
        

    TILSYNSUTVALGET 
FOR  DOMMERE 

 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 12/14 (arkivnr: 201400097 – 14/174-1) 
  
Saken gjelder: Klage fra A og B på dommer C ved X domstol  
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Bjørg Tørresdal 
 

  
Offentlighet: 
 
 

Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
 
 
 

Vedtak: Tilsynsutvalgets vedtak av 30. april 2014 omgjøres. Utvalget 
treffer slikt nytt vedtak: 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som 

kan overprøves av domstolene. 
 

2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor dommer C 
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Innledning: 
 
Tilsynsutvalget for dommere behandlet i møte 30. april 2014 klage fra A og B på dommer 
C ved X domstol. Utvalget traff følgende vedtak:  
 

1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan overprøves av 
domstolene. 

 
2. Dommer C gis kritikk for ikke å ha oversendt prosesskriv innen rimelig tid etter 

mottak. 
 
Dommer C begjærte i brev av 19. mai 2014 omgjøring av punkt 2 i utvalgets vedtak, 
samtidig som han varslet om søksmål i saken.   
 
Begjæringen om omgjøring ble behandlet i utvalgets møte 4. juni 2014. Utvalget besluttet 
å ta saken opp til ny behandling.  
 
Dommer C innga 2. juli 2014 stevning i saken til Y tingrett. Tingretten har forlenget 
Tilsynsutvalgets tilsvarsfrist til 23. september 2014.  
 
Sakens dokumenter er forelagt A og B, som har avgitt uttalelse ved brev 6. juli 2014. 
Klagernes uttalelse er kommentert av dommer C i brev 6. august 2014.  
 
Saksframstilling: 
 
A ved styreleder B begjærte 21. februar 2013 tvangssalg av en seksjon i A grunnet 
manglende betaling av fellesutgifter. Dommer C ved X domstol var ansvarlig dommer i 
saken.  
 
I klagen til Tilsynsutvalget av 28. januar 2014 ble det blant annet anført at dommeren ikke 
hadde sørget for forsvarlig framdrift i saken, fordi et prosesskriv fra A ikke ble oversendt 
saksøkte før det hadde gått to måneder og seks dager. A hadde sendt prosesskrivet til X 
domstolt 16. august 2013. A purret på oversendelsen, muntlig den 13. september og ved 
prosesskriv av 14. september 2013. Videre sendte A brev til domstolleder 11. oktober 2014 
med krav om inngripen i henhold til tvisteloven § 11-7.  
 
Prosesskrivene av 16. august og 14. september ble oversendt motparten 24. oktober 2013 
med frist for å inngi uttalelse, og begjæringen om tvangssalg ble tatt til følge i kjennelse av 
2. desember 2013.  
 
Det var liggetiden for prosesskrivet fra 16. august til 24. oktober 2013 som resulterte i 
disiplinærtiltak i form av kritikk. Tilsynsutvalget begrunnet vedtaket slik:  
 

"Innklagede dommer har vist til at arbeidsmengden var stor og at denne saken ikke kunne 
prioriteres. Videre er tidsbruken begrunnet i at han vurderte å kalle inn partene til muntlig 
forhandling.  
 
Tilsynsutvalget er ikke enig i at disse forholdene kan forsvare at prosesskrivet datert 
16. august 2013 ikke blir oversendt motparten før 24. oktober 2013. Det at retten har under 
vurdering om det skal innkalles til muntlige forhandlinger, kan utvalget ikke se at forsvarer at 
prosesskrivet ikke ble oversendt.  
 



 3 

Det at forholdet ble purret opp ved telefonhenvendelse og påfølgende prosesskriv hjalp heller 
ikke. Klager så seg nødt til å tilskrive domstolleder om forholdet. At det da går ytterligere 
over en måned fra det siste prosesskrivet til begge skrivene ble oversendt 24. oktober er 
uforståelig for Tilsynsutvalget." 

 
Innklagede – dommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Tilsynsutvalgets begrunnelse for å gi kritikk etterlater tvil om disiplinærvedtaket bygger på 
riktig lovforståelse. Utvalget synes å legge til grunn at dommeren hadde en ubetinget 
handleplikt til å oversende prosesskrivet av 16. august 2013 til motparten. Det er ikke 
riktig at dommeren hadde en slik ubetinget handleplikt.  
 
Oppfølgingen av en tvangssalgssak vil bero på et overveiet hensiktsmessighetsskjønn fra 
dommerens side, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 6-3. Ukritisk ekspedering av prosesskriv i 
tvangssakens avsluttende fase som fører til uthaling eller større unødige kostnader vil 
kunne innebære en krenkelse av dommerens evalueringsplikt som er nedfelt i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 5-10 og tvisteloven § 21-8.  
 
Bakgrunnen for at prosesskrivet fra saksøkeren av 16. august 2013 først ikke ble oversendt 
saksøkte er blant annet tvistegjenstandens svært lave pengebeløp. Videre produserte 
saksøkeren en mengde rettsstoff, mens saksøkte så seg nødt til å parere ved bruk av 
kostnadskrevende advokatbistand for å verge seg mot tvangssalg av egen bolig.  
 
