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

Sak nr: 19-056 (arkivnr: 19/1214) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat 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 20. mai 2019 har advokat A klaget på dommerfullmektig B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt dommerfullmektig B, som ved brev av 4. juni 2019 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra motpartens prosessfullmektig. Klagen 
er supplert ved e-post av 20. juni 2019. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen og har 
den 6. juni 2019 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt et økonomisk oppgjør etter et avsluttet samboerforhold, hvor 
klager var prosessfullmektig for saksøkte. Hovedforhandling ble holdt 15. og 16. mai 2019, og 
saken ble avsluttet med rettsforlik.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren besluttet på egenhånd at det som en del av tvisten skulle avholdes skiftetakst. Fra 
hans klients side ble det protestert på dette og vist til at retten ut i fra disposisjonsprinsippet ikke 
kan bestemme dette på egen hånd. I tillegg ble det vist til at rettens sammensetning er forskjellig i 
en skiftetakst og i en regulær sak der dommeren er enedommer.  
 
Til tross for at verdien av boligen ikke hadde betydning for den rettslige løsningen av tvisten, satte 
dommerfullmektigen alt inn på at skiftetaksten skulle avholdes før hovedforhandlingen. Av 
forskjellige grunner lot dette seg ikke gjøre. Dommerfullmektigen slo seg imidlertid ikke til ro med 
dette, og gjentok flere ganger under forhandlingene den store fordelen det ville være om alle 
tvister mellom partene ble løst. De var ikke uenige i dette, men for å komme frem til et 
utløsningsbeløp må man kjenne verdien av boligen. Hensett til at skiftetaksten ennå ikke var 
avholdt, ville det være ren gjetning å begi seg inn på en løsning. Hans vurdering og råd til klient 
var derfor at det ikke ville være forsvarlig å forlike saken før skiftetaksten forelå.  
 
Rett før prosedyren tok dommerfullmektigen ordet. I åpen rett med parter og prosessfullmektiger 
til stede, ga dommerfullmektigen uttrykk for «…at partene hadde 2 kverulanter som 
prosessfullmektiger…». og at de derfor ville være tjent med å forhandle om en løsning seg 
imellom uten prosessfullmektigene til stede. Han tok ikke sjansen på å opponere, dels på grunn av 
usikkerhet om hvordan dette ville påvirke dommen, og dels hvordan en dom i klientens disfavør 
ville bli oppfattet av klienten på bakgrunn av dommerfullmektigens utsagn. 
 
Det er selvsagt positivt at dommerfullmektigen forsøker å få partene til å inngå rettsforlik. 
Samtidig er det grenser for hvilke virkemidler som kan benyttes. Fra hans ståsted er det 
uakseptabelt at dommerfullmektigen beskylder han for å være kverulant, fordi han på et fritt 
grunnlag ikke fant det forsvarlig å tilråde klienten å inngå et rettsforlik. For å vise urimeligheten 
påpekes det at han før dommerfullmektigens utsagn hadde foreslått at partene og 
prosessfullmektigene kunne forhandle om partenes prosentvise eierandeler av boligen og at de 
samtidig kunne avtale at skiftetaksten skulle være en bindende voldgiftsløsning.  
 
Han gjør oppmerksom på at det foreligger en stor mengde e-poster fra tiden før 
hovedforhandlingen som viser dommerfullmektigens voldsomme engasjement for å få til en 
helhetlig løsning.  
 
Det er ikke korrekt at utsagnet om at advokatene var kverulanter ble beklaget. Noe slikt fremgår 
heller ikke av dommerens redegjørelse i forbindelse med at han fremsatte en 
inhabilitetsinnsigelse mot dommerfullmektigen i en annens sak. Først etter at motpartens 
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advokat hadde forfektet at utsagnet hadde blitt beklaget, så kom dommerfullmektigen på at dette 
hadde skjedd. 
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun er uenig i at hun på egenhånd besluttet skiftetakst. Etter å ha mottatt prosesskriv i saken, 
oppfattet hun det slik at partene ønsket skiftetakst. Dette hadde vært et tema i prosesskrivene i 
lengre tid. For å være sikker på at klager begjærte skiftetakst, ringte hun til klagers kontor. Klager 
var ikke til stede, men sekretæren svarte at klager hadde begjært skiftetakst. I brevet hun sendte 
til partene, viser formuleringene hennes at skiftetakst ble besluttet på bakgrunn av 
prosessfullmektigenes oppfordring.  
 
Det er riktig at hun forsøkte å legge til rette for at skiftetaksten skulle kunne gjennomføres før 
hovedforhandlingen. Da dette ikke lot seg gjøre, besluttet hun at skiftetaksten skulle holdes etter 
hovedforhandlingen.  
 
Før lunsj siste rettsdag spurte hun partene om det kunne være hensiktsmessig at de brukte 
lunsjen på å prate sammen, og samtidig formidlet hun at det ikke var for sent å komme til en 
minnelig løsning i saken. Hun sa at hun ikke ville legge seg opp i hva slags løsning de eventuelt 
skulle komme til, men at hun trodde det var mulig å finne en helhetlig løsning på hele saken.  
 
Hun oppfatter at bruken av ordet kverulant er kjernen i klagen. Hennes kommentar til dette er at 
hun – etter at motpartens advokat selv foreslo at partene kunne prate sammen alene - sa at hun 
var enig i at partene gjerne kunne prate sammen i lunsjen uten prosessfullmektigene. I 
forlengelsen av dette sa hun også, med en spøkefull tone, at «dere har jo to kverulanter som 
advokater» eller noe sånt.  
 
