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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 11. juni 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-027 (arkivnr: 20/509) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på dommerfullmektig 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: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor dommerfullmektig B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 4. mars 2020 har A klaget på dommerfullmektig B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt dommerfullmektig B, som ved brev av 31. mars 2020 har avgitt 
uttalelse. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen og har den 2. april 2020 avgitt 
uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken var en sivil sak hvor saksøker ved brev av 30. januar 2020 ba retten om 
tillatelse til at klager skulle kunne opptre som prosessfullmektig i saken. Klager bekreftet per 
telefon til retten den 3. februar 2020 at han ønsket å opptre som prosessfullmektig i saken. I 
beslutning av 3. februar 2020 tok retten stilling til forespørselen, og kom til at vilkårene for å 
opptre som prosessfullmektig ikke var til stede.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saksøker reagerte sterkt på innholdet i rettens brev av 3. februar 2020, og saksøker orienterte 
han umiddelbart om innholdet. Saksøker ga han full tillitt og ga uttrykk for at tingretten hadde 
gått langt over streken.  
 
Av innholdet i brevet reagerer han særlig på følgende: «Retten har ved vurderingen lagt særlig 
vekt på As tidligere virksomhet som advokat, samt hans domfellelse for underslag».  
 
Han er kjent med at tingretten selv avgjør hvem som antas skikket som prosessfullmektig og det 
forhold at tingretten er suveren i sin avgjørelse. Imidlertid finner han det riktig å påpeke mulighet 
for at domfellelsen av han den gang ikke var riktig (saken kan begjæres gjenåpnet). Han har gjort 
opp for seg overfor samfunnet. Prinsippet er både moralsk og juridisk at når en faller må en kunne 
få reise seg igjen.  
 
Å bli så til de grader sjikanert/krenket av en domstol på den måten, finner han for det første 
krenkende personlig (han har lojalt gjort opp for seg), og for det andre forkastelig og lite 
respektfullt av domstolen. Brevet er etter hans mening en domstol lite verdig. Domstolen kunne 
på en enkel og grei måte ha avslått søknaden på en ryddig og respektfull måte.  
 
Han ber også om at domstolen snarest svarer på hans brev av 7. februar 2020.  
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun forstår klagen slik at klager er av den oppfatning at begrunnelsen i beslutningen av 3. februar 
2020 oppleves som «sjikanerende/krenkende».  
 
Etter hennes skjønn har hun ikke gått lenger enn nødvendig for å begrunne beslutningen, og det 
er hennes oppfatning at hun har håndtert saken i samsvar med kravene til korrekt opptreden. 
Videre er det hennes oppfatning at hun overholdt den lovbestemte taushetsplikten, samt har 
utvist den diskresjon som kreves etter punkt 8 i Etiske prinsipper for dommeratferd. 
 
De opplysninger som fremgår av beslutningen er opplysninger som er allment tilgjengelig. 
 
Etter hennes oppfatning var den begrunnelsen som ble gitt nødvendig for å gi en dekkende 
beskrivelse av de faktiske forhold, og for å gjøre rede for de vurderinger som lå til grunn for den 
aktuelle beslutningen. Hun mener også at begrunnelsen var saklig og relevant. Samtidig mener 
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hun at beslutningen er utformet på en nøktern måte, uten bruk av formuleringer som påfører 
unødvendige belastninger for noen av de involverte.  
 
Den 7. februar 2020 innga klager et skriv til tingretten, hvor det ble bedt om en klargjøring av 
begrunnelsen gitt i tingrettens beslutning. Brevet ble besvart av sorenskriveren den 2. mars 2020. 
Det er dermed ikke riktig at klagers henvendelse av 7. februar 2020 ikke ble besvart, slik det er 
anført i klagen.  
 
Domstolleder – C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har ikke noe å tilføye ut over det som fremgår av hans brev av 2. mars 2020.  
 
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. 
 
Klager har anført at dommerfullmektigen har opptrådt i strid med god dommerskikk ved 
utformingen av beslutningen av 3. februar 2020. Det er særlig vist til følgende formulering i 
brevet: 
 

«Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på As tidligere virksomhet som advokat, samt 
hans domfellelse for underslag». 

 
Klager mener at denne formuleringen er krenkende og lite respektfull. Han har herunder pekt på 
at den tidligere domfellelsen kan være uriktig og at han uansett har gjort opp for seg overfor 
samfunnet. Dette er forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere. 
 
Ved den konkrete vurderingen som skal foretas er det generelt 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.  
 
Domstolkommisjonen har i NOU 1999:19 side 325 flg., særlig side 326 første spalte omtalt 
Tilsynsutvalgets anledning til å behandle klager over uttalelser i rettens premisser. Her fremgår 
det bl.a. at utvalget forutsettes å kunne behandle «uhøvisk eller utilbørlig» adferd fra dommerens 
side. Det fremgår i denne forbindelse at: 
 

«Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærvedtak, når de ord/uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.» 

