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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 75/13 (arkivnr: 201300589-69) 
  
Saken gjelder: Disiplinærsak på sorenskriver A ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Bjørg Tørresdal 
 

  
Offentlighet: I medhold av offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13, 

er navn på private parter som er omtalt i klagesaken unntatt 
fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentleglova § 3. 

  
Vedtak: Sorenskriver A gis en advarsel for å ha opptrådt i strid med 

god dommerskikk. 
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Innledning: 
 
Den 20. september 2013 mottok Tilsynsutvalget en henvendelse fra B (heretter kalt 
Advokatfirmaet) ved partner og styreformann C. Henvendelsen gjaldt sorenskriver A ved 
X tingrett. Advokatfirmaet ligger i […] og er det største firmaet i Y, og A er en av 
sorenskriverne i distriktet.  
 
Advokatfirmaet henvendte seg til Tilsynsutvalget for å be om en vurdering av sorenskriver 
As opptreden i forhold til firmaet. Advokatfirmaet opplyste at sorenskriveren hadde ringt 
til partner og advokat D to ganger i løpet av våren 2013. Det fremkom videre at 
sorenskriver A hadde engasjert advokat E, og at E hadde sendt et brev til Advokatfirmaet 
om saken 
 
Bakgrunnen for at sorenskriveren tok kontakt med Advokatfirmaet, var et prosessoppdrag 
firmaet hadde for F. F hadde vært samboer med sorenskriver A's [en nær slektning], og 
Advokatfirmaet representerte henne i en tvistesak om oppgjøret etter samlivsbruddet. 
Tvistesaken gjaldt en konflikt om eierandelene i partenes tidligere fellesbolig. Sorenskriver 
A hadde vært involvert i finansieringen av boligen og hadde i den den forbindelse utformet 
en pro-forma avtale om pantsettelsen av boligen. Avtalen er inntatt i advokat G's 
prosesskriv av 17. april 2013.  
 
Tvistesaken mellom F og A's [en nær slektning] var brakt inn for Z tingrett og ble 
behandlet av tingrettsdommer H. F var representert ved advokat/partner G i 
Advokatfirmaet. Sorenskriver A's [en nær slektning] var selvprosederende. Parallelt med 
tvistesaken verserte det en tvangssak mot F ved Q domstol. I forbindelse med tvangssaken 
hadde advokat G sendt et partsinnlegg fra F til domstolen, der sorenskriver A er omtalt. A 
oppfattet omtalen som en straffbar ærekrenkelse. Det var advokat G's håndtering av saken 
som var tema for telefonsamtalene mellom sorenskriver A og Advokatfirmaet.   
 
Tilsynsutvalget tilskrev Advokatfirmaet den 4. oktober 2013 og ba om tilleggsinformasjon 
og enkelte presiseringer av henvendelsen. Utvalgets brev ble besvart den 11. oktober 2013. 
Henvendelsen fra Advokatfirmaet med de innkomne tilleggsopplysningene ble den 15. 
oktober forelagt sorenskriver A med frist til 29. oktober 2013 med å inngi uttalelse.  
 
Sorenskriver A sendte i første omgang diverse e-poster til utvalget (15. og 18. oktober 
2013), der han kommenterte henvendelsen fra Advokatfirmaet. Han kom i den forbindelse 
med diverse uttalelser om tingrettsdommer H. 
 
A fremsatte videre en habilitetsinnsigelse mot utvalgets leder. Tilsynsutvalget besluttet den 
23. oktober 2013 at innsigelsen ikke skulle tas til følge.   
 
Sorenskriver A innga tilsvar den 14. november 2013, der han tok til motmæle mot 
beskrivelsene i Advokatfirmaets henvendelse. Han kommenterte videre tingrettsdommer 
H's behandling av saken. Kommentarene gjaldt saksbehandlingen, hennes opptreden i 
retten og den avsagte dommen. 
  
Hevendelsen fra Advokatfirmaet samt A's eposter og tilsvar, ble den 4. desember forelagt 
Tilsynsutvalget. 
 
Utvalget besluttet følgende:  
 



 

 

3

"Henvendelsen fra Advokatfirmaet (sak 75/13) tas til behandling av Tilsynsutvalget som 
disiplinærsak i henhold til domstolloven § 237 tredje og fjerde ledd.  

 
Sorenskriver As uttalelser vedrørende tingrettsdommer H tas til behandling og forenes til 
felles behandling med henvendelsen fra Advokatfirmaet, jf. domstolloven § 237 tredje 
ledd." 

 
A ble informert om utvalgets beslutning, og de aktuelle uttalelsene ble oversendt 
tingrettsdommer H til orientering med mulighet for å inngi merknader.   
 
Tilsynsutvalget mottok den 23. desember 2013 et skriv fra tingrettsdommer H, der hun 
kommenterte sorenskriver As uttalelser. 
 
Den 2. november 2013 mottok Tilsynsutvalget en ny henvendelse om sorenskriver A. 
Denne kom fra seniorrådgiver K i Domstoladministrasjonen og gjaldt sorenskriver A's 
opptreden på en regional samling for domstolene i Y den 12.-13. november 2013. På 
grunnlag av hevendelsen innhentet utvalget uttalelse fra psykolog L som var ansvarlig for 
kurset, jf. skriv av 3. desember 2013. 
 
Tilsynsutvalget har oversendt alle skriv og merknader til sorenskriver A for uttalelse. Han 
har i tillegg til tilsvaret av 14. november 2013, inngitt skriftlige innlegg av 31. januar, 18. 
februar, 21. februar, 28. februar og 11. mars 2014.  
 
Advokatfirmaet har inngitt merknader til sorenskriver A's tilsvar ved brev av 29. november 
2013 samt brev av 14. og 21. februar 2014.   
 
