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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-049 (arkivnr: 16/661) 
  
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: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som 

kan brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 22. mai 2016 har A inngitt klage på dommerfullmektig B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd og saksbehandlingen. Klagen er forelagt dommerfullmektig B, som ved brev av 23. 
juni 2016 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat C og advokat D. 
Klagen er supplert ved brev av 11. juni 2016. Sorenskriver E ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klager var saksøker i en tvist om størrelsen på honorar for tjenester han leverte som lege da han 
var tilknyttet saksøktes legesenter. Saken gjaldt videre erstatning etter heving av denne avtalen. 
Hovedforhandling ble avholdt 11. og 12. mai 2016, og dom ble avsagt 20. mai 2016.   
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han opplevde dommerfullmektigen som uerfaren, partisk og lite forberedt.  
 
Innklagede lot han ikke komme til ordet, også da han mente at vitner løy i retten.  
 
Han fikk ikke nok tid til å forklare seg eller tilstrekkelig tid til å svare på påstander som ble 
fremsatt under rettsmøtet.   
 
Mange av hans påstander og kommentarer som ble fremført i retten er utelatt i dommen. 
Innklagede forsøkte å så tvil om hans troverdighet, selv om to av motpartens vitner ble tatt i løgn. 
Innklagede valgte å legge vekt på motpartens påstander. Hans varslinger til offentlige 
myndigheter er bare delvis gjengitt og drøftet i dommen. Han mener rettens vurderinger rundt 
manglende utbetaling og erstatning er feil.   
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det er vanskelig for han selv å vurdere hvorvidt han kunne oppleves som partisk i rettsmøtet. Han 
stilte en del spørsmål til advokat C i den delen av saken som gjaldt erstatning for påståtte brudd 
på legeetiske regler. Dette fordi han hadde vanskelig for å få tak på den rettslige argumentasjonen 
på ett punkt. Disse spørsmålene kan ha blitt oppfattet som kritiske, særlig for klager, som ikke er 
en profesjonell aktør i rettslig sammenheng. Han stilte ikke tilsvarende spørsmål til advokat D, 
fordi argumentasjonen fra den siden ikke ga grunn til det.  
 
Når det gjelder hans forberedelser til hovedforhandlingen, leste han dokumentene på vanlig måte 
i forkant. Detaljene omkring en av påstandene forsøkte han ikke å sette seg særlig inn i, fordi 
materialet var vanskelig tilgjengelig uten først å ha hørt partsforklaringene.  
 
Han overtok saken fra en annen dommer i månedsskiftet april/mai 2016, og han hadde en 
telefonkonferanse med prosessfullmektigene i begynnelsen av mai. Etter telefonkonferansen 
sendte han ut en e-post der det ble påpekt at prosessfullmektigene var seg bevisst den tiden som 
var avsatt i retten.  
 
Når det gjelder klagers kommentar om at han hadde det travelt, legger han sjelden opp til 
rettsdager som strekker seg ut over kl. 16.00. Han forutsetter at advokatene i forbindelse med 
berammelse av hovedforhandling anmoder retten om nok tid.  
 
I den omforente tidsplanen var det lagt opp til at klager skulle forklare seg i 1,5 time. Han anså det 
som nødvendig å være forholdsvis streng overfor prosessfullmektigene for å holde tidsplanen, og 
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han stilte dermed spørsmål om nødvendigheten av deler av vitneførselen. Det fremgår av 
rettsboken at klager fikk forklare seg i tråd med den tiden som var avsatt. Det fremgår videre av 
rettsboken at klager fikk kommentere tre av vitnene, ved to av disse vitnene kommenterte klager 
at de hadde forklart seg falskt.  
 
Prosessfullmektig for saksøkte – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er hans oppfatning at det ikke er grunnlag for klagers påstand om at innklagede fremsto som 
uerfaren, partisk og lite forberedt. Tvert imot administrerte dommerfullmektig B saken på en 
ryddig, kvalifisert og rutinert måte.  
 
Klager fikk mer en tilstrekkelig tid til å forklare seg om sakens tvistetema, og han fikk forklare seg i 
tråd med partenes omforente tidsplan. I forbindelse med at klager anklaget flere vitner, herunder 
også egne, for å avgi falsk forklaring ble han gitt anledning til å kommentere disse vitnenes 
forklaring. Klager ble dermed gitt anledning til å forklare seg utover det lovgivningen foreskriver.  
 
