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Innledning: 
 
Ved brev av 30. april 2014 har advokat A inngitt klage på dommerfullmektig B ved X 
tingrett. Klagen gjelder dommeradferd og saksbehandling. Klagen er forelagt 
dommerfullmektig B som ved brev av 4. juni 2014 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre 
innhentet uttalelse fra meddommerne C og D samt prosessfullmektigene advokat E og 
advokat F. I tillegg har Tilsynsutvalget mottatt uttalelse fra redaktør G, banksjef H og 
advokat J. Klagen er supplert ved brev av 27. juni 2014. Sorenskriver K ved X tingrett er 
orientert om klagen og har den 10. juni 2014 avgitt uttalelse.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til dommeradferd og saksbehandlingen ved behandling av tre 
forskjellige saker. Det første forholdet knytter seg til sak om oppheving av gjeldsordning 
med rettsmøte 5. februar 2014, det andre til sak om rett til å trekke rør over naboeiendom 
med rettsmøte 7. februar 2014 og endelig sak om krav om erstatning i forbindelse med 
tvangssalg av eiendom. I den siste saken ble planmøte avholdt 13. februar 2014 og 
hovedforhandling ble avholdt 26. mars 2014.  
 
Innklagede var dommer i alle tre sakene. Advokat A var part i sak om oppheving av 
gjeldsordning. Han var prosessfullmektig i de andre sakene.  
 
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I rettsmøte 5. februar 2014 i sak om opphevelse av gjeldsordning, opptrådte innklagede 
svært uvennlig. Innklagede godtok et for høyt fratrekk for husleie hos skyldneren. 
 
Under hovedforhandling 7. februar 2014, etter at klager hadde fått ordet til redegjørelse, 
avbrøt innklagede ham og da han prøvde å fortsette brølte hun hold kjeft. 
 
På grunn av erfaringene med innklagede ble det i et senere planmøte bedt om 
meddommere. Innklagede insisterte på å få vite grunnen til at det ble bedt om 
meddommere, men han unnvek å svare.   
 
Under en hovedforhandling 26. mars 2014 hadde innklagede en oppfarende adferd. Hans 
anmodning om å be en takstmann om å få bli med på befaring ble avbrutt og innklagede 
uttalte at dette ikke kom på tale uten først å konferere med meddommerne. Innklagede 
virket forutinntatt og det bærer også dommen preg av.  
 
Innklagede har en forutinntatt antipati som kommer til uttrykk både i hennes opptreden og i 
hennes avgjørelser som går ut over grensen for god dommerskikk. Innklagedes adferd er 
oppsiktsvekkende for både advokater og tilhørere.  
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Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klager var ukjent for henne frem til rettsmøtet 5. februar 2014 og kjennelsen er avsagt i 
tråd med hennes rettslige vurdering på tidspunktet.  
 
I saken om begjæring måtte spørsmålet om utsettelse avklares før hovedforhandlingen 
kunne gå videre 7. februar 2014. Kvelden før hovedforhandling ble det utvekslet flere 
prosesskrift hvor klager blant annet anførte at det var tilbakeholdt opplysninger og at dette 
kunne være straffbart. I klagers innlegg på anmodningen fra motparten om utsettelse, 
unnlot klager å begrunne krav om utsettelse, men begynte å behandle sakens bevis. Han ble 
av innklagede bedt om å begrunne spørsmålet om utsettelse, men fortsatte å presentere 
bevisene for sin del av saken. Da hun nå forsøker å ta ordet, fortsatte han å presentere 
saken til tross for at innklagede prøvde å bryte inn flere ganger. Til slutt ba hun med hevet 
stemme om at han vennligst holdt kjeft når hun snakket. Hun unnskyldte med en gang sin 
ordbruk til advokaten og resten av tilhørerne.  
 
Innklagede beklager ordbruken på det sterkeste. Hun ble frustrert fordi en av aktørene ikke 
forholdt seg til at innklagede var ordstyrer og brukte for sterke ord til å ta tilbake 
kontrollen. Dette skulle ha blitt håndtert på en helt annen måte.  
 
