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Vedtak Dommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god 

dommerskikk. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 21. februar 2019 har advokat A klaget på dommer B ved X domstol. Klagen gjelder 
innholdet i premissene i en kjennelse. Klagen er forelagt dommer B, som ved brev av 22. mars 
2019 har avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 28. mars 2019. Sorenskriver C ved X 
domstol er orientert om klagen og har den 29. mars 2019 uttalt at hun ikke har supplerende 
bemerkninger til innklagedes uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt en begjæring om gransking av et boligaksjeselskap, hvor klager 
representerte begjærende part. I kjennelse av 20. februar 2019 ble begjæringen ikke tatt til følge. 
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I rettens kjennelse er det bl.a. skrevet følgende: 

 
Retten finner det forbausende at ikke […] advokat har forklart disse grunnleggende 
regnskapsmessige prinsipper for ham.  

 
Formuleringen anføres å være i strid med Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 1, 6 og 7.  
 
Dommeren har ingen bakgrunn for å vite noe om hvilke samtaler som har funnet sted mellom 
advokat og klient, og hvilke råd klienten faktisk har fått. Uttalelsen er ikke i samsvar med de krav 
til saklighet, verdighet og korrekthet som må kreves av en dommer. Utsagnet fremstår som en 
slengbemerkning og var åpenbart ikke nødvendig med henblikk på rettens vurdering og 
konklusjon.  
 
Dommeren krenker prinsippet om at en advokat ikke skal identifiseres med sin klient. Dommeren 
retter fokus mot prosessfullmektigen og kobler sin kritikk til hvilke forklaringer han mener 
advokaten burde gitt til klienten, og som han uten videre legger til grunn ikke har vært gitt. Det 
hjelper heller ikke at utsagnet faller i en kontekst som fremstår som belærende, hvor dommeren 
allerede har slått fast at «dette er vel kjent for alle som har et minimum av kjennskap til 
regnskap».  
 
Utsagnet fremmer ikke gjensidig respekt mellom advokat- og dommerstanden.  
 
I uttalelse av 28. mars 2019 uttaler klager i tillegg følgende: 
 
Dommerens tilsvar forsterker klagegrunnlaget. Noe av det som fremkommer er direkte 
oppsiktsvekkende, især det som opplyses om hva som var hensikten med uttalelsen. 
 
Dommeren antyder blant annet at han som advokat brøt god advokatskikk ved å påta seg 
oppdraget. Hans klient var formelt saksøker, men det var et kvalifisert mindretall som stilte seg 
bak det forslag som ble fremmet på generalforsamlingen. Prosessfullmektigen må følgelig 
forholde seg til, og forsvare det aktuelle forslaget, og har slik sett noe begrenset handlingsrom i så 
måte. Det skal her bemerkes at punktet «udekket tap» var ett av fjorten granskingspunkter.  
 
En av de bakenforliggende mistanker til punktet «udekket tap», var hvorvidt styret hadde 
opptrådt illojalt ved økonomiske disposisjoner. Det ser ut som om dommeren forsto dette slik at 
saksøker stilte spørsmål ved om notens forklaring var regnskapsteknisk korrekt. Dette var selvsagt 
ikke poenget. En granskning ville kunne ha avdekket om posten reelt sett skjulte et annet tap. I lys 
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av dette fremstår dommerens redegjørelse for regnskapsprinsipper, både i kjennelsen og i 
uttalelsen til klagen, som en inadekvat respons på hva som faktisk ble anført.  
 
Dommeren har selvsagt rett til å gjøre seg opp tanker om hans kompetanse, på samme måte som 
han nok gjør seg noen tanker om dommerens judisium. I den angrepne uttalelsen har imidlertid 
dommeren tillatt seg å trekke en konklusjon om hvilken informasjon og rådgivning klienten har 
fått, utfra hva advokaten har skrevet. Dommeren konkluderer med at advokaten ikke har forstått 
regnskapsprinsipper, og tar ikke høyde for den eventualitet at disse forhold faktisk kan ha vært 
diskutert med klienten.  
 
