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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. november 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-062 (arkivnr: 19/1375) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B og sorenskriver C 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 som 

utvalget ikke har myndighet til å vurdere 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B og sorenskriver 
C. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 3. juni 2019 har A klaget på tingrettsdommer B og sorenskriver C ved X tingrett. 
Klagen gjelder sen saksbehandling. Klagen er forelagt tingrettsdommer B og sorenskriver C, som 
ved brev av henholdsvis 2. og 3. juli 2019 har avgitt uttalelser. Klagen er supplert ved en rekke 
brev i tiden frem til vedtaksdato.   
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken knytter seg til et krav om sluttoppgjør etter oppføring av bolig. Stevning 
ble tatt ut 20. oktober 2017, og X tingrett avsa den 28. desember 2017 beslutning og kjennelse 
hvor krav om avvisning av søksmålet, begjæring om fraværsdom og rettergangsbot ikke ble tatt til 
følge, i tillegg til at klager ble pålagt å engasjere prosessfullmektig. 
 
Avgjørelsen ble anket av begge parter, og ved Y lagmannsretts kjennelse av 15. mai 2018 ble 
ankene delvis avvist og delvis forkastet. Klager anket lagmannsrettens kjennelse. Anken ble 
oversendt Høyesterett i august 2018, men ble sendt i retur til lagmannsretten med den 
begrunnelse at Y lagmannsrett skulle ha behandlet anken som en begjæring om oppfriskning. 
Lagmannsretten avsa deretter kjennelse den 19. september 2018, hvor begjæringen ikke ble tatt 
til følge. 
 
Forut for lagmannsrettens behandling av begjæringen om oppfriskning, fremsatte klager også en 
begjæring om at sorenskriver C og tingrettsdommer B var inhabile til å behandle saken. X tingrett 
avsa den 3. juli 2018 kjennelse, hvor slutningen var at dommerne ikke skulle vike sete. 
 
Klager anket så tingrettens habilitetsavgjørelse, og anførte også at dommerne i Y lagmannsrett var 
inhabile. I kjennelse av 11. januar 2019 kom Y lagmannsrett til at dommerne i lagmannsretten ikke 
skulle vike sete, samt at anken over tingrettens avgjørelse ble forkastet.  
 
1. juli 2019 avsa tingretten fraværsdom mot klager, og denne er anket av klager.  
 
Klager har tidligere sendt inn en klage på tingrettsdommer B og sorenskriver C ved X tingrett. I 
vedtak datert 15. juni 2018 kom utvalget til at klagen måtte avvises, da den gjaldt forhold som 
kunne brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. 
 
I tillegg har klager sendt inn en klage på førstelagmann i Y lagmannsrett. Også den klagen gjaldt 
sen saksbehandling. I vedtak datert 1. oktober 2019 fant utvalget at det ikke var påvist urimelig 
liggetid eller annen klanderverdig forsinkelse i saksbehandlingen.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
På tidspunktet klagen ble sendt inn var saken enda ikke tatt til behandling av tingretten, selv om 
den kom inn i domstolen i oktober 2017. Saken er 24 måneder forsinket. Dette er motarbeidelse 
av retten.  
 
Hovedansvarlig for forsinkelsen er de innklagede dommerne.  
 
I sitt tilsvar til klagen, innrømmer tingrettsdommer B indirekte at byggeoppgjøret enda ikke har 
vært tema og enda ikke har vært prøvd for inntak i domstolen.  
 
Hele saksprosessen for domstolen har vært ugyldig, blant annet på grunn av inhabilitet.  
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Han formoder han har plikt til å bli veiledet om domstollederes manglende saksstyring, at han 
blant annet hadde mulighet for å anke den manglende saksstyringen. Det er lovkrav at 
domstolleder skal gripe inn ved forsinkelser, og i ekstreme tilfeller – som her – flytte saken til 
settedomstol. Han nevner at han gjentatt har fremmet krav om settedomstol, med hjemmel i 
uthaling og inhabilitet.  
 
Slik han forstår regjeringen.no kan utvalget uttale seg om misbruket av det offentliges midler med 
tanke på den lange saksbehandlingstiden og påførte utgifter. Han imøteser utvalgets syn på 
kostnadene.  
 
Han mener prosessen i retten bærer preg av særdeles krenkende partiskhet og misbruk av 
domstolen, ved å kjøre prosess uten part, og uten å prøve prosessdyktigheten til partene.  
 
Rettens uthaling av prosessen synes å være straffbar, maktmisbruk, myndighetsmisbruk, mangel 
på saklighet og mangel på forsvarlighet.  
 
Han ber også utvalget vurdere koblingene ved at mange fra motpartens advokatkontor har blitt 
dommere i tingretten.  
 
Temaet for klagen er ikke sen saksbehandling, det er at saken ikke er «inntatt i to domstoler på 20 
mndr +», med de rettslige brudd og plikter dom følger. Sentralt er domstolleders fravær, som er 
den groveste form for motarbeidelse av rettsvesenet.   
 
