
 
 
 

 
 

 

 

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 7. november 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-038 (arkivnr: 19/923) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 

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

Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 22. mars 2019 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
primært sen saksbehandling. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 10. april 
2019 har avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 24. april, 18. juni og 24. juni 2019. 
Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen har sitt utspring i en sak om eiendomsrett til fast eiendom. Klager var én av tre saksøkte. 
Det ble gjennomført hovedforhandling i saken i mai 2017. I rettsmøtet frafalt saksøker saken mot 
to av de saksøkte, mens saken mot klager ble opprettholdt. Det ble berammet ny 
hovedforhandling i juni 2017. Noen dager før hovedforhandlingen ble også saken mot klager 
frafalt, og i felles prosesskriv ble saken begjært hevet. Det ble samtidig begjært rettens avgjørelse 
om sakskostnadene.  
 
Innklaget dommer avsa kjennelse om sakskostnadene i saken i juli 2017. Kostnadsoppgaven fra 
klagers advokat var kr 267 974, men tingretten kom til at advokatens tidsbruk og utlegg til 
takstmann oversteg det som var nødvendig for å opplyse saken. Klagers motpart ble pålagt å 
dekke hennes sakskostnader med kr 180 000. Klager anket tingrettens sakskostnadsavgjørelse, og 
har fra dette tidspunkt vært selvprosederende. Tingrettens avgjørelse ble opphevet av 
lagmannsretten. Innklaget dommer avsa ny kjennelse i mars 2018, hvor tingrettens kjennelse fra 
juli 2017 ble stadfestet. I forkant av avgjørelsen fremsatte klager inhabilitetsinnsigelse mot 
innklagede, uten at denne førte frem.  
 
Klager anket kjennelsen om sakskostnadene til lagmannsretten i mai 2018, med påstand om at 
motparten skulle vært pålagt å dekke det samlede salærkravet til hennes prosessfullmektig. 
Samtidig ble det opprettet dialog mellom klager og tingretten/innklagede vedrørende spørsmålet 
om fastsettelse av godtgjørelse til prosessfullmektigen. Lagmannsretten forkastet anken ved 
kjennelse i juli 2018. Om kravet om fastsettelse av kostnader til egen prosessfullmektig skriver 
lagmannsretten følgende i sak […] s. 8: 
 

Hva gjelder spørsmålet om fastsetting av godtgjørelse til egen prosessfullmektig etter 
tvisteloven § 3-8, peker lagmannsretten på at slikt krav må fremsettes for og skal behandles 
av X tingrett. Lagmannsretten kan ikke ta stilling til kravet. Etter lagmannsrettens syn må krav 
om fastsetting av godtgjørelse til egen prosessfullmektig anses rettidig fremsatt av A, og det 
legges til grunn at X tingrett således behandler kravet uten ytterligere formell begjæring. 

 
Saken om sakskostnader i forholdet mellom partene i søksmålet verserte etter dette mellom 
lagmannsretten og Høyesterett. 
 
Sakens dokumenter kom i retur til tingretten 1. april 2019. Innklagede dommer fattet beslutning 
om godtgjørelse til klagers prosessfullmektig 5. juni 2019, altså etter innledelse av klagesak for 
Tilsynsutvalget for dommere. Beslutningen ble anket av klager. Lagmannsretten forkastet anken 
ved kjennelse av 11. oktober 2019. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun har gjentatte ganger bedt dommeren om å behandle saken vedrørende fastsettelse av 
godtgjørelse til hennes prosessfullmektig, med henvisning til lagmannsrettens kjennelse i sak […]. 
Det er vanskelig å se at det kan være tvil om at tingretten skulle behandle saken. 
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Hun oppfatter tingrettens behandling av saken som en bevisst uthaling, og mener at det ikke 
finnes grunn til at saken skal ta så lang tid. Over åtte måneder, på tidspunktet for klagen, er altfor 
lenge i en enkel sak som hennes. 
 
Hun har ført saken om saksomkostninger selv, og opplever at hun blir straffet av dommeren for at 
hun har anket flere ganger. Hun har ikke opplevd dommerens opptreden som upartisk. 
 
Det har vært vanskelig å få svar fra dommeren, og svarene han har gitt har vært uforståelige. 
 
