
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Torgarden 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 28. januar 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 18-112 (arkivnr: 18/1523) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tidligere tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 

  
Offentlighet: I medhold av offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. 

forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, er private parters navn 
unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 

  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 12. november 2018 har A klaget på tidligere tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt tidligere tingrettsdommer B, som ved brev av 28. 
november 2018 har avgitt uttalelse. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder tre tvangssalgsbegjæringer, hvor klager var part. Innklagede var saksforberedende 
dommer på saken frem til 25. oktober 2018.   
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagen gjelder et brev av 25. oktober 2018 underskrevet av innklagede dommer.  
 
Klager hevder at ingenting er lagt til rette for en minnelig løsning. Det ser ut til at dommeren 
samarbeider med motpart. Dommeren har satt henne i et ekstra uutholdelig press med sin 
arrogante oppførsel. 
 
Hun sendte mail til tingretten samme dag som hun mottok brevet, men de har ikke svart på 
henvendelsen.  
 
I brevet skrev dommeren at det var 8 utleggsforretninger. Dette stemmer ikke, og kravene 
stemmer heller ikke med skyldig beløp. Dommeren skrev ikke hvor opplysningene kom fra. 
Dommeren har i brevet kommet med uriktige opplysninger om henne til de som har mottatt 
brevet, og dommeren skriver heller ikke hvem som har mottatt brevet.  
 
Dommeren viste også til en sak de har fått inn som hun ikke har mottatt opplysninger om. Denne 
saken haster det med å få ordnet opp i, men hun kan ikke gjøre noe så lenge retten ikke svarer.  
 
Hun er i gang med å få gjort opp all gjelden. Da syns hun det er merkelig at dommeren ikke 
innhenter opplysninger fra henne, men heller kjører sitt eget løp med opplysninger fra andre uten 
navn.  
 
I brevet nevnte dommeren noe om en frist som utløper, men nevner ingen dato i brevet. Hun vet 
ikke hvilken frist det er snakk om.  
 
Innklagede – tidligere tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Retten har ikke tatt stilling til om tvangssalgsbegjæringen skal tas til følge, og han overlater til 
utvalget å ta stilling til om klageretten gjelder i denne situasjonen.  
 
Når det gjelder brevet av 25. oktober 2018, viser han til at klager tidligere hadde bedt om at 
tvangssalgsbegjæringen ble trukket. Fordi retten ikke kan trekke begjæringen, gjensto spørsmålet 
om utsettelse av sak nr 1. I den situasjonen at det var foretatt forkynnelse for henne i de to første 
sakene, var klager klar over at det var to tvangssalgssaker hos retten og en tredje på gang. 
Dermed var klager også klar over alle panteheftelser og at om en begjæring ble trukken, gjensto 
likevel andre begjæringer. I den situasjonen oppfordret han klager til å søke gjeldsordning, og 
dette var ment som en hjelp til klager. Om klager mente å kunne betale sin gjeld fullt ut, hadde 
klager fått en rimelig frist til å betale eller bli enige med kreditorene. Han kan ikke forstå at hans 
svar til klager var upassende.  
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Når det gjelder anførselen om manglende svar på klagers brev av 29. oktober 2018, viser han til at 
e-posten var innkommet 30. oktober 2018. Han vet ikke om den da ble forelagt for den nye 
dommeren på saken. Uansett er poenget at klager visste svaret på sitt eget spørsmål, på grunn av 
forkynnelsene i saken. Derfor var det heller ikke påkrevd noe raskt svar til klager. Klager hadde 
også utsettelse til ut over november. Han kan derfor ikke se at det var noe upassende at brevet 
ikke ble besvart, uansett hvilken dommer som da hadde saken.  
 
Også dommere feiler av og til. Han har stor forståelse for at skyldnere har det vanskelig og at det 
lett kan føre til handlinger og uttalelser som er lite formålstjenlige. Derfor blir det lagt vekt på 
veiledning med råd til skyldnere. Men dette plikter dommeren også å balansere mot kreditors 
rettigheter. Dommere forsøker å legge til rette for en gunstig løsning, men også dette kan bli 
misforstått – som her. Det er leit, men skjer likevel en sjelden gang.  
 
 
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. 
 

Tilsynsutvalget 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 i sin saksforberedelse har opptrådt arrogant og har ved denne 
oppførselen lagt uutholdelig press på henne. Det anføres videre at ikke lagt til rette for en 
minnelig løsning i saken og at han ser ut til å samarbeide med motpart. Videre har klager en rekke 
innvendinger til brevet av 25.10.18.   
 
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. Det opplysninger og anbefalinger som 
fremgår av brevet av 25. oktober 2018, fremstår som adekvate i saksforberedelsen av en 
begjæring om tvangssalg.  
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Når det gjelder manglende svar på epost av 29. oktober 2018, mottatt av tingretten den 30. 
oktober 2018, kan ikke  dommeren klandres for ikke å ha svart på denne eposten. 
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at tingrettsdommer B har opptrådt i strid med 
god dommerskikk.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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

 


