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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 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: Tilsynsutvalgets vedtak av 10. desember 2015 omgjøres.  

 
Utvalget treffer slikt nytt vedtak:  
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 
overfor dommerfullmektig B ved X tingrett.  
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Innledning: 
 
Tilsynsutvalget for dommere behandlet i møte 10. desember 2015 klage fra A på 
dommerfullmektig B ved X tingrett. Utvalget traff følgende vedtak:  
 

"Dommerfullmektig B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk." 
 
Sorenskriver C ble gitt anledning til å uttale seg før Tilsynsutvalget behandlet saken. 
Sorenskriveren valgte ikke å kommentere klagen. C innga derimot en uttalelse til vedtaket i brev 
av 18. desember 2015. I uttalelsen ble det anmodet om at saken ble vurdert på nytt. Uttalelsen 
ble fremlagt for Tilsynsutvalget i møte 21. januar 2016, og Tilsynsutvalget besluttet å ta saken opp 
til ny behandling i utvalgets møte 31. mars 2016.  
 
Dommerfullmektig B og klager A er underrettet. Ingen av dem har kommentert sorenskriver Cs 
uttalelse.   
 
Saksfremstilling: 
 
Den opprinnelige klagen gjelder sen saksbehandling. Den underliggende tvist gjelder en bruktbil 
solgt for kr. 25.000,-. Tvisten var underlagt småkravprosess. 
 
Det var saksbehandlingstiden på til sammen åtte måneder som resulterte i disiplinærtiltak i form 
av kritikk. Tilsynsutvalget begrunnet vedtaket av 10. desember 2015 slik:  
 

"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. 
 
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. 
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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." 

 
Domstolleder – sorenskriver C - har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han mener at dommerfullmektig B aldri har opptrådt i strid med god dommerskikk. Han mener at 
vedtaket er feil og derfor er det nødvendig å inngi en uttalelse som han ber utvalget vurdere.  
 
Han fikk tilsendt brev fra Tilsynsutvalget 22. september 2015 hvor han ble bedt om å avgi 
eventuelle supplerende bemerkninger til innklagedes uttalelse. Han hadde en samtale med 
dommerfullmektig B og leste gjennom innklagedes uttalelse. Han vurderte dommerfullmektigens 
uttalelse som tilfredsstillende, og avga ingen egen uttalelse.  
 
Når han nå har lest vedtaket forstår han at han har gjort en feilvurdering som har gått utover 
dommerfullmektig B da han ikke redegjorde nærmere for arbeidssituasjonen ved embetet.  
 
Dommerfullmektig B har opplyst at han måtte prioritere andre saker på grunn av 
arbeidssituasjonen. På dette punktet er dommerfullmektigens vurderinger og prioriteringer ikke 
blitt vektlagt av Tilsynsutvalget. Han mener at saken på dette punktet ikke er godt nok opplyst.  
Det fremkommer av Tilsynsutvalgets begrunnelse at situasjonen ikke var ekstraordinær og at 
arbeidsbyrden og prioriteringen må anses som å være vanlig i domstolen. Dette er feil. Han mener 
dette kunne vært avklart med innklagede eller han selv før utvalget behandlet saken. Disse 
manglende opplysningene mener han har medført et uriktig vedtak.  
 
X tingrett er en liten tingrett med tre dommerårsverk, sorenskriver, tingrettsdommer og 
dommerfullmektig. Etter den siste belastningsmodellen er X tingrett en av få domstoler som har 
underbemanning på dommersiden.  
 
Som det fremgår av saksbehandlingsstatistikken har X tingrett i 2013 og 2014 hatt en 
saksbehandlingstid i sivile saker på 8,9 og 8,5 måneder. X tingrett er antakelig den tingretten med 
dårligst saksbehandlingstid. Hovedårsaken til den lange saksbehandlingstiden har vært 
studiepermisjon og langvarig sykefravær fra tidligere tingrettsdommer og sorenskriver, som man 
ikke har maktet å dekke opp med ekstraordinær(e) dommerfullmektig(er).  
 
Tidligere sorenskriver E gikk av 1. april 2015 og han selv ble tilsatt som sorenskriver. Ny 
tingrettsdommer ble ansatt medio august 2015. Disse skiftene har ikke vært gunstig med hensyn 
til saksavviklingen. I denne situasjonene har nok oppfølgingen av dommerfullmektig B ikke vært 
god nok, særlig med tanke på de saker han har fått og arbeidsbelastningene de medførte.  
 