Uttalelsen var ikke rettet som et angrep mot advokatene. Det var heller ikke sånn at hun brukte 
ordet kverulant om klager spesifikt. Betegnelsen kverulanter ble brukt i en kontekst hvor poenget 
var å oppfordre partene til å prate sammen i lunsjen, og da gjerne direkte med hverandre. Dette 
ble gjort i beste hensikt, og hun synes det både er overraskende og trist at klager nå bruker dette 
som grunnlag for å klage.  
 
Så vidt hun husker kom det ingen protester eller andre kommentarer da hun sa det, og hun 
oppfattet at alle forsto at det bare var en flåsete kommentar. For øvrig kan hun også si at hun 
straks trakk det tilbake og beklaget.  
 
Sett hen til at hun sa det med et smil om munnen i en kontekst hvor hun i beste hensikt forsøkte å 
motivere partene til å prate sammen i lunsjen, og beklaget det, kan hun ikke se at uttalelsen er 
noe annet enn en uheldig formulering som datt ut av henne. Selv om uttalelsen var uheldig, 
mener hun at opptreden hennes ikke er klanderverdig.  
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Dommerfullmektigen brukte ved en anledning uttrykket «kverulanter» om advokatene, men trakk 
det imidlertid umiddelbart tilbake og beklaget. Det er ikke tvilsomt at dommerfullmektigens 
poeng var å påpeke for klientene utfordringene med en videre tvist. Dommerfullmektigen fryktet 
tydelig at advokatene skulle stå i veien for et forlik, og det må advokatene tåle å høre.  
 
Som det fremgår av klagen var heller ikke dommerfullmektigens frykt helt ubegrunnet. Et krav om 
skiftetakst for å kunne forhandle om forlik fremstod for han som lite løsningsorientert.  
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Begge klienter gav, etter at et forlik var inngått, overfor han uttrykk for at de var takknemlige for 
dommerens formaninger, som hadde vært en vekker for dem begge.  
 
Domstolleder – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Når det gjelder klagen over dommerfullmektigens bruk at ordene «partene hadde to kverulanter 
som prosessfullmektiger», viser han til dommerfullmektigens redegjørelse i tilsvar til klagen og til 
uttalelsen fra motpartens prosessfullmektig. For egen del ville han ikke brukt uttrykket 
«kverulant» om en advokat i rettsforhandlinger. Det er etter hans mening ikke grunnlag for at 
uttalelsen skal føre til at dommerfullmektigen gis kritikk eller advarsel, slik den er fremkommet. 
Det må også ved vurderingen tas hensyn til at den ikke var spesifikt rettet mot klager.  
 
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. 
 
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.  
 
Den del av klagen som retter seg mot at dommeren besluttet avholdelse av skiftetakst, herunder 
at denne forsøksvis ble avholdt før hovedforhandlingen, gjelder et saksbehandlingsspørsmål som 
kan benyttes som ankegrunn og som Tilsynsutvalget dermed ikke kan vurdere. Klagen avvises 
derfor i den utstrekning den gjelder innsigsleser mot dommerens saksbehandling.  
 
Det er videre klaget over at dommeren skal ha kalt prosessfullmektigene for «kverulanter». Dette 
er forhold Tilsynsutvalget kan vurdere.  
 
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.» 

 
Tilsynsutvalget viser videre til NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
 

”Dette innebærer bl.a. at grov, ubehøvlet opptreden fra en dommers side i et rettsmøte vil kunne 
gjøres til gjenstand for disiplinær forfølgning. Det samme må gjelde (andre) utslag av slett 
møteledelse…” 
…  
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Videre viser Tilsynsutvalget til De etiske prinsippene for dommeradferd punkt 6 første avsnitt, 
hvor det fremgår: 
 

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

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, jf. også De etiske 
prinsippene for dommeradferd punkt 1.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn som ubestridt at klager i rettsmøtet kalte sakens to 
prosessfullmektiger for «kverulanter», og samtidig ga uttrykk for at partene var tjent med å 
forsøke å forhandle frem en minnelig løsning selv.  
 
Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med 
kritikk. Tilsynsutvalget har kommet til at dommerens opptreden i denne saken ikke overstiger 
denne terskelen. Det er i vurderingen lagt vekt på at bruken av karakteristikken «kverulant» rettet 
seg mot begge prosessfullmektigene, og at den andre prosessfullmektigen ikke oppfattet 
ordvalget som krenkende. Utvalget viser videre til at karakteristikken var ment som en 
oppfordring til partene om å drøfte en minnelig løsning uten advokatene til stede, og at den i 
følge dommerfullmektigen ble fremsatt i en spøkefull tone. Dommeren har videre opplyst at hun 
straks etterpå beklaget uttalelsen, noe den andre prosessfullmektigen har oppfattet.  
 
Selv om det ikke er grunnlag for disiplinærreaksjon mot dommeren, finner Tilsynsutvalget at det 
bør gis uttalelse om god dommerskikk, jf. domstolloven § 236 tredje ledd.  
 
Tilsynsutvalget bemerker at en dommers bruk av negative karakteristikker av parter og/eller 
profesjonelle aktører er uheldig. Dommerens opptreden og ordvalg i rettsmøter blir ofte nøye 
observert og tolket av partene og øvrige aktører. Dommerens bruk av personkarakteristikker kan 
tolkes ulikt av de tilstedeværende, og kan bli oppfattet som sårende selv om den fra dommerens 
side er humoristisk ment. Klagerens reaksjon i saken her er et eksempel på det. Humor som 
virkemiddel i rettsmøter bør benyttes med en viss varsomhet og følsomhet, og 
personkarakteristikker bør også i en slik kontekst generelt sett unngås.  
 
Etter dette finner Tilsynsutvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
dommerfullmektig B.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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.  
 
 
 


