
 
 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Ragnhild Olsnes (vara) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Ragnhild Olsnes møtte som varamedlem for Unni 
Sandbukt, 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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Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

Telefaks 
73 56 70 01 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 
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Innledning: 
 
Ved brev 30. oktober 2014 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. 
Klagen gjelder sen saksbehandling og dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer 
B, som har avgitt uttalelse ved brev 12. desember 2014. Domstolleder ved X tingrett er 
orientert om klagen, og har avgitt uttalelse ved brev 18. desember 2014.   
 
Saksframstilling: 
 
X tingrett mottok 17. juni 2014 begjæring fra A om innkalling til ekstraordinær 
generalforsamling i et borettslag hvor hun er andelseier. Saken ble behandlet av 
tingrettsdommer B.   
 
Styreleder i borettslaget ble ved tingrettens brev 11. juli 2014 bedt om å uttale seg til 
begjæringen så snart som mulig. I brev til tingretten 29. juli 2014 ble det opplyst at 
styreleder var sykmeldt etter en skade, og at uttalelse i saken ikke kunne gis før i midten av 
september 2014.  
 
A etterlyste i brev av 29. august tingrettens avgjørelse i saken. Hun viste til at  den andre 
andelseieren som krevde ekstraordinær generalforsamling gjentatte ganger hadde purret på 
tingretten per telefon. A ble i e-post av 2. september informert om at  retten hadde forelagt 
begjæringen for styreleder, og at uttalelse fra styreleder var ventet i midten av september 
2014. I e-post av 3. september ba A om å få opplyst hvilken rett tingretten hadde til å 
kommunisere med henne per e-post.  
 
Ved brev fra tingretten av 10. september ble A på nytt orientert om at begjæringen var 
forelagt styreleder, at det fra styreleders kontor var opplyst at han var sykmeldt, og at 
tilbakemelding derfor først kunne gis i midten av september.  
 
I brev datert 12. september 2014, innkommet tingretten 24. september, samt i epost av 19. 
september, purret A på nytt på saken. I brevet framsatte hun også innvendinger mot 
uttalelser i rettens brev av 10. september.  
 
Tingrettsdommer B har opplyst at han kontaktet styreleder per telefon etter medio 
september 2014. Styreleder skal da ha opplyst at han ville kalle inn til ekstraordinær 
generalforsamling. Han har videre opplyst at han hadde en lengre telefonsamtale med A 
om saken den 15. oktober 2014.  
 
Den 16. oktober 2014 sendte styreleder brev til tingretten der han opplyste at 
generalforsamling ville bli berammet kommende uke. Styreleder ba derfor tingretten stille 
saken i bero. Ved styreleders brev av 20. november 2014 ble tingretten orientert om at  
ekstraordinær generalforsamling var avholdt samme dag, og at saken A hadde meldt inn 
var behandlet. Det framgår av brevet at A var innkalt til generalforsamlingen, men at hun 
ikke møtte.  
 
Under henvisning til at ekstraordinær generalforsamling nå var avholdt, ble saken hevet 
ved tingrettens kjennelse 26. november 2014.  
 
 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
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Hun har ringt tingretten utallige ganger og purret på saken, i tillegg til at hun har sendt 
flere e-poster og brev til tingretten. Det framgår av borettslagsloven § 7-6 andre ledd at 
retten på begjæring plikter å kalle inn til generalforsamling "snarast råd". Per 30. oktober 
2014 hadde retten ennå ikke kalt inn til generalforsamling.  
 
Tingretten har for øvrig ikke sendt henne dokumentene i saken eller holdt henne eller den 
andre andelseieren som krevde ekstraordinær generalforsamling orientert. Tingrettens brev 
til henne er adressert "Hemmelig adresse el.". Det sier seg selv at disse ikke er kommet 
henne i hende. Hun har i brev til tingretten oppgitt sin riktige adresse. Adresseringen er 
uforsvarlig fra rettens side.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han er enig i at det har gått lang tid fra begjæringen kom inn til ekstraordinær 
generalforsamling ble holdt og saken ble hevet. Dette skyldes først og fremst styreleders 
sykefravær. I tillegg kommer arbeidsmengden/bemanningssituasjonen som generelt har 
medvirket til at ikke bare denne saken, men også de fleste andre saker, ikke har blitt fulgt 
opp optimalt.   
 
