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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. mars 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 17-138 (arkivnr: 17/1767) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på lagdommer B ved X lagmannsrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den er fremsatt etter 

klagefristen. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor lagdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 29. november 2017 har A klaget på lagdommer B ved X lagmannsrett. Klagen gjelder 
dommeratferd og sen saksbehandling. Klagen er forelagt lagdommer B, som ved brev av 7. 
desember 2018 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat C. Advokat 
D har uttalt at han, som part i saken, ikke har kommentarer til klagen utover uttalelsen fra sin 
prosessfullmektig. Førstelagmann E ved X lagmannsrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjaldt krav om betaling av advokatsalær, hvor klager var en av partene. Klager var 
selvprosederende. Rettsforberedende møte ble holdt 16. oktober 2017, og formålet med møtet 
var å diskutere gjennomføringen av ankeforhandlingen 11. – 12. og 16. – 17. januar 2018.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Første del av klagen gjelder sendrektig saksbehandling. Den 27. februar 2017 sendte hun et 
prosesskrift på e-post. I april, mai og juni sendte hun purringer på e-posten. Først 21. juni 2017 
fikk hun på e-post rettens brev av 20. juni 2017.  
 
Den 1. november 2017 ba hun om utsatt frist til 12. november 2017, men først 10. november 
2017 kom svaret. I denne situasjonen er dette også et sent svar.  
 
I e-posten av 13. juni 2017 ba hun om et veiledningsmøte, og hun hadde på klagetidspunktet ikke 
fått svar på dette.  
 
Neste del av klagen gjelder krenkende atferd, uttalelser i møte og utelatelser i rettsboken. Under 
det saksforberedende møtet 16. oktober 2017 hadde dommeren uttalelser som etterlot et klart 
inntrykk av en fordomsfull innstilling og en klar forhåndsoppfatning av at hennes anførsler i saken 
ikke hadde relevans.  
 
I denne saken sto dommeren overfor en part (henne) som subjektivt måtte ha opplevd seg så 
totalt overkjørt, gang på gang, at tilliten til norsk rettsvesens oppriktighet måtte være, i beste fall, 
tynnslitt. Hun opplevde en saksbehandling i lagmannsretten som synes å bære bud om en fortsatt 
overkjøring i samme hensynsløse stil.  
 
Under det forberedende møtet opplyste dommeren at hva en part føler er relevant som bevis og 
hva lagmannsretten legger til grunn at er relevant, ikke nødvendigvis er det samme. Hun har 
ingen vanskelighet for å se at retten må administrere gjennomføringen av sakene med en klar 
autoritet, og hun har for lengst forstått sammenhengen mellom et påberopt rettslig grunnlag, de 
vilkår som det rettslige grunnlag oppstiller og de faktiske forhold som må oppfylle vilkår dersom 
det rettslige grunnlaget skal få anvendelse. Likevel belærer dommeren henne om det mest 
elementære, og overser fullstendig sakens karakter og de spørsmål som hun faktisk har stilt.  
 
Dommeren fortsatte med å appellere til hennes antatte følelser, og sammenlignet situasjonen 
med da dommerens mor skulle være vitne i en sak. Dommeren snakket med en «barnehagetante-
stemme», med en overdreven forklarende modulering av stemmen. Hun følte seg krenket ved å 
bli tilsnakket som et barn.  
 
For at dommerens uttalelse skulle ha noen som helst relevans i situasjonen, må dommeren ha 
ment at hennes vurdering av relevansen av bevisene var basert på følelser og ikke var klart tenkt. 
Dommeren oppførte seg her basert på autoritet og ikke rasjonalitet, og det ble lagt fram som at 
hun bare måtte akseptere at dommerne vet best.  
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Hver gang hun forsøkte å ta opp nødvendige problemstillinger, ble hun avbrutt av dommeren. Alle 
krav om reell kontradiksjon ble avfeid. 
 
Da hun ba om veiledning var det for å unngå å bli overrumplet, men i stedet for å innkalle til et 
veiledningsmøte fikk hun i svarbrevet en belæring om gangen i ankeforhandlingen. Det var ingen 
opplysninger hun ikke hadde fra før.  
 
Etter det saksforberedende møtet fikk hun tilsendt rettsboken, og der var kun motpartens 
argumenter gjengitt. Dette var en ytterligere usynliggjøring, og det styrket inntrykket av 
partiskhet.   
 
Innklagede – B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun tok over som forberedende dommer i februar 2017, og klagen omfatter kun den perioden 
hun har vært saksforberedende dommer.  
 
Klagen gjelder for det første sendrektig saksbehandling av begjæringen om omgjøring av en 
tidligere saksforberedende beslutning. Klager har også tidligere begjært beslutningen omgjort, og 
forrige forberedende dommer fastholdt da beslutningen.  
 