 
Videre gir de Etiske prinsippene for dommeratferd, vedtatt 1. oktober 2010, viktige føringer for 
Tilsynsutvalgets vurderinger. Det vises i denne forbindelse særlig til prinsippenes punkt 6 om 
Korrekt opptreden hvor det bl.a. fremgår at: 
 

«En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som 
dommeren har med å gjøre i embetsutøvelsen.» 
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Tilsynsutvalget viser videre til prinsippenes punkt 7 om Utforming av rettslige avgjørelser, hvor 
det heter at: 
 

«Ved utformingen av rettens avgjørelser må dommeren vise tilbørlig respekt overfor alle 
involverte så langt det er forenlig med kravet til en dekkende begrunnelse.» 

 
Tilsynsutvalget har sak 08-089 [TUSAK-2008-89] uttalt følgende under henvisning til 
formuleringen i NOU 1999:19: 
 

«Domstolkommisjonens uttalelser viser at det skal mye til før premissene i en avgjørelse 
kan føre til disiplinærtiltak. Det er gode grunner for å gi dommeren et vidt spillerom til å 
utforme premissene i sine avgjørelser slik han eller hun i den enkelte sak finner det 
nødvendig, uten å måtte frykte kritikk fra et disiplinærutvalg.» 

 
Tilsynsutvalget tar ut i fra dette utgangspunkt i at dommere har et ansvar for å utforme 
premissene på en hensynsfull måte overfor berørte personer. På den annen side har dommeren 
en plikt til å gi en dekkende beskrivelse av de faktiske forhold, og til å gjøre rede for de 
vurderinger som ligger til grunn for den enkelte avgjørelse. Hvorvidt utsagn eller karakteristikker 
innebærer en krenkelse, må vurderes i forhold til det saklige behov for begrunnelse og 
omstendighetene som foranlediget ytringen. Videre er det klart at ikke enhver uheldig eller 
unødvendig formulering gir grunnlag for kritikk. Den må overgå en viss terskel, og det avgjørende 
er om de ord/uttrykk som er benyttet er egnet til å virke klart sårende eller infamerende. 
 
Dommerfullmektigens avgjørelse er en beslutning som er truffet i medhold av tvisteloven § 3-3, jf. 
§ 19-1 tredje ledd. Tvisteloven § 19-6 oppstiller ikke noe krav til begrunnelse for slike avgjørelser, 
men det vil normalt være naturlig og i tråd med god dommerskikk å gi en kort begrunnelse.  
 
Ved vurderingen av om klager ansees skikket til å opptre som prosessfullmektig etter tvistloven § 
3-3 fjerde ledd tar dommerfullmektigen utgangspunkt i følgende:  
 

«Retten legger til grunn at A tidligere har vært advokat, men at han har mistet 
advokatbevillingen. Retten legger videre til grunn at A tidligere er domfelt for blant annet 
underslag i egenskap som advokat, jf. dom fra Frostating Lagmannsrett med saksnummer 
13-075393AST-FROS.» 

 
Tilsynsutvalget legger til grunn at dette er ubestridt. Utvalget legger videre til grunn at 
dommerfullmektigens henvisning til denne dommen utgjør en saklig del av begrunnelsen for 
beslutningen. Med tanke på at det dreier seg om en rettskraftig dom, er ikke utvalget enig med 
klager i at dommerfullmektigen i sin begrunnelse skulle tatt et forbehold om at domfellelsen 
kunne være uriktig.  
 
Dommerfullmektigen har i sin uttalelse til Tilsynsutvalget opplyst at opplysningene i beslutningen 
er allment tilgjengelig. Utvalget har ingen forutsetning for å vurdere dette, men det er heller ikke 
nødvendig for utvalgets avgjørelse. For utvalget er det tilstrekkelig å vise til at klager har opplyst 
at personen som ønsket ham som prosessfullmektig, og som beslutningen var stilet til, var kjent 
med opplysningene som fremkommer i beslutningen.  
 
Tilsynsutvalget finner at dommerfullmektigen i denne saken ikke har gått ut over de rammer som 
en dommer har ved utformingen av premissene for en avgjørelse. Henvisningen til hvordan klager 
tidligere har utøvd sin rolle som advokat, herunder at han er domfelt for underslag i den 
forbindelse, ansees ikke å gå lenger enn det som er nødvendig for å gi en saklig begrunnelse for 
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beslutningen. Når det legges til grunn, kan heller ikke utvalget se at begrunnelsen er egnet til å 
virke klart sårende eller infamerende overfor klager.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
dommerfullmektig B ved X tingrett. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B. 
 
 
 


