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

Sak nr: 20-028 (arkivnr: 20/516) 
  
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 
 
Heidi Heggdal har fratrådt som inhabil i saken, og Anne Gro 
Aanensen Kleven deltok i hennes sted. 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor dommerfullmektig B. 
 

   
   



 2 

Innledning: 
 
Ved brev av 9. mars 2020 har advokat A klaget på dommerfullmektig B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeratferd og formuleringer i en dom. Klagen er forelagt dommerfullmektig B, som 
ved brev av 24. april 2020 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
prosessfullmektig for motparten, advokat C. Klagen er supplert ved brev av 29. mai 2020. 
Sorenskriver D ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen er knyttet til en tvistesak om erstatning ved kontraktsbrudd, krav om oppfyllelse av avtale 
ved tilbakelevering og krav om unnlatelse av fremtidig bruk av åndsverksbeskyttet materiale. 
Klager er prosessfullmektig for saksøker. Dom i saken ble avsagt 10. januar 2020. Klagen gjelder 
dommerfullmektigens opptreden overfor henne som prosessfullmektig, at dommerfullmektigen 
ikke evner å skille mellom henne som prosessfullmektig og hennes klient, og formuleringer i en 
sakskostnadsavgjørelse. 
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun har bedt tingretten om innsyn i alle sivile saker behandlet av dommerfullmektigen. I denne 
forbindelse henvendte hun seg til avdelingslederen i tingretten, som ikke ønsket å kommentere 
dommerfullmektigens opptreden i saken. Hun ber derfor Tilsynsutvalget om å ta stilling til 
dommerfullmektigens opptreden og uttalelser i saken. 
 
Hun har i løpet av saksgangen fra juni 2019 til dom ble avsagt 10. januar 2020 kritisert 
dommerfullmektigen for mangelfull og upålitelig saksstyring. Dommen er anket. Klagen gjelder 
imidlertid dommerfullmektigens opptreden overfor henne som prosessfullmektig. 
 
Hun reagerer på at dommerfullmektigen ikke evner å skille mellom part og prosessfullmektig i 
saken. I brev av 28. november 2019 benevner dommerfullmektigen provokasjonene som er 
fremsatt i saken på vegne av klient som «dine provokasjoner», «ditt krav» mm. Hun har ingen 
provokasjoner og intet krav i saken. Hun ønsker dermed avklaring av hvorvidt dette samsvarer 
med de etiske prinsippene for dommeratferd. 
 
Hun ber videre om en vurdering av følgende formulering i dom 10. januar 2020: 

 
«Retten er for øvrig ikke enig med saksøker at saksøkte har hovedansvaret for at saken har fått et 
så stort omfang som den har. Saksøktes prosessfullmektig har riktignok oversittet eller fått utsatt 
en rekke frister under saksforberedelsen. Derimot anser retten at saksøkers prosessfullmektig på en 
overdreven og uforholdsmessig måte har benyttet seg av provokasjoner og stadig krav om rettslige 
skritt som ligger utenfor rammene av den alminnelige edisjonsplikt og advokatopptreden.» 

 
Hun mener at dommerfullmektigen med denne formuleringen motarbeider og angriper en 
advokats arbeid som prosessfullmektig, og legger til grunn at det ligger utenfor den alminnelige 
edisjonsplikt og advokatopptreden å ivareta klientenes interesser gjennom de rettsmidler som er 
tilgjengelige i tvisteloven. Manglende besvarelser av provokasjonene, som dommerfullmektigen 
med sin atferd både hjalp motparten med og dernest brukte mot hennes klient, har påført og vil 
påføre hennes klient tap i form av ytterligere advokatkostnader. Hun stiller spørsmål ved om 
dette er akseptabel dommeropptreden i tråd med de etiske prinsippene for dommeratferd. 
 
Til dommerfullmektigens uttalelse kommenterer hun at det var en stor utfordring under 
saksforberedelsen at provokasjoner ikke ble møtt, og at retten brukte lang tid på å avsi kjennelse 
om disse. Det var videre en utfordring at motparten stadig fikk innrømmet utsettelser. 



 3 

 
Videre stiller hun spørsmål ved hvorfor motpartens prosessfullmektig er gitt mulighet til å uttale 
seg om klagen. Hun anser uttalelsen fra motpartens advokat som et personangrep på henne som 
advokat. Hun er uenig i advokatens fremstilling og vurdering av saksgangen, 
dommerfullmektigens opptreden og henne som advokat. 
 
Hun mener dommerfullmektigen har opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saken var preget av høyt konfliktnivå mellom partene, men også et tidvis vanskelig 
samarbeidsklima mellom prosessfullmektigene. Saksforberedelsen var i stor grad preget av 
saksøkers mange provokasjoner i løpet av 2019. Enkelte provokasjoner ble gjentatt etter at de var 
besvart av motpart eller avgjort ved rettens kjennelse. Provokasjonene fikk mye oppmerksomhet 
under hovedforhandlingen og i anken. 
 
Hva gjelder klagers anførsel om at han ikke evner å skille mellom part og prosessfullmektig, går 
han ut fra at klager mener at punkt 6 tredje ledd i Etiske prinsipper for dommeratferd ikke er 
overholdt. Formuleringene «dine provokasjoner» og «ditt krav» må leses ut fra en alminnelig 
språklig forståelse og ut fra sin sammenheng i brevet. 
 
Formuleringen «dine provokasjoner» er et uttrykk for at provokasjoner er prosesshandlinger som 
utføres av prosessfullmektigen selv, men selvfølgelig på partens vegne. Formuleringen kan ha 
fremstått som noe uformell, men var fra hans side aldri ment som noe uttrykk for at han 
identifiserer klager med hennes klient. Han viser her til at han i kjennelsene om bevistilgang 
gjennomgående skiller mellom «saksøker» og «saksøkers prosessfullmektig» o.l.  
 