I prosesskrift av 24. februar 2017 begjærte klager på nytt at lagmannsretten skulle omgjøre 
beslutningen, og lagmannsretten oversendte begjæringen til motparten med merknadsfrist til 23. 
mars 2017. Klager purret i april, mai og juni. Det er opp til lagmannsretten om den vil ta en 
begjæring om omgjøring til behandling, jf. tvisteloven § 19-10 fjerde ledd, men hun valgte likevel i 
brevet av 20. juni 2017 å beklage at det hadde tatt tid å besvare omgjøringsbegjæringen. Hun fant 
ikke grunnlag for å omgjøre de to tidligere beslutningene. Det kan også nevnes at selv om 
omgjøringsbegjæringen hadde blitt behandlet på et tidligere tidspunkt, ville det ikke hatt 
betydning for saksavviklingen.  
 
Det er ikke korrekt at hennes anmodning om et veiledningsmøte i e-post av 13. juni 2017 ikke er 
besvart. Anmodningen ble besvart i brevet av 20. juni 2017. I brevet gis det skriftlig veiledning 
med hensyn til hvordan hun som selvprosederende skal gjennomføre ankeforhandlingen for 
lagmannsretten, i tillegg til at det ble varslet at hun ville innkalle til et planleggingsmøte for å 
diskutere den praktiske gjennomføringen av ankeforhandlingen. I det forberedende møtet ble det 
fra hennes side gitt nærmere informasjon om ankebehandlingen. På denne bakgrunn er det 
hennes vurdering at klagers anmodning om veiledning som selvprosederende part er blitt 
ivaretatt.  
 
Når det gjelder klagers begjæring om fristutsettelse, er situasjonen at klager i planleggingsmøtet 
fikk frist til 1. november 2017 med å fremlegge nye bevis for lagmannsretten. Samme dato som 
fristen utløp anmodet klager om fristutsettelse til 12. november 2017. Saksbehandler sendte 
klager et brev og en e-post 10. november 2017 om at fristen var utsatt til 13. november 2017.  
 
Andre del av klagen gjelder hennes atferd på det forberedende møtet. Hun kjenner seg ikke igjen i 
klagers beskrivelse av møtet. Hun kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at hun opptrådte 
partisk, krenkende eller på annen måte viste usømmelig dommeratferd.  
 
Når det gjelder hennes generelle atferd, anser hun det som hensiktsmessig at det innhentes 
uttalelser fra advokat C og advokat D. For egen del finner hun grunn til å bemerke at det var et 
krevende møte i den forstand at klager og medhjelperen kom med karakteristikker av motparten 
som vanskeliggjorde en dialog mellom partene. Det var også en utfordring å klargjøre klagers ulike 
påstandsgrunnlag, hvilket også er årsaken til at rettsboken i begrenset grad gjengir klagers 
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anførsler. Når det gjelder spørsmålet om kontradiksjon, finner hun grunn til å påpeke at klager ble 
gitt langt mer tid til å forklare seg og stille spørsmål enn motparten. Hun tillot dette all den tid 
klager er selvprosederende og er meget personlig engasjert i saken.  
 
På grunn av klagers utfordring med å fremstille saken på en forståelig måte og sikre at den blir 
tilstrekkelig opplyst, ble klager ved beslutning av 14. november 2017 pålagt å anta 
prosessfullmektig. Klager har anket denne beslutningen til Høyesterett.  
 
Prosessfullmektig – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har oppfattet dommeren sin atferd som eksemplarisk i møte med en selvprosederende part. 
Dommeren har fulgt de profesjonsetiske prinsippene som gjelder for dommere og handlet i tråd 
med domstollovens § 55. Hans oppfatning er at dommeren gjennom hele saksforberedelsen og 
spesielt under det saksforberedende møtet, behandlet klager med respekt og innga til tillit.  
 
En utfordring i saken har vært klagers vidløftiggjøring av saken, blant annet ved gjentakelser av de 
samme spørsmål. Store deler av det forberedende møtet ble brukt til å besvare klagers gjentatte 
spørsmål om omgjøringen. Dette burde i seg selv vært unødvendig, all den tid lagmannsretten 
tidligere har tatt stilling til spørsmålet, men dommeren besvarte likevel spørsmålene med respekt.  
 
Dette bør også ses i lys av at klager fra 2016 flere ganger anmodet om en vurdering av 
saksbehandlingsfeil og opphevelse av tingrettsdommen, til tross for at lagmannsretten var tydelig 
på når en tilbakemelding ville foreligge. Klager har gjennom hele saksbehandlingen blitt behandlet 
med respekt, til tross for at klager fortsetter å trekke frem spørsmål som har vært behandlet 
tidligere. 
 
