
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) 
  
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: Dommerfullmektig B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god 

dommerskikk. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 26. august 2015 har A inngitt klage på dommerfullmektig B ved X tingrett. Klagen er 
forelagt B, som ved brev av 30. september 2015 og 8. oktober 2015 har avgitt uttalelser. Utvalget 
har videre innhentet uttalelse fra advokat C og advokat D. Sorenskriver E ved X tingrett er 
orientert om klagen.   
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder sen saksbehandling. Den underliggende tvist gjelder en bruktbil solgt for  
kr. 25.000,-. Stevning ble innlevert retten 29. januar 2015. Etter to utsettelser ble det berammet 
rettsmøte 18. mai 2015. Kort tid før rettsmøtet ba prosessfullmektigene retten vurdere skriftlig 
behandling av saken. Retten godtok dette og ved brev av 15. mai 2015 ble fristen for avsluttende 
merknader satt til 28. mai 2015. Dom i saken ble avsagt 29. september 2015.  
 
Klager – A– har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innklagede har latt seg påvirke av sin tidligere advokat C til å trenere saken. Saken har blitt utsatt 
mange ganger før det tilslutt ble bestemt at den skulle behandles skriftlig.  
 
Han ble fortalt at den skriftlige behandlingen skulle vært avsluttet 18. mai 2015, men ved 
utgangen av august forelå det ennå ingen avgjørelse.  
 
Han har purret på innklagede flere ganger, men har selv ikke snakket med han. Han har snakket 
med saksbehandlere ved tingretten og bad dem om at innklagede måtte ringe tilbake så snart 
som mulig. Han ble lovet dette, men innklagede har ikke ringt.  
 
På grunn av hans advokat, som han ikke er fornøyd med, og sen saksbehandling fra tingretten, 
øker utgiftene hans.    
 
Han er uenig med sin advokat, fordi han mener advokaten ikke har gjort den jobben han ble satt 
til å gjøre. Da han opplyste advokat C om dette, uttalte advokat C at han ville få en tung vei i 
tingretten idet han kjent dommeren meget godt, og det bare var en telefon unna for å få 
dommeren til å trenere tiden.  
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det ble gjennomført planleggingsmøte per telefon 5. mars 2015, der også muligheten for skriftlig 
behandling ble diskutert. Samme dag avgjorde retten at saken ikke skulle behandles skriftlig, og 
rettsmøte ble berammet til 29. april 2015. Ved prosesskrift av 12. mars 2015 ba advokat D om 
utsettelse av rettsmøtet på grunn av kollisjon med en annen sak. Rettsmøte ble utsatt til 30. april 
2015. Advokat D ba om ny utsettelse, og ny dato ble fastsatt til 18. mai 2015.  
 
Noen dager før hovedforhandling ba prosessfullmektigene retten om en ny vurdering av hvorvidt 
saken kunne behandles skriftlig. Retten godtok skriftlig behandling og satte frist for avsluttende 
merknader til 28. mai 2015. Saken ble deretter tatt opp til doms.  
 
Det har gått fire måneder fra saken ble tatt opp til doms til dommen ble ferdigstilt. Grunnen til 
dette er stor arbeidsbyrde i domstolen og ferieavvikling. Saken har måtte vike for andre saker som 
er vurdert som viktigere å prioritere.  
 
Klagers påstander er feilaktige og oppkonstruerte. Han kjenner ikke advokat C, og har aldri hatt 
noe med han å gjøre verken personlig eller profesjonelt. Saken er den første han har behandlet 
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hvor advokat C har vært prosessfullmektig. Han har aldri mottatt forespørsel fra C eller andre om 
å trenere saken. De utsettelsene som ble gjort er foretatt på saklig grunnlag etter forespørsler i 
prosesskriv fra advokat D. Spørsmålet om å behandle saken skriftlig er gjort etter felles 
henvendelse fra prosessfullmektigene. Han vurderte dette til å være det beste for partene på 
grunn av sakskostnadene med å gjennomføre et rettsmøte.  
 
Han har ikke rutiner for å loggføre telefonkontakt med parter og prosessfullmektiger, og han 
finner heller ingen e-post korrespondanse i saken etter 28. mai 2015.  
 
Basert på egen hukommelse kan han ikke huske å ha snakket med partene i saken. Han husker at 
han i løpet av sommeren snakket med advokat C. Han opplyste da at han ikke ville bli ferdig med 
dommen før han gikk ut i ferie 24. juli 2015, og at dommen i verste fall ikke kunne forventes før ut 
i september.  
 
