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Innledning: 
 
Ved brev 19. mai 2014 har A og B ved styreleder A inngitt klage på dommer C ved X 
domstol. Klagen gjelder dommeratferd og sen saksbehandling. 
 
Ved brev 16. juni 2014 har Tilsynsutvalgets sekretariat varslet klagerne om at klagen 
vurderes avvist, dels fordi den den synes å gjelde forhold som utvalget etter loven ikke har 
anledning til å vurdere og dels fordi lovens klagefrist synes å være utløpt. Klagerne har 
kommentert avvisningsspørsmålet i e-post 29. juli 2014.  
 
Klagen er forelagt dommer C, som ved brev 2. juli og 7. august 2014 har avgitt uttalelse. 
Klagen er supplert ved brev 1. og 18. august 2014. Domstolleder ved X domstol er 
orientert om klagen. 
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen har sin bakgrunn i to tvangssalgssaker som ble behandlet av dommer C ved X 
domstol. Begge sakene gjaldt spørsmål om tvangssalg av en eierseksjon i B, der sameiet 
ved styreleder A hadde begjært tvangssalg på grunn av manglende betaling av 
fellesutgifter. 
 
Den første begjæringen ble fremsatt 21. februar 2013. Tvangssalg ble besluttet 2. desember 
2013. I den andre saken ble tvangssalg begjært 29. januar 2014.  
 
Tilsynsutvalget for dommere mottok 28. januar 2014 en klage på dommerens håndtering 
av den første saken. Ved Tilsynsutvalgets vedtak av 30. april 2014 (sak 12/14) fikk 
dommer C kritikk for ikke å ha oversendt prosesskriv fra saksøkeren til saksøkte innen 
rimelig tid. C fremsatte begjæring om omgjøring av vedtaket og innga stevning til Oslo 
tingrett. Utvalget besluttet å foreta ny vurdering av saken og vedtok i møte 9. september å 
omgjøre vedtaket om å gi dommeren kritikk.   
 
Den nye klagesaken gjelder dommerens behandling av den første tvangssalgssaken i 
perioden etter at kjennelsen av 2. desember 2013 var avsagt. Den gjelder videre 
dommernes saksbehandling og opptreden i den andre tvangssalgssaken.  
 
Klagerne – A og B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagen retter seg mot dommer Cs behandling av begge tvangssalgssakene. Når det gjelder 
den første saken, er det forhold som ikke ble tatt opp i utvalgets sak 12/14, fordi de ligger 
etter i tid, som kan gi grunnlag for disiplinærreaksjon.  
 
Selv om dommeren ved kjennelsen av 2. desember 2013 besluttet at tvangssalg skulle 
gjennomføres ved bruk av medhjelper, unnlot han i ettertid å oppnevne medhjelper. 
Oppnevning var ennå ikke skjedd da saken ble overført en annen dommer mer enn et halvt 
år etter at tvangssalg ble besluttet. Dommeren har dermed opptrådt i strid med kravet til 
effektivitet.  
 
Dommeren har videre insinuert at A har løyet om hvorvidt han hadde mottatt rettens 
dokument 84 og 85 av 1. april 2014 i den første tvangssalgssaken. Dommeren skrev i e-
post til A 8. april 2014, med kopi til domstolens saksbehandler, at  
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A "angivelig" ikke skal ha mottatt dokumentene. Bruken av ordet "angivelig" insinuerer at 
As opplysninger om at brevene ikke var mottatt var usanne, noe de ikke var. Dokumentene 
ble mottatt 10. april 2014. Den sene forsendelsen skyldes sannsynligvis feilsortering hos 
posten. Dommerens unødvendige insinuering er kritikkverdig.    
 
Videre anføres at dommerens pålegg av 12. februar 2014 om retting av begjæring om 
tvangssalg i den andre saken er urettmessig. De samme forhold som ble tatt opp kunne 
også vært problematisert i den første saken, noe de ikke ble. Dommeren har her opptrådt 
kritikkverdig ved å "gjøre seg vanskelig" og ved å "gjengjelde" etter at sameiet hadde 
krevd inngripen fra sorenskriveren, begjært ham inhabil og klagen ham inn for 
Tilsynsutvalget. Selv om tremånedersfristen for å klage er oversittet for ovennevnte 
forhold, bør klagen tas til behandling. Det vises til at dommeren inntil 15. mai 2014 
behandlet begge sakene om tvangssalg.  
 