Dommerens motiv for formuleringen er oppsiktsvekkende. Dommerens tilsvar må forstås slik at 
det erkjennes at formuleringen ikke var nødvendig i forhold til rettens konklusjon. Begrunnelsen 
var å informere klienten om muligheten til å kreve reduksjon i salæret eller eventuell klage på 
advokaten. Dommerens agenda var altså, etter eget utsagn, å oppmuntre til en potensiell tvist 
mellom advokat og klient.  
 
Dommeren har anledning til å gjøre parten oppmerksom på adgangen til å få salæret fastsatt av 
retten, men dette må skje på en saklig og nøytral måte. Ellers vil dommeren lagt på vei 
inhabilisere seg i forhold til en senere vurdering.  
 
Dommeren skriver også i uttalelsen til klagen at retten valgte en «åpen» formulering hvor det ikke 
ble direkte tilkjennegitt antatt årsak til at klienten ikke hadde fått korrekt eller god nok 
informasjon. Dommeren slår altså igjen fast at klienten ikke hadde fått god nok informasjon, til 
tross for at dommerens utsagn om dette i kjennelsen faktisk danner grunnlag for nærværende 
klagesak. Dette er utidig. Dommeren mener også å ha benyttet en «åpen form». Denne 
karakteristikken er alt annet enn treffende.  
 
Det er tvilsomt om en dommer har adgang til å tilskrive en part og anbefale klienten å klage 
advokaten inn for disiplinærmyndighetene. Det kan stilles spørsmål ved om dette er i samsvar 
med kravet til korrekt opptreden. I det minste må det forventes at dette gjøres i et lukket brev, 
fremfor at dommeren tilkjennegir sitt synspunkt i en offentlig tilgjengelig kjennelse. Dommerens 
uttalelse har allerede funnet sin vei til media.  
 
Innklagede – dommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
En del av begjæringen gjaldt i realiteten ikke spørsmål om gransking av et faktisk forhold, men 
spørsmål om hvordan regnskapet var oppsatt og posten «udekket tap» fremkommer, og således 
forståelse av grunnleggende regnskapsprinsipper.  
 
I argumentasjonen fra klager i begjæringen, var det tydelig at klager blandet sammen hvordan 
posten «udekket tap» oppstod og opplysningen i regnskapets note om at posten ikke avspeilte 
reelle verdier. I prosesskrivet av 6. desember 2018 fremtrådte dette enda tydeligere ved at klager 
ikke forholdet seg til forklaringen til selskapet. Deretter siterte klager en uttalelse funnet på nett, 
som omhandlet noe annet. Klager omtalte ikke det relevante, nemlig regnskapslovens 
bestemmelser. Klager viste på denne måte å ikke forstå forskjellen på den ene side hvordan 
posten «udekket regnskap» oppstår og på den annen side forklaringen om at posten ikke 
avspeiler de reelle verdier. Det var derfor nødvendig for retten å gi en detaljert forklaring på 
dette, hvilket ble gjort i det refererte sitatet.  
 
Det må forventes av en advokat som bistår klienter med begjæring gom gransking i et 
aksjeselskap, har kompetanse på området, deriblant en forståelse for grunnleggende selskapsrett 
og regnskapsrettslige prinsipper. I den grad man ikke har slik kunnskap, forventes det at 
advokaten skaffer seg denne kunnskap før rettslig prosess igangsettes. Den måten klager 
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presenterte spørsmålet på, viste at klager ikke hadde en forståelse for grunnleggende 
regnskapsrettslige prinsipper. Regnskapsposten «udekket tap» er ikke tvilsom eller prosedabel. 
Det kan ikke forventes at en klient som opptrer som beboer i et boligaksjeselskap skal ha 
kunnskap om dette. Dette er noe som klienten må kunne forvente at advokaten forklarer før 
rettslig prosess igangsettes.  
 
Normalt vet ikke retten hvilke råd en advokat har gitt sin klient – retten skal heller ikke vite det. I 
denne sak syntes det imidlertid for meg klart at klager ikke hadde forstått de grunnleggende 
prinsipper, og at klager heller ikke var i stand til å forholde seg til den forklaring som fremgikk av 
noteopplysningene til regnskapet. Det fremgår av den måte klager har fremført sine anførsler på 
at klager ikke kan ha gitt en slik forklaring til klienten, og at problemet er at klager selv ikke har 
forstått.  
 