Klager har ved noen tilfeller ringt saksbehandler F. Hun har opplyst at hun aldri har lovet klager at 
han skulle ringe tilbake. Siste gang klager ringte til saksbehandleren, ble han informert om at 
dommen kunne forventes innen tre uker. Det er uvisst når dette var, men klager opplyste i den 
samtalen at han hadde sendt en klage til Tilsynsutvalget.  
 
I forhold til advokat Ds påstand, om at årsaken til fristoversittelsen ikke er opplyst i dommen, viser 
han til at det er inntatt like før slutningen at den ikke er avsagt innen lovens frist grunnet stor 
arbeidsbyrde og ferieavvikling.  
 
Prosessfullmektig – Advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han avviser at han skal ha påvirket innklagede til å trenere saken, og at han kjenner dommeren 
godt. Han har aldri møtt dommerfullmektig B personlig.  
 
Klager er holdt løpende orientert om sakens gang, både av X tingrett og av han selv. Dette har 
skjedd i form av ulike prosesskriv, brev fra tingretten, telefonsamtaler og SMS.  
 
Klager har fremsatt lignende påstander mot ham i klage til Advokatforeningen. Det er blant annet 
fremsatt påstander om at han kjenner motpartens advokat meget godt, og at han har 
samarbeidet med motparten. Heller ikke dette er riktig.   
 
Prosessfullmektig – Advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Kravene i tvisteloven § 19-4 er ikke oppfylt. Verken fristen for avgjørelse i saken innen to uker 
eller kravet om opplysning om årsaken til fristoversittelsen i dommen er fulgt. Det er sterkt 
beklagelig og er med på å svekke tilliten til dommen.  
 
Saken omhandler et bruktbilkjøp. Sakens omfang er begrenset. Hun hadde derfor ventet en 
avgjørelse i saken langt tidligere.   
 
Det ble gjort flere henvendelser til F, både før og etter ferieavvikling. Hver gang ble det gitt 
tilbakemeldinger om at innklagede skrev på dommen. Det ble ikke på noe tidspunkt oppgitt at 
dommen ikke ville bli avsagt først etter sommeren. Hun ble dermed avskåret fra å gjøre formelle 
fremstøt for eventuell overføring til annen dommer/rett.    
 
  



 4 

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 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. 
 
Klagen gjelder saksbehandlingen. Stevning ble innlevert 29. januar 2015. Rettsmøtet ble først 
berammet til 29. april 2015, men senere utsatt to ganger.  Det ble i mai besluttet skriftlig 
behandling av saken og partene fikk siste frist for bemerkninger satt til 28. mai 2015. I sitt tilsvar 
til klagen datert 30. september 2015, opplyste dommerfullmektigen at dommen var ferdigskrevet 
men ikke utsendt til partene. Dommen er datert 29. september 2015.  
 
Saksbehandlingstid er forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere.  
 
Utvalget viser til Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 199 hvor det blant annet fremgår at spørsmålet 
om brudd på god dommerskikk kan komme inn i forbindelse med vurderingen av hvordan 
saksbehandlingen utføres, herunder om dommeren opptrer sendrektig.  
 
Det fremgår videre av de etiske prinsippene for dommeradferd punkt 10 "Effektivitet", at "[e]n 
dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig hurtighet, så langt det er forenlig 
med kravene til forsvarlig saksbehandling og faglig kvalitet. Når det oppstår forsinkelser av 
betydning, skal de partene som er berørt underrettes om dette".  
 
Saken ble behandlet etter tvisteloven kapittel 10 om småkravsprosess. Lovgiver har lagt opp til at 
saksbehandlingstiden i småkravsprosess skal være vesentlig raskere enn saksbehandlingstiden for 
saker etter allmennprosessen. Dette gjelder både den totale saksbehandlingstiden og 
domsavsigelsen. 
 
Tvisteloven § 10-4 inneholder to bestemmelser av betydning for saken. 
 
For det første fremkommer det av § 10-4 (1) at saken normalt skal avsluttes med dom innen tre 
måneder etter at stevning ble inngitt. Stevning ble inngitt 29. januar 2015 og dom ble avsagt 29. 
september 2015. Medgått tid er åtte måneder.  
 
For det andre fremkommer av § 10-4 (2) at en dom skal avsies ved rettsmøte hvis dommeren 
finner grunnlag for det. Ellers avsies dommen innen én uke etter at partene er meddelt at den er 
tatt opp til doms. Partene ble gitt frist for sluttbemerkninger til 28. mai 2015. 
Dommerfullmektigen har opplyst at saken deretter ble tatt opp til doms.  
 
