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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-053 (arkivnr: 16/679) 
  
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: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som er 

gjenstand for anke. 
 

 2. Det foreligger ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak 
overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 30. mai 2016 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B som ved brev av 17. juni 2016 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat C. Sorenskriver D ved X tingrett er 
orientert om klagen og har 4. august 2016 avgitt en generell uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til en sak som gjaldt krav om tilbakelevering av gjenstander tilhørende [...], 
subsidiært krav om erstatning. Klager i saken, A, var saksøkt. Saken ble behandlet etter reglene 
om småkravsprosess. Rettsmøte til sluttbehandling ble avholdt 1. mars 2016, og dom ble avsagt 8. 
mars 2016.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hans rettigheter og muligheter til å forsvare seg ble tilsidesatt til tross for at dommeren var klar 
over at han ikke var representert med advokat. Hans viktigste vitne i saken, hans far, hadde ikke 
mulighet til å stille i rettsmøtet 1. mars 2016. Dette ble dommeren gjort kjent med allerede i 
midten av januar, men valgte likevel å ignorere hans anmodning om utsettelse av rettsmøtet. 
Dommeren vektla heller ikke at han var bortreist i utlandet stor sett hele perioden.  
 
Under rettsmøtet fremstod det for han som dommeren ikke hadde lest hans tilsvar i saken og 
hadde mangelfulle kunnskaper om hva saken dreide seg om. Dommeren hadde allerede gjort seg 
opp en oppfatning om hva som var fakta i saken, og hun uttalte at han ikke skulle stille spørsmål 
til motpartens vitner for å spare tid. Etter at han hadde protestert fikk han stille noen spørsmål til 
vitnene. Han ble konstant hakket på/tilsnakket og avbrutt og fikk ikke anledning til å sette 
opplysningene som kom frem i sin rette sammenheng. Han opplevde at forutinntattheten preget 
dommeren slik at hun var ute av stand til å ta innover seg de fakta som kom frem i forbindelse 
med hans utspørring av vitnene. Dette medførte at det er faktiske feil i dommen.  
 
Dommeren var også bekymret over hvorvidt rettsmøtet ble tatt opp på lyd. Han fikk et direkte 
spørsmål fra dommeren om dette.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Ved innledningen av rettsmøtet 1. mars 2016 gjorde hun de tilstedeværende oppmerksom på at 
det var avsatt tid frem til kl. 12:30. Hun redegjorde også for det hun mente var sakens kjerne.  
 
Klager presenterte sin sak og gav forklaring samtidig. Klager førte ingen vitner, men hadde 
anledning til å stille spørsmål til motparten og motpartens vitner. Da utspørringen angikk temaer 
som verken direkte eller indirekte hadde relevans for kravet, tillot hun noe av dette, men avbrøt 
etter hvert og bad klager om å holde seg til tvistetemaet.  
 
Klager gjennomgikk noe av det tilbudte skriftlige materialet. Klager fikk etter hennes mening god 
tid til å fremlegge sitt syn. Hun forsøkte ved konkrete spørsmål å få klarhet i klagers standpunkt til 
kravene i saken. Hun hadde gjort klager kjent med at hun ikke hadde lest samtlige bilag i tilsvaret 
han hadde inngitt, som etter en summarisk gjennomgang fremstod som noe på siden av 
tvistegjenstandens tema. Hun gjentok derfor flere ganger at det var viktig at klager selv gjorde 
henne oppmerksom på de deler av dokumentene han mente var av betydning i saken. Klager 
lyktes i begrenset grad med dette.   
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Hun bestrider at hun hadde gjort seg opp en mening om sakens fakta på forhånd. Etter at klager 
hadde brukt svært mye av tiden på å snakke om egen innsats og anklaget navngitte personer som 
ikke var part i søksmålet for løgn, ble hun nødt til å avbryte og forsøke å spørre om de aktuelle 
kravene i saken. Basert på stevningen og tilsvaret hadde hun gjort seg opp en mening om hva 
tvisten gjaldt, og hun forsøkte etter beste evne å bedrive hensynsfull, men effektiv prosessledelse.   
 
