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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2021 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 21-021 (arkivnr: 21/482) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett  

 
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 
Anne Gro Aanensen Kleven møtte som varamedlem for Heidi 
Heggdal, som hadde forfall. 
 

Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold 

Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 14. februar 2021 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett (tidligere Y tingrett). 
Klagen gjelder dommeradferd. Ved brev av 23. februar 2021 har Tilsynsutvalgets sekretariat 
varslet klager om at deler av klagen vurderes avvist, i det deler av klagen synes å gjelde forhold 
som utvalget ikke har myndighet til å vurdere.  Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 
23. februar 2021 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra prosessfullmektig 
C. Klagen er supplert ved brev av 7. mars 2021. Domstolleder D ved X tingrett blir orientert om 
klagen ved oversendelse av vedtaket.   
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt en kjennelse i Y tingrett hvor begjæring om midlertidig forføyning 
ble forkastet. Muntlig forhandling ble avholdt den 18. november 2020 og kjennelse ble avsagt 25. 
november 2020. Klager var part i saken og selvprosederende.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klager kommer med en rekke anførsler tilknyttet selve kjennelsen. Det er momenter i saken som 
han opplever har vært forsøkt undergravet både fra motpartens advokat og fra X tingrett. Av den 
grunn klager han dommerens opptreden under rettsmøtet. Motparten sendte inn sitt prosesskriv 
uten at han som motpart fikk kopi i forkant. Han har mottatt mangelfull informasjon fra Y tingrett 
vedr. timelister. Han orienterte i retten at han ikke hadde mottatt nødvendig informasjon i 
forkant og dette ble ignorert av dommeren. Hele prosessen den dagen fortonte seg slik at han 
følte seg forulempet da han forlot rettsaken. Dette var utøvelse av maktarroganse og forakt for 
den selvprosederende parten. Han finner det oppsiktsvekkende at dommeren lar en slik oppførsel 
fra motparten gå upåaktet hen. Det som er skissert i klagen har skapt tvil om dommerens 
nøytralitet i saken og han opplever dette som brudd på de etiske prinsipper for dommeradferd.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han har ikke fått med seg at motparten eller motpartens prosessfullmektig opptrådte 
trakasserende. Etter hans oppfatning ble klager gitt god tid til å fremstille sin side av saken. Klager 
ble også gitt bistand til å klargjøre anførsler. Han kan ikke se at han som dommer opptrådte 
«uetisk» eller ikke i tråd med god dommerskikk. Det er ikke inntatt i rettsboken at det ble begjært 
utsettelse av rettsmøtet. Hva gjelder salærkrav, ble begjæringen om midlertidig forføyning satt 
opp med bistand av en annen tingrettsdommer. Det er grunn til å anta at klager da ble orientert 
om prosessrisiko mv., uten at han kan svare for dette. Klager hadde ikke innsigelser til motpartens 
salærkrav, slik det fremkommer av rettsboken.  
 
Prosessfullmektig – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kan i sin helhet tiltre uttalelsen fra dommeren. Rettsmøtet ble avholdt på en trygg og 
profesjonell måte. Som selvprosederende ble klager bistått av dommeren til å fremstille sin side 
av saken. Dette omfattet både dokumentasjon og klargjøring av anførsler. Det ble aldri av klager 
under rettsmøtet anmodet om utsettelse av rettsmøtet.  
 
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. 
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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 Tilsynsutvalgets 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. 
 
Det er i klagen fremsatt flere innsigelser mot selve avgjørelsen, samt dommerens saksbehandling 
under rettsmøtet. Innsigelsene mot saksbehandlingen knytter seg særlig til manglende 
kontradiksjon ved at klager ikke fikk tilsendt motpartens prosesskriv 17. november 2020, og 
manglende informasjon om hvordan motparten var «representert» under rettsmøtet. Videre 
retter klagen seg mot at klager ikke fikk behandlet kravet på sakskostnader fordi det var for sent å 
fremlegge timelistene i etterkant. Dette er forhold som kan benyttes om ankegrunn, og som 
utvalget dermed ikke har myndighet til å vurdere. Denne delen av klagen må derfor avvises. 
 
Klager har videre anført at han oppfattet seg «trakassert» av motparten under rettsmøtet, og at 
dommeren skulle ha grepet inn. Det er videre anført at det er skapt tvil om dommerens 
nøytralitet. Dette er forhold Tilsynsutvalget kan vurdere.  
 
Tilsynsutvalget har lagt til grunn i sin praksis at det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form 
av krenkende utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget 
skal kunne reagere med disiplinærtiltak. 
 
Tilsynsutvalget bemerker at en dommer vil ha en vid skjønnsmargin i sin prosessledelse, og det 
skal forholdsvis mye til før han har plikt til å «gripe inn» overfor en av partene under 
gjennomføringen av rettsmøtet. Tilsynsutvalget kan ikke se at klager har konkretisert 
«trakasserende», eller annen klanderverdig adferd fra motpartens side som kan ha utløst en slik 
plikt for dommeren til å gripe inn. Utvalget viser videre til at verken uttalelsen fra dommeren eller 
motpartens prosessfullmektig underbygger klagerens anførsel.  
 
Tilsynsutvalget kan heller ikke se at det er påvist konkrete forhold som gir grunn til å trekke 
dommerens nøytralitet i tvil.    
 
Etter dette finner Tilsynsutvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
sorenskriver B.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å 

vurdere. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 