Hun har ikke opptrådt forutinntatt i sak om erstatning etter tvangssalg av eiendom. Saken 
ble behandlet på en rettslig riktig måte. Det ble stilt spørsmål i planmøte om meddommere, 
men dette var et nøytralt spørsmål. Avgjørelsen om å nekte klager å føre sakkyndig vitne 
like før retten skulle på befaring var ikke forutinntatt. Hun har ikke vært eller opptrådt 
forutinntatt mot klager eller hans klient, vært oppfarende eller utvist antipati. Hun har 
forsøkt å opptre vennlig og korrekt ovenfor aktørene i rettskretsen.  
 
Ordbruken i rettsmøte 7. februar 2014 beklages, men hun stiller seg ellers uforstående til å 
ha opptrådt kritikkverdig ovenfor klager.  
 
 
Domstolleder – sorenskriver K – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Innklagede tok kontakt med ham under hovedforhandlingen og orienterte om hendelsen 
med advokat A. Hun var oppriktig lei seg for det som hadde skjedd og beklaget seg. 
Innklagede fikk denne saken allerede etter fem uker som dommerfullmektig. I ettertid ser 
han at innklagede som fersk dommerfullmektig ikke burde fått denne saken, når advokat A 
var prosessfullmektig. Tilbakemeldingene på innklagede er meget positive med unntak av 
advokat A. 
   
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat J – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Kvelden før rettsmøtet, den 6. februar 2014 sendte klager et prosesskrift der han bl.a. 
beskyldte advokat J for å ha unnlatt å opplyse om viktige bevis, og antydet at det han 
angivelig skulle ha gjort kan være i strid med straffeloven § 166. På denne bakgrunn ble 
saken begjært utsatt. Da advokat A får ordet under rettsmøtet, berører han ikke spørsmålet 
om utsettelse, men holder en lengre redegjørelse om riktigheten av hans beskyldninger. 
Etter noen minutter grep innklagede inn og ba advokat A om hans mening om 
utsettelsesspørsmålet. Advokat A fikk fortsette, men berørte heller ikke da 



 4 

utsettelsesspørsmålet. Etter noen minutter grep innklagede inn på nytt og ga utrykk for at 
det retten ønsket å høre var hans syn på spørsmålet om utsettelse. Mens innklagede ga 
uttrykk for hva retten ønsket å høre brøt advokat A henne av flere ganger, før innklagede 
ga uttrykk for at klager nå måtte holde kjeft. Innklagede forsøkte etter dette gjentatte 
ganger å beklage sin uttalelse. Innklagedes uttalelse kom etter at klager til tross for 
oppfordringer ikke berørte utsettelsesspørsmålet og fordi klager gjentatte ganger tillot seg å 
avbryte innklagede.  
 
På grunn av advokat As voldsomme anklager mot ham er han klaget inn til 
advokatforeningens disiplinærutvalg.  
 
 
Tilhørerne – redaktør G og banksjef H – har i fellesskap i hovedsak uttalt følgende: 
 
Advokat A ble under sin innledning bedt om å holde kjeft. Dette hører ikke hjemme i en 
rettsal og innklagede er uegnet for oppgaven. En dommer skal opptre med verdighet og 
respekt noe innklagede ikke gjorde. Innklagede hevdet feilaktig gjentatte ganger, at 
advokat A i prosesskriv har hevdet at saksøkers advokat har handlet i strid med 
straffeloven. Advokat A fikk ikke anledning til å opplyse saken på en egnet måte.  
 
 
I forbindelse med saken vedrørende erstatning etter tvangssalg har følgende uttalt seg: 
 
Meddommer – D– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Innklagede har ikke oppført seg upassende på noen måte. Advokat A kom med nye 
opplysninger i saken etter at retten var satt. Innklagede syntes dette var urimelig og mot 
vanlig praksis. Derfor tillot de ikke at takstmannen kunne bli med på befaringen.  
 
 
Meddommer – C– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Innklagede har ikke oppfarende adferd. Hun ble stadig avbrutt av klager som i tillegg til 
ikke å ha satt seg inn i saken, bryter inn med nye momenter som egentlig ikke har relevans.  
 