Retten har et visst ansvar for å informere den tapende part (klagers klient) om at advokaten har 
misforstått regelverket eller eventuelt ikke har den nødvendige kompetanse/kjennskap til 
regelverket. I et slikt tilfelle vil heller ikke advokaten ha kunnet gitt klienten nødvendig og adekvat 
rådgivning. Klienten bør informeres om dette for blant annet å vurdere å kreve reduksjon i 
salæret eller eventuelt fremsette klage på advokaten. Det kan diskuteres hvorledes retten skal gi 
slik informasjon. Retten valgte ved sin formulering å ha en «åpen» form i den forstand at det ikke 
ble direkte tilkjennegitt antatt årsak til at klienten ikke hadde fått korrekt eller god nok 
informasjon fra sin advokat. Foruten advokaten er det bare klienten som vet hva som har vært 
kommunisert dem imellom, og således er den som kan vurdere om rettens påpekning av 
forholdet kunne danne grunnlag for tiltak som nevnt. Et alternativ ville være at retten ga klart 
uttrykk for at klager ikke hadde forstått de grunnleggende regnskapsrettslige prinsipper, men det 
ville neppe ha fremstått bedre for klager enn den formulering som ble valgt. Et annet alternativ 
ville ha vært at retten i særskilt brev til klienten varslet om muligheten til å fastsette 
prosessfullmektigens salær etter tvisteloven § 3-8. Ved en vurdering etter § 3-8 må retten 
nødvendigvis også påpeke eventuell manglende kompetanse og forståelse av regelverket.  
 
 
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 kan treffe vedtak om disiplinærvedtak 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.  
 
Klageren har anført at innklagde dommer har opptrådt i strid med god dommerskikk ved at det 
ikke er vist den nødvendige respekt for ham som prosessfullmektig ved utformingen av 
kjennelsen. Det er herunder anført at dommeren har identifisert prosessfullmektigen med 
klienten. Dette er forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere. 
 
Ved den konkrete vurderingen som skal foretas er det generelt 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.  
 
Domstolkommisjonen har i NOU 1999:19 side 325 flg., særlig side 326 første spalte omtalt 
Tilsynsutvalgets myndighet til å behandle klager over uttalelser i rettens premisser. Her fremgår 
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det bl.a. at utvalget forutsettes å kunne behandle «uhøvisk eller utilbørlig» adferd fra dommerens 
side. Det fremgår i denne forbindelse at: 
 

Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærvedtak, når de ord/uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende. 

 
Videre gir de Etiske prinsippene for dommeratferd, vedtatt 1. oktober 2010, viktige føringer for 
Tilsynsutvalgets vurderinger. Det vises i denne forbindelse særlig til prinsippenes punkt 6 om 
Korrekt opptreden hvor det bl.a. fremgår at: 
 

En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som 
dommeren har med å gjøre i embetsutøvelsen.  

 
og videre at: 
 

Dommeren skal vise respekt for de oppgavene advokater og representanter for 
påtalemyndigheten har i rettspleien. En advokat skal ikke identifiseres med sin klient. 

 
Tilsynsutvalget viser videre til prinsippenes punkt 7 om Utforming av rettslige avgjørelser, hvor 
det heter at: 
 

Ved utformingen av rettens avgjørelser må dommeren vise tilbørlig respekt overfor alle 
involverte så langt det er forenlig med kravet til en dekkende begrunnelse. 

 
I samsvar med Tilsynsutvalgets praksis må det være påvist konkrete forhold, i form av krenkende 
utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne 
reagere med disiplinærtiltak. En formulering/ytring i en rettsavgjørelse må vurderes i forhold til 
det saklige behov for begrunnelse og omstendighetene for øvrig. Således gir ikke enhver uheldig 
eller unødvendig formulering/ytring i en avgjørelse gir grunnlag for kritikk. Den må overgå en viss 
terskel, og det avgjørende er om de ord/uttrykk som er benyttet er egnet til å virke klart sårende 
eller infamerende.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at klagen retter seg mot siste setning i ett avsnitt i kjennelsen. 
Avsnittet lyder i sin helhet slik:  
 