Da begjæringen om innkalling til ekstraordinær generalforsamling kom inn til tingretten, 
var han klar over at dette var begjært også tidligere, og at styret da selv innkalte til slik 
generalforsamling. Det var all grunn til å tro at styret også denne gangen ville innkalle til 
generalforsamling når begjæringen ble forelagt.   
 
Han er ikke enig i at A ikke har fått informasjon fra tingretten. Saksbehandler har svart på 
flere telefonhenvendelser. Det er gitt skriftlig svar to ganger, ved e-post fra saksbehandler 
og brev fra ham selv. I tillegg hadde han en lang telefonsamtale med A 15. oktober 2014.  
 
Kommunikasjonsproblemene skyldes i stor grad A selv. Det har vært vanskelig å nå fram 
til henne. Det har vært opplysninger om hemmelig adresse. Ved alternativ bruk av  
e-post har hun klaget på dette og bedt om tingrettens lovhjemmel for å kommunisere med 
henne elektronisk. Tingrettens saksbehandler kan bekrefte at kommunikasjonen med A har 
vært vanskelig.  
 
Domstolleder – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han er kjent med at A har henvendt seg til tingretten en rekke ganger i ulike 
sammenhenger. Etter hans syn har domstolen etter beste evne forsøkt å besvare de 
spørsmålene hun har tatt opp.  
 
Når det gjelder den konkrete saken, er styreleders sykdom etter hans syn hovedårsaken til 
at As begjæring ikke ble behandlet tidligere. Han kan ikke se at det er grunnlag for å 
kritisere tingrettsdommer B for hans håndtering av saken.  
 
 
 
 
 
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. 
 
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. Videre vil spørsmål 
om brudd på god dommerskikk kunne komme inn i forbindelse med vurdering av hvordan 
saksbehandlingen utføres, herunder om dommeren opptrer sendrektig, er dårlig forberedt til 
møter og mangler organisering av forberedelsen til rettsmøter osv. ”  

 
Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget, om det er påvist forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til domstolene og dommerne, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 174.  
 
Klager har anført at dommeren har brukt for lang tid på å behandle saken, at retten ikke har 
sendt henne alle saksdokumentene og at hun ikke har fått tilstrekkelig informasjon om 
rettens behandling av saken. Dette er forhold utvalget kan vurdere og som danne grunnlag 
for disiplinærtiltak.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at begjæringen om ekstraordinær generalforsamling i 
borettslaget kom inn til tingretten den 17. juni 2014. Saken ble formelt avsluttet den 
26. november s.å., jf. hevingskjennelsen. Det gikk dermed nesten fem måneder fra saken 
kom inn til den ble avgjort. Dette er i utgangspunktet svært lang saksbehandlingstid i en 
sak som dette, der loven forutsetter at saken skal behandles raskt. 
 
Det framgår av sakens dokumenter at begjæringen ble oversendt motparten 11. juli 2014, 
hvor retten ba styret om bemerkninger så snart som mulig. I brev til tingretten 29. juli 2014 
ble det opplyst at styreleder var sykmeldt etter en skade, og at uttalelse i saken ikke kunne 
påregnes før medio september 2014. Sett hen til styreleders sykmelding kan utvalget ikke 
se at det er kritikkverdig at dommeren aksepterte dette.  
 
Det framgår av dommerens redegjørelse at han tok kontakt med styreleder etter medio 
september 2014. Han ble da informert om at styret selv ville innkalle til ekstraordinær 
generalforsamling. Dette ble meddelt retten ved styreleders brev av 16. oktober 2014. 
Saken ble deretter stilt i bero til generalforsamlingen ble avholdt den 20. november s.å.  
 
Det framgår ikke av dommerens redegjørelse eller sakens dokumenter at klager ble 
informert om dommerens muntlige kontakt med styreleder etter at svarfristen utløp i 
september. Det er opplyst at klager ringte til dommeren i uke 40, og han har selv opplyst at 
han hadde en lengre telefonsamtale med henne den 15. oktober. Styreleders formelle 
tilbakemelding til begjæringen forelå først den 16. oktober.  
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Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere 
med kritikk.  
 
Utvalget vil påpeke at saksbehandlingen ikke var optimal, verken når det gjelder  
kommunikasjon med klager eller saksbehandlingstid. Disse forholdene er imidlertid ikke 
av en slik karakter at de gir grunnlag for disiplinærreaksjon mot dommeren.  
 
Etter dette finner utvalget 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. 
 