Sorenskriver A ba i e-post av 13. desember 2013 om å få avgi muntlig forklaring for 
Tilsynsutvalget. Han ble innkalt til å møte for utvalget den 25. februar 2014. Utvalget 
mottok, til tross for gjentatte henvendelser til A, ingen bekreftelse på at han ville møte. 
Møtet ble derfor avlyst og nytt utvalgsmøte ble satt til 21. mars 2014. A ble orientert om 
dette og om at han måtte gi beskjed dersom han fortsatt ønsket å avgi forklaring. A 
opplyste i brev av 28. februar 2014 at han ikke lenger anså det som nødvendig å møte for å 
avgi muntlig forklaring.  
 
Tilsynsutvalget tok deretter saken opp til avgjørelse og har behandlet saken i møter den 
den 21. mars og 24. april 2014. 
 
Advokatfirmaet har vist til følgende:   
 
Sorenskriver A har henvendt seg til Advokatfirmaet ved partner D to ganger angående 
advokat G's prosessoppdrag for F, en gang i mars og en gang i april 2013.   
 
Henvendelsene var innblanding i og forsøk på å påvirke advokatens utførelse av 
prosessoppdraget. Sorenskriver A har blant annet påstått at advokat G hadde medvirket til 
å fremsette straffbare ærekrenkelser mot ham i form av et partsinnlegg fra F til Q domstol. 
Det bestrides at dette partsinnlegget er ærekrenkende og at det ble fremlagt for å ramme 
sorenskriveren og hans ære.  
 
As opptreden har skapt en uholdbar situasjon. Henvendelsen til utvalget er nærmere 
begrunnet i svarbrevet til advokat E og lyder slik:  
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"For det første brukes sorenskrivertittelen i alle relasjoner i saken, selv om forholdet 
primært har en privat karakter.  
 
For det annet har A gjennom sine anklager mot advokat G og advokatselskapet inhabilisert 
hele sitt embete i saker hvor vi er involvert. Dette vil kunne utløse en omfattende bruk av 
dstl. § 38.  
 
For det tredje er forsøkene på å påvirke vår oppdragsutførelse for F så uakseptabel at vi 
mener at saken alene av dem grunn må forelegges Tilsynsutvalget som etisk råd for 
dommeratferd."  
 

Sorenskriver A har for øvrig kommet med nedsettende og ærekrenkende karakteristikker 
av firmaets klient F. Han har videre tatt til orde for at firmaet burde ha sjekket hennes 
fortid og dermed skjønt at hun ikke var troverdig. Utvalget bør vurdere om det er i samsvar 
med god dommerskikk og gi uttrykk for at personer med en belastet fortid ikke har krav på 
advokatbistand.  
 
Advokatfirmaet har i skriv av 14. februar 2014 bemerket at det ikke er riktig at 
sorenskriver A aldri har blandet roller. Sorenskriver A tar feil når han skriver at 
sammenblanding av roller ikke ble anført fra deres side i henvendelsen til Tilsynsutvalget. 
De vedlagte brevene viser at sorenskriver A har blandet roller i andre sammenhenger når 
han har henvendt seg til offentlige etater som privatperson. Den ene saken omhandler en 
sak fra W ligningskontor, der sorenskriver A representerte F.  
 
Advokat D oppfattet det ikke slik at sorenskriver A kontaktet ham som privatperson, men 
at han forsøkte å påvirke en sak som var til behandling ved advokatkontoret og som hans 
[en nær slektning] var part i. 
 
Det fastholdes at sorenskriver A kontaktet Advokatfirmaet første gang i mars 2013.  
 
Det er ikke riktig at advokat D har erklært at han er enig med sorenskriveren om advokat 
G's utførelse av prosessoppdraget. Han har tvert i mot opplyst at han oppfattet samtalene 
som ubehagelige og upassende og med svært nedsettende språkbruk om firmaets klient.  
 
Advokatfirmaet har i skriv av 21. februar 2014 vist til en etterfølgende habilitetsinnsigelse 
fra Advokatfirmaet, der sorenskriver A avsa en kjennelse der han slo fast at han ikke var 
inhabil. Han valgte likevel å overføre saken til en sideordnet domstol. Begrunnelsen for 
kjennelsen er usaklig og subjektiv, ved at A i denne gjentar beskyldningene mot G om grov 
ærekrenkelse. Kjennelsen er et offentlig dokument der dette ikke fremstår som naturlig, og 
der G ikke har mulighet for å ta til motmæle. Uttalelsene i kjennelsen er påfallende og 
forsterker at A nå driver en personlig vendetta mot advokat G.  
 
Sorenskriver A har i hovedsak vist til følgende: 
 
1. Henvendelsen fra Advokatfirmaet. 
 
Sorenskriver A har i skriv av 14. november 2013 vist til følgende:  
 
Henvendelsen fra Advokatfirmaet må avvises. For det første fordi klagefristen på tre 
måneder er oversittet, for det andre fordi saken ikke gjelder en embetshandling. Saken 
gjelder en henvendelse til advokat D på vegne av ham som privatperson og han har 
utelukkende opptrådt som sådan. Når advokat E benytter sorenskrivertittelen i brevet til 
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Advokatfirmaet, har det sammenheng med at de injurierende uttalelsene fra F er knyttet 
opp til ham som sorenskriver. I og med at det er hans gode navn og rykte som sorenskriver 
som skal ivaretas, blir det ingen embetshandling ved at han som sorenskriver reagerer på 
injuriene. Dette har heller ikke vært hevdet fra advokatfirmaets side. Det er Tilsynsutvalget 
som "roter" dette til ved å reise spørsmål om misbruk av sorenskrivertittelen.  
 
