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Klageordningen
Tilsynsutvalget er et disiplinær-
organ som behandler klager på
dommere. Utvalget er oppnevnt av
Kongen i statsråd.

Tilsynsutvalget består av to repre-
sentanter for allmennheten, en
advokat og to dommere. Utvalgets
sekretariat ligger i Domstol-
administrasjonen i Trondheim.

I tillegg til å behandle innkomne
klager, kan tilsynsutvalget ta opp
forhold på eget initiativ. Utvalget
kan gi generelle uttalelser om hva
som omfattes av begrepet "god
dommerskikk". Det har dermed
også karakter av etisk råd.

Klagefrist
Klagefristen er som hovedregel tre
måneder fra det påklagede forhold
fant sted, eller fra det tidspunkt
klageren er blitt kjent med eller
burde blitt kjent med forholdet.
Det gjelder uansett en absolutt ett-
årsfrist fra det påklagede forhold
fant sted.

Hvem kan klage?
Du har rett til å klage hvis du som
part, advokat eller f.eks. vitne i en
rettssak har vært direkte berørt av
dommerens atferd. Det samme
gjelder for andre som berøres
direkte, f.eks. meddommere eller
sakkyndige. Du kan også få en
klage behandlet hvis du ellers kan

godtgjøre at du har en særlig
interesse i å få en vurdering av
dommerens atferd.

Justisdepartementet, Domstol-
administrasjonen, domstolleder og
Den Norske Advokatforening har
alltid klagerett.

Hvis klagen gjelder forhold
utenfor tjenesten, er det bare
Justisdepartementet, Domstol-
administrasjonen eller vedkom-
mende domstolleder som har
klagerett. Dersom utvalget finner
grunn til det, kan utvalget på hen-
vendelse fra andre likevel beslutte
å ta en klage under behandling.

Hva kan du klage over?
Du kan klage dersom du mener at
en dommer har opptrådt i strid med
god dommerskikk eller for øvrig
har overtrådt de plikter stillingen
medfører. Du kan som regel bare
klage på forhold som er skjedd i
tjenesten.

Du kan ikke klage fordi du er
misfornøyd med eller uenig i en
rettsavgjørelse. Dette er forhold
som kan bringes inn for overordnet
domstol ved kjæremål eller anke,
og utvalget har ikke anledning til å
behandle slike klager. Klager som
gjelder misnøye med retts-
avgjørelser vil derfor bli avvist.

Hvilke dommere
omfattes av ordningen?
Klageordningen omfatter bare juri-
diske dommere i tingrettene,
lagmannsrettene og Høyesterett.
Dommerfullmektiger omfattes
også av ordningen. Den gjelder
ikke for f.eks. meddommere (lek-
dommere) eller medlemmer av
forliksrådene.

Hva skjer videre?
Saksbehandlingen er skriftlig. Alle
berørte parter orienteres og gis
anledning til å uttale seg. Når
saken er klar for behandling – etter
at alle har fått uttale seg – skjer
dette i møte hvor samtlige utvalgs-
medlemmer er til stede.

Klagen behandles som regel på
grunnlag av skriftlige uttalelser.
Men partene har rett til å forklare
seg muntlig for tilsynsutvalget,
hvis ikke utvalget finner det åpen-
bart unødvendig av hensyn til
sakens opplysning. I særlige tilfelle
kan det være aktuelt å innhente
uttalelser fra andre, avhøre vitner
m.v.

Resultatet av
behandlingen
Hvis utvalget finner at dommeren
har opptrådt i strid med god
dommerskikk, kan utvalget vedta
disiplinærtiltak i form av kritikk
eller advarsel. Advarsel er den
strengeste reaksjonen.

Hvis klagen ikke tas til følge, vil
utvalget konkludere med at det ikke
er grunnlag for disiplinærtiltak. I
visse tilfelle kan utvalget gi uttal-
else om hva som i sakens anled-
ning anses som god dommerskikk.

Overprøving av 
utvalgets vedtak
Utvalgets vedtak kan ikke på-
klages. Dersom du ønsker en over-
prøving, må du anlegge ordinært
søksmål for tingretten. Søksmåls-
fristen er to måneder.

Publisering
Saker som avvises fordi de gjelder
misnøye med rettsavgjørelser eller
fordi klagefristen er utløpt, blir
bare unntaksvis  publisert. De er
som regel offentlige på forespørsel.

Vedtak som fattes i klagesaker som
realitetsbehandles av tilsynsutvalget
publiseres fortløpende. Du finner
vedtakene i anonymisert form på
www.domstol.no

Regelverket
Reglene som gjelder for tilsyns-
utvalget finnes i domstolloven
kapittel 12 "Om klage og disi-
plinærordning for dommere".
Forvaltningsloven gjelder for selve
klagebehandlingen, men med visse
unntak. Offentlighetsloven gjelder
også.

Det er foreløpig ikke gitt nærmere
forskrifter.
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Hvor skal klagen sendes?
Klagen sendes:
Tilsynsutvalget for dommere, sekretariatet 
Domstoladministrasjonen
7485 Trondheim

Tlf 73 56 70 00
Faks 73 56 70 01

E-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no
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