
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. november 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: TU-sak 16-060 (arkivnr: 16/756) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Bjørn Eirik Hansen 
Bjørn Hübert Senum 
Turid Ellingsen 
Gerd Ingun Opdal 
 
Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for Randi Grøndalen, 
som hadde forfall. 
Bjørn Hübert Senum møtte som varamedlem for Ketil Myhre som 
hadde forfall.  
Gerd Ingun Opdal møtte som varamedlem for Svein J. Magnussen, 
som hadde forfall. 

  
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. juni 2016 har advokat A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 22. juni 2016 har 
avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved e-poster av 24. juni og 19. august 2016. Sorenskriver C ved 
X tingrett er orientert om klagen, og hun har den 23. juni 2016 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder en småkravsak ved X tingrett. Stevning i saken innkom retten 1. februar 2016 og 
klager, advokat A, representerte saksøker i saken. Tilsvar innkom tingretten  
19. februar 2016. Partene i saken ble i en e-post fra retten 17. mars 2016 tilbudt fire forskjellige 
tidspunkt for sluttbehandling i saken. Det ble bedt om snarlig tilbakemelding. Saken er behandlet 
etter bestemmelsene om småkravsprosess.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han var prosessfullmektig for saksøker i sak ved X tingrett. Det var innledet forliksforhandlinger 
mellom partenes prosessfullmektiger, noe som i kombinasjon med arbeidsfravær hos han, gjorde 
at innklagede ikke fikk beskjed om et berammelsestidspunkt så tidlig som innklagede ønsket.  
 
Innklagede ringte til hans kontor og truet med å kontakte hans klient direkte dersom han ikke tok 
kontakt med innklagede samme dag. Han ringte tilbake til innklagede og ble da kjeftet på i en 
nedlatende ubehagelig tone fordi han ikke hadde gitt tilbakemelding tidligere.  
 
I e-post korrespondanse lyver innklagede om hendelsen og "tar sterkt avstand " fra hans 
beskrivelse om at hun hadde "kjeftet". Likevel erkjente innklagede at hun hadde gitt utrykk for 
misnøye med hans måte å håndtere saken på, uten at innklagede forklarte hvordan hun hadde 
gitt uttrykk for denne misnøyen.  
 
Det er krenkende å bli behandlet av innklagede slik han ble. Når innklagede deretter stiller 
spørsmålstegn ved hans korrekte gjengivelse av hendelsesforløpet i saken, er det misbruk av 
dommerstillingen.  
 
Innklagede har opptrådt i strid med det grunnleggende krav om at en dommer skal opptre i 
samsvar med god dommerskikk. Innklagede har ikke holdt en saklig tone. Hun har ikke opptrådt 
verdig og korrekt i saken og latt seg påvirke at utenforliggende hensyn som eget dårlige humør og 
en overdreven fokus på sin egen berammelsesstatistikk i småkravsprosesser. Det kan berettiget 
stilles spørsmålstegn ved dommerens nøytralitet i saken når innklagede også tillater seg å uttale 
seg om hva som er bra eller ikke bra for hans klient.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I skriv fra retten 22. februar 2016 ble klager bedt om å redegjøre for det rettslige grunnlaget for 
sitt krav i samsvar med saksøktes anmodning om tilsvar. Frist ble satt til 7. mars 2016. I e-post av 
7. mars 2016 informerte klager om at han grunnet uforutsett fravær ikke rakk å komme tilbake til 
saken før 10. mars 2016. Klagers prosesskrift innkom 11. mars 2016.  
 
I e-post til prosessfullmektigene 17. mars 2016 tilbød hun fire forskjellige tidspunkter for 
sluttbehandling av saken. Hun bad om en snarlig tilbakemelding. 
 
5. april 2016 hadde hun ikke mottatt noen tilbakemelding fra noen av prosessfullmektigene. I e-
post samme dag, til begge advokatene, opplyste hun at to av de foreslåtte tidspunktene i den 
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forrige e-posten ikke lenger var tilgjengelige. Hun opplyste videre at 11. mai 2016 nå var første 
mulige tidspunkt for sluttbehandling og at saken ville bli berammet til dette tidspunktet dersom 
hun ikke mottok annen tilbakemelding fra prosessfullmektigene innen 7. april 2016. Samme dag 
fikk hun e-post fra klager som opplyste at han var opptatt i retten på dette tidspunktet, og at 
prosessfullmektigene diskuterte forlik i saken. Klager opplyst at retten ville få tilbakemelding i 
løpet av uken.  
 
Hun mottok ingen tilbakemelding i løpet av uken og heller ikke i begynnelsen av neste uke.  
12. april 2016 sendte hun en ny e-post til prosessfullmektigene. Hun opplyste at neste ledige 
tidspunkt for sluttbehandling av saken ville være i uke 24. Det ble gitt frist til 14. april 2016 med å 
melde tilbake hvilke dager de var tilgjengelige i nevnte uke. Det ble samtidig minnet om at 
småkravssaker skal behandles raskere enn saker etter allmennprosessen.  
 
Hun mottok samme dag et automatisk svar fra klager om at han var borte fra kontoret i 
rettsforhandlinger og ville være tilbake 15. april 2016. Samme dag fikk hun også svar fra 
motpartens prosessfullmektig om når han var ledig.  
 
