
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-116 (arkivnr: 14/1388) og 15- 008 (arkivnr: 15/168) 
  
Saken gjelder: To klager fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

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

 
  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
A har inngitt to klager på tingrettsdommer B ved X tingrett.  
 
Den første klagen er fremsatt ved brev av 8. desember 2014, og gjelder saksbehandling og 
dommeratferd i rettsmøte 9. september 2014. A har ved brev av 4. februar 2015 avgitt 
supplerende bemerkninger til klagen. Klagen er forelagt B som ved brev av 7. januar 2015 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokatfullmektig C, som var 
prosessfullmektig for motparten.  
 
A innga ny klage på samme dommer ved brev av 26. januar 2015. Denne klagen gjelder 
saksbehandling og dommeradferd i forbindelse med at klager kontaktet tingretten 27. november 
2014. Klagen er forelagt B, som ved brev av 18. mars 2015 har avgitt uttalelse.  
 
Sorenskriver D ved X tingrett er orientert om begge klagene.  
 
Klagene knytter seg til behandlingen av samme sak og er forent til felles behandling. 
 
Saksfremstilling: 
 
Sak 14-116 
 
Klagene knytter seg til behandlingen av sak etter småkravsprosessen der innklagede var dommer 
og klager var part i saken. Klager var selvprosederende. Tingretten avsa dom i saken 12. 
september 2014.  
 
Klage av 8. desember 2014 gjelder saksbehandlingen og dommeratferd i rettsmøtet 9. september 
2014.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun klager ikke på resultatet, selv om hun er uenig i dette, men på innklagedes atferd og hans 
prosessledelse, som uten tvil medvirket til det urettferdige utfallet av saken.   Innklagede begynte 
rettsmøtet med å kritisere prosesskriftene som han mente var for mange og for omfattende. 
Dommeren mente saken var veldig enkel og at det var unødig å blåse den opp med for mye 
dokumentasjon.  
 
Dommeren virket stresset og rettsmøtet ble preget av kaos. Det virket som om innklagede ville bli 
ferdig med rettsmøtet så fort som mulig. Hun hadde forberedt seg godt og hadde skrevet en 
prosedyre som skulle hjelpe henne å legge frem saken på en strukturert måte. Hun fikk dessverre 
ikke presentert saken slik hun ønsket. Da hun snakket avbrøt innklagede henne ofte, og virket 
utålmodig.   
 
Under prosedyren påberopte hun en e-post som bevis. Da hun var i ferd med å lese den opp,  
begynte dommer å lese den opp selv, men så stoppet han og sa at hun kanskje skulle lese den 
opp. Før hun gikk videre med andre bevis, så avbrøt dommer igjen, og spurte om hun godkjente 
arbeidet som hun ble fakturert for. Da hun bekreftet dette spurte dommer med ilter stemme, 
hvorfor klager ikke ville betale for et arbeid som hun hadde godkjent. Da klager svarte at hun 
hadde betalt for det arbeidet tidligere, sa innklagede at det koster å gå til tannlege.  
 
Innklagede gjentok flere ganger spørsmålet om hun godkjente arbeidet. Hver gang svarte hun at 
det gjorde hun. Dommer ble mer og mer irritert og skjønte ikke hvorfor hun ikke ville betale.  
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Hun følte ubehag på grunn av den arrogante måten dommer snakket til henne på. Da hun 
redegjorde for de enkelte postene i et kostnadsoverslag, sa innklagede med høy og sint stemme 
at han ikke skjønte dette. 
 
Hun ble også avbrutt av innklagede som sa at det ikke var hans skyld at klager ikke hadde en 
advokat til å presentere saken. Han tilføyde at da klager ringte retten før rettsmøtet, fikk hun 
beskjed om at hun hadde en time på seg. Dette stemte ikke.  
 
Innklagede vurderte bevisene feil og fant at det var motparten som hadde rett. Klager fikk bare 
anledning til å legge frem en del av sine bevis. Hun hadde mange spørsmål til motparten, men fikk 
bare anledning til å stille noen av dem.  
 
Innklagede ga tidlig inntrykk av at han hadde bestemt seg for utfallet. Denne oppfatningen ble 
forsterket av hans arrogante tone. Hun følte seg som tiltalt i en straffesak. Innklagede tiltalte 
henne med arrogant, høy, sint og irritert stemme. Motparten derimot ble behandlet vennlig.  
 
Da hun under rettsmøtet tok en smertestillende tablett, så innklagede i hennes retning med en 
uhyggelig grimase. Han kikket flere ganger i hennes retning med misnøye.  
 
Dommen er feil og inneholder mange feil i faktum. Det virker som innklagede skrev ting han selv 
fant på for å forsvare sin avgjørelse. Innklagede tok ikke hensyn til hennes særlige behov for 
veiledning som selvprosederende og medvirket ikke til å klarlegge saken. Innklagede burde ha 
avbrutt saken og pålagt henne å møte med prosessfullmektig.   
 
Hun ønsker å bli avhørt og ønsker at innklagede også avhøres.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det er vanlig å sette av tre timer til sluttbehandlingen i de fleste saker etter småkravsprosessen. I 
denne saken ble det derimot satt av en hel dag, da det var mye dokumentasjon.  
 
Han kjenner seg ikke igjen i klagers beskrivelse av han. Klager var svært engasjert og til dels 
krevende i rettsmøtet, hadde mange anførsler og mye å fortelle. Han måtte styre klager inn på 
det som var vesentlig i saken og spørre detaljert for å klargjøre hennes anførsler. Han opptrådte 
ikke arrogant. Motparten ble bistått av prosessfullmektig og det var derfor ikke samme behov for 
å klargjøre hans anførsler.  
 
