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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-098 (arkivnr: 15/1479) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved Nedre Romerike tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Bjørn Hübert Senum (vara) 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Bjørn Hübert Senum møtte som varamedlem for Jeppe Normann, 
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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Innledning: 
 
Ved brev av 5. november 2015 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved Nedre Romerike 
tingrett. Klagen gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer  B som ved brev av 10. 
desember 2015 har avgitt uttalelse. Sorenskriver C ved Nedre Romerike tingrett er orientert om 
klagen.   
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder et rettsmøte avholdt 29. oktober 2015. Klager i saken var saksøker. Saken ble 
behandlet etter reglene for småkravprosess. Klager var selvprosederende. 
 
Saksøker hadde krevd betaling av utlegg i forbindelse med felles adkomstvei til bolig. Saken gjaldt 
videre brukstillatelse til vei.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
De mener tingrettsdommer  B ikke innga tillit og respekt, jf. domstolloven (dl) § 55 tredje ledd. De 
fikk ikke muligheten til å fremlegge saken slik de hadde forberedt.  
 
Innklagede startet med å informere om at sakens beløp var så lite at hun mente saken egentlig 
ikke hadde noe i retten å gjøre. Det virket som at saken irriterte henne. Innklagede opplyste 
videre at hun hadde begrenset plikt til å veilede dem.  
 
De opplevde rettsforhandlingen som et dommeravhør. Det var innklagede som styrte 
fremleggelsen med sine spørsmål og avbrytelser. Innklagede avbrøt deres spørsmål og var ikke 
interessert i å la dem fullføre.  
 
De var selvprosederende og fikk ikke veiledning utover at de måtte gjennomgå bilagene i saken. 
De fikk heller ikke muligheten til å spørre ut motparten selv. Det ble ikke slått ned på "bevis" som 
ikke var innsendt til retten.  
 
Det tok tid før innklagede tok opp motpartens forstyrrende adferd under deres forklaring og 
senere i rettsmøtet.  
 
Innklagede ivaretok ikke hensynet til likebehandling av partene.  
 
Innklagede burde informert om at de kunne be om protokollasjon av det de oppfattet som 
usannheter fra motparten.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun kjenner seg ikke igjen i klagers fremstilling. Saken gikk som en småkravprosess. Hovedkravet i 
saken utgjorde kr. 7.830,-. Partene i saken var tidligere naboer og det var et høyt konfliktnivå 
mellom dem. De møtte begge uten prosessfullmektig.  
 
I slike tilfeller anser hun det som hensiktsmessig å foreta utspørringen av partene selv. Begge 
parter ble gitt anledning til sluttinnlegg etter å ha hørt den andres forklaring. Etter hennes 
vurdering var det satt av tilstrekkelig tid både til partsforklaringer og bevisføring/dokumentasjon.  
 
Hun mener å huske at hun bad partene om å stille eventuelle spørsmål til motparten via henne. 
Dette for å opprettholde god orden i rettsalen.   
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Det ble i forkant av rettsmøtet og ved sluttmøtets oppstart gjort uttrykkelig oppmerksom på at 
det var satt av tid frem til kl. 11.30. Både varamedlem D og styreleder E forklarte seg av klagerne. 
Dette ble gjort ved at partene presenterte saken, bevisene og avga forklaring samtidig.   
 
Ingen av partene tilbød vitneførsel. Det var ikke grunn til å vurdere preklusjon av bevistilbud.  
 
Hun gav uttrykk for at hun mente saken egnet seg godt for en minnelig løsning, basert på 
rimelighet. Dette tok hun opp både ved sluttmøtets start og etter forklaringene. Hun gav også på 
generelt grunnlag uttrykk for klagers plikt til å sannsynliggjøre sitt krav. Hun mener hun forsøkte å 
veilede både klager og saksøkte i nødvendig grad om et eventuelt rettslig grunnlag for deres 
posisjon.  
 
Hennes anliggende var å sørge for at forhandlingene konsentrerte seg om det fremsatte kravet, 
innenfor den tid som var til rådighet og kravets størrelse kunne forsvare. Det er beklagelig om 
klagers representanter har oppfattet det slik som de har beskrevet.  
 
Hun avbrøt ikke klagers representanter i utide, og lot dem fullføre sine svar og resonnement. 
Under forklaringen til selvprosederende parter vil det likevel være slik at hun som administrator 
må bryte inn med avklarende spørsmål.  
 
På grunn av opphetet stemning hos de saksøkte under klagers fremstilling av sitt syn på saken, 
måtte hun minst to ganger avbryte klagers fremstilling for å henstille de saksøkte om å avstå fra 
forstyrrende opptreden. Det er mulig at hun også rettet en slik henstilling til klager under 
saksøktes fremstilling, men i så fall var dette for å opprettholde ro og orden i rettsalen.  
 
Det var begrenset med bevisførsel, og påstand mot påstand. Hun kan ikke huske at klager i sitt 
sluttinnlegg særskilt bemerket konkrete opplysninger fra saksøkte som skulle være usanne og som 
eventuelt skulle tilsi at hun gav ytterligere veiledning om oppfølging av dette for klager.  
 
 
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 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 innklagede har opptrådt på en styrende og ubalansert måte. Hun skal ha 
opptrådt irritert og ikke gitt partene tilstrekkelig veiledning. Hun skal også ha brutt inn og styrt 
klagers presentasjon av saken. Tingrettsdommer B har dels imøtegått anførslene, dels beskrevet 
at hennes prosessledelse, inkludert avbrytelser og spørsmål, var nødvendig for å få en ryddig 
prosess. 
 
Utvalget viser til forarbeidene til domstolloven, 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 
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vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, opptreden overfor parter, vitner og 
andre aktører være av betydning….. ”  

 
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. Det må 
foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk. 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det foreligger noen etterprøvbare omstendigheter som gir støtte for 
klagers påstander.  
 
Klagers påstander er da ikke sannsynliggjort på noen måte som kan danne grunnlag for å 
konkludere med at tingrettsdommer B har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
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. 
 
 