Det er under enhver omstendighet ikke riktig at han henvendte seg til Advokatfirmaet ved 
advokat D for å påvirke advokat G's utførelse av prosessoppdraget. Henvendelsen var 
grunnet i et partsinnlegg som advokat G hadde sendt til Q domstol. Partsinnlegget 
inneholder uriktige og sterkt ærekrenkende beskyldninger mot ham, noe hans [en nær 
slektning] tilfeldigvis fikk beskjed om fordi han hadde en god relasjon til dommeren i Q 
domstol. Advokat G hadde dermed forsøkt å sende innlegget uten at motparten skulle få 
vite det.   
 
Det faktum at advokat G videresendte innlegget til retten, og refererte til innholdet, 
innebærer at han har medansvar for å fremsette de uriktige og straffbare beskyldningene. I 
partsinnlegget blir han beskyldt for dokumentfalsk og for å fabrikkere gjeld, noe som er 
svært belastende for ham som sorenskriver. F har ingen troverdighet, og advokat G må ha 
skjønt at dette var ærekrenkende og uriktig. Dette utløste en plikt til å foreta nærmere 
undersøkelser.   
 
Advokat D's fremstilling av saken, er heller ikke riktig. Den etterfølgende klagen fremstår 
som utslag av internt press og en sjikanehandling for å "skremme" ham fra å forfølge saken 
mot advokat G videre. Han mistenker ikke advokat D for å lyve om innholdet i 
telefonsamtalene, men han mener at tiden som har gått mellom samtalen og notatet til D 
har ført til en erindringsforskyvning fra D's side. Det stemmer ikke at han snakket med 
advokat D første gang i mars 2013. Begge samtalene skjedde den 12. og 13. april 2013, 
etter at G hadde sendt F's partsinnlegg til retten. Det var prosesskrivet med dette 
partsinnlegget som aktualiserte hans inntreden i saken.  
 
Begge samtalene foregikk for øvrig i meget dannede former. Hvis den andre samtalen ble 
opplevd som ubehagelig, må det skyldes innholdet i hans henvendelse, ikke hans form og 
tone. Eventuelt må det foreligge en erindringsforskyvning fra advokat D's side.  
 
Hans anliggende var ikke at advokat G skulle tas av saken, men at advokatfirmaet lærte 
den unge advokaten hvordan man skulle opptre i sivile saker. 
 
Han vil reservere seg mot ordbruken som advokaten gjengir i sitt siste notat, vedrørende F. 
Dette er ikke korrekt, men igjen en erindringsforskyvning. 
 
Advokat D var for øvrig enig med ham om advokat G's opptreden i de samtalene som fant 
sted og det er først etter at firmaet mottok advokat E's brev av 6. september 2013, at 
reaksjonene har kommet.  
 
Det ble for øvrig tegnet et uriktig glansbilde av F under hovedforhandlingen, noe G måtte 
vite ikke stemte hvis det forutsettes at han hadde lest saksdokumentene.  
 
Anførselen om fremtidig inhabilitet i forhold til domstolen og sorenskriveren er "ren 
skivebom." Det er ikke han, men advokat G som har skapt motsetningsforholdet gjennom 
sin sterkt klanderverdige opptreden og ved å fremsette ærekrenkelser til Q domstol. I en 
slik situasjon kan en dommer som privatperson ikke være avskåret fra å reagere.  
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Advokatfirmaets klage må for øvrig ses i sammenheng med en for Advokatfirmaet kjedelig 
sak. Ved en dom av 13. september 2013 er firmaet dømt til å betale erstatning på grunn av 
urettmessig disponering av beløp på klientkonto. Saken illustrerer at firmaet har handlet 
klanderverdig og at advokatene har problemer med hukommelsen. Disse forholdene passer 
som "som hånd i hanske for denne saken", se brev av 14. november 2013, pkt. XI.   
 
Sorenskriver A har i skriv av 31. januar 2014 vist til følgende:  
 
Det er Tilsynsutvalget og ikke Advokatfirmaet som har initiert sammenblanding med 
sorenskrivertittelen. Det er ikke spor av en slik anførsel fra Advokatfirmaet. Han har aldri 
blandet roller, og det forelå ingen misforståelse fra advokat D med hensyn til at han 
opptrådte som privatperson overfor Advokatfirmaet. Utvalgsmedlemmene som deltok i 
møtet den 4. desember 2013 har her kommet med en forhåndsuttalelse på dette punktet og 
må av den grunn vike sete i disiplinærsaken.  
 
Advokatfirmaet har for øvrig ikke klart å imøtegå noe av det han har anført i sitt svarbrev. 
Svarbrevet må ha vært nokså "ubehagelig" og "vanskelig å forklare for advokatfirmaet". 
Deres anførsel om at advokater står fritt til å vedlegge denne typen ærekrenkende innlegg, 
er lettvint og uten rettskildemessig dekning. Forholdet er at Advokatfirmaet etter 
inngivelsen av hans svarbrev har innsett at de har "gått på en mine".  
 
Utvalget må gå nærmere inn i saken vedrørende hans [en nær slektning] og F, som er 
meget omfattende, for å kunne vurdere forholdet. Det er i den forbindelse nødvendig at 
utvalget får inngående kjennskap til F og hennes virke og miljø da dette er essensielt for å 
kunne forstå deler av saken. Det vedlegges diverse dokumenter vedrørende F som belyser 
dette.  
 
Dette er for øvrig ikke er en partsprosess, og det er ikke riktig av utvalget å orientere 
Advokatfirmaet om disiplinærsaken. Utvalget har plikt til å behandle saken. I og med at 
fristen er oversittet må den imidlertid avvises. Det er ikke begjært oppfriskning fra 
klagefristen og etter rettspraksis er det heller ikke saklig grunn for dette.  
 