Rettsmøtet i saken ble i utgangspunktet berammet til 29. april 2015, men måtte utsettes to 
ganger etter begjæring fra advokat D. Tilsynsutvalget kan ikke se at disse utsettelsene skyldes 
innklagede dommerfullmektig. Men tidsforløpet vil få betydning i totalvurderingen av den tid som 
er anvendt på saken, jf. den refererte bestemmelse om at dom normalt skal avsies innen tre 
måneder etter at stevning ble inngitt. 
 
Den totale tidsbruk i saken på åtte måneder er en overskridelse av normen med fem måneder. 
Videre forutsetter lovgiver at dom skal foreligger nærmest umiddelbart etter at saken er tatt opp 
til doms. Det gikk fire måneder fra saken ble tatt opp til doms til dom ble avsagt. 
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Utvalget finner det klart at overskridelsen ikke er forenlig med lovgivers intensjon. Spørsmålet blir 
om det foreligger særegne forhold i denne saken som kan forsvare en så lang saksbehandlingstid.   
 
Årsaken til forsinkelsen er av dommerfullmektig B oppgitt å være stor arbeidsbyrde, herunder at 
saken måtte vike for andre saker som ble vurdert som viktigere å prioritere. Noe nærmere om 
arbeidsbyrden eller hvilke saker som ble prioritert er det ikke opplyst om. Tilsynsutvalget legger 
da til grunn at situasjonen ikke var ekstraordinær, men at dommerfullmektigen gir en beskrivelse 
av arbeidsbyrde og prioritering som må anses å være vanlig i domstolene.  
 
Dommerfullmektigen gikk ut i ferie 24. juli 2015. Det er ikke opplyst hvor lang ferie han tok. 
Ferieavviklingen har uansett ikke hatt betydning for vurderingen av denne saken.   
 
I tråd med de etiske prinsippene for dommeradferd finner utvalget at det i totalvurderingen må 
legges vekt på i hvilken grad partene har blitt holdt orientert om forsinkelsen. Det er opplyst i 
saken at det ikke er gitt noen informasjon fra dommerfullmektigens side om fremdriften. Den 
informasjon som har vært gitt, er gitt av saksbehandler i tingretten, og har kommet på bakgrunn 
av henvendelser fra parter eller prosessfullmektigene. Til advokat D skal det ha blitt opplyst ved 
flere anledninger at dommeren skrev på dommen. En slik opplysning indikerer at dommen vil 
foreligge relativt raskt.  
 
Det er forutsatt i forarbeidene til tvisteloven, at det bare er de mer graverende 
fristoverskridelsene som forutsettes håndhevet ved disiplinærreaksjoner etter domstolloven 
kapittel 12. Da saken ble tatt opp til doms var dommerfullmektigen allerede klar over at fristen 
etter tvisteloven § 10-4 (1) var oversittet. Dommerfullmektigen burde i et slikt tilfelle ha prioritert 
saken slik at dom forelå senest før han gikk ut i ferie. Det må i denne sammenheng legges til 
grunn at ferieavviklingen var planlagt, og således ikke kom som noen overraskelse for 
dommerfullmektigen. Dommen forelå heller ikke før klage ble inngitt, men ble ferdigskrevet 
umiddelbart før tilsvar ble inngitt. 
 
Når saken heller ikke blir prioritert etter ferieavvikling, men at det går ytterligere én måned og 
tolv dager etter utløpet av rettsferien før dom avsies, er overskridelsen så betydelig at den må 
anses å være i strid med god dommerskikk. 
 
Sorenskriveren, som har det overordnede ansvaret for saksavviklingen i domstolen, har ikke svart 
på utvalgets henvendelse. 
 
Klager har videre anført at innklagede har trenert saken, etter å ha mottatt en 
telefonhenvendelse fra hans prosessfullmektig, advokat C. Dette anser Tilsynsutvalget å være et 
særskilt forhold som uavhengig av tidsbruken må vurderes. 
 
Både dommerfullmektig B og advokat C har bestridt påstandene, og begge har opplyst at de ikke 
kjenner hverandre. Det er også første gang advokat C har vært prosessfullmektig i en sak 
administrert av innklagede.   
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det er påvist et personlig forhold eller at advokat C skal ha fått 
dommerfullmektig B til å trenere saken. Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at 
dommerfullmektig B i forhold til dette punkt i klagen har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Dommerfullmektig B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
 
 
 