Retten bemerker at posten «udekket tap» er en residual post på passivasiden i 
regnskapets balanse. På aktivasiden står alle eiendelenes verdi, og på passivasiden står 
gjeld og egenkapital. Man summerer eiendelenes verdi og trekker fra gjeld og bunden 
egenkapital (i aksjekapital) og får et restbeløp. Dersom restbeløpet er positiv betegnes 
posten som «fri egenkapital» se regnskapsloven § 6-2 C II nr. 2. Dersom det er negativ 
betegnes posten som «udekket tap». Slik er det i balansen for alle årsregnskap, og dette 
er vel kjent for alle som har et minimum av kjennskap til regnskap. Annen del av note 19 
gir en forklaring for at den regnskapsmessige posten «udekket tap» ikke avspeiler de 
reelle verdier, da bygningene er oppført til opprinnelig pris og ikke til reell markedsverdi, 
hvilket er i henhold til fastsatte regnskapsstandarder. Styret uttaler så - helt korrekt - at 
dersom bygningene hadde vært oppført til reell verdi, ville egenkapitalen vært positiv. 
Posten «udekket tap» gir ingen saklig grunn til granskning, og styret synes å ha behandlet 
dette på korrekt måte. Retten finner det forbausende at ikke […] advokat har forklart 
disse grunnleggende regnskapsmessige prinsipper for ham (utvalgets utheving). 

 
 



 6 

Klager har anført at den siste formuleringen i avsnittet er unødvendig for å begrunne resultatet, 
og at den ikke er i samsvar med de krav som må stilles til en saklig, verdig og korrekt 
dommeradferd. Det er videre anført at formuleringen krenker prinsippet om at en advokat ikke 
skal identifiseres med sin klient. Tilsynsutvalget har funnet det hensiktsmessig å behandle 
anførslene samlet.  
 
Tilsynsutvalget bemerker innledningsvis at det faller utenfor utvalgets myndighet å ta stilling til de 
regnskapsmessige problemstillinger som foranlediget dommerens avsluttende formulering. 
Utvalget går følgelig ikke nærmere inn på klagers og dommerens argumentasjon knyttet til den 
rettslige forståelse av regnskapsreglene, og heller ikke bakgrunnen for at ett av klagers 14 
granskningspunkter gjaldt regnskapsposten «udekket tap». Uavhengig av dette kan imidlertid 
utvalget ta stilling til om formuleringens innhold er i strid med god dommerskikk. 
 
Det fremstår som klart at den siste setningen i avsnittet ikke utgjør noen nødvendig del av 
begrunnelsen for resultatet i kjennelsen. Dette er heller ikke anført av dommeren. Tilsynsutvalget 
vil påpeke at det i seg selv ikke er uvanlig eller i strid med god dommerskikk at premissene 
inneholder formuleringer/bemerkninger som strekker seg utover det som er strengt nødvendig 
for å begrunne sakens resultat. Rammene for hva som kan aksepteres vil imidlertid være noe 
snevrere når det gjelder formuleringer/bemerkninger som ikke er en nødvendig del av 
begrunnelsen for rettsavgjørelsen.   
 
Tilsynsutvalget har i sak 17-080 behandlet et saksforhold som reiser sammenlignbare 
problemstillinger som i saken her. I uttalelsen heter det bl.a.: 
 

De innklagde dommerne har i sin uttalelse opplyst at det aktuelle avsnittet er ment å rette 
seg mot klagers håndtering av saken, nærmere bestemt at han i prosesskrivs form har 
fremsatt meget alvorlige beskyldninger som lagmannsretten mener at ikke er 
dokumenterte. Grunnen til at avsnittet ble tatt inn er opplyst dels å være hensynet til de 
personer beskyldningene retter seg mot og dels et behov for lagmannsretten for å 
signalisere at slike alvorlige beskyldninger ikke bør gjøres til en del av argumentasjonen 
uten solid dokumentasjon. På bakgrunn av dette og ordlyden i det aktuelle avsnittet 
legger utvalget til grunn at uttalelsen, i alle fall delvis, innebærer en kritikk av klager. 
 