Saksøkeren var dessuten gjennom sin telefonhenvendelse forsommeren 2013 orientert om 
at saken ikke var prioritert. I midten av september 2013 ble saksøkeren informert om at 
retten vurderte å avholde muntlige forhandlinger.  Saksøkte beklaget seg i prosesskriv av 
12. august 2013 over informasjonsflommen fra saksøkeren. Saksøkeren fulgte opp med 
prosesskrivet av 16. august 2014 der saksøkerens salærkrav samtidig ble økt med kr 5 000.   
 
Dommeren viser videre til at prosesskrivet av 16. august 2013 sammen med de forutgående 
sakspapirer hadde et innhold som tilsa at det burde gjennomgås av en dommer før 
eventuell oversendelse til motparten fant sted. Blant annet krevde saksøkeren at saksøkte 
og deres prosessfullmektig skulle ilegges rettergangsbot grunnet trenering av saken. Videre 
viser dommeren til tidligere beskrivelse av den krevende arbeidssituasjonen han hadde 
høsten 2013.  
 
Ut over å skulle ivareta saksøktes grunnleggende rettigheter mot unødig tvangssalg av 
bolig og sikre at saksøkeren ikke utarmet saksøkte gjennom unødig og kostnadsbelastende 
informasjonsflom i en sak som allerede var kommet ut av adekvate proporsjoner, var det 
sentralt å unngå parlamentering med saksøkeren om hvordan saksprosessen skulle 
håndteres før sakspapirene var blitt nærmere evaluert.    
 
Det framgår av prosesskriv av 14. september 2013 at saksøkeren da var innforstått med at 
saken kunne avgjøres i lys av de inngitte prosesskriv. Det er heller ikke sikkert at 
prosesskrivene fra og med 16. august 2013 ville blitt oversendt saksøkte om ikke 
saksøkeren hadde skapt slik en blest om denne saken.  
 
I tillegg til at Tilsynsutvalgets vedtak synes å bygge på feil lovanvendelse, stilles det 
spørsmål om forvaltningslovens krav til utredning og begrunnelse ved enkeltvedtak er 
oppfylt.  
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Det kan også reises spørsmål om bruken av kritikk i denne saken kan innebære usaklig 
forskjellsbehandling i forhold til andre saker. Dommeren viser spesielt til Tilsynsutvalgets 
sak 97/12, der det ikke ble gitt kritikk. Det minnes om at terskelen for bruk av 
disiplinærtiltak skal være høy.  
 
Klagerne – A ved styreleder B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren har trukket inn en rekke irrelevante forhold, som dels gjengis fortegnet og 
uriktig.  
 
Dommeren har plikt til å handle ved mottak av prosesskriv: å videreformidle disse mellom 
partene innen rimelig tid. 
 
Kritikkvedtaket innebærer ikke usaklig forskjellsbehandling i forhold til utvalgets vedtak i 
sak 97/12.  
 
Dersom utvalget skulle finne at opprinnelig vedtak skal omgjøres, bør framdriften i den 
underliggende saken i sin helhet undergis ny behandling, der det også ses hen til de forhold 
klagerne har tatt opp i sak 50/14.   
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget kan selv omgjøre sitt vedtak dersom vilkårene i forvaltningsloven § 35 
første ledd er oppfylt, jf. domstolloven § 238 første ledd. Der omgjøring ikke er til skade 
for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, har Tilsynsutvalget etter 
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a adgang til å omgjøre vedtaket.  
 
Tilsynsvedtaket legger til grunn at vedtaket av 30. april 2014 kun er rettet mot og direkte 
gjelder dommer C. Utvalget kan derfor fritt omgjøre vedtaket til gunst for dommer C.  
 
Tilsynsutvalget tar utgangspunkt i at vedtaket om å gi tingrettsdommer C kritikk er grunnet 
i en ren dommeretisk vurdering, jf. domstolloven § 236. Det sentrale temaet for 
Tilsynsutvalget er om dommerens opptreden er i samsvar med god dommerskikk. Dette er 
et skjønnsmessig vurderingstema, der hensynet til tilliten til dommeren og domstolene skal 
veie tungt.  
 
Tilsynsutvalget har ikke vurdert om dommeren hadde en ubetinget plikt til å oversende 
prosesskrivet til saksøkte og om dommerens handlemåte er i strid med loven. Utvalget har 
ikke myndighet til å overprøve dommerens rettslige eller faktiske avgjørelser om 
saksforberedelsen. Dette gjelder bl.a. dommerens skjønnsmessige avgjørelse av hvordan en 
sak skal behandles, for eksempel om det skal avholdes rettsmøte eller om saken skal 
undergis skriftlig behandling. Utvalget kan imidlertid vurdere om det tar for lang tid å 
gjennomføre saksforberedelsen eller domsskrivingen og om tidsbruken er i strid med god 
dommerskikk.   
 
