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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-054 (arkivnr: 19/1173) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 
Anne Gro Aanensen Kleven møtte som varamedlem for Heidi 
Heggedal, som hadde forfall. 

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

Tilsynsutvalget ikke kan vurdere. 
   
 2.  Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 

disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B 
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Innledning: 
 
Ved brev av 6. april 2019 har A klaget på dommerfullmektig B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt dommerfullmektig B, som ved brev av 27. mai 2019 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra prosessfullmektigene. Klagen er supplert ved 
brev av 1. juli 2019. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen og har den 6. juni 2019 
avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt gyldigheten av fylkesmannens vedtak om fjerning av dyr. Klagerne 
var saksøker. Rettsmøte ble holdt 15. februar 2019 og dom ble avsagt 21. februar 2019.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
De opplevde dommerfullmektigen som partisk, til tider uhøflig og ikke interessert i å opplyse 
saken.  
 
Dommerfullmektigen slo innledningsvis fast at rettsmøtet skulle være ferdig senest kl. 15.15, men 
sa ingenting om at partene måtte prøve å fordele tiden slik at begge fikk komme til orde.  
 
I innledningsforedraget ble deres prosessfullmektig avbrutt og avfeiet av dommerfullmektigen. 
Verre ble det etter at et av motpartens vitner hadde avgitt sin forklaring. Deres prosessfullmektig 
ønsket å stille vitnet spørsmål, men ble nektet dette av dommerfullmektigen. 
 
De opplevde en totalt uinteressert dommerfullmektig på befaring. Dommerfullmektigen viste 
tydelig sin irritasjon over at befaringen i det hele tatt fant sted, med uttalelsen «hva skal vi med 
denne befaringen».  
 
De mener at dommerfullmektigen var forsettlig partisk ved at deres prosessfullmektig ikke fikk 
komme til orde og at dommerfullmektigen ikke viste interesse for å opplyse saken.  
 
Det var tydelig gjennom hele rettsmøtet hvem dommerfullmektigen sympatiserte med, da 
dommerfullmektigen var avvisende mot dem, og høflig, imøtekommende og til dels servil overfor 
motparten. Det verste var at dommerfullmektigen ikke var interessert i å etterprøve de faktiske 
forholdene. Dommerfullmektigen stilte ingen spørsmål og viste ingen interesse for å få opplyst 
deres side av saken. Motpartens advokat fikk prate uten å bli avbrutt, selv når det som ble sagt 
ikke angikk saken i det hele tatt.  
 
Motpartens advokat opptrådte belærende overfor dommerfullmektigen.  
 
Da deres prosessfullmektig under innledningsforedraget viste til en annen dom for å understreke 
at dyrevern blir tillagt større vekt i dag, ble prosessfullmektigen avfeid av dommerfullmektigen 
med utsagnet «hva har dette med saken å gjøre».  
 
De er rystet over sorenskriverens påstand om at klagen har sammenheng med at de ikke vant 
frem med søksmålet. Dette er en påstand de finner krenkende og uakseptabel.  
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innledningsvis tok hun opp sakens fremdriftsplan, og det var enighet om å følge fremdriftsplanen. 
Det kan hende at hun derfor sa at de skulle være ferdige til kl. 15.15. Hun har ikke sagt dette på 
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en ubehagelig eller skarp måte, og kan ikke se at det er kritikkverdig. Hun bemerker at det ikke på 
noe tidspunkt var tidspress, og at hovedforhandlingen ble avsluttet før tiden.  
 
Saken gjaldt overprøving av forvaltningsvedtak med særlig fokus på saksbehandlingsfeil og 
manglende lovhjemmel. Etter hennes skjønn var befaring derfor et noe mindre relevant bevis. 
Innledningsvis spurte hun om partene fortsatt ønsket befaring av eiendommen. Saksøkerne 
ønsket befaring, saksøkte motsatte seg det ikke og det var rikelig med tid til befaring. Befaringen 
ble gjennomført, og det er ikke riktig at hun under befaringen var uinteressert eller irritert. Hun 
kan ikke huske å ha sagt «hva skal vi med denne befaringen».  
 
Under innledningsforedraget kom klagernes prosessfullmektig raskt inn på rettslige anførsler i 
saken og viste til ulike dokumenter uten å dokumentere dem. Hun fant derfor grunn til å veilede 
prosessfullmektigen om innholdet av et innledningsforedrag og hvordan dokumentbevis skulle 
føres i retten. Hun har forståelse for at klagerne opplevde dette som at prosessfullmektigen ble 
avbrutt, men etter hennes syn var det nødvendig for at saksøkerne skulle få ført de bevis de 
ønsket i retten. Hun var på ingen måte uhøflig. Til tross for hennes forsøk på veiledning, opplevde 
hun at prosessfullmektigen ikke forstod hvordan innledningsforedraget skulle brukes eller 
hvordan bevis skulle føres. Det endte med at motpartens advokat gjennomgikk de fleste av sakens 
relevante dokumenter.  
 
Det er ikke riktig at klagernes prosessfullmektig ble nektet eller hindret i å stille spørsmål til 
vitnene eller at hun ikke stilte spørsmål. Begge prosessfullmektigene gjennomførte avhør av 
partene og vitnene, og stilte dem en rekke spørsmål. Hun stilte også flere spørsmål og tok mange 
notater underveis. Under avhør av vitnet omtalt i klagen, stilte klagernes prosessfullmektig et 
spørsmål som ikke angikk saken og som ble avskåret. Forøvrig foregikk vitneavhøret på vanlig 
måte.  
 