Det kan ikke være tvilsomt at dommerfullmektig B har fått for mange saker i denne perioden. 
Dette har nok sammenheng med at domstolen har hatt fokus på å få ned saksbehandlingstiden 
for sivile saker og at sorenskriver E og han selv ikke har hatt god nok oversikt.  
 
Han mener det heller ikke er tvilsomt at X tingrett den siste tiden har vært i en slik situasjon at det 
har vært umulig å overholde kravene til saksbehandlingstid på flere områder. Som Tilsynsutvalget 
er kjent med er det mange typer saker lovgiver har sagt skal prioriteres. Sakstyper som er langt 
mer alvorlig, og haster mer med å avgjøre, enn en småkravprosess om bruktbilkjøp. Sakene som 
ble prioritert av dommerfullmektig B var flere dommeravhør av barn, barnefordelingssaker, 
arrestbegjæring, og andre alminnelig "tyngre" sivile saker som var berammet fra tidligere.  
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Arbeidsbyrden var da, og er for tiden ikke "som vanlig i domstolen" slik Tilsynsutvalget har lagt til 
grunn i sin avgjørelse. Arbeidssituasjonen må sies å være ekstraordinær.  
 
Det må i vurderingen tas med at dette ikke er en erfaren dommer. Dommerfullmektig B begynte i 
stillingen 5. januar 2015. Da påklagede sak ble påbegynt, med sine utsettelser forårsaket av 
prosessfullmektig, hadde dommerfullmektig B vært i arbeid noen få måneder. B overtok og fikk 
for mange saker, og utsettelsene førte til kollisjon med andre berammede saker som skulle 
avgjøres. Alle dommere må prioritere sakene, og noen ganger er det ikke mulig å fylle alle gode 
intensjoner, herunder lovgivers.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget kan selv omgjøre sitt vedtak dersom vilkårene i forvaltningsloven § 35 første ledd 
er oppfylt, jf. domstolloven § 238 første ledd. Der omgjøring ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, har Tilsynsutvalget etter forvaltningsloven § 35 
første ledd bokstav a adgang til å omgjøre vedtaket.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn av vedtaket av 10. desember 2015 kun er rettet mot og direkte 
gjelder dommerfullmektig B. Utvalget kan derfor fritt omgjøre vedtaket til gunst for B.  
 
Tilsynsutvalget finner at de nye opplysningene i saken er av en slik karakter at vedtaket omgjøres 
og at det fattes nytt vedtak om at det ikke foreligger grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak 
overfor dommerfullmektigen.  
 
Utvalget ble ved første gangs behandling ikke gjort kjent med den ekstraordinære situasjonen 
domstolen må sies å ha lidt under. Det vises her til sorenskriverens beskrivelse referert til ovenfor. 
Ut fra en helhetsvurdering finner utvalget at arbeidssituasjonen i tingretten var av en slik 
ekstraordinær karakter at det, til tross for de betydelige overskridelser av lovpålagte frister som 
forelå, ikke er korrekt å reagere med disiplinærtiltak ovenfor dommerfullmektig B. 
 
Disse særlige omstendighetene burde ha vært opplyst i forkant, noe sorenskriveren langt på vei 
innrømmer å ha vært hans ansvar. Sorenskriveren peker på at arbeidssituasjonen på kontoret, og 
kanskje spesielt for dommerfullmektigen var svært belastende, og at han og tidligere sorenskriver 
ikke hadde den fulle oversikt.  
 
Det er nærliggende å reise spørsmål om den manglende oversikt som innrømmes fra 
sorenskriverens side i seg selv er kritikkverdig. X tingrett er et lite embete, og saksmengde, 
fordeling av saker og oppfølging av disse, burde være overkommelig å ha god oversikt over. 
Utvalget går ikke nærmere inn på disse spørsmålene, da det ikke er tema for 
omgjøringsspørsmålet. 
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
Tilsynsutvalgets vedtak av 10. desember 2015 omgjøres.  
 
Det treffes slikt nytt vedtak:  
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B ved X 
tingrett 
 


