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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-052 (arkivnr: 16/664) 
  
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 26. mai 2016 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 14. juni 2016 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra saksøktes prosessfullmektig, 
advokatfullmektig C. Sorenskriver D ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder sak [...] og gjaldt en husleietvist. Klager var saksøker og rettsmøte til 
sluttbehandling ble avholdt 26. mai 2016. Dom i saken ble avsagt 2. juni 2016.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han oppfattet at innklagede hadde en forutinntatt positiv holdning til motparten idet han uttalte 
at "det var en voldsomt flott tittel" idet han spurte om vedkommendes stilling. Han mener 
innklagede med dette ikke opptrådte upartisk.  
 
Innklagede klarte ikke å få motparten  til å avgi korrekt forsikring. Han prøvde i en pause å komme 
med en innsigelse mot dette, men han ble avvist av dommeren.  
 
Han var selvprosederende. Da han skulle stille spørsmål til motparten, ble han avbrutt på første 
spørsmålet på en brysk måte med beskjed om at dette var argumenter og ikke spørsmål.  
 
Han underrettet dommeren om at han hadde en rettledningsplikt og at han opplevde avbrytelsen 
som brysk og utenfor det han anså som normal oppførsel. Dommeren besvarte straks med å si "ja 
jeg var vel kanskje det og det beklager jeg". Han oppfattet unnskyldningen som halvhjertet og at 
den kom etter press fra han.  
 
Han brukte deretter litt tid til å formulere det neste spørsmålet på riktig måte, og etter rettens 
initiativ ble det tatt pause siden stemningen var anspent. Han synes dommerens oppførsel ikke 
var i overensstemmelse med normal saklig opptreden.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Når det gjelder klagers anførsel om at han har brutt plikten til å opptre partisk ved at han sa "det 
var en voldsomt flott tittel" til saksøkte E idet han opptok personalia, mener han at han ikke 
brukte ordet "voldsomt". Ellers er det riktig at han sa noe slikt som klager refererer. Det var en 
nokså spontan og ikke veldig gjennomtenkt reaksjon på det parten sa da han spurte om stilling. 
Han viser til rettsboken, hvor det fremgår at parten presenterte seg som "Senior program leder, 
enterprise architect".  
 
Det hender at han i forkant av parts- og vitneforklaringer "småsnakker" litt uformelt med den som 
skal forklare seg for å prøve å gjøre situasjonen mindre stressende. Dette var nok et mindre 
vellykket eksempel, i og med at det førte til at klager oppfattet han som forutinntatt. Han mener 
likevel at uttalelsen ikke gir grunnlag for å si at han var forutinntatt eller partisk i sin behandling av 
saken.  
 
Det andre som anføres i klagen er feilaktig "innsverging" av saksøkte E. Det er riktig som det 
fremholdes i klagen at E hadde litt problemer med norsk. Advokatfullmektig C foreslo at han 
skulle få spørsmålet på norsk, men svare på engelsk. Dette hadde verken klager eller hans selv 
innvendinger til. Han formante E først på vanlig måte. Da han skulle foreta forsikringen forstod E 
ikke hva som skulle gjentas. Han formidlet da til E i et enklere språk at det er straffbart å lyve og at 
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E måtte love å si sannheten. E bekreftet dette og lovet å snakke sant. Han kunne selvsagt vært 
mer formell og funnet frem den engelske versjonen av forsikringen, men han mente at dette var 
godt nok.  
 
Han har inntatt i rettsboken at klager A, under sin spørsmålsstilling til motparten, ble avbrutt av 
han under eksaminasjonen. Det er videre inntatt at klager opplyste at klager ville vurdere å anke 
over saksbehandlingsfeil idet han ikke hadde oppfylt sin veiledningsplikt. Han tror bakgrunnen er 
at A opplevde han som streng da han avbrøt klager under eksaminasjonen av motparten. A var 
etter hans vurdering argumenterende i form og tone overfor E, og han prøvde å forklare at klager 
hadde anledning til å stille spørsmål for å få frem opplysninger av typen hva hadde E sagt og gjort 
på hvilke tidspunkt og lignende. Deretter ville klager få ordet for å fremføre sine argumenter 
samlet og uten avbrytelse.  
 