Forøvrig gjelder klagers uttalelser til Tilsynsutvalget faktum i den underliggende saken, samt 
rettens saksbehandling, avgjørelser og habilitet.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dette har vært en sak som har vært svært krevende å administrere, hvor den lange 
saksbehandlingstiden etter hans syn skyldes partenes, og i særlig grad klagers, håndtering av 
tvistesaken. Som det fremgår av hans redegjørelse av faktum i saken, har tingretten tatt stilling til 
begjæringer som partene har anket videre til lagmannsretten. Dette har tatt svært lang tid, og 
etter hans syn viser gjennomgangen at han har forsøkt å drive saken fremover i de periodene 
saken var på tingrettens bord.  
 
Saksdokumentene ble oversendt lagmannsretten i januar 2018, og ble først returnert tingretten i 
april 2019, etter to ankebehandlinger. Saksbehandler i tingretten var, på hans anmodning, flere 
ganger i kontakt med lagmannsretten for å få oppgitt status og om avgjørelsene var rettskraftige.  
 
Domstolen mottok stevning den 20. oktober 2017, og han ble tildelt saken. Pålegg om tilsvar ble 
sendt klager 30. oktober 2017, men retten hadde allerede forut for dette mottatt skriv fra klager. 
Mottatt stevning ble returnert til tingretten av klager, da klager ikke ville forholde seg til denne. 
Retten mottok også en rekke prosesskriv om saker fra klager, sendt per e-post, post og overlevert 
retten direkte. Klager sendte også en rekke e-poster og prosesskriv til motparten direkte og til 
motpartens prosessfullmektig, samt en lang rekke andre instanser. Motpartens prosessfullmektig 
fremmet på denne bakgrunn begjæring om at klager skulle ilegges rettergangsbot og bli pålagt å 
engasjere prosessfullmektig.  
 
Ved tilsvarsfristens utløp 29. november 2017 fikk tingretten overlevert «stevning» fra klager. I 
denne skrev klager «det ble altså stevning, ikke tilsvar – idet det ikke foreligger stevning fra […] 
eller varsel om en vil skaffe seg rettslig interesse».  
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Ved prosesskriv fra motparten den 1. desember 2017 ble det begjært fraværsdom, idet klager 
valgte ikke å forholde seg til stevningen og tilsvarsfristen. Den 28. desember 2017 avsa han en 
kjennelse/beslutning om at søksmålet ikke avvises, at begjæringen om fraværsdom og om 
rettergangsbot ikke ble tatt til følge, samt at klager ble pålagt å engasjere prosessfullmektig. 
Begge parter anket kjennelsen til lagmannsrett, som den 15. mai 2018 avsa kjennelse. Ingen av 
ankene førte frem.  
 
Da han ble kjent med lagmannsrettens avgjørelse tilskrev han partene ved brev datert 24. mai 
2018, hvor han tok opp hvordan korrespondansen med retten skulle foregå, at klager var pålagt å 
benytte prosessfullmektig og om klagers habilitetsinnsigelser. Partene fikk frist til å uttale seg om 
habiliteten. Brevet ble sendt før lagmannsrettens kjennelse var rettskraftig, og hadde som formål 
å sørge for fremdrift i saken ettersom saken hadde stått på vent i tingretten lenge.  
 
Ved kjennelse av 3. juli 2018 ble han kjent habil. Klagers begjæring om at saken skulle overføres til 
en annen domstol ble ikke tatt til følge. Klager innga 1. august 2018 anke over avgjørelsen. Han 
tok imidlertid også da tak i saken og skrev et brev til partene den 10. august 2018, hvor det 
fremgikk at klager ikke hadde engasjert prosessfullmektig og at saksforberedelsen ville fortsette 
så snart habilitetsavgjørelsen var rettskraftig. Den 11. januar 2019 avsa lagmannsretten kjennelse, 
hvor anken ble forkastet. Saken ble returnert til tingretten den 10. april 2019.  
 
Den 23. april 2019 utstedte han et fristforelegg til klager, på grunn av at klager ikke hadde 
engasjert prosessfullmektig. Klager fikk frist til 20. mai 2019. Klager engasjerte advokat, men etter 
at advokaten hadde inngitt tilsvar og motsøksmål den 24. mai 2019, valgte klager å avslutte 
oppdraget. Etter dette har klager som selvprosederende igjen inngitt en lang rekke prosesskriv til 
retten. Det reserverte tidspunktet for gjennomføring av planmøte med advokatene ble etter dette 
avlyst.  
 
I perioden 22. mai til 7. juni 2019 mottok retten en rekke e-poster/prosesskriv med diverse 
innhold og «begjæringer». Ved prosesskriv av 6. juni 2019 viste motpartens advokat til e-postene 
mottatt fra klager, og anførte at det var et brudd på fristforelegget. Det ble krevd avsagt 
fraværsdom for hovedkravet og avvisning av motkravet. Prosesskrivet ble sendt fra retten til 
klager den 7. juni 2019, med frist for bemerkninger den 14. juni 2019. Ved prosesskriv av 12. juni 
2019 ble det opplyst at klagers advokat fratrådte som prosessfullmektig for klager.  
 
