsmøtet var uheldig. Hvis advokat A oppfattet 
at han ga uttrykk for det på en uakseptabel måte så beklages dette. Brevet av 8. mai 2013 
var en reaksjon på manglende smidighet fra advokat As side. Klagen over en 
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saksbehandling preget av gjentatte feil tas til etterretning. Skrivefeil eller det at 
lagmannsretten er uenig med tingretten er imidlertid ikke uvanlig.  
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klagebehandlingen må sees i sammenheng med søksmålets tidsforløp, tingrettens gjentatte 
forsøk på berammelse av hovedforhandling og klagers unnlatte gjennomgang av 
fremprovosert dokumentmateriale. Motpartens rettergangsskritt har medført at saken enda 
ikke er behandlet 4,5 år etter at søksmålet ble påbegynt. Tingrettsdommer B har, så langt 
de kan bedømme, ivaretatt saksforberedelsen på en god og aktiv måte for å unngå at 
saksforberedelsen trekker unødig ut i tid. Klagers oppholdende saksforberedelse 
videreføres med klage til en annen arena.  
 
 
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 legger til grunn at klagerne er direkte berørt av de forhold som klagen 
gjelder, og at de derved har klagerett. 
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant 
sted, eventuelt tre måneder etter at klagerne 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 klagerne hadde rimelig grunn 
til å oversitte klagefristen og klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Den delen av klagen som gjelder påstander om feil og unøyaktigheter i tingrettens 
kjennelser av 20. desember 2012 og 18. februar 2013, er inngitt mer enn 3 måneder etter at 
forholdene fant sted. Klagefristen er derfor utløpt for disse deler av klagen. Tilsynsutvalget 
er ikke enig med klagerne, at disse forhold har slik sammenheng med de øvrige 
klagepunkter, at det kan sees på som et fortsatt forhold.  
 
Tilsynsutvalget har for øvrig kommet til at denne delen av klagen uansett ikke kan prøves 
av utvalget, da slike påståtte feil og mangler ved en rettsavgjørelse kan brukes som 
grunnlag for anke, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. Dette innebærer at den delen av 
klage som er fremsatt etter klagefristens utløp blir å avvise.  
 
Klagerne har videre anført dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk ved 
uttalelser i to brev, det første av 8.mai 2013, det andre av 12. september 2013. 
Klagen er fremsatt mer enn tre måneder etter at brevet av 8. mai 2013 er mottatt. I forhold 
til det siste brevet er klagen fremsatt innen klagefristen. Tilsynsutvalget mener at man her 
må kunne se disse uttalelsene i sammenheng, og at de beskriver dommerens løpende 
holdning til klagerne.  
 
Det fremgår av domstolloven § 236 at dommere som opptrer i strid med god dommerskikk 
kan gis disiplinærtiltak i form av kritikk eller advarsel.  Det er i forarbeidene til 
domstolloven kapittel 12 beskrevet hva som skal være retningsgivende for vurderingen av 
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god dommerskikk, jf. bl.a. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 174 og 199. Det er en viktig 
rettesnor for Tilsynsutvalget, om det er påvist forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
domstolene og dommerne.  
 
Etiske prinsipper for dommere, som ble vedtatt av Den Norske Dommerforening 1. oktober 
2010, er et annet sentralt grunnlag for Tilsynsutvalgets vurdering av god dommerskikk. 
Det er vist til disse prinsippene i kommentaren til § 236 i Gyldendal Rettsdata. Prinsippene 
er videre inntatt i kommentarene til kapittel 12, § 236, i kommentarutgaver.no (Bøhn, 
Universitetsforlaget).  Dersom Tilsynsutvalget finner at dommeren har handlet i strid med 
Etiske prinsipper, tillegges dette stor vekt ved vurderingen av om dommeren skal gis 
disiplinærtiltak. Det er i denne saken Etiske prinsipper pkt. 6 første og tredje ledd som er 
relevant for utvalgets vurdering av god dommerskikk. Dette prinsippet lyder slik:    
 

6. Korrekt opptreden 
En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som 
dommeren har med å gjøre i embetsutøvelsen. 
 