Hun mottok ingen tilbakemelding fra klager verken fredag 15. april 2016, mandag 18. april 2016 
eller tirsdag 19. april 2016 frem til lunsj. Etter lunsj ringte hun til klagers kontor og fikk opplyst at 
han satt i en telefon. Hun opplyste om navn, hva henvendelsen gjaldt og bad om at klager ringte 
henne tilbake. Etter noen timer ringte hun igjen klagerens kontor, da klager ikke hadde ringt 
tilbake. Hun fikk samme beskjed om at klager kunne ringe henne tilbake. På dette tidspunktet var 
hun opprådd for hva hun skulle gjøre for å få klager til å ta imot beramming fra retten, da hun ikke 
fikk kontakt verken skriftlig eller muntlig. Tidspunktene i juni ville være siste mulighet for 
beramming før sommeren. I sin telefonsamtale med klagers kontor ba hun derfor om å få snakke 
med en annen advokat i firmaet, noe hun heller ikke lyktes med.  
 
Hun opplyste da til personen på sentralbordet at hun ville vurdere å ta kontakt direkte med 
klienten og informere om at retten ikke lyktes i å beramme saken med advokaten. Slik hun 
vurderte det, hadde klienten en åpenbar interesse i å få saken raskt til beramming. Klager 
representerte saksøker i saken og var den som tok ut stevning.  
 
Senere 19. april 2016 ringte klager til henne. Hun gav i telefonsamtalen uttrykk for sin misnøye 
med måten klager hadde håndtert saken på. Dette er fortsatt hennes oppfatning. Når klager tar ut 
stevning på vegne av en klient, i dette tilfellet en småkravsprosess med krav til rask 
saksbehandling, må det kunne forventes at klager følger opp i forhold til domstolens behandling 
og beramming av saken. Det vil ellers være en umulighet for henne som dommer å overholde de 
frister som er satt til behandling av disse sakene. Hun tar sterkt avstand fra at hun "kjeftet". 
 
Domstolleder – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun overhørte ikke den telefonsamtalen det vises til i klagen, og hun vet følgelig ikke hva som ble 
sagt i den forbindelse eller på hvilken måte dette ble uttrykt.   
 
 
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 e-post av 24. juni 2016 bedt om å få 
forklare seg muntlig for utvalget, men utvalget har ikke funnet grunn til å innkalle klager til 
utvalgsmøtet. Etter utvalgets syn er de forhold som tas opp i klagen godt nok belyst uten muntlig 
forklaring fra partene.   
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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. 
 
Klager har anført at innklagede har opptrådt i strid med god dommerskikk, ved at hun har kjeftet 
på ham i en nedlatende tone, lyver, latt seg påvirke av utenforliggende hensyn og at det er grunn 
til å stille spørsmål rundt innklagedes nøytralitet.  
 
Utvalget konstaterer at klager og innklagede har ulike oppfatninger av telefonsamtalen. Klager 
mener innklagede "kjeftet" på ham på en nedverdigende måte. Innklagede mener på sin side at 
hun kun ga uttrykk for sin "misnøye" med klagerens håndtering av berammingsprosessen.   
 
Utvalget finner grunn til å påpeke at prosessfullmektiger forventes å innrette seg etter de 
saksbehandlingsregler som er oppstilt i prosesslovgivningen, i dette tilfellet tvistelovens regler om 
småkravsprosess. Det er tvistelovens forutsetning at saker om småkravsprosess skal berammes og 
behandles raskt av domstolene. Det ligger i dette at prosessfullmektiger som opptrer i 
småkravsprosesser må være forberedt på at domstolene vil være aktive for å få sakene raskt 
berammet.  
 
At en dommer i en telefonsamtale gir en prosessfullmektig saklig kritikk for måten denne har 
håndtert berammingsprosessen på, vil i seg selv ikke være i strid med de dommeretiske 
prinsippene. Saken kan imidlertid stille seg annerledes dersom dommeren har opptrådt ubehøvlet 
eller uttalt seg på en krenkende måte.  
 
Klageren har ikke konkretisert klagen utover at han mener innklagede "kjeftet" på ham i en 
nedlatende og ubehagelig tone. Det vil være en flytende grense mellom uttalelser som gir uttrykk 
for saklig kritikk og uttalelser som er, eller med rette kan oppleves som, ubehøvlet eller 
krenkende. I den foreliggende sak må utvalget konstatere at klager og innklagede er uenige om 
hvordan telefonsamtalen forløp. Etter utvalgets syn er det, slik denne saken fremstår, ikke 
sannsynliggjort at innklagede har ordlagt seg på en måte som gir grunnlag for disiplinærreaksjon.  
 
Utvalget finner videre at innklagede, ved å signalisere at hun i denne saken vurderte å ta direkte 
kontakt med klagerens klient for å få saken berammet raskt, ikke har handlet i strid med de 
dommeretiske prinsippene. En slik opptreden gir i seg selv ikke grunn til å trekke dommerens 
nøytralitet i tvil.    
 
Utvalget finner etter dette at det ikke er grunnlag for disiplinærreaksjon mot tingrettsdommer B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


