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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. mars 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 17-143 (arkivnr: 17/1833) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 10. desember 2017 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 11. januar 2018 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra prosessfullmektigene i den underliggende 
saken. Både A og sorenskriver B har inngitt supplerende bemerkninger.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen har sitt utspring i behandlingen av en alminnelig tvistesak vedrørende advokatansvar og 
krav om erstatning. Klager var saksøker og innklaget var rettens administrator. Saken ble 
behandlet over to rettsdager i oktober 2017. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren opptrådte partisk og svært nedverdigende ovenfor henne og hennes advokat. Hennes 
advokat ble avbrutt og irettesatt en rekke ganger, slik at hun ikke fikk sagt det hun skulle si. 
Dommerens tone var nedlatende. Dommerens oppførsel ble opplevd som krenkende og 
respektløs. Motpartens advokat ble ikke behandlet på samme måte. 
 
I forkant av hovedforhandlingen ble det bedt om at det ble gjort lydopptak av 
hovedforhandlingen, ved bruk av diktafon liggende på bordet. Dommeren motsatte seg dette, 
uten henvisning til hjemmel. Det ble heller ikke gitt noen begrunnelse. Hun besørget derfor ikke 
lydopptak, men hun er kjent med at andre tilstedeværende gjorde dette.  
 
Under saksforberedelsen tillot dommeren at motparten varslet et nytt vitne kun tre dager før 
hovedforhandlingen, og etter fristen retten hadde satt for avsluttet saksforberedelse. Hennes side 
ønsket da å føre et annet vitne, men dommeren besvarte ikke dette og viste til at prosesskrivet 
ikke var mottatt av retten. Dommeren utviste altså kun fleksibilitet ovenfor motparten.  
 
Dommeren «utelot/ glemte» alt som var til hennes fordel, når han skrev dommen, og har også 
«diktet» litt etter eget forgodtbefinnende. Hun kan ikke se bort fra at dommerens medlemskap i 
Jarlsberg Rotaryklubb har noe med hans opptreden i rettssaken å gjøre. Når dommeren husker så 
dårlig som det virker som han gjør, kan en undre seg om det å nekte lydopptak var en bevisst 
handling.  
 
Også i rettsboken har dommeren utelatt å ta med alle innsigelser, i tillegg til at han har gjengitt 
personalia feil på to aktører. Hun har tilskrevet domstolen, men dommeren har ikke villet rette 
verken rettsbok eller dommen. 
 
X tingrett hadde satt opp på berammingsplanen at saken skulle vare fra kl. 09.00 – 16.00 begge 
rettsdagene. Dommeren opplyste på første rettsdag at han måtte avslutte kl. 14.45, som følge av 
at han skulle hente sin bil på verksted. Dette skapte et tidspress som forplantet seg gjennom hele 
hovedforhandlingen. Dommeren virket mer opptatt av bilen sin enn det som foregikk i 
hovedforhandlingen. Også på dag 2 måtte dommeren avslutte kl. 15.00. Dette medførte stadige 
påminnelser og avbrudd fra dommeren om at «klokken gikk».  
 
Dommen ble sendt til media før den ble sendt til henne som part. Dette medførte at hun kunne 
lese om saken og resultatet i avisen, før hun hadde fått dommen selv. Også motparten synes å ha 
mottatt dommen tidligere enn henne. 
 
Hun skrev i etterkant av domsavsigelsen et brev til dommeren, men i hans svarbrev svarer han 
ikke på de konkrete spørsmålene hun stiller. 
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Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at han skal ha opptrådt partisk og nedverdigende 
under hovedforhandlingen. Han forsøkte etter beste evne å behandle partene likt. Han stilte 
spørsmål til partenes advokater om forskjellige forhold, og spesielt under prosedyrene er dette 
vanlig og nødvendig for å forstå hva som anføres.  
 
Det er korrekt at han ikke etterkom ønsket om å foreta lydopptak av rettsforhandlingene. Det var 
stort engasjement rundt saken, og på denne bakgrunn ønsket han ikke at en av sakens parter 
alene skulle ha hånd om eventuelle lydopptak.  
 
Det er korrekt at motparten fikk føre et nytt vitne. Dette var et vitne som skulle forklare seg om 
forhold som ble anført i klagers sluttinnlegg. Klagers advokat sendte et prosesskriv hvor det ble 
protestert mot at motpartens vitne skulle føres. Dette kom først til domstolen samme dag som 
hovedforhandlingen startet, og var derfor ikke kjent for ham ved oppstart av første rettsdag. 
Protesten mot at vitnet skulle føres ble også tatt opp under hovedforhandlingen. Det ble ikke 
formelt begjær bevisavskjæring, og vitnet ble ført.  
 
Rettsboken er ført på vanlig måte, og løpende under hovedforhandlingen. Den eneste temaet han 
kan erindre var vitneprovet, og dette ble løst uten noen formell innsigelse eller anmodning om 
rettslig avgjørelse. Ingen av partene ba om protokollering. Det stemmer at to av aktørenes 
personalia er ført feil. Dette antas å skyldes skrivefeil. Når klager henvendte seg til domstolen og 
påpekte feil i rettsboken, ble hun bedt om å konkretisere hvilke feil hun mente forelå, slik at 
dommeren kunne vurdere om retting skulle foretas. Denne konkretiseringen ble først gjort i 
klagen til utvalget. 
 