Sorenskriver A har i brev av 12. mars 2014 bemerket ar brevet han sendte på vegne av F til 
ligningsmyndighetene i 2006 ikke var en embetshandling. For øvrig har Advokatfirmaet 
ikke klagerett på dette punktet. Det samme gjelder for det andre brevet som er nevnt i 
innlegget fra Advokatfirmaet.  
 
Når det gjelder habilitetskjennelsen, fastholder han at begrunnelsen og resultatet er korrekt, 
og at dette har støtte i rettspraksis. Klagen av 21. februar 2014 anses helt ubeføyet og kan 
ikke føre frem.  
 
2. Sorenskriver A's uttalelser om tingrettsdommer H. 
 
I sorenskriver A's epost til Tilsynsutvalget av 15. oktober 2014 samt hans tilsvar av 14. 
november 2013 og 31. januar 2014, har han kommet med uttalelser om hennes saksstyring 
og opptreden i retten. Innholdet i uttalelsene er inntatt under utvalgets merknader, se side 
23.  
 
Sorenskriver A har i hovedsak vist til følgende:  
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Dommerens gjennomførte ingen aktiv saksstyring i samsvar med reglene i tvisteloven. Hun 
forholdt seg helt passiv frem til hovedforhandlingen, og etterkom ikke anmodninger om 
bevisprovokasjoner. Dette til tross for at motparten ikke fremla et eneste dokumentbevis til 
støtte for sin påstand. Slik saken lå han burde dommeren ha satt frister og benyttet 
ordningen med fristforelegg. Det er åpenbart at tingrettsdommeren har forsømt seg kraftig 
under saksforberedelsen.  
 
Tingrettsdommerens skriv til partene, viser at hun ikke hadde satt seg inn i saken forut for 
hovedforhandlingen, og at hun ikke hadde forstått de sentrale problemstillingene. Det er 
neppe tvilsomt at staten vil bli erstatningsansvarlig for hennes forsømmelser. Hun begikk 
også en klar saksbehandlingsfeil da hun mente at oppløsingsspørsmålet lå under Q 
domstol.  
 
Hans [en nær slektning] reagerte på måten saken ble håndtert på både under 
saksforberedelsen og i hovedforhandlingen. Han ble oppringt av [en nær slektning] i 
pausene og etter at hovedforhandlingen var ferdig og informerte om hennes manglende 
forståelse av saken, hennes opptreden, klare ensidighet og angrep på ham. Hun begikk flere 
grove saksbehandlingsfeil og har utvist manglende evne til å vurdere mennesker og 
bedømme bevis. Dommen som falt 14. mai 2013 viser til fulle at H ikke kan ha satte seg 
inn i sakens dokumenter. Rettsboken og domsslutningen har også klare mangler.   
 
Når utvalget skal vurdere hans uttalelser om H, er utvalget forpliktet til å følge EMD`s 
praksis, jf. Høyesteretts praksis i Streikebryteravgjørelsen og Klæbu-dommen som anses å 
være i samsvar med dette. Det fremgår av rettspraksis at en aggressiv tone og visse 
overdrivelser og feilskjær i en fremstilling er vernet av ytringsfriheten. Det vises også til 
Kunda-dommen som nå står for Høyesterett. Det er etter dette klart at gjeldende rett ikke er 
overtrådt i forhold til noen av de utsagn som utvalget mener er rammet. I foreliggende sak 
er den faktiske fremstillingen i mitt svarbrev av 14. november korrekt i enhver henseende, 
noe som er helt avgjørende etter norsk rett og EMD.   
 
Det sentrale poenget etter både norsk rett og EMD, er skillet mellom faktum og 
karakteristikker eller verdivurderinger, jf. Lingens-saken og andre avgjørelser fra EMD. 
Poenget er at dersom det er tale om verdiutsagn er det ikke nødvendig med bevis i det hele 
tatt. Ytringsfriheten verner påståtte injurier i videre utstrekning i forhold til offentlige 
personer som dommere, også i disiplinærsammenheng. Her er grensene frie når det gjelder 
det faglige. Beslutningen om å vurdere disiplinærsak anses etter dette helt forfeilet og vil 
være i strid med EMD`s praksis.   
 
I herværende sak er faktafremstillingen basert på en nøyaktig gjengivelse av 
saksdokumentene, og tingrettsdommer H har ikke vært i stand til å imøtegå dette.  
 
Det er riktig at han møtte på tingrettsdommer H i Z tingrett etter at dommen var avsagt. 
Med basis i de sterke provokasjonene som hun sto for under hovedforhandlingen og 
dommen, meddelte han rolig og behersket at det var en dårlig dom. Det er direkte uriktig at 
han var aggressiv og løp etter henne.  
 
3. Seniorrådgiver K's henvendelse til Tilsynsutvalget.  
 
K har i henvendelsen til utvalget beskrevet As opptreden på en regional samling for 
domstolene i Y. Hun har bl.a. vist til at han opptrådte belærende, aggressivt og snakker 
nedsettende om andre personer. 
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Sorenskriver A har i hovedsak vist til følgende:  
 
Klagen er helt grunnløs og meget overraskende. Dette støttes av de øvrige sorenskriverne 
og funksjonærene som var til stede på seminaret, jf. vedlagte skriv. Foredragsholderen la 
opp til spørsmål og det er mulig at han oppfattet hans spørsmål som vanskelig og at han 
følte seg "avkledd" rent faglig. Han opptrådte hele tiden på meget høflig måte, hvilket han 
har for vane. Psykologen var imidlertid meget spydig i sine svar, men han lot seg ikke 
provosere og forholdt seg rolig. Det er påfallende at psykologen ikke tok dette opp med 
ham dersom han mener at sitasjonen var som beskrevet i klagen.   
 