Tilsynsutvalget stiller seg noe tvilende til innklagedes argumentasjon om og begrunnelse 
for tidsbruken i saken. I uttalelsen til klagesaken argumenterte han med ressursproblemer 
og viste til at denne saken ikke var prioritert. Han opplyste videre at han måtte vurdere om 
det skulle innkalles til muntlige forhandlinger, og at det ikke var hensiktsmessig å 
oversende prosesskrivet før dette var avklart.  
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I begjæringen om omgjøring er det prinsipalt argumentert med at han ikke hadde rettslig 
plikt til å sende prosesskrivet til motparten og at det var et overveiet dommerskjønn som lå 
til grunn for at prosesskrivet ble liggende ubehandlet hos dommeren i perioden fra 
16. august til 24. oktober.  
 
Utvalget har vanskelig for å se at henvisningen til tvangsfullbyrdelseslovens særlige 
saksbehandlingsregler gir grunnlag for å vurdere dommerens handlemåte annerledes enn 
tidligere. Selv om loven ikke nedfeller en ubetinget rett til å uttale seg i en sak etter 
tvangsfullbyrdelsesloven, vil det være normal prosedyre å ivareta hensynet til 
kontradiksjon også i slike saker. Et prosesskriv kan for øvrig oversendes selv om parten 
ikke har krav på å uttale seg om innholdet i prosesskrivet. Det er fullt mulig å oversende et 
prosesskriv til partens orientering, med beskjed om at saken er godt nok opplyst og at 
saksforberedelsen anses avsluttet. Dersom en parts anførsler får betydning for rettens 
avgjørelse, skal motparten normalt gis mulighet til å uttale seg. En dommer bør derfor 
utvise forsiktighet med å holde tilbake innvendinger og anførsler som framsettes i en 
rettsprosess.  
 
I denne saken hadde saksøkerne tatt kontakt for å be om at prosesskrivet ble oversendt 
motparten og domstolleder ble til slutt varslet om forholdet.   
 
Det er fortsatt vanskelig for utvalget å forstå hvorfor dommeren ikke fortløpende 
oversendte prosesskivene fra saksøkerne til saksøkte, som et ledd i dommerens øvrige 
arbeid med saken i denne perioden. Utvalget er ikke enig med innklagede i at hans 
opptreden framstår som korrekt og finner ikke grunn til å omgjøre vedtaket fordi det lider 
av feil lovanvendelse. Utvalget er heller ikke enig med innklagede i at det foreligger en 
saksbehandlingsfeil som kan lede til ugyldighet. Innklagede har hatt anledning til å inngi 
uttalelse til klagen og til å komme med sin forklaring til den manglende oversendelsen. 
Dette har han også gjort og vedtaket framstår som tilstrekkelig begrunnet i forhold til de 
opplysninger som forelå på avgjørelsestidspunktet.   
 
Et enstemmig utvalg er fortsatt av den oppfatning at det er grunn til å stille seg kritisk til 
dommer Cs opptreden. 
 
Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere 
med kritikk. Ved den nye vurderingen har Tilsynsutvalget delt seg i et flertall og et 
mindretall ved spørsmålet om dommer C har overskredet denne terskelen.   
 
Flertallet, som består av medlemmene Sandbukt, Grøndalen og Magnussen, er i lys av 
dommerens redegjørelse i begjæringen om omgjøring og i stevningen kommet til at 
terskelen for kritikk ikke er overskredet. Ved vurderingen har flertallet blant annet sett hen 
til utvalgets tidligere praksis og da særlig sak 97/12, som dommer C har vist til. I sak 97/12 
uttalte utvalget at en liggetid på to måneder for en stevning fra innklagede kom tilbake fra 
ferie inntil pålegg om tilsvar ble sendt ut, var i strid med de etiske prinsipper for 
dommeratferd. Atferden ble likevel ikke ansett som så uheldig at det var grunnlag for å 
reagere med kritikk. Å unnlate utsendelse av et tilsvar, som dommeren skal sende ut med 
en gang for å unngå forsinkelse av saken, kan sies å være mer alvorlig enn ikke å sende et 
prosesskriv i en sak der partene allerede har uttalt seg.  
 
Mindretallet, som består av medlemmene Tørresdal og Normann, kan ikke se at det 
foreligger nye opplysninger i saken som gir grunnlag for å endre utvalgets vedtak av 
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30. april 2014. Denne saken skiller seg fra sak 97/12 ved at As prosesskriv av 16. august 
2013 ble oversendt motpartens advokat først etter at A i eget prosesskriv anmodet retten 
om forsvarlig framdrift og i tillegg krevde sorenskriverens inngripen i saken. Mindretallet 
er fortsatt av den oppfatning at terskelen for å gi dommer C kritikk er overskredet.   
 
Tilsynsutvalget har ikke funnet grunnlag for å se denne saken i sammenheng med den nye 
klagen på dommer C fra de samme klagere, sak 50/14.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt  

 
vedtak: 

 
Tilsynsutvalgets vedtak av 30. april 2014 omgjøres. Utvalget treffer slikt nytt vedtak:  
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan overprøves av 

domstolene. 
 
2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor dommer C 
 