Når det gjelder klagen på effektivitet i henhold til behandling av spørsmålet om omgjøring, viser 
ikke klager sin oversikt at lagmannsretten fulgte opp hennes anmodning ved å videresende den til 
hans kontor med frist for tilbakemelding innen 23. mars 2017. Sett opp mot at klager tidligere har 
fått behandlet spørsmålet om omgjøring og at ankeforhandlingen først er berammet til 2018, er 
det hans oppfatning at dommeren ikke har handlet i strid med god dommerskikk og nødvendig 
effektivitet når avgjørelsen forelå i juni 2017. 
 
Hans erfaring med dommeren er utelukkende positiv, og etter hans vurdering er klagen grunnløs.  
 
 
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. 
 

1. Spørsmål om klagefrist 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Den delen av klagen som gjelder for sen saksbehandling av annen gangs begjæring om omgjøring 
av lagmannsrettens beslutninger er inngitt mer enn tre måneder (i overkant av 5 måneder) etter 
at lagmannsrettens siste avgjørelse. Lagmannsretten besluttet for tredje gang å ikke behandle 
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særskilt spørsmålet om saksbehandlingsfeil og opphevelse av tingrettens dom, den 20. juni 2017. 
Klagefristen er derfor utløpt for denne delen av klagen.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen. Tilsynsutvalget 
viser til at det var andre gang at det ble fremmet begjæring om omgjøring av lagmannsrettens 
beslutning, og tredje gang lagmannsretten traff samme beslutning. Klager var derfor godt kjent 
med lagmannsrettens syn på begjæringen. Tilsynsutvalget har heller ikke funnet grunn til å 
vurdere forholdet av eget tiltak. Denne delen av klagen tas ikke til behandling.  
 

2. Realitetsbehandling 
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 saksforberedende dommer har vært sendrektig i sin saksbehandling, hun har 
vist krenkende adferd og fordomsfull innstilling. Dette er forhold tilsynsutvalget kan vurdere.   
 

Sendrektig saksbehandling er egnet til å svekke tilliten til domstolene. Dommeren har plikt til å 
utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig hurtighet. Når det gjelder rettens svar på 
begjæring om utsatt frist, viser Tilsynsutvalget til at klagers begjæring om utsatt svarfrist kom på 
fristens siste dag. Hun fikk svar etter 10 dager og fristutsettelse ble innvilget. Dette kan ikke anses 
som sendrektig saksbehandling. 
 
Anførselen om at klager ikke fikk svar på sin henvendelse av 13. juni 2017 om veiledningsmøte 
kan heller ikke anses å være sendrektig saksbehandling. Tilsynsutvalget viser til at dommeren i 
brev av 20. juni 2017 svarte på henvendelsen, og gav først en kort skriftlig skisse av 
gjennomføringen av ankeforhandlingen og deretter uttalte at det også var hensiktsmessig med et 
planleggingsmøte mellom partene og forberedende dommer for å gjennomgå den praktiske 
gjennomføringen av ankeforhandlingene. Klager fikk dermed svar på sin henvendelse og 
veiledning både skriftlig og i planleggingsmøte.  
 
Når det gjelder anførselen om krenkende adferd og fordomsfull innstilling fra dommerens side 
vises det til forarbeidene til domstolloven kap. 12, hvor det 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.  
 
Tilsynsutvalget har lagt til grunn i sin praksis at 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.  
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Tilsynsutvalget kan ikke se at de påståtte forhold er tilstrekkelig sannsynliggjort til å reagere med 
disiplinærtiltak overfor dommeren.  
 
De forhold som er påpekt, som belærende tone, med «barnehage-stemme» og en overdreven 
forklarende modulering av stemmen er ikke støttet av øvrig dokumentasjon i saken. Motpartens 
prosessfullmektig er helt uenig i klagers fremstilling. Han oppfattet dommerens adferd som 
eksemplarisk i møte med en selvprosederende part og at dommeren gjennom hele 
saksforberedelsen og spesielt under det saksforberedende møtet, behandlet klager med respekt 
og innga tillit. Det vises i tillegg til dommerens forklaring om at dette var en sak hvor klager hadde 
en utfordring med å fremstille saken på en forståelig måte og at klager også ble pålagt å anta 
prosessfullmektig ved beslutning av 14. november 2017.  
 
Klager har også anført at dommeren avbrøt henne hver gang hun prøvde å ta opp nødvendige 
problemstillinger. Det kan oppleves frustrerende og til dels krenkende å bli avbrutt av dommeren. 
Dommeren har imidlertid en plikt til å sørge for nødvendig fremdrift i saken og skal også sørge for 
å klargjøre anførsler og påstander. Tilsynsutvalget viser også til dommerens tilsvar, der det 
fremgår at hun ga klager langt mer tid til å forklare seg og stille spørsmål enn motparten.  
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at lagdommer B har opptrådt i strid med god 
dommerskikk.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den er fremsatt etter klagefristen. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagdommer B. 
 
 
 