Klagen fra K er også svært overraskende. Han hadde en samtale med henne om diverse 
spørsmål vedrørende DA og domstolene som varte i ca. 1 minutt. For øvrig bemerkes det 
at K ikke er å anse som fornærmet i prosessuell forstand og således ikke har klagerett. 
Klagen må dermed avvises. Dette fremstår som et ledd i en regi som han ser konturene av.  
 
 
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. Sorenskriver A ønsket i utgangspunktet å 
forklare seg for utvalget, men frafalt dette på et senere tidspunkt. Tilsynsutvalget har ikke 
funnet grunn til å pålegge sorenskriver A eller noen av de andre involverte å møte for å 
avgi muntlig forklaring for Tilsynsutvalget, jf. domstolloven § 238 andre ledd. 
 
Habilitetsinnsigelser mot Tilsynsutvalget: 
 
Sorenskriver A har i tilsvaret av 31. januar 2014 fremsatt to habilitetsinnsigelser mot 
Tilsynsutvalget. Innsigelsene gjelder følgende medlemmer:  
 

- Alle medlemmene som var med på å avgjøre en habilitetsinnsigelse mot utvalgets 
leder den 12. juni 2012.  

- Alle medlemmene som deltok i møtet den 4. desember 2013.  
 
A har vist til at tingrettsdommer H deltok […] ved utvalgets behandling av en 
habilitetsinnsigelse i 2012, og at hun da begikk de samme grove saksbehandlingsfeilene 
som i rettssaken mot hans [en nær slektning]. Dette er i følge A en så "særegen 
omstendighet" at medlemmene som deltok den gangen neppe kan være habile til å vurdere 
tingrettsdommerens saksbehandling i den aktuelle rettssaken.  
 
Det er etter utvalgets vurdering ikke grunnlag for å si at habilitetsavgjørelsen fra juni 2012 
er beheftet med feil. Tilsynsutvalget vil bemerke at utvalget behandlet en tilsvarende 
habilitetsinnsigelse fra sorenskriver A i oktober 2013, med ny vararepresentant og med 
samme resultat.  
 
Det er uansett ikke tingrettsdommer H's saksbehandling i rettssaken som skal vurderes i 
disiplinærsaken. Sakens hovedtema er om sorenskriver A har kommet med utilbørlige 
uttalelser og handlet i strid meg god dommerskikk. H's saksbehandling i rettssaken har 
dermed ingen betydning for utfallet av disiplinærsaken. Det er etter dette ikke grunnlag for 
å ta habilitetsinnsigelsen til følge.  
 



 

 

9

Begrunnelsen for den andre habilitetsinnsigelsen fra A, er at utvalget skal ha kommet med 
en forhåndsuttalelse da utvalget besluttet å reise disiplinærsak mot ham den 4. desember 
2013. Forhåndsuttalelsen inneholder i følge A insinuasjoner om at han blandet roller og 
misbrukte sorenskrivertittelen, uten at dette var anført i henvendelsen fra Advokatfirmaet. 
Sorenskriver A har anført at en slik insinuasjon er straffbar og gjenstand for mortifikasjon. 
Han har videre påpekt at uttalelsen er fremsatt "helt i strid med den helt grunnleggende 
etikkregel om objektivitet", og at medlemmene dermed har inhabilisert seg.  
 
Tilsynsutvalget vil bemerke at utvalgets beslutning om å reise disiplinærsak ikke 
inneholder noen uttalelse om sammenblanding av roller. A sikter trolig til utvalgets brev til 
Advokatfirmaet av 4. oktober 2013, som bl.a. lyder slik:  
  

"I brev av 20. september.2013 pkt. 10 er det opplyst at A har brukt sorenskrivertittelen i alle 
relasjoner i saken. Det er ønskelig å få presisert når og i hvilke sammenhenger 
(skriv/samtaler) dette har skjedd."  

 
Årsaken til at utvalget sendte dette brevet for å be om ytterligere informasjon, var 
Advokatfirmaets opplysning om at sorenskriver A hadde "brukt sorenskrivertittelen i alle 
sammenhenger" ved sine henvendelser til firmaet. De skriftlige innleggene fra 
Advokatfirmaet viser at sammenblanding av roller og forsøk på påvirkning av 
prosessoppdraget, er ett av de sentrale punktene i henvendelsen fra firmaet.  
 
Habilitetsinnsigelsen mot medlemmene som deltok i utvalgsmøtet den 4. desember 2013, 
tas etter dette ikke til følge.   
 
Tilsynsutvalgets adgang til å behandle saken: 
 
Tilsynsutvalget besluttet den 4. desember 2013 å ta henvendelsen fra Advokatfirmaet til 
behandling av eget tiltak.  
 
Sorenskriver A har i ettertid anført at saken skal avvises, fordi Advokatfirmaet ikke har 
klagerett og fordi klagefristen er oversittet. Sorenskriver A har for øvrig anført at 
henvendelsen fra seniorrådgiver K må avvises fordi hun ikke er fornærmet i lovens 
forstand og dermed ikke har klagerett.  
 
Det er i utgangspunktet en forutsetning for å få en klage behandlet at klager har klagerett 
og at klagefristen på tre måneder er overholdt, jf. domstolloven § 237 første og andre ledd.  
 
Henvendelsen fra Advokatfirmaet gjelder forhold utenom tjenesten. Dette innebærer at 
Advokatfirmaet ikke har formell klagerett, siden klageretten for forhold utenfor tjenesten 
er begrenset til å gjelde Justisdepartementet, Domstoladministrasjonen og domstolleder, jf. 
domstolloven § 237 andre ledd.   
 