Klager sendte e-poster til retten den 14., 17. ,18. og 24. juni 2019.  
 
Tingretten har den 1. juli 2019 avsagt fraværsdom mot klager og ved kjennelse avvist klagers 
motsøksmål som følge av brudd på fristforelegget.  
 
Han er av den oppfatning at den lange saksbehandlingstiden tvisten har hatt for tingretten i det 
vesentligste ikke har sin årsak i forhold han som dommer har herredømme over. Han har vært 
opptatt av at saken skulle ha fremdrift, men har samtidig ikke mulighet for å påvirke dette så 
lenge ankesakene verserer for lagmannsretten og Høyesterett.  
 
Innklagede – sorenskriver C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun viser til tingrettsdommer Bs redegjørelse vedrørende anførselen om sen saksbehandling. 
Saken har vært særdeles krevende å administrere og hun støtter tingrettsdommer Bs vurderinger 
om hvorfor saksbehandlingen har tatt svært lang tid. Omfanget av saksdokumenter sendt til 
retten har vært meget omfattende, og innholdet til dels vanskelig å forstå.  
 
Tingrettsdommer B har gjennom prosessen holdt henne orientert om status og fremdrift i saken.  
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Til orientering har klager i lengre perioder sendt et stort antall dokumenter direkte til henne. 
Blant annet ble anken til Y lagmannsrett over kjennelsen datert 3. juli 2018 sendt direkte til henne 
sammen med andre dokumenter, og ikke til tingretten med rett saksnummer. Hun kom tilbake fra 
ferie 13. august 2018. At anken lå blant andre dokumenter medførte at denne først ble oppdaget 
etter litt tid. Hun er ikke sikker på hvor lang tid det tok, men det kan være snakk om noen få uker. 
Anke og anketilsvar ble oversendt lagmannsretten 13. november 2018.  
 
Klager har i brev fra henne i to omganger blitt bedt om kun å sende inn dokumenter til tingretten 
med referanse til saken og ikke kopi til henne. I brevene er klager blitt orientert om at innsendte 
dokumenter kan hentes innen en gitt frist, og at dokumentene blir makulert om de ikke hentes.  
 
 
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.  
 
Klager har anført at saksprosessen for domstolen er ugyldig på grunn av inhabilitet. Dette er et 
forhold som er avgjort av Y lagmannsrett. Innvendinger mot denne avgjørelsen kan ikke 
Tilsynsutvalget vurdere. Klagen avvises på dette punkt.  
 
Kravet om settedomstol kan utvalget av samme grunn heller ikke vurdere. Også denne delen av 
klagen avvises. 
 
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. 
 
Utvalget viser bl.a. til Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 199 hvor følgende er uttalt:  
 

”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. ”  

 
Slik utvalget oppfatter klagen, anfører klager at behandlingen av hans sak har tatt for lang tid. 
Klager har skrevet at temaet for saken ikke er sen saksbehandling, men det stemmer ikke med de 
øvrige anførslene. Om det foreligger lang saksbehandlingstid kan utvalget prøve. 
 
Klager anfører at saken er 24 måneder forsinket og viser til at den kom inn i domstolen i oktober 
2017. Når det gjelder bakgrunnen for saksbehandlingstiden, viser utvalget til tingrettsdommer Bs 
tilsvar til klagen. Det fremgår av Bs tilsvar at saksbehandlingstiden i det vesentlige skyldes at 
tingretten har tatt stilling til partenes ulike begjæringer under saksforberedelsen, som har blitt 
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anket. En stor del av den tiden som har gått siden stevning er brukt i ankeinstansene.  Det er bare 
saksbehandlingstiden i tingretten de to innklagde kan være ansvarlig for.  
 
Når det gjelder saksbehandlingen i tingretten, viser utvalget også her til tingrettsdommer Bs 
redegjørelse.  Etter utvalgets vurdering er det ikke grunnlag for å kritisere tingrettsdommer B for 
saksbehandlingstiden. Det er sørget for nødvendig fremdrift i saken.  Saksforberedelsen har vært 
svært krevende, ikke minst på grunn av klagers egen håndtering av saken, og de begjæringer som 
har kommet underveis har vært håndtert innen rimelig tid.  
 
Klager har videre anført at prosessen i retten har vært preget av maktmisbruk, herunder blant 
annet partiskhet og misbruk av stilling. Tilsynsutvalget kan prøve om en dommer har opptrådt i 
strid med god dommerskikk.  
 
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 derved ikke grunnlag for å 
konkludere med at tingrettsdommer B har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Utvalget viser til tingrettsdommer Bs redegjørelse for saksbehandlingen i saken. Klagers påstander 
er ikke støttet av andre opplysninger i saken.  
 
Utvalget finner derfor at det heller ikke er grunnlag for kritikk av sorenskriver C.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B eller sorenskriver C 
 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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

vurdere. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B og sorenskriver C. 
 
 