Hun reagerer på at dommeren har begrunnet beslutningen av 5. juni 2019 om salærfastsettelse til 
hennes advokat med at hun var en krevende klient. Hun oppfatter begrunnelsen som en hevn for 
at hun har klaget på dommeren, og at den viser at han ikke er upartisk.  
 
Hun mener beslutningen om salærfastsettelse av 5. juni 2019 bygger på feil fakta, at innklagedes 
vurdering i saken er vilkårlig, og at han ikke lenger er habil til å behandle saken. 
 
Hva gjelder den opprinnelige saken i 2017, mener hun det er klanderverdig at dommeren avkortet 
deler av forhandlingene og at han så tillot at saken fikk fortsette, til tross for at saksøker 
tilkjennega å ikke selv tro på sin påstand. Hun savner begrunnelser i innklagedes avgjørelser som 
er en logisk følge av sakens premisser. 
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klager ble i kjennelse av 23. mars 2018 gjort oppmerksom på at hun kunne kreve at retten 
fastsatte godtgjørelse til egen prosessfullmektig. Klager sendte en e-post til retten hvor hun ga 
uttrykk for at hun ønsket å anke kjennelsen. I anken som senere ble innsendt av klager, ble det 
krevd at lagmannsretten skulle ta stilling til spørsmålet om fastsettelse av godtgjørelse til klagers 
prosessfullmektig. Tingretten gjorde klager oppmerksom på at det er tingretten som skal ta stilling 
til dette spørsmålet. Klager opprettholdt kravet om at lagmannsretten skulle ta stilling til 
spørsmålet i sine e-poster. Han oppfattet at klager ikke ønsket at tingretten skulle ta stilling til 
dette spørsmålet, og gjorde det derfor ikke.  
 
Lagmannsretten fastslo senere i sin kjennelse fra juni 2018 at tingretten skulle ta stilling til 
spørsmålet om fastsettelse av advokatens godtgjørelse. Tingretten har imidlertid ikke hatt tilgang 
til saksdokumentene i perioden fra de sendte saken over til lagmannsretten i april 2018 og frem til 
den kom tilbake fra Høyesterett 1. april 2019.  
 
Klager har etter at lagmannsretten avsa sin kjennelse i juni 2018, bedt om at tingretten tar stilling 
til salærfastsettelsen. Dette har ikke vært mulig, fordi saken ikke er digital og det kun foreligger 
ett fysisk eksemplar av den. Klager er flere ganger blitt gjort oppmerksom på at han ikke kan 
avgjøre hva som har vært rimelig og nødvendig arbeid fra klagers prosessfullmektiges side, uten å 
ha tilgang til saksdokumentene.  
 
Når saken kom i retur fra Høyesterett 1. april 2019, ble klagers prosessfullmektig anmodet om å gi 
uttalelse til spørsmålet om fastsettelse av godtgjørelse. Brevet er sendt fra retten 2. april og han 
ble gitt frist for uttalelse til 25. april 2019.  
 
Han har forståelse for at klager synes det har tatt lang tid, men det har ikke vært mulig å foreta 
saksbehandlingen hurtigere.  
 
Han har ikke opptrådt partisk. Manglende fremdrift har ikke noe sammenheng med at han ønsker 
å «straffe» klager.  
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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. 
 
Tilsynsutvalget kan ikke ta en klage til behandling dersom den er fremsatt mer enn ett år etter at 
de påklagde forhold fant sted, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Denne fristen er absolutt og 
gjelder uten unntak. For de deler av klagen som retter seg mot dommerens atferd i tilknytning til 
hovedforhandlingen og innholdet i den etterfølgende sakskostnadsavgjørelsen i 2017, er 
klagefristen på ett år utløpt. Denne delen av klagen blir dermed avvist. 
 
En annen viktig begrensning i Tilsynsutvalgets 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. 
 
Det er i klagen fremsatt flere innsigelser mot innholdet i beslutningen om salærfastsettelse til 
egen prosessfullmektig samt saksbehandlingen, herunder er det vist til at avgjørelsen bygger på 
feil faktum, er vilkårlig og at dommeren er inhabil. Dette er forhold som kan benyttes som 
grunnlag for anke eller gjenåpning, og denne delen av klagen må derfor avvises. 
 