Tilsynsutvalget viser videre til at henvendelsen fra Advokatfirmaet kom inn til utvalget 
mer en tre måneder etter at det påklagede forholdet hadde skjedd, jf. domstolloven § 237 
første ledd. Fristen for å klage er dermed utløpt. 
 
Tilsynsutvalget har en vid adgang til å ta forhold til behandling av eget tiltak. Dette gjelder 
uavhengig av om noen har sett seg tjent med å bringe forholdet inn for utvalget og 
uavhengig av om det foreligger klagerett eller fristoverskridelse, se lovforarbeidene og 
kommentarene til domstolloven § 237 andre ledd. Den eneste begrensningen i adgangen til 
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å ta en sak til vurdering, er hvis den den absolutte klagefristen på ett år er overskredet, noe 
om ikke er tilfelle her. Utvalget er for øvrig ikke bundet av anførslene til klageren eller 
andre som har henvendt seg til utvalget.  
 
Tilsynsutvalget står innenfor de rammene som her er skissert, fritt til å vurdere forhold som 
utvalget får kjennskap til og som utvalget finner grunn til å vurdere. Det er denne adgangen 
til å ta forhold til behandling som er benyttet i denne saken, både når det gjelder de 
innkomne henvendelsene og uttalelsene om tingrettsdommer H. 
 
 
Tilsynsutvalgets vurderinger 
  
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.  
 
Saken gjelder henvendelser til utvalget vedrørende sorenskriver A's opptreden både i og 
utenfor tjenesten samt diverse uttalelser han har kommet med under saksforberedelsen.  
 
Tilsynsutvalget vil først vurdere henvendelsen fra Advokatfirmaet. Den gjelder A's 
handlemåte i et privat anliggende, der A i utgangspunktet opptrer utenfor tjenesten, men 
hvor det er anført at han har blandet roller. 
 
Kjerneområdet for utvalgets disiplinærmyndighet er dommerens opptreden i tjenesten, 
spesielt i tilknytning til arbeidet med rettssakene. Det følger av det utvalget allerede har 
bemerket under punktet om klagerett, at disiplinærreaksjon også kan gis for forhold utenfor 
tjenesten. Dette fremgår av lovforarbeidene og er nedfelt i Etiske prinsipper for 
dommeratferd. Muligheten for å reagere på forhold utenfor tjenesten er snevrere enn for 
tjenesterelaterte forhold, jf. Ot.prp. 44 side 110. Behovet for å reagere disiplinært er størst 
hvis forholdet har betydning for dommergjerningen, mens det er grunn til å utvise større 
varsomhet hvis forholdet er av privat/sensitiv karakter. I og med at henvendelsen fra 
Advokatfirmaet gjelder sammenblanding av roller, tar utvalget utgangspunkt i at forholdet 
har betydning for dommegjerningen.    
 
Det er i enhver sammenheng 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. Tilsynsutvalget legger videre stor vekt på om dommeren har handlet 
i strid med Etiske prinsipper for dommeratferd. Disse prinsippene ble fastsatt av Den 
norske Dommerforening 1. oktober 2010. De er utarbeidet på grunnlag av domstolloven  
§ 55 tredje ledd, jf. siste setning som lyder slik: "En dommer skal utføre sin 
dommergjerning upartisk og på en måte som inngir alminnelig tillit og respekt." 
 
Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 13 omhandler opptreden utenfor tjenesten og lyder 
slik:  
 

"En dommer skal også utenfor tjenesten opptre slik at atferden ikke er egnet til å skade 
respekten for eller tilliten til domstolene.  
 
En dommer må ikke gjøre bruk av dommertittelen når slik bruk kan oppfattes som en 
sammenblanding av roller eller hvor det for øvrig ikke er saklig grunn til det.  
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En dommer må vise forsiktighet med å gi råd eller på annen måte engasjere seg i andres 
rettstvister. "  

 
Disiplinærtiltak forutsetter at dommeren kan klandres for forholdet, det vil si at han har 
utvist enten uaktsomhet eller forsett.  
 
I vedlagt notat av 19. september 2013 har advokat D beskrevet samtalene med sorenskriver 
A slik:  
 

"Jeg ble oppringt i anledning saken to ganger av sorenskriver A.  
 
Dato for den første telefonsamtalen har jeg ikke notert, men jeg antar telefonsamtalen fant 
sted siste halvdel av mars 2013.  
 
Sorenskriver A sa at han henvendte seg til meg i anledning en sak der advokat G 
representerte F, motparten til hans [en nær slektning]. 
 
Han sa videre at han mente han kunne ringe meg og gi uttrykk for sitt syn på saken fordi 
han var av den oppfatning at han kjente meg så godt at han kunne henvende seg på denne 
måte til meg.  
 
I samtalen ga han uttrykk for at han mente advokat G anførte uriktig juss, jeg tror 
spørsmålet dreide seg om kumulasjon. Han mente G's anførsel var fremsatt mot bedre 
vitende.  
 
…. 

 
Under samtalen spurte jeg om A mente at jeg skulle lese saken og komme med mine 
vurderinger overfor G, eller hva han ønsket å oppnå ved henvendelsen. Jeg mener han sa at 
jeg kunne se på saken, men jeg kan ikke huske at jeg lovet å gjøre noe konkret i sakens 
anledning. Jeg følte ikke at det ble fremsatt trusler fra sorenskriver A under denne 
telefonsamtalen, men personlig følte jeg ubehag ved henvendelsen og jeg visste ikke 
konkret hva jeg skulle gjøre. " 
 

Fra fjerde avsnitt side 2:  
 
"Jeg ble på nytt oppringt av sorenskriver A den 13.04.2013. Den 13.04.2013 var jeg i 
Barcelona og oppringningen fant sted etter at jeg hadde spist middag og drukket vin til 
middagen. Jeg satt sammen med min kone da telefonoppringningen fant sted.  
 