  
Prosessfullmektig – advokat E– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Innklagede håndterte saken på en ryddig og god måte. På den andre side har hun aldri 
opplevd en prosessfullmektig som har opptrådt så uryddig og lite respektfullt ovenfor 
retten som advokat A gjorde under hovedforhandlingen. Det var hun som av nysgjerrighet 
spurte om det var en spesiell grunn til at klager anmodet om meddommere, ikke 
innklagede. Innklagede avbrøt ikke klager i forbindelse med spørsmålet om takstmann 
skulle vitne. Det var de saksøkte som protesterte. Klager fikk god tid til å begrunne sitt 
syn. Etter at innklagede hadde nektet klager å føre vitnet, nektet klager å gi seg og fortsatte 
å argumentere. Klager krevde at meddommerne fikk komme med sin vurdering hvoretter 
retten holdt en kort konferanse på lukket rom. Retten meddelte deretter at også 
meddommerne var enige. Det var ingenting å utsette på innklagedes administrering av 
saken. Partene ble gitt tilstrekkelig tid til å argumentere for sitt syn. Innklagede ga på ingen 
måte inntrykk av å være forutinntatt eller at hun ikke opptrådte i samsvar med god 
dommerskikk. Hennes klient er av samme oppfatning.  
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Prosessfullmektig – advokat F– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klager fremmet flere krav om endring i saken. Endringene var heving av påstandsbeløpet, 
mulig råteskade og krav om en takstmann som et nytt vitne.  
 
Retten besluttet at takstmannen ikke ble tillatt ført som vitne. Da rettens medlemmer var på 
vei ut av salen gikk klager etter dem og krevde at de skulle vurdere spørsmålet på nytt. 
Innklagede og meddommerne drøftet deretter spørsmålet på gangen før de meddelte sin 
beslutning. Hun oppfattet ikke innklagede som forutinntatt.  
 
 
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. 
 
Klagen er inngitt av en advokat som dels har vært part dels prosessfullmektig i saker der 
innklagede har vært dommer. Det foreligger således klagerett. Klagen er inngitt mindre enn 
3 måneder etter de aktuelle hendelser har funnet sted. Klagen er dermed rettidig. 
 
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.  
 
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. 
 
Klager anfører avslutningsvis i sin klage at dommerfullmektigen skal ha en «forutinntatt 
antipati som både kommer til uttrykk både i hennes opptreden og i hennes avgjørelser som 
går ut over grensen for god dommerskikk». Dette er begrunnet i tre uavhengig av 
hverandre saker. 
 
I den første saken bygger klager dette på at dommerfullmektigen «opptrådte svært 
uvennlig». Hva dette nærmere bygger på er ikke redegjort for i klagen, ut over at hun i sin 
senere beslutning fastsatte et økonomisk fratrekk i forbindelse med en gjeldsordning som 
klager mente var for høyt. Fastsettelsen er påanket av flere kreditorer. Dette er således et 
forhold Tilsynsutvalget ikke kan vurdere.  
 
Klagen blir på dette punkt å avvise. 
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I den andre saken som omtales i klagen er bakgrunnen følgende. Dommerfullmektigen 
skulle administrere en hovedforhandling 7. februar 2014. Klager sendte prosesskriv om 
kvelden dagen før. Dette avstedkom ytterligere prosesskriv fra motparten. På bakgrunn av 
til dels sterke beskyldninger fremsatt i prosesskrivet, ba motparten ved oppstart i rettsmøtet 
dagen etterpå om at saken ble utsatt. Etter at motparten hadde fått begrunne  sin 
anmodning, ble klager gitt ordet for kommentar. Klager gir uttrykk for at 
dommerfullmektigen avbrøt han straks han hadde fått ordet, og da han prøvde å fortsette ba 
hun ham "holde kjeft". Etter et kort avbrudd i saken, besluttet dommerfullmektigen å 
utsette saken. Saken fikk senere en ny dommer. 
 