På ett tidspunkt oppfattet hun at klager syslet med mobiltelefonen. Dette kan noen ganger være 
forstyrrende. Hun spurte om klager gjorde opptak i rettsmøtet. Dette har hun ingenting imot. 
Derimot kan det være greit for de tilstedeværende, ikke minst den andre parten og møtende 
vitner, å være klar over at det gjøres opptak. Hun kan derfor ikke se noe i veien med spørsmålet.    
 
Rettsmøtet ble først avsluttet kl. 13.40. Etter hennes vurdering vidløftiggjorde klager saken. I en 
topartsprosess skal retten avveie ulike hensyn. Hun har forsøkt å rettlede etter beste evne, og hun 
mener hun tok nødvendig hensyn til at klager var selvprosederende.  
 
Prosessfullmektig for [...] – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Dommmeren utviste en særdeles stor grad av tålmodighet med klager hvis agenda i liten grad var 
saksforholdet, men andre forhold i foreningen. Dommeren lot klager fremme sine synspunkter i 
denne anledning, men måtte be klager flere ganger om å holde seg til det som var tvistetemaet.  
 
Klager hadde før rettsmøtet, i brev datert 29. januar 2016 fra tingretten blant annet fått en 
orientering om hva tvisten dreide seg om, og om rettens oppgaver i en småkravsprosess.  
 
At klager ikke fikk stille spørsmål til vitnene, at han ikke fikk anledning til å sette de opplysningene 
som var kommet frem inn i sin rette sammenheng og at dommeren var forutinntatt, fremstår for 
han å være uten grunnlag i de faktiske forhold.  
 
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 
forbindelse med saksbehandlingen, prosessledelsen eller innvendinger mot selve rettsavgjørelsen. 
Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke.  
 
Utvalget kan heller ikke vurdere prosessuelle avgjørelser som ikke kan ankes, for eksempel 
beslutninger om tid og sted for hovedforhandling eller lignende. 
 
Klager har anført at dommeren ignorerte hans anmodning om å få utsatt rettsmøtet. Videre har 
han anført at han ikke fikk anledning til å stille spørsmål til vitnene på grunn av mangel på tid. 
Først etter at han hadde protestert mot dette, fikk han anledning til å stille noen spørsmål. 
Tilsynsutvalget antar klager mener manglende utsettelse og begrenset adgang til å stille spørsmål 
medførte at saken ikke ble godt nok opplyst. Han har også anført at det er faktiske feil i dommen. 
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Dette er forhold som knytter seg til saksbehandlingen og prosessledelsen, som kan brukes som 
ankegrunn, og som utvalget derfor ikke kan vurdere. Disse deler av klagen avvises.  
 
Klager har videre anført at dommeren hadde mangelfulle kunnskaper om saken, at hun var 
forutinntatt, og at han konstant ble hakket på og avbrutt. Slike forhold kan utvalget vurdere.   
 
Tilsynsutvalget kan vurdere dommerens opptreden i retten, herunder spørsmålet om møteledelse 
og dommerens opptreden overfor sakens aktører. Spørsmål om brudd på god dommerskikk kan 
også være aktuelt i forbindelse med hvordan dommeren utfører saksbehandlingen. Ved 
vurderingen er det sentralt om det er påvist forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
domstolene og dommerne, og om dommeren har opptrådt i strid med Etiske prinsipper for 
dommeradferd. 
 
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. 
Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er påvist, verken at dommeren var forutinntatt, var 
uforberedt, avbrøt klageren uten grunn eller på annen måte behandlet ham uten respekt. Klagen 
er basert på generelle påstander som ikke er underbygget av konkrete eksempler. 
 
Tilsynsutvalget ser ikke noe kritikkverdig i at dommer B stilte spørsmål til klageren om han foretok 
lydopptak med mobiltelefonen under rettsmøtet. 
 
Det er etter dette ikke grunnlag for å konkludere med at tingrettsdommer B har opptrådt i strid 
med god dommerskikk. Følgelig er det ikke grunnlag for disiplinærtiltak.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som er gjenstand for anke. 
 
2. Det foreligger ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
 
 