Hun kjenner seg ikke igjen i klagernes karakteristikker av henne. Hun forsøkte å forholde seg til 
partene så balansert som mulig. Hun kjenner seg heller ikke igjen i anklagen om at hun ikke var 
interessert i å etterprøve de faktiske forholdene i saken, eller å opplyse saksøkernes side av saken. 
Blant annet viser gjentatte forsøk på å veilede prosessfullmektigen at hun forsøkte å få fram 
klagernes synspunkter, bevis og anførsler.  
 
Etter hennes syn ledet og administrerte hun saken på en upartisk og nøytral måte. Hun har iherdig 
forsøkt å få opplyst saken gjennom veiledning og egne spørsmål til parter og vitner, tillatt utstrakt 
bevisførsel og skrevet en utfyllende dom hvor samtlige anførsler er behandlet.  
 
Prosessfullmektig for klagerne – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun gir sin fulle støtte til klagernes fremstilling. Hele rettsaken var en selsom opplevelse. 
Dommerfullmektigen klarte på ingen måte å forholde seg objektivt og upartisk til det ujevne 
maktforholdet mellom partene. Overfor motparten var dommerfullmektigen vennlig, og overfor 
dem uhøflig og brysk.  
 
Dommerfullmektigen viste ingen interesse for deres side av saken, stilte ingen spørsmål og ga 
tydelig utrykk for å allerede ha gjort seg opp en mening.  
 
På befaringen oppførte dommerfullmektigen seg meget besynderlig og uinteressert. Det stemmer 
også at dommerfullmektigen uttalte «hva skal vi med denne befaringen».  
 
Det stemmer at hun ble nektet å stille spørsmål til motpartens vitne. Hun hadde flere spørsmål 
knyttet til den konkrete saken, men ble stoppet av dommeren.  
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Dommerfullmektigens manglende evne til å gå inn i saken med objektivitet og grundighet førte til 
en gal dom.  
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Generelt sett er hennes oppfatning at dommerfullmektigen opptrådte på en godt forberedt, 
upartisk og moden måte.  
 
Det er mulig at dommerfullmektigen innledningsvis påpekte at hovedforhandlingen måtte være 
ferdig senest kl. 15.15. Dette var i henhold til tidsplanen i deres sluttinnlegg, som var satt opp på 
grunnlag av klagernes tidsangivelser. Hun kan ikke se at dommerfullmektigen kan kritiseres for å 
be partene følge tidsplanen. Det var heller intet tidspress under saken.  
 
Det er riktig at dommerfullmektigen ved flere anledninger grep inn under innledningsforedraget 
til klagernes prosessfullmektig, og hun har en viss forståelse for at klagerne opplevde at deres 
prosessfullmektig ble «avbrutt og avfeiet». Etter hennes syn var inngrepene nødvendige forsøk på 
å veilede klagernes prosessfullmektig, særlig om hvordan de fremlagte skriftlige bevis skal 
dokumenteres. Dommerfullmektigen gjorde gjentatte forsøk på å veilede om dette, uten at det 
hadde noen effekt. Etter hennes oppfatning skyldes ikke dette dommerfullmektigens evne til 
veiledning, heller liten forståelse fra klagernes prosessfullmektig. Denne utfordringen ble til slutt 
løst ved at hun gjennomgikk de skriftlige bevisene mer enn vanlig som ledd i saksøktes 
innledningsforedrag – og i den oppståtte situasjonen bestrebet hun seg på å foreta en upartisk og 
nøytral gjennomgang av sakens faktiske side.  
 
Hun kan ikke huske at klagers prosessfullmektig ble nektet å stille vitnet spørsmål, og hun kan ikke 
huske at det var noe hun reagerte på i denne sammenheng.  
 
Hun kjenner seg ikke igjen i klagernes fremstilling av dommerfullmektigen som uinteressert eller 
irritert under befaringen, og hun hørte ikke at dommerfullmektigene skal ha sagt «hva skal vi med 
denne befaringen?».  
 
Hun kjenner seg ikke igjen i klagernes påstand om at dommerfullmektigen var partisk ved at 
klagernes prosessfullmektig ikke fikk komme til orde, ei heller at dommerfullmektigen ikke viste 
interesse for å opplyse saken. Etter hennes oppfatning utviste dommerfullmektigen alminnelig 
upartiskhet og alminnelig interesse for sakens opplysning, selv om hun har en viss forståelse for at 
klagerne kan ha opplevd rettens forsøk på veiledning annerledes. Hun kjenner seg heller ikke igjen 
i klagers påstand om at det var tydelig hvem dommerfullmektigen sympatiserte med.  
 
Etter hennes oppfatning behersket dommerfullmektigen en til dels utfordrende hovedforhandling 
på en tilfredsstillende og upåklagelig måte.  
 
Domstolleder – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Dommerfullmektigen er samvittighetsfull og ordentlig. Han har utover dette ikke ytterligere å 
bemerke, da han ikke var tilstede under rettsforhandlingene. Han antar at klagen har 
sammenheng med at klagerne ikke vant frem med sitt søksmål.  
 
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. 
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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. 
 
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.  
 
Klager har anført at prosessledelsen har vært feil og har anført at dommeren ledet forhandlingene 
på en slik måte at saken ikke ble godt nok opplyst.  
 
Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere. 
Klagen avvises i den utstrekning den gjelder dette. 
 
Klager har videre anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk i forbindelse 
med hovedforhandlingen. Det hevdes at dommeren har opptrådt partisk og behandlet partene 
forskjellig, samt opptrådt uhøflig, blant annet ved å avbryte advokaten deres. 
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
  
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.  
 
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 sannsynliggjort. Det er devmed ikke grunnlag for å 
konkludere med at dommerfullmektig B har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
dommerfullmektig B.  
 
 
 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
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vedtak: 

 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke kan vurdere. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

dommerfullmektig B. 
 