Klager har videre vist til at dommeren har opptrådt partisk, og at begrunnelsen i beslutningen om 
salærfastsettelse til egen prosessfullmektig bærer preg av hevn. Det er også anført at dommeren 
har opptrådt sendrektig.  
 
Dette er forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere.  
 
Klagerens anførsel om at dommeren har opptrådt partisk, er ikke nærmere underbygget gjennom 
konkrete hendelser eller uttalelser. Slik saken er opplyst, kan Tilsynsutvalget derfor ikke se at det 
er holdepunkter for at dommeren har opptrådt partisk.  
 
Tilsynsutvalget finner heller ikke at begrunnelsen i beslutningen om salærfastsettelse for egen 
prosessfullmeltig kan oppfattes slik at den bærer preg av «hevn». Når det i beslutningen er vist til 
at klager «…fremstår…»  å være «…en klient som er mer krevende enn gjennomsnittet..», er dette 
et vurderingspreget moment som er vektlagt i avgjørelsen, og som derfor inngår som en 
nødvendig del av begrunnelsen. Etter utvalgets syn er ordbruken heller ikke egnet til å virke klart 
infamerende eller sårende i den kontekst den er benyttet.   
 
Når det gjelder klagen over lang saksbehandlingstid, er det gjort gjeldende at dommeren bevisst 
har uthalt behandlingen av beslutningen om salærfastsettelse etter at Y lagmannsrett i kjennelse 
11. juli 2018 fastslo at denne avgjørelsen skulle treffes av tingretten. Det er herunder bl.a. vist til 
at dommeren straffet klager fordi hun anket sakskostnadsavgjørelsen.   
 
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 om god dommerskikk:  
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”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. ”  

 
Tilsynsutvalget viser videre til De etiske prinsippene for dommeratferd punkt 10 hvor det fremgår: 
 

«En dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig hurtighet, så langt det er 
forenlig med kravene til forsvarlig saksbehandling og faglig kvalitet. Når det oppstår forsinkelser av 
betydning, skal de partene som er berørt underrettes om dette.» 

 
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.  
 
Disiplinærreaksjon som følge av sen saksbehandling kan gis dersom det blir påvist betydelig 
overskridelse av saksbehandlingstiden og det ikke er rimelig grunn for overskridelsen. Det kreves i 
tillegg at dommeren kan klandres for forsinket saksbehandling.   
 
Tilsynsutvalget har forståelse for at klager har opplevd saksbehandlingstiden som lang. Selv om 
saken gjelder et sidekrav som ikke er prioritert, er en saksbehandlingstid på nesten elleve 
måneder etter at lagmannsretten avsa sin kjennelse, som utgangspunkt for lenge i en slik sak. 
 
Selv om saksbehandlingstiden er blitt for lang, finner Tilsynsutvalget etter en konkret vurdering 
ikke at dommeren kan klandres for dette, eller for unnlatt eller mangelfull informasjonen til klager 
under prosessen. Utvalget finner herunder grunn til å bemerke at det ikke er holdepunkter for at 
dommeren bevisst har trenert behandlingen av beslutningen for å straffe klager. 
 
Tilsynsutvalget viser til at det var klager selv, som i anken og etter senere veiledning og spørsmål 
om avklaring fra dommeren, ba om at fastsettelsen av salær til egen prosessfullmektig ble 
behandlet av lagmannsretten, jf. e-post 24. mai 2018. Dommeren var da forpliktet til å sende 
saken til lagmannsretten selv om dette viste seg å være feil.  
 
På bakgrunn av dommerens uttalelse, legger Tilsynsutvalget videre til grunn at saksdokumentene 
ikke var digitale, og at det kun var ett sett med papirdokumenter på saken. Disse 
saksdokumentene har versert mellom lagmannsretten og Høyesterett inntil de ble returnert til 
tingretten 1. april 2019. I mellomtiden har klager, etter forespørsel, fått konkret veiledning og 
informasjon fra dommeren om at han ikke kunne ta stilling til salærfastsettelsen før han fikk 
saksdokumentene i retur, jf. bl.a. e-poster i perioden 19. til 21. januar 2019. Etter at 
saksdokumentene kom i retur til dommeren, ble saken behandlet med forsvarlig hurtighet, og 
beslutningen avsagt 5. juni 2019.      
 
Tilsynsutvalget finner etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å 

vurdere. 
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2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 