Dommerens brev til A av 11. april 2014 inneholder en kritikkverdig trussel om 
rettergangsbot, da det er åpenbart at det ikke er grunnlag for slik en alvorlig trussel. 
Trusselen er ledd i en agenda som dommeren har hatt: å eksponere de fire seksjonseierne 
for et utvidet mulig omkostningsansvar i saken, utover det disse seksjonseierne hadde som 
del av sameiet.  
 
I brev av 20. februar 2014 til de saksøktes prosessfullmektig uttalte dommeren: "Hensett til 
vitterlig usikker kommunikasjonsflyt innad i sameiet mellom styreleder og de enkelte 
seksjonseiere…". Dommeren hadde ikke dekning for det han angir som "vitterlig", og 
uttalelsen var etter klagernes oppfatning både unødvendig og lite respektfull. Videre 
gjengis i brevet en uttalelse fra ett av sameiets prosesskriv om at det fremstod som lite 
sannsynlig at tvangssalg ville bli gjennomført. Gjengivelsen er trukket ut av sin 
sammenheng. Forutsetningen for sitatet var heller ikke lenger oppfylt. De saksøkte hadde 
20. februar 2014 ikke gjort opp kravet i begjæringen om tvangssalg, til tross for at det da 
var gått to måneder siden tvangssalg var besluttet. Også gjengivelsen av sitatet fra sameiets 
prosesskriv er kritikkverdig.  
 
Når det gjelder spørsmålet om mulig avvisning, skriver klagerne i e-post av 29. juli 2014 at 
verken det urettmessige pålegget om retting eller trusselen om rettergangsbot kunne vært 
overprøvd etter reglene i rettspleielovgivningen for øvrig. Klagerne anmoder derfor om at 
Tilsynsutvalget realitetsbehandler også disse forholdene.  
 
Innklagede – dommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Enkelte av de påklagede forhold synes fremsatt etter utløpet av klagefristen. Andre forhold 
synes å gjelde rettsforhold som Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å prøve.  
 
Sett hen til det samlede hendelsesforløp kan det ikke anses kritikkverdig at medhjelper 
ikke var oppnevnt frem til 15. mai 2014. Etter at medhjelpersalg er besluttet, beror det 
videre forløp på om partene tyr til rettsmidler, fremmer begjæringer om utsettelse eller 
heving eller kommer med andre innspill i saken. I den aktuelle saken fremholdt klagerne 
selv i brev av 22. desember 2013 at det var lite sannsynlig at tvangssalg ville bli 
gjennomført. Det tok dessuten nokså lang tid å få forkynt tvangssalgsavgjørelsene for alle 
de fire saksøkerne samt sameiet ved styrets leder og saksøkte. Det var også advisert 
inngivelse av anke.   
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For øvrig viser den vedlagte utskrift fra Brønnøysundregisteret at det er en av de saksøkte 
som er styrets leder. Det er i denne saken grunn til å regne med at det er et spørsmål om tid 
før saken heves, hvorpå eventuell oppnevning av medhjelper på lønnet timebasis ville 
resultere i en svært kostbar affære på skattebetalernes regning. Dommeren har videre fått 
opplyst at sameiet/styreleder ikke har etterlyst oppnevning av medhjelper, verken overfor 
ham elle dommeren som overtok saken. Retten har så langt avstått fra oppnevning av eget 
tiltak.  
 
Når det gjelder dommerens e-post av 8. april 2014, vises det til at samtidige brev fra 
byfogdembetet til de andre adressatene på samme adresse var mottatt etter naturlig 
postgang. Saksbehandleren ble bedt om å undersøke om postgangen gikk som normalt, og 
han fikk tilbakemelding om at alt fremstod som normalt. Ettersom rettens kravbrev om 
innbetaling av ankegebyr angivelig var bortkommet, ble innbetalingsfristen straks utsatt 
etter ønske fra A. Han kan ikke se at uttalelsen i hans e-post kan anses ærekrenkende.  
 
