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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 22. juni 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-034 (arkivnr: 16/513) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer 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 tingrettsdommer B 
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Innledning: 
 
Ved brev av 16. april 2016 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
saksbehandlingen og dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 12. 
mai 2016 har avgitt uttalelse. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen og har den 13. 
mai 2016 avgitt uttalelse. Klagers motpart er også bedt om å avgi uttalelse i saken.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til behandling av en småkravsak  om vederlag, prisavslag og erstatning for 
mangler ved håndverkertjenester, der B var dommer og A var part. Stevning ble mottatt av X 
tingrett 13. oktober 2015, rettsmøtet for sluttbehandling ble avholdt 15. desember 2015 og dom 
ble avsagt 4. mars 2016. 
 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dom er avsagt vel to måneder senere enn kravet i tvisteloven § 10-4 første ledd, som er tre 
måneder etter at stevning er inngitt. Retten ble hevet 15. desember 2015 og dom ble først avsagt 
4. mars 2016. Dette er i strid med tvisteloven § 19-4 femte ledd. At årsaken til forsinkelsen er 
andre oppgaver som retten har plikt til å prioritere, stort arbeidspress i andre saker og redusert 
arbeidskapasitet på grunn av noen dagers sykdom er ikke hjemlet hverken i domstolloven eller 
tvisteloven.  
 
Dommen er klart preget av den lange saksbehandlingstiden. Dommerens hukommelse og 
saksbehandling fremstår som svekket. Bs oppførsel fremsto for øvrig som påfallende, og hun har i 
ettertid lurt på om han og motparten var bekjente.   
 
Ved hovedforhandlingens slutt overhørte klager ved en tilfeldighet at B inngikk en diskret avtale 
med motparten om å bruke lang tid på domsavsigelsen. B forsøkte ikke å roe ned motpartens 
aggressive, utagerende og høylytte verbale utfall. Han grep heller ikke inn da motparten ved flere 
tilfelle åpenlyst gjorde sitt beste for å forvirre klagers vitner med ulike utfall, eller da motparten 
hisset opp sitt vitne slik at vitnet brølte udokumenterte og uriktige beskyldninger mot klager. B 
godtok at motparten instruerte han om dommens utfall, mens A og hennes vitner ble bryskt 
avvist. B holdt på å utsette saken uten at det var grunn til det. Dommerens plikt til å gi veiledning 
til partene syntes bare å gjelde motparten.  
 
Dommens innhold er feil. 
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Ved avslutning av hovedforhandlingen orienterte han om at det ville ta noe tid før dom kunne bli 
avsagt. Det ble innført i rettsboken at dom ville bli avsagt ved årsskiftet.  
 
Det tok mer tid enn forventet å få dommen ferdig. Dette skyldes andre arbeidsoppgaver og dels 
to perioder med forkjølelse og influensasymptomer som reduserte hans arbeidskapasitet.  
Kombinasjonen av disse forholdene medførte at han ikke klarte å skrive dom innenfor den tid som 
var avsatt og at arbeidet med dommen kom i konflikt med avvikling av andre saker. Han arbeidet 
med dommen i flere runder med flere utkast og grunnet på saken. På grunn av denne 
arbeidsprosessen ble dommen ikke negativt påvirket av tidsforløpet. På bakgrunn av 
henvendelser fra begge parter hvor dommen ble etterlyst ble det avholdt en telefonkonferanse 
med partene 19. februar. Der ble det orientert om bakgrunnen for forsinkelsen og han beklaget at 
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det tok lang tid før dom forelå. Han arbeidet med dommen den påfølgende helgen, men dom 
forelå først 4. mars.  
 
Han kjenner ikke motparten eller foretaket hans. Ved avslutningen av rettsmøtet opplyste han til 
begge parter at han måtte bruke god tid på saken da saksfremstillingen i rettsmøtet og 
saksdokumentene gjorde at det var mange forhold å sortere og ta stilling til. Det er mulig 
uttalelsen kom da han samlet sammen papirer på venstre side av dommerbordet og var nærmest 
motparten. Dette var ikke en avtale med motparten eller en uttalelse om at han ville trenere 
saken.  
 
Han er uenig i As beskrivelse og fremstilling av hans prosessledelse og hennes beskrivelse av 
tonen i motparten og vitnets uttalelser. Aktørene ble behandlet med vennlighet og respekt og de 
ble ikke forskjellsbehandlet. Motparten kritiserte A, men var ikke høylytt og aggressiv. Motpartens 
vitne var på enkelte punkter negativ til A, men han eller motparten snakket ikke med ord eller 
stemmebruk utenfor det som er vanlig i et rettsmøte. Det var ikke nødvendig å gripe inn. 
Rettsmøtet ble ikke utsatt. Begge partene ble veiledet.  
  