Formuleringen «ditt krav» henviser til flere krav i et prosesskriv knyttet til rettens kjennelse om 
bevistilgang og -avskjæring. Kravene er fremført av klager på vegne av hennes klient i et 
prosesskriv. Han anser det derfor ikke unaturlig at et av disse kravene i rettens brev er omtalt som 
«ditt krav». Han anser at det kunne vært kritikkverdig om han benyttet samme formulering i 
omtalen av et materielt krav eller påstandsgrunnlag i saken. Dette er ikke tilfellet her. 
 
Han går videre ut fra at klager anfører at den aktuelle formuleringen i dommen er i strid med 
punkt 7 i Etiske prinsipper for dommeratferd. Formuleringen er hentet fra rettens konkrete 
vurdering av sakskostnadsspørsmålet i saken. Han viser til at formuleringen er nødvendig for å gi 
en dekkende begrunnelse for sakskostnadsavgjørelsen. Han vil utover dette være varsom med å 
utfylle meningsinnholdet i formuleringen, ettersom den er gjort til del av saksøkers anke på vegne 
av sin klient. 
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han understreker at han verken kjenner eller har noen form for tilknytning til 
dommerfullmektigen. 
 
Han kjenner seg ikke igjen i klagers fremstilling av dommerfullmektigen. Han opplevde ikke på noe 
tidspunkt under prosessen frem til hovedforhandlingen, eller under selve hovedforhandlingen, at 
dommerfullmektigen opptrådte på en utidig eller uryddig måte. Dommerfullmektigen ga tvert 
imot klager et betydelig spillerom. Han trekker eksempelvis frem at dommerfullmektigen gav 
klager flere pauser mot slutten av hovedforhandlingen, da hun hadde problemer med å formulere 
påstanden på vegne av sin klient. Dette var også tilfellet da klager under prosedyren begynte å 
gjennomgå og dokumentere nye dokumentbevis. Til dette hører det at han selv også fikk 
irettesettelser av dommerfullmektigen under hovedforhandlingen. 
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Hans oppfatning er at dommerfullmektigen i dommen gir en korrekt og nøktern beskrivelse av 
klagers opptreden når han skriver at hun «på en overdreven og uforholdsmessig måte har 
benyttet seg av provokasjoner og stadige krav om rettslige skritt som ligger utenfor rammen av 
den alminnelige edisjonsplikt og advokatopptreden». 
 
 
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 uttalelsene i brev av 28. november 2019 er inngitt 3,5 måneder 
etter at forholdet fant sted. Klagefristen er derfor utløpt for denne delen av klagen. Dette 
forholdet har nær sammenheng med formuleringen i dommen av 10. januar 2020 som det også 
klages over og hvor klagefristen ikke er utløpt. På denne bakgrunn finner utvalget at det foreligger 
særlige grunner til å ta også denne delen av klagen til behandling. 
 
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 det foreligger brudd på de plikter som tilligger dommerstillingen, ved at 
dommerfullmektigen har identifisert advokaten med sin klient og at han ikke har vist tilbørlig 
respekt overfor klager ved utformingen av dommen.  
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.  
  
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 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.» 

 
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.  
 
Domstolkommisjonen har i NOU 1999:19 side 325 flg., særlig side 326 første spalte omtalt 
Tilsynsutvalgets myndighet 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: 
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«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.» 

 
og videre at: 
 

«Dommeren skal vise respekt for de oppgavene advokater og representanter for 
påtalemyndigheten har i rettspleien. En advokat skal ikke identifiseres med sin klient.» 

 
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.» 

 
I samsvar med Tilsynsutvalgets praksis må det være påvist konkrete forhold, i form av krenkende 
utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne 
reagere med disiplinærtiltak. En formulering/ytring i en rettsavgjørelse må vurderes i forhold til 
det saklige behov for begrunnelse og omstendighetene for øvrig. Således gir ikke enhver uheldig 
eller unødvendig formulering/ytring i en avgjørelse 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.                 
 
Tilsynsutvalget bemerker at når dommerfullmektigen skriver at; 

 
«Retten er for øvrig ikke enig med saksøker at saksøkte har hovedansvaret for at saken har fått et 
så stort omfang som den har. Saksøktes prosessfullmektig har riktignok oversittet eller fått utsatt 
en rekke frister under saksforberedelsen. Derimot anser retten at saksøkers prosessfullmektig på en 
overdreven og uforholdsmessig måte har benyttet seg av provokasjoner og stadig krav om rettslige 
skritt som ligger utenfor rammene av den alminnelige edisjonsplikt og advokatopptreden», 
 

så gir dette uttrykk for en skjønnsmessig vurdering og er en del av begrunnelsen for 
sakskostnadsspørsmålet.  
 
Dommerfullmektigens formuleringer i kjennelsen av 10. januar 2020 og brevet av 28. november 
2019 er egnet til å kunne identifisere advokat og klient. Etter utvalgets syn er dette uheldig. Sett 
hen til konteksten uttalelsene er skrevet i, finner Tilsynsutvalget at uttalelsene likevel ikke 
overskrider terskelen for å reagere med disiplinærtiltak.  
 
Utvalget kan for øvrig heller ikke se at ordbruken er klart sårende eller infamerende for klager i 
den kontekst de er benyttet.  
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at dommerfullmektig B har opptrådt i strid med 
god dommerskikk.  
 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
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vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B. 
 

 