Prosessfullmektig for klager – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Sett fra hans ståsted, er han enig i at dommeren burde ha benyttet seg av sin mulighet til å stille 
vitner mer opp mot hverandre, da det var mange eksempler på vitneforklaringer som var i 
motstrid, slik at det var nødt til å være noen som løy i retten. Han og klager fikk så vidt lov til å 
nevne dette. Han antar at dette er grunnen til at klager reagerer, og at klager var den som ikke ble 
trodd da dommen ble skrevet. Saken dreide seg mye om troverdighet, og det kom som et sjokk da 
dommen forelå, da det var den part som ble tatt for å lyve som vant kampen om å bli trodd.  
 
Innklagede er dommerfullmektig og har dermed liten erfaring. Klager reagerte på at en sak som 
for han er viktig ble tildelt en dommer nesten uten erfaring. Han og klager opplevde også tilfeller 
hvor innklagede utviste mangel på juridisk kompetanse.  
 
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. Klager har i brev av 11. juni 2016 bedt om å få 
forklare seg muntlig for utvalget. Utvalget har ikke funnet grunn til å innkalle klager til 
utvalgsmøtet. 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. 
 
En viktig begrensning i utvalgets myndighet følger av bestemmelsen i domstolloven § 236 fjerde 
ledd, hvor det er bestemt at utvalget ikke kan vurdere forhold som kan brukes som grunnlag for 
anke eller gjenåpning. Dette gjelder for eksempel innsigelser mot dommerens beslutninger i 
forbindelse med saksbehandlingen, prosessledelsen eller innvendinger mot selve rettsavgjørelsen. 
Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke.  
 
Klager har anført at han ikke fikk nok tid til å forklare seg i rettsmøtet, at han ikke fikk komme til 
ordet når vitner løy, at hans anførsler er utelatt i dommen, at innklagede valgte å vektlegge 
motpartens anførsler, og at rettens vurderinger rundt manglende utbetaling og erstatning er feil.  
 
Dette er alle forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget ikke kan vurdere.  
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Klagen avvises i den utstrekning den gjelder prosessledelsen og dommerens påståtte manglende 
eller feilaktige gjengivelser og vurderinger av dommen. 
 
Det er videre klaget på at dommerfullmektigen skal ha vært uerfaren, partisk og lite forberedt. 
 
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. ”  

 
Videre vises til NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
 

”Dette innebærer bl.a. at grov, ubehøvlet opptreden fra en dommers side i et rettsmøte vil kunne 
gjøres til gjenstand for disiplinær forfølgning. Det samme må gjelde (andre) utslag av slett 
møteledelse…” 
… Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.”) 

 
Klagers anførsler om at dommerfullmektigen var uerfaren, er ikke en klagegrunn. Det er uetisk 
dommeradferd, som beskrevet overfor, utvalget kan behandle og reagere på. Slik adferd er ikke 
påvist i denne saken. 
 
Påstanden om partiskhet er ikke nærmere underbygget. Klager fikk i det helt vesentlige ikke 
medhold i sitt krav, og ble ilagt sakskostnader som langt oversteg det beløp han ble tilkjent i 
dommen.  
 
Det at dommen går en part imot, og at dommeren i dommen er selektiv i sine henvisninger til de 
påstander og anførsler som partene har anført, kan lett oppfattes som at dommeren har tatt 
parti. Det ligger i sakens natur at en dommer må ta stilling til sakens faktum og jus. Den tapende 
part vil ofte være uenig i de vurderinger som gjøres, og også i hva som dommeren velger å 
referere i dommen. Dommeren er ikke forpliktet til å gjengi alle de påstander partene fremsetter. 
Det er ikke fremkommet konkrete forhold rundt dommerens opptreden i retten eller hva som er 
gjengitt i dommen, som indikerer at han har opptrådt partisk på en måte som kan kritiseres. 
 
Det er også anført at dommeren var lite forberedt. Det er heller ikke her anført konkrete forhold 
som kan danne grunnlag for reaksjon. 
 
Det er etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 
 

vedtak: 
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1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan brukes som grunnlag for anke 

eller gjenåpning. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

dommerfullmektig B. 
 