 
Domstolleder – Sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er ikke optimalt at dom i saken er avsagt etter lovens frist. B har imidlertid orientert partene 
om fremdriften. Noe av bakgrunnen for tidsforløpet er at han hadde en betydelig 
arbeidsbelastning i denne perioden herunder svært alvorlige straffesaker og hastesak om 
midlertidig sikring. Arbeidet med saken ble forsinket ettersom B hadde et par perioder med 
redusert arbeidskapasitet p.g.a sykdom. Dette gjorde det nødvendig å prioritere andre saker først. 
Klager beskriver en oppfatning av B som er ukjent for ham når det gjelder hans forhold til aktører i 
retten.  
 
 
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, jf.  domstolloven § 238 annet ledd. Klager har bedt 
om å få forklare seg muntlig for utvalget, men utvalget har ikke funnet grunn til å innkalle klager 
til utvalgsmøtet. Dette har sammenheng med at utvalget anser saken som godt nok belyst uten 
muntlig forklaring fra partene.   
 
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 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. 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. ”  
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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 for det første anført at dommen er avsagt vel to måneder etter lovens frist for 
domsavsigelse i småkravsaker og at dette er i strid med god dommerskikk. Hun har videre anført 
at dommeren opptrådte kritikkverdig under rettsmøtet.  
 
Når det gjelder spørsmålet om saksbehandlingstiden, viser utvalget til at det fremgår av 
lovforarbeidene at dette er et dommeetisk spørsmål, jf sitatet ovenfor. Det fremgår videre av 
Etiske prinsipper for dommeratferd pkt 10, Effektivitet, som lyder slik:  
 

"En dommer skal utføre dommergjerningen 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. Det fremgår av § 10-4 (1) at saken normalt skal avsluttes med dom 
innen tre måneder etter at stevning ble inngitt.  
 
Stevning i saken ble inngitt 13. oktober 2015, mens dommen ble avsagt den 4. mars 2016. Dette 
innebærer at dommen ble avsagt vel 1 ½ måned etter lovens frist.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at partene ble informert om at det ville ta noe tid før dommen ble 
avsagt ved rettsmøtets slutt. Det ble inntatt i rettsboken at dommen ville foreligge ved årsskiftet.  
Domskrivingen ble imidlertid forsinket i forhold til det som ble opplyst, og utvalget legger til grunn 
at partene purret på dommen etter årsskiftet. Dommeren gjennomførte deretter en 
telefonkonferanse med partene der han ga en nærmere redegjørelse for årsakene til forsinkelsen.  
 
Både innklagede og domstolleder har opplyst at forsinkelsen skyldtes en kombinasjon av betydelig 
arbeidsbelastning samt sykefravær hos innklagede. Innklagede har i tillegg vist til at saken var mer 
omfattende og komplisert enn en vanlig småkravsak og at arbeidet med dommen dermed var mer 
tidkrevende enn normalt. Utvalget legger dette til grunn. 
 
Det er forutsatt i forarbeidene til tvisteloven, at det bare er de mer graverende 
fristoverskridelsene som forutsettes håndhevet ved disiplinærreaksjoner etter domstolloven 
kapittel 12. Utvalget foretar i slike saker en totalvurdering av saken, der det bl.a. legges vekt på 
lengden på fristoverskridelsen, årsakene til at dommen ikke ble avsagt innen lovens frist samt i 
hvilken grad partene har blitt holdt orientert om forsinkelsen.  
 
Det foreligger etter utvalgets vurdering ingen graverende fristoverskridelse i denne saken. Det er 
for øvrig påvist rimelig grunn til at dommen ble forsinket. Det er uheldig at partene først ble 
underrettet om forsinkelsen i et telefonmøte den 19. februar. Dette skjedde etter at partene 
hadde purret på dommen. Ideelt sett burde dommeren ha sørget for at partene ble informert så 
snart han skjønte at dommen ville bli forsinket.  
 
Utvalget har etter en samlet vurdering, kommet til at fristoverskridelsen ikke er av en slik karakter 
at det er grunnlag for disiplinærreaksjon.  
 
Klager har også anført at dommeren opptrådte kritikkverdig under rettsmøtet. Det er anført at 
dommeren fremsto som partisk. Klager har bl.a. vist til at dommeren lot motparten og hans vitner 
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opptre aggressivt, lot motparten diktere domsresultatet og ga motparten bedre veiledning enn 
klager. Klager har videre vist til at dommeren avtalte med motparten at saken skulle treneres.  
 
Dommeren har imøtegått disse påstandene og avvist at han opptrådte slik klageren han anført.  
 
Både klager og hennes motpart var selvprosederende. Tilsynsutvalget har vært i kontakt med 
motparten, som har opplyst at han ikke har noe spesielt å tilføye.  
 
Dommeren har bekreftet at motparten kritiserte klager i rettsmøtet, og at motpartens vitne var 
negativ til klager, men at det ikke var høylytt eller aggressivt. Han vurderte det ikke som 
nødvendig å gripe inn. Utvalget har ikke grunnlag for å overprøve dommerens vurderinger på 
dette punktet.  
 
Utvalget har kommet til at det ikke er sannsynliggjort at dommeren opptrådte kritikkverdig i 
rettsmøtet.  
 
Tilsynsutvalget finner etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B.  
 
 

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