Dommeren skal vise respekt for de oppgavene advokater og representanter for 
påtalemyndigheten har i rettspleien. En advokat skal ikke identifiseres med sin klient. 
 

 
De utsagn klagerne har anført som stridende mot god dommeradferd er følgende utdrag av 
dommerens brev til advokat A: 
 
 Brev av 8. mai 203 

"Retten er innforstått med at de saksøkte har begjært fremlagt flere dokumenter enn de 
dokumenter […] har tilbudt til de saksøkte. Retten ber likevel om en forklaring på hvorfor 
det ikke har vært noen interesse for å hente de dokumenter […] har gjort tilgjengelig for 
dem. Dette antas også å ha betydning for den ankesak som foreligger vedrørende krav om 
framleggelse av ytterligere dokumenter". (klagernes understrekning) 

 
 Brev av 12- september 2013:"Retten viser til at advokat A fortsatt ikke ønsker at saken 
berammes. Dette kan forstås i lys av den varslede anke, men saken er nå så gammel at det 
må være grenser for å finne påskudd for å la det være. Retten foreslår derfor at saken 
berammes våren 2014, slik at Høyesterett får tid til å behandle anken i god [sic] tid før 
dette tidspunkt. Varighet bør ta som utgangspunkt at lagmannsrettens kjennelse om 
bevisførselen blir rettskraftig, så får heller saken utvides dersom Høyesterett kommer til et 
annet resultat." (klagernes understrekning) 

 
Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere 
med kritikk. Tilsynsutvalget har kommet til at dommerens utsagn fremstår som 
unødvendig og i tillegg stigmatiserende for advokaten. Videre innebærer utsagnet i brevet 
av 12. september 2013 en identifisering av advokat og klient, noe som strider mot "Etiske 
prinsipper" punkt 6,tredje ledd: "En advokat skal ikke identifiseres med sin klient.". 
 
Utsagn som kommer fra en dommer vil bli tatt på alvor av advokatens klienter, og 
advokaten vil få et forklaringsproblem i forhold til berettigelsen og sannhetsgehalten av 
den type utsagn som fremkommer i brevene. I klagen er det redegjort for at utsagnene 
heller ikke reflekterer et korrekt faktum. Dette er ikke imøtegått av innklagede dommer.  
 
Utvalget er av den oppfatning at en dommer skal avstå fra denne type karakteristikker; 
Nærmere beskrevet som at advokaten ikke har vist noen interesse for å hente/gjennomgå 
dokumenter, eller at han har motvirket at saken berammes, for deretter å konkludere med 
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utsagnet om at: "det må være grenser for å finne påskudd for å la det være". Det er særlig 
viktig å være tilbakeholden med slike negative utsagn dersom det ikke er klart dokumentert 
at mottakeren faktisk har opptrådt slik dommeren påpeker. Det er uansett unødvendig å 
formulere seg på denne måten.   
 
Motpartens prosessfullmektig har uttalt seg i saken. Han har pekt på at saken har trukket 
uforholdsmessig langt ut i tid, men har som årsak til dette vist til forskjellige 
rettergangsskritt fra klagerne. Det er ikke påstått at rettergangsskrittene er iverksatt uten at 
det har vært i klientenes interesse og etter klientenes ønske. I uttalelsen er det dermed ikke 
gitt uttrykk for noe som underbygger berettigelsen av dommerens uttrykksmåte.  
 
Tilsynsutvalget viser videre til at forholdet gjelder en omfattende sak med mange 
involverte og med offentlig interesse. De aktuelle brevene er sendt til motpartene og 
forutsettes kjent for alle sakens parter. Dette bidrar til å øke de negative konsekvensene for 
advokaten og hans renomme.  
 
Tilsynsutvalget finner etter dette at de utsagnene dommeren har kommet med i brevs form 
ikke er forenelig med god dommeradferd. Det er da grunnlag for å reagere med 
disiplinærtiltak i form av kritikk overfor tingrettsdommer B, jf. domstolloven § 236 andre 
ledd.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises som for sent fremsatt hva gjelder klage på innholdet av dommerens 

kjennelser. 
 
2. Tingrettsdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 


