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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-006 (arkivnr: 16/198) 
  
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: I medhold av offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. 

forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, er private parters navn 
unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 
 

  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor dommerfullmektig B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 3. februar 2016 har A inngitt klage på dommerfullmektig B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt dommerfullmektig B, som ved brev mottatt 16. februar 
2016 har avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 22. februar 2016. Sorenskriver C ved X 
tingrett er orientert om klagen.   
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder dommerfullmektig Bs opptreden i en tvangssalgssak. Tvangssalg av klagers eiendom 
ble begjært av DNB Bank i februar 2009, og saken har siden versert i rettsapparatet. Den 11. mars 
2015 avsa Y lagmannsrett kjennelse, der det ble endelig avgjort at vilkårene for å gjennomføre 
tvangssalget er oppfylt.   
 
X tingrett oppnevnte deretter medhjelper og salgsprosessen ble iverksatt. Etter at salgsprosessen 
var satt i gang, fremmet saksøker begjæring om at klager skulle fravike eiendommen. 
Begrunnelsen for dette var at hun ikke medvirket til befaring og taksering av eiendommen. X 
tingrett tok begjæringen til følge og avsa kjennelse om fravikelse av eiendommen den 26. oktober 
2015.  
 
Klager tok i ettertid kontakt med tingretten for å uttrykke sin misnøye med avgjørelsen. Hun fikk 
etter hvert bistand fra retten til å sette opp en anke over kjennelsen. Anken er datert 7. desember 
2015, men den ble først tatt til behandling etter at klager hadde innbetalt ankegebyret 23. 
desember 2015.   
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun ringte X tingrett 4. januar 2016 for å få vite om det var mulig å innlevere prosesskrift med 
vedlegg for tilsvar fra motparten. En saksbehandler henvendte seg til innklagede, om hvorfor han 
ikke kunne besvare telefonsamtalen, og fikk til svar at han "sitter og ser på tall". Hun fikk beskjed 
om å ringe tilbake neste dag.  
 
Hun ringte og fikk beskjed om at anken var videresendt dagen før, dvs. 4. januar 2016, men anken 
ble videresendt og underskrevet i X tingrett 6. januar 2016. Hun mottok kopi av brevet fra X 
tingrett.  
 
Hun sendte prosesskriftet datert 6. januar 2016 til tingretten etter anbefaling fra 
saksbehandleren. Prosesskriftet ble ettersendt til DNB Bank ASA for tilsvar 15. januar 2016. 
 
Etter å ha mottatt innklagedes uttalelse fastholder hun at dommerfullmektig B ble forsøkt 
kontaktet 4. januar 2016, men at hun fikk beskjed om at han var opptatt. Hun fikk beskjed om å 
prøve å kontakte han 5. januar 2016. Hun oppnådde kontakt og innklagede fortalte at saken var 
sendt til DNB Bank ASA for tilsvar 4. januar 2016 og at det derfor var umulig å ettersende 
prosesskrift med vedlegg. Hun ble forledet av innklagede til å tro at det var umulig å ettersende 
prosesskriftet.  
 
Hun velger å tro at hennes prosesskrift med vedlegg ble videresendt DNB Bank ASA 13. januar 
2016, og ikke 15. januar 2016, etter at hun sendte prosesskriftet til X tingrett 12. januar 2016. 
Prosesskrivet ble videresendt til Y lagmannsrett 2. februar 2016.  
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
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Klager A ringte sentralbordet i X tingrett 6. januar 2016. Hun bad om å få snakke med han som 
ansvarlig dommer på saken. Han hadde ikke anledning til å snakke med klager da hun ringte, med 
gav beskjed om at hun kunne ringe tilbake senere på dagen.  
 
A ringte tilbake senere samme dag. I telefonsamtalen nevnte hun at hun ønsket å supplere anken 
med en del dokumentasjon. Han opplyste at anken var mottatt og gebyret betalt, og at anken 
dermed var oversendt motparten med pålegg om tilsvar dagen før, 5. januar 2016. Han opplyste 
videre at dersom hun ønsket det, kunne hun likevel sende dokumentene som et prosesskriv til 
anken, så skulle retten oversende dette til motparten og senere til ankedomstolen.  
 