Når det gjelder pålegget om retting, vises det til at det er en saksbehandler som 
gjennomfører formalkontrollen i den innledende fasen av en tvangssak, men slik at 
behandlende dommer er ansvarlig for utgående brev. Begjæringen om tvangssalg var 
mangelfull. Loven åpner ikke for dispensasjon fra de lovfastsatte kravene til begjæringen. 
Klagerne er her behandlet på lik linje med andre saksøkere.  
 
Rettens varslingsbrev til A av 11. april 2014 om mulig rettergangsbot var på sin plass. Når 
A bevisst desavuerer avsagte kjennelser, og nærmest selv "omgjør" to dommeravgjørelser, 
aktualiseres spørsmålet om det utvises hån mot retten som truer domstolenes 
selvstendighet.  
 
Karakteristikken i rettens brev til saksøkte av 20. februar 2014 om at det "vitterlig har vært 
usikker kommunikasjonsflyt innad i sameiet mellom styreleder og de enkelte 
seksjonseiere" er fullt ut dekkende.  
 
 
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.  
 
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. 
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Flere av punktene i klagen er rettet mot dommerens faktiske eller rettslige beslutninger 
under saksforberedelsen. Dette gjelder dommerens pålegg om retting samt varselet om 
mulig rettergangsbot. Dette er beslutninger som utvalget normalt ikke kan vurdere. Klagen 
over pålegget om retting er for øvrig fremsatt mer enn tre måneder etter pålegget ble gitt, 
noe som innebærer at klagen kan avvises fordi den er for sent fremsatt.   
  
Tilsynsutvalget har for øvrig begrenset mulighet til å vurdere dommerens motiver for å 
treffe en beslutning eller å gi et pålegg mv. Dette er forhold som vanskelig kan prøves av 
utvalget, med mindre det dokumenteres at dommeren har opptrådt uetisk. Klagerne har 
bl.a. anført at dommerens beslutninger er uttrykk for en hevnaksjon, bl.a. som følge av at 
klagerne varslet domstolleder og fremsatte klage til Tilsynsutvalget i forbindelse med den 
første tvangssalgsaken. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunnlag for å konkludere med at 
dommeren har hatt slike motiver, og kan dermed ikke se at det foreligger kritikkverdig 
opptreden på dette punktet.   
 
Klagerne har videre påpekt at dommeren unnlot å oppnevne medhjelper i perioden fra 
kjennelsen ble avsagt 2. desember frem til saken ble overlatt til annen dommer 15. mai 
2014. Dommeren har redegjort nærmere for dette og vist til at det var en dommerfaglig 
avveining som lå til grunn for avgjørelsen om å avvente oppnevningen.  
 
Dersom det går urimelig lang tid før en avgjørelse blir tatt eller en beslutning blir 
effektuert, og det ikke foreligger gode grunner for tidsbruken, kan utvalget vurdere om det 
er i strid med god dommerskikk å utsette beslutninger eller handlinger under 
saksforberedelsen. På bakgrunn av dommerens begrunnelse, er det vanskelig å se at det 
kan medføre kritikk at han ventet med oppnevningen.  
 
Det er videre anført at dommeren har insinuert at A løy. Det er i følge klageren bruken av 
uttrykket "angivelig" i en epost av 8.april 2014 fra dommeren som er bakgrunnen for dette. 
Klager har også påpekt at dommeren i et brev til saksøktes prosessfullmektig av 20. 
februar 2014 har skrevet at det er "vitterlig usikker kommunikasjonsflyt" mellom partene. 
Det er anført at uttalelsen er både unødvendig og lite respektfull.  
 
Tilsynsutvalget viser til at det må foreligge uttrykk som fremstår som krenkende, og som 
overstiger en viss terskel, for at utvalget skal reagere med disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget 
kan ikke se at dommerens e-post av 8. april 2014 eller brevet av 20. februar 2014 er av en 
slik karakter at det er grunnlag for å reagere med kritikk. Utvalget kan heller ikke se at 
gjengivelsen av uttalelsen fra et av sameiets prosesskriv er kritikkverdig.  
 
Utvalget har i sak 12/14 vurdert klagernes krav om å se de to sakene i sammenheng dersom 
vedtaket om kritikk blir omgjort. Utvalget har ikke funnet grunn til å foreta en samlet 
vurdering av dommerens opptreden i de to sakene.  
  
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor dommer 
C.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
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Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor dommer C.  
 


