
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-004 (arkivnr: 15/115-14) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på dommerfullmektig 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 dommerfullmektig B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 14. januar 2015 har A inngitt klage på dommerfullmektig B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt dommerfullmektig B som ved brev av 17. februar 2015 
har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra prosessfullmektigene til partene i 
saken. Domstolleder C ved X tingrett er orientert om klagen, men har ikke avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder mangel ved kjøp av bolig, der klager var saksøker. Den 
innklagede dommerfullmektigen administrerte saken. Det ble avholdt hovedforhandling i X 
tingrett den 9. september 2014. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommerfullmektigen startet dagen med å spørre om hvorfor saken hadde havnet i retten. Hun 
framsto tydelig irritert. Dette ble opplevd som respektløst, og hun viste liten eller ingen interesse 
for saken.  
 
Dommerfullmektigens opptreden oppleves som partisk, ved at hun dannet seg sin egen 
virkelighetsoppfatning i favør saksøkte. Dommerfullmektigens opptreden er i strid med de etiske 
prinsipper for dommere, punkt 1-7 og 9. 
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun kjenner seg ikke igjen i klagers beskrivelse av hennes opptreden i retten. Hun var verken 
irritert, uinteressert eller partisk. Hun spurte ikke om hvorfor saken hadde havnet i retten, men 
gjennomgikk partenes påstander, påstandsgrunnlag og bevisføring.  
 
Hun opplevde at hovedforhandlingen forløp uten problemer eller uro, og at stemningen i retten 
var god. Det er leit at klager har opplevd det på en annen måte. 
 
Prosessfullmektig for klager – advokatfullmektig D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
På samme måte som klager, er han uenig i dommerfullmektigens vurdering av de faktiske forhold 
og konklusjonen. Han kan imidlertid ikke se at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for brudd på 
reglene om god dommerskikk. 
 
Prosessfullmektig for klagers motpart – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han husker ikke om det ble sagt noe om hvorfor saken havnet i retten, og tviler på at eventuelt 
signal fra henne om at saken burde vært forlikt før hovedforhandling ble formulert slik. Det er helt 
uriktig at dommerfullmektigen var tydelig irritert.  
 
Dommerfullmektigen viste normal interesse for saken. 
 
Han merket seg ikke noe ved dommerfullmektigen under hovedforhandlingen som skulle gi 
klageren grunnlag for å fremsette påstand om at dommerfullmektigen dannet sin egen 
virkelighetsoppfatning eller utviste sviktende vurderingsevne.  
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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. 
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Klagen gjelder dommerfullmektigens adferd under en hovedforhandling den 9. september 2014. 
Klagen er datert den 14. januar 2015, altså drøyt fire måneder etter. Klagefristen er derfor utløpt 
for denne delen av klagen.  
 
Klager har opplyst at hennes ektefelle, som også var part i saken, var alvorlig syk på tidspunktet 
for hovedforhandlingen og at han døde den 22. oktober 2014.  
 
Tilsynsutvalget legger  etter dette til grunn at klager hadde rimelig grunn til å oversitte 
klagefristen og at klagen er fremsatt så snart hindringen for å klage opphørte. Klagen tas derved 
til behandling selv om klagefristen er utløpt. 
 
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. 
 
Klager har anført at det foreligger brudd på de etiske prinsipper for dommeradferd punkt 1 – 7 og 
9. 
 
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 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 vist til at dommerfullmektig B var tydelig irritert, at hun viste liten eller ingen interesse 
for saken, og at hun dannet sin egen virkelighetsoppfatning og derved opptrådte partisk.  
 
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.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er sannsynliggjort. Det er derved ikke grunnlag for å 
konkludere med at dommerfullmektig B har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
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Utvalget viser til at klagers fremstilling ikke får støtte fra de tilstedeværende prosessfullmektigene 
i saken. Dommerfullmektigen selv har også tilbakevist at hun spurte om hvorfor saken var havnet i 
retten og at hun var irritert. 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
dommerfullmektig B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