Det er ikke korrekt at saken var berammet til å vare fra kl. 09.00 til kl. 16.00 begge dager. I brev til 
prosessfullmektigene ble de gjort oppmerksomme på at rettens ordinære rettstid er frem til kl. 
15.00 og at det ikke ville bli akseptert fremdriftsplan som gikk utover dette tidspunkt. I tidsplanen 
utformet av klagers advokat fremgikk det at retten skulle avsluttes første dag kl. 15.30 og annen 
dag kl 12.30. Det fremgår av rettsboken at rettsmøtet ble avsluttet kl 15.15 begge dager, og at de 
startet dag 2 kl. 08.30 for å rekke å bli ferdige. 
 
Dommer som ikke er unntatt offentlighet er offentlige i det de blir avsagt. Saken var ikke unntatt 
offentlighet, og når avisen Varden ba om innsyn i dommen, var retten pliktig å etterkomme 
anmodningen. Dommen ble sendt samtidig til begge prosessfullmektigene.  
 
Prosessfullmektig for klager – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun tiltrer klagers beskrivelse av rettsforhandlingene, og at det var en klar opplevelse av 
manglende objektivitet.  
 
Hun som advokat har krav på å ikke bli identifisert med sin klient, noe som gir advokatens syn lite 
relevans ut over egne opplevelser. På grunn av denne begrensningen påpekes det at 
hensiktsmessigheten av å innhente synspunkt fra klagers prosessfullmektig i en pågående 
ankesak, oppfattes uheldig. Med bakgrunn i den etisk vanskelige situasjonen som oppstår, avstår 
hun å gi noen generell uttalelse i saken. 
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Prosessfullmektig for motparten – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Retten samtykket ikke i at saksøker selv forestod lydopptak av forhandlingene. Ved 
hovedforhandlingens innledning påpekte rettens administrator at det ville være uheldig om én av 
partene skulle ha hånd om eventuelle lydopptak. Det var ikke innvendinger til denne 
beslutningen.  
 
Han er ikke enig i at dommeren opptrådte partisk, nedverdigende eller respektløst ovenfor noen 
av aktørene. Dommeren var nøye med å avklare eventuelle forhold som kunne implisere 
inhabilitet både i forbindelse med avhør av hans klient og ved avhør av vitner. Disse avklaringene 
gikk lenger enn det som etter hans erfaring er vanlig.  
 
Partene fikk tilstrekkelig anledning til bevisførsel og forklaringer, og han oppfattet ikke 
dommerens avbrytelser eller spørsmål som usaklige eller mer kritiske enn det man må forvente.  
 
 
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. 
 
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.  
 
Klager har anført at dommeren har opptrådt nedverdigende og partisk. Dette er anførsler utvalget 
kan vurdere. 
 
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.  
 
Det er ikke påvist at dommeren kom med krenkende utsagn. Det hevdes at dommeren skal ha 
avbrutt og irettesatt klagers advokat en rekke ganger, slik at hun ikke fikk sagt det hun skulle si. 
For å kunne konkludere med at det foreligger klanderverdige forhold, må dette sannsynliggjøres. 
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Utover klagers påstand er det ikke fremkommet opplysninger som støtter klagers påstand om at 
dommerens avbrytelser eller irettesettelser av klagers advokat var et uttrykk for partiskhet eller 
var gjort på en nedverdigende, nedsettende eller respektløs måte. Klagers prosessfullmektig 
støtter klagers klage, men uten nærmere utdyping. Saksøktes prosessfullmektig støtter ikke 
klagers syn på dette punkt. Tvert imot, mener han at partene fikk tilstrekkelig anledning til 
bevisførsel og forklaringer og han er uenig i at dommeren opptrådte partisk, nedverdigende eller 
respektløst overfor noen av partene.  
 
Dommeren skal etter tvisteloven §9-13 (2) sørge for at forhandlingene i retten:   
 

(…) skjer konsentrert og forsvarlig uten unødig tidsspille for retten, parter, vitner og 
sakkyndige. Forhandlinger om forhold som er uten betydning for saken, skal nektes. Det 
samme gjelder unødige gjentakelser, unødig omfattende behandling og ellers for 
spørsmål som er tilstrekkelig drøftet. Hvis det er avtalt eller fastsatt tidsrammer for 
innlegg eller bevisføring, påser retten at disse holdes og kan foreta nødvendige 
avskjæringer 

 
Avbrytelse og nektelse av å forklare seg om forhold dommeren mener ikke vedkommer saken kan 
oppleves krenkende og sårende for en part. Dommeren har likevel etter loven plikt til å påse at 
forhandlingene skjer konsentrert og forsvarlig. Videre skal han nekte forhandlinger om forhold 
han mener ikke vedkommer saken.  
 
Det er etter Tilsynsutvalgets vurdering ikke sannsynliggjort at dommeren ved har ledet 
forhandlingene på en måte som strider mot god dommerskikk.  
 
De øvrige forhold som er anført av klager er nektelse av privat lydbåndopptak i retten, at 
motparten fikk føre et nytt vitne, innholdet i dommen, føringen av rettsboken, rammene for 
hovedforhandlingens varighet og offentliggjøring av dommen.  
 
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, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 
175. 
 
Den delen av klagen som gjelder dommerens beslutninger tatt i forbindelse med 
saksbehandlingen og prosessledelsen, er forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget 
derfor ikke kan vurdere. Denne delen av klagen avvises. 
 
Tilsynsutvalget kan heller ikke se at de nevnte beslutninger som dommeren foretok bærer preg av 
at han var partisk eller på annen måte opptrådte respektløst eller krenkende overfor klager.  
 
Det er dermed ikke grunnlag for å konkludere med at sorenskriver B har opptrådt i strid med god 
dommerskikk. 
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