Ved den nærmere vurderingen av saken tar Tilsynsutvalget utgangspunkt i at dommere 
generelt bør være tilbakeholdne med å fremsette kritikk mot en advokat for faktiske 
anførsler som han fremfører på vegne av sin klient. Dette gjelder særlig når de forhold 
som tas opp ikke er en nødvendig del av begrunnelsen for rettsavgjørelsen. Denne type 
kritikk må uansett alltid vurderes opp mot respekten for advokatens rolle i rettspleien og 
hans rett til ikke å bli identifisert med sin klient, jf. punkt 6 og 7 i Etiske prinsipper for 
dommeradferd. Ut i fra en samlet og konkret vurdering er Tilsynsutvalget kommet til at 
innholdet i den kritikken som er fremsatt i denne saken ikke går utover rammene for god 
dommeradferd. Ved denne vurderingen er det særlig lagt vekt på dommernes opplysning 
om at formålet med uttalelsen også var å ivareta hensynet til tredjepersoner.  

 
Tilsynsutvalget bemerker at formuleringen som er gjenstand for vurdering i saken her, må forstås 
slik at det rettes kritikk mot klagers rådgivning til klienten. Dommerens uttalelse til klagen 
underbygger at dette også var hensikten. Det vises til at dommeren har begrunnet formuleringen 
med at retten har et visst ansvar for å informere klienten om at prosessfullmektigen har 
mangelfull kompetanse i forhold til de rettsspørsmål saken reiser. Herunder er det bl.a. vist til 
Regler for god advokatskikk punkt 3.1 nr. 4 hvor det fremgår at «En advokat ikke skal påta seg 
oppdrag når han vet eller bør vite at han mangler nødvendig kompetanse». I følge dommeren var 
formålet med å gi slik informasjon særlig å gi klagers klient et grunnlag for å klage på advokaten 
og salærfastsettelsen.  
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Tilsynsutvalget legger til grunn at dommerens intensjon/formål om å informere klienten om 
adgangen til å klage på sakskostnadskravet fra egen prosessfullmektig, i seg selv er saklig. 
 
Tilsynsutvalget er imidlertid av den oppfatning at formuleringen som er benyttet i saken her, og 
som er inntatt i en offentlig rettsavgjørelse, har en unødvendig nedlatende form, og fremstår som 
krenkende overfor klager. Formuleringen knytter seg kun til klagers angivelige mangelfulle 
rådgiving på ett av flere granskningspunkter, og inneholder ikke informasjon om at parten kan 
klage på godtgjørelsen til egen prosessfullmektig. Til forskjell fra TU-sak 17-080, som det er vist til 
ovenfor, var det i saken her ikke behov for å varsle tredjeparter om fremsatte alvorlige faktiske 
beskyldninger. 
 
Tilsynsutvalget viser videre til at dommeren, gjennom formuleringen, retter kritikk direkte mot 
klager for de anførsler klager har fremsatt på vegne av klienten. En slik kritikk utgjør en krenkelse 
av klagers rett til ikke å bli identifisert med sin klient, jf. de Etiske prinsippene for dommeratferd 
punkt 7. Det forventes at en dommer forholder seg saklig og profesjonelt til de anførsler som 
fremsettes, også i tilfeller hvor anførslene ikke fører frem. Rettens standpunkt til de anførslene 
skal fremgå av begrunnelsen i rettsavgjørelsen. I den foreliggende sak fremgår dommerens syn på 
rettsanvendelsen, og herigjennom også indirekte klagers anførsler, av den øvrige del av avsnittet 
som er sitert ovenfor. Etter Tilsynsutvalgets syn har formuleringen også et spekulativt innhold, i 
og med at dommeren ikke hadde kunnskaper om hvilke råd klager faktisk hadde gitt til sin klient. 
  
Tilsynsutvalget viser videre til at dommeren i uttalelsen til klagen gjentar/fastholder 
identifiseringen av klager og klient. Dette til tross for at det som ledd i klagesaksbehandlingen ikke 
har fremkommet ytterligere opplysninger om hvilke råd klager faktisk har gitt til sin klient. Dette 
viser at formuleringen i domspremissene var en bevisst handling.  
 
Tilsynsutvalget finner etter en samlet vurdering at dommer B har opptrådt i strid med god 
dommerskikk, og at det bør reageres med disiplinærreaksjon i form av kritikk, jf. domstolloven § 
236 annet ledd.     
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
Dommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
 