Etter dette innledet A neste spørsmål til E med egne vurderinger av bevisbyrderegler og 
dokumentasjonskrav hos den som fremsetter pengekrav mot en annen. Han avbrøt da klager 
nokså skarpt, og sa "Dette er argumentasjon, A". Han merket at A ble litt forvirret og opplevde 
dette som ubehagelig. Han forsøkte derfor å forklare bakgrunnen for avbrytelsen igjen. Han 
beklaget at han hadde vært skarp i tonen, og sa at klager kunne få en pause til å samle seg og for 
å gå gjennom notatene for å sortere spørsmål fra argumentasjon. Dette ønsker A. 
 
Prosessfullmektig – advokatfullmektig C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Saksøkte E ble spurt om personalia før han avga partforklaring, herunder opplysninger om stilling. 
I den forbindelse kjenner hun seg ikke igjen i klagers beskrivelse av faktum om at innklagede 
uttalte noe om "voldsomt flott tittel".  
 
E snakker veldig dårlig norsk. Helt innledningsvis bad hun innklagede om godkjennelse for at E 
kunne avgi forklaring på engelsk, noe klager også samtykket til. Under forsikringen klarte ikke E å 
gjenta denne på norsk. E fikk derfor anledning til å bekrefte at han snakket sant på en enklere 
måte.  
 
Klager stilte spørsmål som var argumenterende under hennes innledningsforedrag, og han fikk da 
beskjed av innklagede om å holde seg til faktum, og at han kunne argumentere for sin sak under 
prosedyren. Klager stilte imidlertid igjen spørsmål av argumenterende karakter etter sin 
partsforklaring. Innklagede gav derfor igjen beskjed om at A kunne vente med argumentene til 
prosedyren.  
 
Innklagede har etter hennes oppfatning opptrådt i samsvar med reglene om god dommerskikk.  
 
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. 
 
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 
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forbindelse med saksbehandlingen. Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller 
ikke.  
 
Klager har anført at dommeren ikke fikk motparten  til å avgi korrekt forsikring. Han har videre vist 
til at han gjorde dommeren oppmerksom på rettledningsplikten. Hvorvidt dommeren har 
overholdt rettledningsplikten eller gjennomført forsikringsformularet på korrekt måte, er 
eventuelle feil ved saksbehandlingen som kan brukes som ankegrunn og som utvalget ikke kan 
vurdere.  
 
Tilsynsutvalget kan imidlertid vurdere anførslene om at dommeren var partisk og hadde en brysk 
tone overfor klager i forbindelse med at klageren stilte spørsmål og kom med innsigelser.  
 
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. ”  

 
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.  
 
Dommeren har bekreftet at han kommenterte tittelen til saksøker i forbindelse med at han skulle 
nedtegne personalia. Han har også bekreftet at han grep inn da saksøkte som var 
selvprosederende skulle stille spørsmål, herunder at han muligens var litt skarp i tonen.  
 
Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med 
disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget har kommet til at dommerens opptreden ikke overstiger denne 
terskelen. Tilsynsutvalget legger for det første til grunn at dommerens kommentar til saksøkers 
tittel, ikke hadde sammenheng med at dommeren var partisk, men at det var et forsøk på en 
uformell kommunikasjon som skulle gjøre situasjonen mindre stressende.  
 
Tilsynsutvalget legger videre til grunn at dommeren var noe brysk eller skarp i tonen da han grep 
inn i forhold til saksøkte. Dette er uheldig, men utvalget kan ikke se at det overstiger terskelen for 
kritikk i denne saken. Det har ikke fremkommet opplysninger om utsagn eller kommentarer som 
er av en slik (krenkende) karakter at det gir grunnlag for kritikk.   
 
Tilsynsutvalget vil påpeke at dommere ofte blir nøye observert av partene i retten. Det er ikke 
uvanlig at dommeres utsagn og opptreden blir oppfattet og tolket annerledes enn de er ment. 
Dette kan særlig gjelde for selvprosederende parter som ikke har en prosessfullmektig å konferere 
med. Det er derfor viktig at dommere har et bevisst forhold til å ivareta selvprosederende parter.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
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vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B.  
 


