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

Sak nr: 19-069 (arkivnr: 19/1565) 
  
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: I medhold av offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, er private parters navn 
unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 

  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning klagefristen er oversittet. 

 
 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 

disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 24. juni 2019 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 9. august 2019 har avgitt 
uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 10. oktober 2019. Sorenskriver C ved X tingrett er 
orientert om klagen. 
 
Klager har ytret ønske om å sende inn lydopptak av telefonmøter med innklagede dommer. 
Tilsynsutvalget har ikke funnet det nødvendig for klagen å innhente klagers lydopptak, og viser til 
at klagefristen er utløpt for disse forholdene, jf. utvalgets vurdering nedenfor.   
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt gyldigheten av en oppsigelse. Klager var saksøker, og innklagede 
dommer er ansvarlig dommer på saken. Stevning ble sendt inn 19. mars 2018, og saken er per 
dags dato ikke avgjort.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Av flere årsaker valgte han å si opp prosessfullmektigen sin. Han fikk etter dette ingen oppfølgning 
eller veiledning fra tingretten, bare en frist for å anskaffe ny prosessfullmektig. Han inngikk så et 
samarbeid med en ny advokat, men så seg nødt til å avslutte også dette forholdet. Han har sett 
seg nødt til å prosedere selv inntil videre. Han ønsker også at det foreløpig ikke skal foreligge 
mulighet for motpart å gjøre kontakt med saksøkers fremtidige prosessfullmektig, i frykt for 
korrupsjon.  
 
Underveis i saksforberedelsen har han hatt flere møter med motparten for å forsøke å komme til 
en minnelig løsning, uten at de har kommet til enighet. Han mistenker at det er kameraderi i flere 
faser og ledd.  
 
Underveis i saksforberedelsen opplevde han flere partiske handlinger fra dommeren, og mener at 
det er et fullstendig uforsvarlig i forhold til en selvprosederende og langt på siden av lovverk og 
etiske retningslinjer. Han opplever frykt for videre konspirasjon og gjengjeldelse og ønsker å 
forsikre seg mot dette. 
 
I forbindelse med kartlegging av tingrettens inhabilitet, ønsket han å stille dommeren spørsmål. 
Spørsmålene ble sendt til dommeren 5. april 2019, men ble ikke besvart.  
 
Han etterspurte tidlig i saksforberedelsen behovet for særbehandling. Han fikk ikke 
tilbakemelding eller veiledning. Han opplever generelt vanskelig kommunikasjon og lite veiledning 
fra domstolen.  
 
Han ba om utsatt frist til å skaffe ny advokat og fikk tildelt tre dager ekstra. Også ved beramming 
av planmøte ble det satt usaklige frister. Han fikk senere ikke innvilget ønske om utsatt planmøte. 
Ønsket om kommunikasjon vedrørende begjæring om skifte av domstol ble ignorert av tingretten 
ved flere anledninger. Heller ikke etter å ha sendt inn stevning eller tilleggsopplysninger har han 
fått tilbakemelding fra domstolen.  
 
Han hadde en telefonsamtale med dommeren 26. september 2018. I denne samtalen kom 
dommeren med flere anbefalinger og råd. Dommeren kom med anbefalinger om 
«underhåndskontakt» direkte med motparten, at rettsmekling nesten alltid fører frem, og at han 
måtte sørge for å få seg en advokat. Han opplevde dommerens talemåte som et forsøk på å 
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overtale han, og at dommeren brukte hersketeknikker. Han opplevde det som et forsøk på å 
manipulere han til å gjøre et uforberedt planmøte med motparten.  
 
Ved neste avtalte planmøte, den 2. november 2018 hørtes det ut som at dommeren og 
motparten var samkjørte. Han følte seg også presset til å oppgi informasjon om hvor han jobbet 
og hva han jobbet med.  
 
Han føler at det forsøkes å gjøre beslutninger over hans hode og at han ikke blir ivaretatt som 
selvprosederende. Han opplever at dommeren i saksforberedelsen ikke forholder seg til etiske 
prinsipper og gjeldende lovverk.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klager har anført at det har vært mangelfull veiledning fra retten og at klager har hatt behov for 
«særbehandling» under saksforberedelsen. Den underliggende saken er faktisk og rettslig 
kompleks, og retten har flere ganger ved eget tiltak forsøkt å legge til rette for en løsning i saken. 
Tilbudet om rettsmekling ble avvist, men utenrettslige forhandlinger ble forsøkt. Hun oppfordret 
partene til å finne en minnelig løsning.  
 
Retten har både et ansvar for sakens fremdrift og for at saken behandles forsvarlig. På grunn av 
sakens kompleksitet har retten gjentatt oppfordret klager til å la seg bistå av prosessfullmektig, 
noe klager tidligere har uttalt å ha sett behovet for. Retten har gitt klager god tid til å innhente 
juridisk bistand, også etter to advokatskifter. Klager har nå opplyst at han inntil videre skal være 
selvprosederende, og knytter dette opp mot hennes «partiske handlinger». Det er uklart for 
henne hva som ligger i dette.  
 
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. 
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Den delen av klagen som gjelder «usaklige frister» ved beramming av planmøter, samt klagen 
over dommerens opptreden i planmøte av 2. november 2018 er inngitt mer enn et halvt år etter 
at forholdene fant sted. Det samme gjelder den delen av klagen som omhandler telefonsamtalen 
av 26. september 2018. Klagefristen er derfor utløpt for denne delen av klagen.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen. Den delen av 
klagen som er fremsatt etter klagefristens utløp blir etter dette å avvise.  
 
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. 
 
Klager har videre anført at han opplever at dommeren i saksforberedelsen ikke forholder seg til 
etiske prinsipper. Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
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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. ”  

 
Utvalget viser bl.a. 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…” 
… Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.” 

 
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.  
 
Klager har anført at dommeren ikke har gitt han den særbehandling han som selvprosederende 
har krav på. Han har ikke fått tilbakemelding eller veiledning. Han anfører også at han har opplevd 
flere partiske handlinger fra dommeren. Slik utvalget forstår klagen, er det dette klager mener 
med at dommeren ikke forholder seg til etiske prinsipper under saksforberedelsen.  
 
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.  
 
Utvalget viser til dommeren svar på klagen. Dommeren har gjort klager oppmerksom på at hun 
anser saken kompleks og har flere ganger bedt om at klager skaffer seg advokat, noe han har gjort 
to ganger. Han har imidlertid vært selvprosederende siden 17. september 2018. Anmodningen om 
å engasjere advokat ble gjentatt i brev av 11. desember 2018, samtidig som klager ble informert 
om ordningen med fri rettshjelp. Etter at klagers inhabilitetsinnsigelse var rettskraftig avgjort, ble 
klager gjort oppmerksom på at retten vurderer å gi han pålegg om å benytte prosessfullmektig i 
saken. Etter utvalgets vurdering har klager fått adekvat veiledning og tilbakemelding der det har 
vært nødvendig.  
 
Når det gjelder klagers anførsel om manglende svar på spørsmål stilt i e-post av 5. april 2019, viser 
utvalget til at klagers e-post ble besvart av dommeren den 12. april 2019.  
 
Det er ikke konkretisert hva som skal ha vært partiske handlinger fra dommeren. Det er derved 
ikke grunnlag for å konkludere med at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning klagefristen er oversittet.  
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
 
 