Sorenskriver A fortalte da at saken hadde tatt en alvorlig vending. Han forklarte at G hadde 
videreformidlet til retten grunnløse og grove ærekrenkende beskyldninger om han og han 
sa at han følte at videreformidlingen av de uriktige opplysningene var svært belastende for 
ham. Han forklarte videre at det å videreformidle ærekrenkende og usanne uttalelser var 
straffbart, i alle fall var det uetisk oppførsel av en advokat.  
 
Under telefonsamtalen ga også sorenskriver A uttrykk for at han mente at G måtte være 
kjent med F's bakgrunn og forhistorie og at han av den grunn måtte utvise varsomhet. 
Under telefonsamtalen ga han også svært negative karakteristikker av F.  
 
Under telefonsamtalen spurte jeg sorenskriver A hva han ønsket å oppnå ved å ringe til 
meg, og jeg spurte konkret om jeg kunne videreformidle innholdet i telefonsamtalen til 
advokat G og eventuelt til C. Han bekreftet at jeg kunne ta kontakt med advokat G og 
gjengi innholdet i samtalen." 

 



 

 

12

I et notat av 10. oktober 2013 har advokat D kommet med enkelte presiseringer av 
samtalene med sorenskriver A, herunder beskrevet hvilke karakteristikker A ga av firmaets 
klient F.  
 
Utvalget viser til følgende beskrivelse i notatet:   
 

"A sa under den første telefonsamtalen at han ringte fordi han var av den oppfatning at han 
kjente meg så godt at han kunne henvende seg på denne måte til meg.  
 
I den første telefonsamtalen mente han at advokat G anførte uriktig juss, han mente G's 
anførsel var fremsatt mot bedre viten.  
 
Som jeg også nevnte i mitt brev, tok jeg kontakt med advokat G og fikk det klare inntrykk 
at G hadde foretatt en grundig vurdering av saken, og jeg fant ikke grunnlag for å gå 
dypere inn i saken på det tidspunkt. […]  
 
Under den andre telefonsamtalen sa A at saken hadde tatt en alvorlig vending. Han 
forklarte at advokat G hadde videreformidlet til retten grunnløse og grove ærekrenkende 
beskyldninger om ham.  
 
Under telefonsamtalen sa A at G måtte være klar over at man måtte være varsom med å 
bringe F's opplysninger videre fordi det måtte være kjent for G at hun var uetterrettelig. 
Han omtalte henne som hore og kriminell, uten at jeg i dag klarer å erindre om han også 
brukte andre direkte uttrykk og karakteristikker. Jeg opplevde den andre samtalen slik at A 
forsøket å få meg til å intervenere i saken og påvirke advokat G's utførelse av sin 
representasjon av F. 
 
Avslutningsvis vil jeg dog gi uttrykk for at jeg nok oppfattet As henvendelse til meg til å 
ha en viss fortrolig karakter. Under telefonsamtalen spurte jeg imidlertid A om han ville at 
jeg skulle videreformidle innholdet i telefonsamtalen til advokat G, eventuelt C, noe han 
bekreftet. Han bekreftet at han ønsket at jeg skulle ta kontakt med advokat G og gjengi 
innholdet i telefonsamtalen. Jeg kan ikke tolke dette annerledes enn at han ønsket gjennom 
meg å påvirke G's utførelse av sin representasjon av F." 

 
Tilsynsutvalget legger til grunn at beskrivelsen i de vedlagte notatene fra advokat D er 
riktig. Han har her gitt en detaljert, saklig og nøktern beskrivelse av samtalene med 
sorenskriver A, og tatt forbehold om det han ikke husker. Sorenskriver A har anført at 
advokat D har fremstilt dette annerledes enn det var, herunder at han må ha husket feil. 
(erindringsforskyvning). Utvalget finner det lite sannsynlig at Advokatfirmaet har forelagt 
Tilsynsutvalget et faktum som de enten ikke husker eller bevisst fremstiller på en uriktig 
måte. Utvalget kan ikke se at sorenskriver As anførsler på dette punktet er underbygget av 
argumentasjon eller dokumentasjon som utvalget finner å kunne legge til grunn. 
Advokatfirmaet ved styrets leder har for øvrig opplyst at det i utgangspunktet ikke hadde 
noe ønske om å drive prosess mot sorenskriveren.  
 
Tilsynsutvalget viser til at Advokatfirmaets brev av 11. oktober 2013:  
 

"Vi ønsker ikke å drive prosess mot en av distriktets sorenskrivere, og fant det ikke naturlig 
å klage. Vi har uttrykt direkte hva vi mener overfor A og hans advokat. Normalt ville vi ha 
nøyd oss med det, men vi har samtidig reagert på det uakseptable i det å bli forsøkt 
påvirket i vår klientrepresentasjon og opptreden i rettergang. En slik opptreden fra en 
dommer antar vi at vil ha Tilsynsutvalgets interesse, og vi har tillit til at Tilsynsutvalget gir 
saken den oppmerksomhet den fortjener." 
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Tilsynsutvalget legger til grunn at Advokatfirmaet ikke har andre motiver enn å få 
forholdet vurdert av disiplinærorganet.  
 
Sorenskriver A har på sin side fremsatt en rekke påstander og kommet med mange 
beskyldninger og nedsettende karakteristikker, både om advokat G og hans klient samt 
Advokatfirmaet og tingrettsdommeren.  
 