I etterkant ble det oppdaget at oversendelsen av anken til motparten først ble postlagt 6. januar 
2016, og ikke 5. januar 2016 som han opplyste i telefonsamtalen. Han mener det er dette klager 
viser til i sin klage.  
 
Han har ikke hatt noen intensjon om å gi klager feilaktige opplysninger. Grunnen til at han 
opplyste at anken var oversendt 5. januar 2016 har sammenheng med at han samme dag hadde 
kontrollert anken og innbetalingen av gebyr, og besluttet at den skulle sendes over til motparten 
med pålegg om tilsvar. I etterkant har det vist seg at oversendelsen til motparten ble postlagt 
først dagen etter, dvs samme dag som han snakket med klager.  
 
Han kan ikke se at denne misforståelsen med hensyn til dato har hatt noen reell betydning for 
klager. Retten mottok oversendelsen med supplerende dokumentasjon til anken i prosesskriv av 
13. januar 2016. Dette ble oversendt fra retten til ankemotparten 15. januar 2015, før det var 
inngitt tilsvar. Klager mottok kopi av brevet. Alle sakens dokumenter ble oversendt 
ankedomstolen 2. februar 2016. Både motparten og ankedomstolen har mottatt den supplerende 
dokumentasjonen.  
 
A hadde ikke gitt informasjon til han eller til den dommeren som bistod ved oppsett av anken, om 
at hun ville supplere anken før den ble sendt. Hun hadde heller ikke bedt om å bli underrettet før 
anken ble oversendt motparten. Hun hadde også god tid til å ettersende dokumentasjonen 
dersom hun ønsket at denne skulle vært vedlagt anken og ikke i et eget prosesskriv. Dette idet 
anken ble inngitt 7. desember 2015 og anken med pålegg om tilsvar ble oversendt motparten 6. 
januar 2016.    
  
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. 
 
I forarbeidene til domstolloven, 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 
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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. ”  

 
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 dommerfullmektig B har forledet henne til å tro at det ikke var mulig å få 
oversendt et prosesskriv med ytterligere dokumentasjon til motparten i ankesaken. Hun mener at 
dommerfullmektigen bevisst har feilinformert henne om at anken allerede var sendt til motparten 
med pålegg om tilsvar.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at klager var i kontakt med tingretten mellom 4. og 6. januar 2016, 
fordi hun ønsket å supplere anken i form av prosesskrift med vedlegg. Da hun snakket med 
dommerfullmektigen, fikk hun beskjed om at anken allerede var oversendt motparten med pålegg 
om tilsvar. I ettertid mottok hun kopi av et oversendelsesbrev, der det fremgikk at anken ikke var 
sendt til motparten før den 6. januar. Klager har tolket dette som et bevisst forsøk på å forlede 
henne fra å komme med ytterligere merknader og dokumenter til anken.  
 
Tilsynsutvalget finner det ikke sannsynliggjort at dommerfullmektig B har opptrådt slik klager har 
anført. Utvalget viser til innklagedes redegjørelse der det fremgår at han hadde lagt anken til 
utsendelse dagen før telefonsamtalen med klager, og at han dermed trodde at anken var 
oversendt ankemotparten. Det fremgår videre av Bs uttalelse at han hadde tilbudt klager å 
ettersende prosesskrivet til motparten. Utvalget viser til at dette ble gjort. Prosesskrivet med 
vedlegg ble sendt både til motparten og til ankedomstolen. Dette viser etter utvalgets oppfatning 
at det oppsto en misforståelse med hensyn til datoen for oversendelse av anken og at innklagede 
ikke har handlet klanderverdig i forbindelse med ankebehandlingen.   
 
Tilsynsutvalget finner etter dette 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.  
 
 