Opptrinnet har vært så spesielt at dommerfullmektigen samme dag skrev en redegjørelse 
om saksforholdet til sorenskriveren. Tilsynsutvalget viser til følgende i notatet som 
beskriver tidsnært innklagedes opplevelse av opptrinnet:  
 

"Retten ble satt og jeg redegjorde for begjæringen og gav ordet til saksøker for å redegjøre 
for utsettelsen. Saksøkte fikk deretter ordet til å svare på begjæringen. A begynte da å 
forklare hva det var han hadde lagt frem i prosesskrivet av nye opplysninger og 
bakgrunnen for beskyldningen. Han viste retten på et kart hvor de nye opplysningene kom 
fra. På spørsmål fra meg hvordan dette hadde sammenheng med utsettelsen sa han kort at 
dette ikke var grunnlag for utsettelse fordi dette var noe saksøker burde vite om. Han 
fortsatte deretter å redegjøre for at det var brudd på tvisteloven, og at det var mulig brudd 
på straffeloven. Retten ba han holde seg til spørsmålet om utsettelse, men A ville ikke 
stoppe å snakke om opplysningene og at de var tilbakeholdte. Jeg forsøkte flere ganger å ta 
ordet for å få han på sporet eller avslutte redegjørelsen. Da han likevel ikke sluttet å snakke 
på tross av at jeg prøvde å ta ordet flere ganger sa jeg "kan du vær så snill å holde kjeft når 
jeg snakker". Dette var langt over streken og var helt klart noe som ikke burde skje, men 
var foranlediget av at han snakket i munnen på meg. A forklarte deretter at han mente dette 
var det største bruddet i rettsmøter han hadde sett fra en dommerfullmektig på 20 år, og at 
han ville rapportere hendelsen inn til tilsynsrådet. Han insisterte deretter på at retten skulle 
settes med ny dommer. Han fikk deretter beskjed om å være så snill å slutte å snakke 
ettersom han heller ikke da gjorde det. Jeg beklaget deretter språkbruken og spurte om han 
aksepterte den beklagelsen, det gjorde han ikke. Han ba deretter om å snakke med 
sorenskriveren, og retten tok deretter fem minutters pause." 

 
Tilsynsutvalget viser for øvrig til de uttalelser som er gjengitt ovenfor fra tilhørere og 
sakens profesjonelle parter.  
 
Ser man bort fra mindre nyanser, så synes det ikke å være uenighet om ordbruken og 
foranledningen til denne. Det kan ikke være tvil om at innklagede, som følge av klagers 
manglende respekt for hennes inngripen og anmodning om å holde seg til 
utsettelsesspørsmålet, ble så provosert at det rant over for henne og at hun kom med et 
upassende utbrudd om at advokaten nå må holde kjeft. 
 
Utvalget viser bl.a. til NOU 1999:19 side 325 flg, se side 326 første spalte, hvor følgende 
er uttalt:  
 

”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…” 
 

Utvalget er således kommet til at utbruddet sett i sammenheng med den forutgående 
provokasjonen, ikke medfører reaksjon i form av kritikk. Utvalget legger her vekt på at 
dommerfullmektigen umiddelbart beklaget utbruddet. 
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I den tredje saken gjelder klagen dommerfullmektigens håndtering av en anmodning om å 
oppnevne meddommere i en mangelsak vedrørende fast eiendom, samt hennes håndtering 
av å gi en takstmann anledning til å vitne i saken.  
 
Det er anført at dommerfullmektigen både i et planmøte 13. februar.2014 og under 
hovedforhandlingen 26. mars 2014 hadde en oppfarende adferd. I planmøtet ved at hun 
skal ha insistert på å få vite begrunnelsen for å oppnevne meddommere, under rettsmøtet 
ved at hun brøt av diskusjonen om vitnet, og ga uttrykk for at det ikke kom på tale uten å 
ha konferert med sine meddommere slik det skal gjøres før en slik beslutning tas. Klager 
uttrykker om dette at dommeren virket helt forutinntatt noe også dommen bar preg av. 
 
Tilsynsutvalget forstår klager dithen, at det ikke klages på avgjørelsene, men utelukkende 
på hans opplevde adferd av henne. Påstandene er ikke underbygget med uttalelser eller 
dokumentasjon utvalget kan støtte seg på. Innklagede har på sin side gitt uttrykk for at hun 
behandlet disse prosessuelle problemstillingene på en adekvat måte. Tilsynsutvalget kan 
vanskelig se at innklagedes handlemåte uansett overskrider rammene for god 
dommeradferd. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises hva gjelder avgjørelsen om gjeldsordning. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

dommerfullmektig B. 
 
 


