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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-111 (arkivnr: 19/2322) 
  
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 som 

Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor kst. nestleder/tingrettsdommer B.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 4. november 2019 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 21. november 2019 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra motpartens prosessfullmektig. 
Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen og har den 28. november 2019 avgitt 
uttalelse.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt en skifteovertakst, hvor det ble holdt et rettsmøte den 23. august 
2019. Klagen gjelder dette rettsmøtet.  
 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han var selvprosederende i saken. Dommeren påla han å gjennomføre sin partsforklaring direkte 
etter sitt innledningsforedrag. Dette strider mot normal prosedyre for rettsmøter, og kan føre til 
en saksfremstilling som ikke er jevnbyrdig.  
 
En av skjønnsmennene grep inn under forklaringen og anklaget han for brudd på aksjelovens 
bestemmelser. Dette skjedde uten at dommeren grep inn. Skjønnsmedlemmet gjorde seg med 
dette inhabil i saken. Samme skjønnsmedlem har i etterkant satt fram krav om honorar som langt 
overstiger det normale.  
 
Det ble opplyst av dommeren at det ble gjort opptak av rettsmøtet. Da han 3. oktober 2019 
begjærte rettsbok og opptak utlevert, fikk han oversendt en rettsbok hvor det er blitt lagt til en 
ekstra side 4 i tillegg til den opprinnelige side 4. Det fremgikk her at opptaket ble slettet to dager 
etter at han sendte henvendelse om utlevering. Han anser det som liten sannsynlighet for at en 
seriøs leverandør av opptaksutstyr ikke tar sikkerhetskopi av eksisterende opptak før oppdatering.  
 
 
Innklagede –tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han forstår klagen slik at den retter seg mot fire forhold: For det første at klager i rettsmøtet 
gjennomførte sin partsforklaring direkte etter innledningsforedrag, dernest at han ikke grep inn 
mot ett av skjønnsmedlemmenes spørsmålsstilling. For det tredje forstår han det slik at det er 
klaget over «hvordan det er mulig å miste opptak av forhandlingene», og til slutt lovligheten ved 
det som påstås å være en endring av rettsboken. 
 
For selvprosederende parter kan det erfaringsmessig være vanskelig å skille mellom hva som er 
innledningsforedrag og hva som er partsforklaring. Det er grunnen til at klager ble spurt om det 
var hensiktsmessig å slå innleggene sammen. Det var ikke innsigelser eller motforestillinger til 
forslaget, verken fra klager selv eller fra motparten. Dersom klagen skal forstås som at klager 
hevder å ha blitt «pålagt» denne fremgangsmåten, er det ikke riktig.   
 
Når det gjelder etterlysning av hans inngripen i et av skjønnsmedlemmenes spørsmål, er det 
uklart hvilke skjønnsmedlem og spørsmål klager sikter til. Etter hans mening var det ikke grunnlag 
for å gripe inn mot spørsmål, eller på noe tidspunkt stille spørsmål ved noen av 
skjønnsmedlemmenes habilitet. Det ble heller ikke gjort gjeldende av klager under 
forhandlingene, og ikke i senere anke.  
 



 3 

Til forholdene rundt sletting av opptak, bemerker han at domstolen er med i 
Domstoladministrasjonens prøveprosjekt med opptak i retten. Leverandøren av opptaksutstyret 
var ikke innforstått med at opptakeren i saken allerede var tatt i bruk før innstalleringen i de 
andre salene var ferdigstilt, og opptakene ble slettet da programvare ble oppdatert. Det er 
selvsagt uheldig og beklagelig at slike feil skjer. Hva klager anser som sannsynlig eller ikke, er 
vanskelig for han å mene noe om, annet enn å ta det til etterretning. Det er forøvrig uklart for han 
hvordan klager mener dette relaterer seg til han og hans rolle som dommer i saken.  
 
Når det gjelder rettsboken, bemerker han at det ikke er tale om en endring, men en tilføyelse 
etter rettsmøtet og etter signering. Han viser til bemerkningene til forskrift om opptak i retten § 2 
der det fremgår at det bør bemerkes i rettsboken dersom retten unnlater å gjøre opptak når det 
skulle vært foretatt opptak. Det samme mener han det var grunn til her, når det i rettsmøtet var 
opplyst at det ble gjort opptak og opptakene ikke lenger forelå.  
 
 
Prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Slik hun husker rettsmøtet, foreslo dommeren at klager holdt sitt innledende foredrag og 
partsforklaring under ett. Hun kan ikke huske og har heller ikke notert at det var noen 
innvendinger til denne fremgangsmåten. Det var forøvrig en praktisk måte å gjøre det på, 
ettersom klager var selvprosederende og dermed fikk fremlagt sitt syn på saken i en samlet 
fremstilling.  
 