Tablettsituasjonen så han ikke. Hadde han det, ville han spurt om hun trengte en pause.  
 
Påstandene som klager har fremsatt oppfattes som urettferdige, de medfører ikke riktighet og 
savner saklig grunnlag.  
 
Prosessfullmektig – advokatfullmektig C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Innklagede informerte om hvor lang tid som var avsatt og informerte også om opplegget for 
rettsmøtet. Klagers fremleggelse av saken var svært vidløftig og ustrukturert og hun forholdt seg 
ikke til tilmålt tid. Innklagede måtte veilede klager og tydeliggjøre hennes anførsler. Innklagede 
søkte gjentatte ganger å avgrense klagers tidsbruk ved å be henne holde seg til sakens kjerne. Det 
medførte nok noe frustrasjon hos innklagede da hun likevel forholdt seg til sitt manus. Uten en 
aktiv prosessledelse ville rettsmøtet trukket ytterligere ut. Det kunne til tider spores frustrasjon 
hos innklagede, men ikke utenfor det akseptable i en rettsal.  
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Sak: 15-008  
 
Klagen er fremsatt etter at dom i saken er avsagt. Klagen knytter seg til en samtale mellom B og A 
i tingrettens ekspedisjon 27. november 2014.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun manglet et av sakens prosesskriv og oppsøkte retten for å få en kopi. Innklagede nektet 
henne å se i saksmappen. Han klaget på at hun kom uanmeldt og at han ikke hadde tid til slike 
ting. Innklagede virket veldig misfornøyd med at klager kom og forstyrret ham. Innklagede sa at 
hun ifølge sakens dokumenter allerede hadde fått en kopi, og at hun måtte henvende seg til 
motparten for å få en ny kopi.  Etter å ha tenkt seg om ga innklagede henne en kopi av 
prosesskrivet.  
 
Innklagede – B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
A henvendte seg i ekspedisjonen med krav om å få gå gjennom sakens dokumenter. Ingen av 
saksbehandlerne i avdelingen var ledige for å behandle henvendelsen og han gikk derfor selv ned 
og møtte henne. Klager var irritert over måten hun var mottatt på i tingrettens ekspedisjon. Hun 
ble informert om at gjenpart av prosesskriv skulle vært sendt henne direkte. Han har ikke bedt 
klager om å henvende seg til motparten for å få kopi. Klager fikk en kopi av prosesskriftet før hun 
forlot retten. Han bisto klager på beste måte.  
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at sakene er klar for realitetsbehandling. Tilsynsutvalget har ikke 
funnet grunn til å avholde møte med noen av partene. Sakene anses å være tilstrekkelig opplyst 
gjennom den skriftlige saksfremstillingen.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at A som part i sakene er direkte berørt av de forhold som klagene 
gjelder. Hun har derved klagerett. De forhold klagene gjelder, ligger innenfor klagefristen på 3 
måneder i begge saker. Klagene tas således til behandling. 
 
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. ”  

 
Utvalget viser videre til NOU 1999:19 side 326, 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…” 
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… Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.”) 

 
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 B opptrådte ukonsentrert, arrogant og sint under rettsmøtet. Videre at han 
sendte henne misfornøyde og grimaselignende blikk. Hun ble også avbrutt av ham, både i hennes 
egen forklaring og når hun ønsket å stille spørsmål til motparten. Hun skal også ha blitt nektet å 
gjennomgå alle de bevis hun hadde fremlagt i saken. 
 
I møte i retten etter hovedforhandlingen opplevde hun B som avvisende, og at han ikke kom 
henne i møte umiddelbart i hennes forespørsel om å få utlevert et dokument i saken.  
 
B har forklart at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Det var i saken nødvendig med en aktiv 
prosesstyring, slik at saken kunne bli gjennomført innenfor de fastsatte rammer. Noe utilbørlig 
press, misbilligende blikk, eller utpreget irritasjon o.l. fra hans side avviser han at han har 
fremkommet med. Han kan heller ikke erindre at han skal ha henvist A til motparten for å få 
utlevert et saksdokument, ei heller at han vegret seg for å utlevere dette. 
 
Prosessfullmektig for motparten har ikke registrert noe unormalt under rettsforhandlingene, og 
kan ikke erindre at det oppsto forhold der B opptrådt på en slik måte som beskrevet av A. 
 
Tilsynsutvalget viser til at det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form av krenkende utsagn 
eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med 
disiplinærtiltak. I en sak der aktørene i retten ikke er flere enn klager, dommeren og klagers 
motpart, vil det i ettertid ofte oppstå utfordringer med å kunne slå fast hva som faktisk har 
passert. I denne saken finner ikke utvalget støtte i de andre aktørers oppfatning av det som 
skjedde i rettsmøte eller i det etterfølgende møte. Det foreligger heller ikke andre etterprøvbare 
omstendigheter som gir støtte for klagers påstander. 
 
Tilsynsutvalget kan således ikke se at klagers påstander omkring dommerens oppførsel er 
sannsynliggjort.  
 
Som det fremkommer av lovforarbeidene referert ovenfor, skal det uansett foreligge 
kritikkverdige forhold over en viss terskel før Tilsynsutvalget reagerer med kritikk. Utvalget kan 
ikke se at de fleste av de forhold som er anført, er av en slik karakter at de ville ha medført 
disiplinærtiltak. Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at B har opptrådt i strid med 
god dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor B 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


