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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 28/14 (arkivnr: 201400196-9) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Gerd Ingunn Opdal 
Bjørg Tørresdal 
 
Gerd Ingunn Opdal møtte som varamedlem for Svein J. 
Magnussen, som hadde forfall. 
 

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

 
  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 

disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 18. mars 2014 har advokat A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X 
tingrett. Klagen gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som har 
avgitt uttalelse ved brev av 4. april 2014. Domstolleder ved X tingrett er orientert om 
klagen og har avgitt uttalelse den 7. april 2014.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den 18. februar 2014 sendte advokat A stevning i til X tingrett. Stevningen ble inngitt på 
vegne av to klienter og gjaldt krav på erstatning for personskade mot Y kommune ved 
barneverntjenesten. Tingrettsdommer B, som behandlet saken ved tingretten, sendte den 
27. februar 2014 et brev til advokat A, der han påpekte flere mangler ved stevningen. Han 
satte frist til 14. mars 2014 med å rette stevningen, jf. tvisteloven § 9-2. Advokat A 
besvarte rettens brev den 14. mars. Ved e-post av 18. mars ble motpartens 
prosessfullmektig informert om at saken ble vurdert avvist på grunn av mangelfull stevning 
og fikk mulighet til å uttale seg om spørsmålet. Søksmålet ble deretter avvist ved kjennelse 
av 21. mars 2014. Avgjørelsen er anket av saksøker. 
 
Klageren – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det kan neppe være tvil om at stevningen tilfredsstiller kravene i tvisteloven § 9-2. 
Dommerens påpekelse av forhold som ble anført som nødvendig å rette er derfor 
krenkende og stigmatiserende overfor advokat A. I rettens brev av 27. februar 2014 brukes 
formuleringen "gjette" om hvordan retten synes å måtte behandle stevningen og 
vedleggene. Dette er en nedverdigende og helt uakseptabel formulering fra en 
tingrettsdommer i forhold til en prosessfullmektig. I det hele innehar brevet en klart 
nedlatende holdning. Brevet innebærer også en maktforskyvning både i forholdet mellom 
retten og prosessfullmektigen og i forhold til partene og motpartens prosessfullmektig.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Verken ordet "gjette" eller andre deler av brevet av 27. februar 2014 er nedlatende, 
krenkende, stigmatiserende, nedverdigende, uakseptabelt eller uforsvarlig. 
Tingrettsdommer B føler seg heller ikke truffet av begrepet "maktforskyvning".  
 
Domstolleder – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Advokat As stevning oppfylte ikke kravene til stevning i tvisteloven § 9-2. Det ligger da i 
dommerens ansvar for aktiv saksstyring å gi veiledning og be om retting. Dette har 
tingrettsdommer B gjort på en saklig og informativ måte i brevet av 27. februar 2014. Når 
det konkrete faktiske grunnlaget for kravet ikke er angitt i stevningen, men befinner seg i 
en større mengde bilagsmateriale, er det en realitet at retten selv må gjette seg til hva som 
eventuelt påberopes. Bruk av ordet "gjette" kan da ikke anses verken nedlatende eller 
krenkende, kun som en påpekning av faktum.  Det at motparten fikk gi sin uttalelse til 
spørsmålet om avvisning grunnet mangelfull stevning er ingen maktforskyvning eller 
nedlatende holdning, kun en ivaretakelse av kontradiksjon.  
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
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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. 
 
Tilsynsutvalget kan ikke vurdere forhold som kan danne grunnlag for anke eller 
gjenåpning, jf. § 236 fjerde ledd.  Dette innebærer at utvalget ikke kan prøve om 
stevningen tilfredsstiller kravene i tvisteloven § 9-2, herunder om det var feil av dommeren 
å be om retting. Utvalget kan heller ikke vurdere dommerens avgjørelse om å innhente 
uttalelse fra motparten. Tilsynsutvalget kan imidlertid vurdere om dommeren har vært 
nedverdigende og vist en uakseptabel holdning overfor advokaten, i forbindelse med at han 
i brevs form påpekte at stevningen var mangelfull.   
 
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."  

 
Det fremgår videre at Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 6 at en dommer "skal holde en saklig 
tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som dommeren har med å gjøre i embetsutøvelsen."  
 
Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som berører tilliten 
til dommerne og domstolene.  
 
Grunnlaget for klagen synes å være formuleringene i dommerens brev av 27. februar 2014, 
særlig nest siste avsnitt på side 2, som lyder slik:  
 

Det er det konkrete faktiske grunnlag for kravet som må angis. Dette må angis i selve 
stevningen og ikke bare befinne seg anonymt et eller annet sted i bilagene. Det holder ikke 
- slik du har gjort - å overlate til retten og motparten å lese hele bilagsmaterialet for selv å 
gjette seg til hva som eventuelt påberopes av konkrete utsagn. Dette er et gjennomgående 
trekk ved stevningen, selv om den inneholder ett og annet sitat fra enkelte bilag. 

 

Klager har bl.a. påpekt at han oppfattet bruken av ordet "gjettet" som nedverdigende og 
uakseptabelt.   
 
Tilsynsutvalget har vurdert dommerens brev, inkludert det gjengitte avsnittet, men kan 
ikke se at dommeren her har overtrådt grensen for hva som er akseptabelt å skrive i et slikt 
brev. Det ligger i veiledningsansvaret å påpeke hva som mangler ved stevningen, og det er 
ikke grunnlag for å konstatere at dommerens har uttrykt seg nedlatende eller uakseptabelt.   
Ideelt sett kunne dommeren kanskje ha valgt et annet ord enn "gjette" og dermed formulert 
seg litt annerledes. Formuleringene er imidlertid klart innenfor det akseptable og er ikke i 
strid med god dommerskikk.   
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Det er derved ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
 