Hennes oppfatning var at klager var grundig forberedt, og at klager fikk fremført alle sine 
synspunkt og argumenter. Det ble i aller høyeste grad tilrettelagt for klager som 
selvprosederende.  
 
Under sin innledning/partsforklaring fremla klager ett nytt dokument, en pensjonsavtale, for 
retten. De samtykket til fremleggelsen, men stilte spørsmål ved hvorfor dokumentet ikke var 
fremlagt tidligere, og om dokumentet var antedatert.  
 
Dommeren og skjønnsmedlemmene hadde satt seg grundig inn i sakens dokumenter, og stilte en 
rekke relevante spørsmål. Spørsmålene var i hovedsak rettet til klager.  
 
Hun har notert at skjønnsmedlemmene også hadde spørsmål knyttet til pensjonsavtalen, blant 
annet om klager var kjent med en bestemmelse i aksjeloven. Hun oppfattet ikke at klager med 
dette ble anklaget for brudd på aksjelovens bestemmelser, eller at dommeren på noe tidspunkt 
burde ha grepet inn.  
 
Hennes vurdering er at skjønnsmedlemmene og retten gjorde en samvittighetsfull jobb, og at 
dommerens opptreden på ingen måte var kritikkverdig.   
 
 
Domstolleder – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun har ingen kommentarer til saken, utover at hun kan bekrefte at de aktuelle opptakene ble 
lagret på et lokalt lagringsmedium. Det var på dette tidspunktet ikke mulig med en backup-
løsning. Det er videre korrekt at samtlige opptak fra rettssalen den aktuelle uken ble slettet av 
ekstern leverandør ved oppgradering av programvaren til ytterligere tre rettssaler. Hun er enig i at 
det er svært beklagelig, men kan ikke se at verken innklagede dommer eller andre av domstolens 
ansatte kan lastes for det.  
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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. 
 
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.  
 
Utvalget kan heller ikke vurdere prosessuelle avgjørelser som ikke kan ankes, for eksempel 
beslutninger om tid og sted for hovedforhandling eller lignende, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 
175. 
 
Klager har anført at dommeren ledet hovedforhandlingen på en slik måte at saksfremstillingen 
ikke ble jevnbyrdig ved å pålegge saksøker å gjennomføre sin partsforklaring direkte etter sitt 
innledningsforedrag. Videre hevder klager at en av skjønnsmennene gjorde seg inhabile ved sin 
spørsmålsstilling til klager. 
 
Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere.  
Denne delen av klagen avvises. 
 
Når det gjelder spørsmålet om lovligheten av tilføyelsen til rettsbokens s. 4, er dette et rettslig 
spørsmål som Tilsynsutvalget ikke kan prøve. 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. 
 
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 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… 
 … 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.” 
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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 en av skjønnsmennene grep inn under klagers forklaring og anklaget han for 
brudd på aksjelovens bestemmelser. Dette skjedde uten at dommeren grep inn.  
 
Videre har klager anført at det er lite sannsynlig at en leverandør av opptaksutstyr ikke tar 
sikkerhetskopi av opptak i retten. Det er noe uklart for Tilsynsutvalget om klager her fremmer en 
klage på leverandøren av utstyret, eller om klager i realiteten anfører at dommeren ikke forteller 
sannheten om hva som skjedde med opptaket. Klage på leverandøren av opptaksutstyret kan 
Tilsynsutvalget ikke behandle. 
 
Tilsynsutvalget finner det ikke sannsynliggjort at dommeren har opptrådt i strid med god 
dommerskikk. Tilsynsutvalget viser til dommerens redegjørelse og til redegjørelsen fra advokat  D 
hvor hun uttaler at skjønnsmedlemmene og retten gjorde en samvittighetsfull jobb, og at 
dommerens opptreden på ingen måte var kritikkverdig. Det er ikke sannsynliggjort at 
skjønnsmannens spørsmålsstilling til klager var slik at dommeren burde grepet inn. 
 
Når det gjelder slettingen av opptaket, er det klart at dommeren kan ikke klandres for feil gjort av 
leverandøren av opptaksutstyret. 
 
Hverken enkeltvis eller samlet finner Tilsynsutvalget grunnlag for å konstatere at dommeren har 
opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
Etter dette finner utvalget 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 som Tilsynsutvalget ikke har myndighet til 

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

tingrettsdommer B.  
 
 


