
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Torgarden 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
21 55 31 10 
 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. september 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-044 (arkivnr: 20/1688) 
  
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: I medhold av offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, private parters navn 
unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentleglova § 3. 

  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som 

kan brukes som ankegrunn. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 11. mai 2020 har A klaget på dommerfullmektig B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd og sen saksbehandling. Ved brev av 27. mai 2020 ble klager orientert om den 
videre saksgangen, samt at deler av klagen synes å gjelde forhold Tilsynsutvalget ikke har 
myndighet til å vurdere. Klager har supplert klagen ved brev av 11. august 2020.  
 
Klagen er forelagt dommerfullmektig B, som av sekretariatet ble bedt om å kommentere den 
delen av klagen som gjaldt sen saksbehandling. Dommerfullmektig B har ved brev av 8. juli 2020 
avgitt uttalelse.  
 
Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
A har ved brev datert 14. juli 2020 klaget på sekretariatets saksbehandling. I tillegg sendte A den 
22. juli 2020 en tilsvarende klage til Domstoladministrasjonen, med kopi til Tilsynsutvalget. A har 
anført at sekretariatet urettmessig har påvirket behandlingen av klagesaken ved å varsle saken 
delvis avvist, samt ved å presisere hvilken del av klagen innklagede dommer skulle kommentere i 
sin uttalelse. Klagen er besvart av Tilsynsutvalget v/leder den 28. august 2020.  
 
Tilsynsutvalget har ved en gjennomgang av saken ikke ansett det nødvendig for sakens opplysning 
å innhente supplerende opplysninger fra dommerfullmektigen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt en klage på utleggspant, hvor A var klager. Statens 
innkrevingssentral avholdt utleggsforretning den 12. september 2019, og klager påklaget denne 
den 1. oktober 2019. Klagen ble oversendt tingretten ved oversendelsesbrev datert 11. november 
2019. I kjennelse datert 5. mai 2020 kom retten til at klagen ikke ble tatt til følge og at partene 
skulle bære sine egne sakskostnader.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Ved rettens brev av 19. februar 2020 ble Statens innkrevingssentral gitt frist til 4. mars 2020 med 
å svare på prosesskriv av 14. februar 2020. Prosesskrivet ble ikke besvart. Fristen som var satt til 
4. mars 2020 var altså avslutningen av saksforberedelsen. Etter tvisteloven skal retten avsi 
dommen 14 dager etter hovedforhandlingen. Saken ble avgjort ved kjennelse, ikke ved dom. 
Likevel avsa dommerfullmektigen kjennelsen to måneder etter avsluttet saksforberedelse.  
 
Forøvrig gjelder klagen rettens avgjørelse og saksbehandling, herunder at dommerfullmektigen 
ved kjennelsen satte hans innspill og loven til side, at hans påstandsgrunnlag ikke ble nevnt i 
kjennelsen, at spørsmålet om bevis ble utelukket, at spørsmålet om sakskostnader ikke ble 
behandlet og at behandlingen av saken strider mot retten til rettferdig rettergang og 
kontradiksjon.  
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saken kom inn til tingretten den 13. november 2019, og rettsgebyret ble betalt 7. januar 2020. 
Klager rettet deretter en rekke henvendelser til retten fram til og med 23. mars 2020. Kjennelsen 
ble avsagt 5. mai 2020.  
 
Med andre ord brukte retten i underkant av fire måneder fra rettsgebyret ble betalt til saken ble 
avgjort.  
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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.  
 
Klager har opplyst at klagen ikke gjelder misnøye med forhold som kan brukes som ankegrunn. 
Tilsynsutvalget mener imidlertid at punkt a) til d) i klagen gjelder forhold som kan brukes som 
ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere.  Det er under disse punktene vist til at: 
 

- Dommerfullmektigen ikke hadde adgang til å avgjøre saken. 
- Dommerfullmektigen har tuklet med klagers påstandsgrunnlag, i det hele 

påstandsgrunnlaget ikke er gjengitt i kjennelsen. 
- Dommerfullmektigen har avsluttet saken uten bevis. Dette er heller ikke behandlet i 

kjennelsen. 
- Dommerfullmektigen har ikke behandlet spørsmålet om sakskostnader, jf. slutningens 

punkt 2, i premissen. 
 
Denne delen av klagen blir dermed å avvise. 
 
Klager har videre anført at det foreligger forsinkelser ved dommerfullmektigens saksbehandling. 
Denne anførselen er begrunnet i at saksforberedelsen var avsluttet den 4. mars 2020, ved utløpet 
av motpartens frist for inngivelse av ytterligere bemerkninger, og at rettens avsluttende kjennelse 
først forelå den 5. mai 2020. Dette er et 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. Tilsynsutvalget viser bl.a. til 
Ot.prp.nr.44 (2000–2001) side 199 hvor følgende er uttalt om god dommerskikk: 
 

«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.» 

 
Tilsynsutvalget viser videre til De etiske prinsippene for dommeratferd punkt 10 hvor det fremgår: 
 

«En dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig hurtighet, så langt 
det er forenlig med kravene til forsvarlig saksbehandling og faglig kvalitet. Når det oppstår 
forsinkelser av betydning, skal de partene som er berørt underrettes om dette.» 
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Disiplinærreaksjon som følge av sen saksbehandling kan gis dersom det blir påvist betydelig 
overskridelse av saksbehandlingstiden og det ikke er rimelig grunn for overskridelsen. Det kreves i 
tillegg at dommeren kan klandres for forsinket saksbehandling. 
 
Klager har til støtte for klagen vist til tvistelovens fristregler i § 19-4 femte ledd. Utvalget 
bemerker at disse fristene gjelder når saken er avsluttet med en hoved- eller ankeforhandling, og 
kommer således ikke direkte til anvendelse i vår sak. Det er uansett ikke de lovbestemte fristene 
som er avgjørende for Tilsynsutvalgets vurdering av saksbehandlingstiden. Det er som nevnt kun 
de vesentlige overtredelsene som kan medføre disiplinærreaksjon. Tilsynsutvalget har i sin praksis 
således lagt til grunn at forsinkelser på tre-fire måneder kan medføre disiplinærtiltak, dersom 
dommeren kan lastes for forsinkelsen.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det foreligger noen vesentlig forsinkelse ved saksbehandlingen i 
denne saken. Ved denne vurderingen er det sett hen til sakens karakter, tiden fra innbetalt 
rettsgebyr til kjennelse forelå og tiden fra siste frist for bemerkninger til kjennelsen forelå.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
dommerfullmektig B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan brukes som ankegrunn. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

dommerfullmektig B. 
 
 
 