Uttalelsene om advokat G fremgår bl.a. av A's skriftlige innlegg av 14. november side 16 
og 17 og i skriv av 31. januar side 8 og 9. A har bl.a. uttalt seg svært negativt om hans 
faglige kompetanse; "Til stryk ved juridisk embetseksamen" at hans anførsler er "direkte 
løgn", at han "åpenbart helt bevisst" har unnlatt å besvare provokasjoner osv. 

Det er ikke utvalgets oppgave å ta stilling til om A har rett i sin kritikk av advokat G, 
herunder om advokaten har anvendt feil juss og ikke forstått prosessreglene. 
Tilsynsutvalget har heller ingen myndighet til å avgjøre om advokat G har fremsatt 
straffbare ærekrenkelser mot sorenskriver A. Dersom sorenskriver A mener at advokat G 
har begått en straffbar handling, er han henvist til å anmelde forholdet for å få en avklaring. 
Utvalget har registrert at det ikke er fremlagt noen anmeldelse mot advokat G.  
 
Sorenskriver A har også kommet med svært nedsettende bemerkninger om firmaets klient 
F. Han har i samtalene med advokat D kalt henne hore og kriminell og fremholdt at hun 
ikke har troverdighet på grunn av sin fortid og livsførsel. A har også fremholdt at 
Tilsynsutvalget må foreta en nærmere vurdering av F's bakgrunn for å kunne avgjøre 
disiplinærsaken. Han har i den forbindelse vedlagt en rekke dokumenter som skal 
underbygge hennes manglende troverdighet.  
 
Advokatfirmaet har kommentert dette si skriftlig innlegg av 14. februar 2014 side 2:    
 

"Sorenskriver A avslutter med å påpeke at "det kan synes som om utvalget ikke har sett 
klart for seg F og det miljøet hun representerer." Sorenskriver A har i sine brev skrevet 
mye om personen F og det miljøet han mener hun vanker i, og han var også veldig opptatt 
av dette i telefonsamtalene med advokat D. Sorenskriver A beskrev som tidligere 
dokumentert F som hore og kriminell. Sorenskriver A mener tydeligvis at F ikke har 
samme retten til advokatbistand som andre, og at utvalget skal vurdere henne på en spesiell 
måte. Tilsynsutvalget må vurdere om dette er synspunkter som er forenlig med 
dommergjerningen, jf. pkt. 13 i de etiske prinsipper for dommeratferd."  

 
Tilsynsutvalget er av den oppfatning at det ikke er forenlig med god dommerskikk å 
omtale parter, aktører eller andre involverte i en rettssak eller disiplinærsak på den 
beskrevne måten.  
 
Utvalget har også registrert at sorenskriver A har konferert med andre jurister og med en 
journalist i VG om advokat G, se As skriv av 14. november side 11 følgende og skriv av 
31. januar side 9. A har opplyst at han fikk tilbakemeldinger om at advokat G's anførsler 
"var rent tøv" og at han ville blitt felt i en disiplinærsak. A har bl.a. gitt følgende 
beskrivelse av dette: (side 9 i skriv av 31. januar 2014):  
 

"Jeg kan for øvrig opplyse at jeg har latt en meget dyktig høyesterettsadvokat med erfaring 
fra disiplinærnemnd i Advokatforeningen lese mitt svarbrev. Han har overfor meg utalt 
følgende:  
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a. Jeg har gjennom min fremstilling "kledd advokat G helt naken, og han ville aldri i noen 
disiplinærnemnd innen Advokatforeningen ha gått klar. Dokumentasjonen er helt 
overbevisende."  

b. Det advokatfirma som gjennom klagen har stilt seg bak denne og gitt uttrykk for at 
advokat G har utført en profesjonell jobb, ligger med "brukket rygg"."  

 
Det er en hovedanførsel fra sorenskriver A's side at advokat G medvirket til en straffbar 
handling da han sendte partsinnlegget fra F til Q domstol. Tilsynsutvalget har bedt om å få 
tilsendt partsinnlegget. Det fremgår av dette at sorenskriver A er nevnt i de fire første 
avsnittene på side 2.  
 

"A bekrefter også dette i sitt håndskrevne brev datert 10.03.06 på side 11 Han bisto meg i 
et brev til skatteetaten og bekrefter skriftlig at jeg forøvrig ikke har andre kreditorer i sitt 
håndskrevne brev til skatteetaten. Det var omtrent 1 år etter at de siste kravene ble betalt i 
sin helhet.  
 
Først etter samlivsbruddet September 2007 dukket et av de eldre innfridde kravene opp 
igjen. Jeg hadde ikke dokumentasjon for kravene som kom fordi A krevde å få overlevert 
alt jeg hadde av dokumentasjon på absolutt alt fra A-Å. Kontoutskrifter, selvangivelser, 
innbetalinger, alle kvitteringer av alle slag, uteblivelsesdommer, utleggsbegjæringer, 
utleggstrekk, gjeldsbrev, fakturaer, forsikringer, mobil og personopplysninger. 
 
Han ville ha en totaloversikt i min økonomi for å bistå meg med å sende en søknad til 
skattekontoret. Dessuten ville han sørge for at ingen uvedkommende skulle komme å true 
vår finansielle situasjon eller ta pant i leiligheten.  
 
Hvis jeg overleverte alt jeg hadde til A skulle han sørge for å holde eventuelle kreditorer 
unna leiligheten. Han forsikret meg om at han var den eneste rette til å håndtere slike saker. 
I tillegg var all dokumentasjonen min i trygg forvaring hos han med tanke på innbrudd I 
leiligheten. Han hadde tross alt alarm installert i boligen på X. I god tro la jeg all min tvil 
til side og jeg kunne ikke annet enn stole på A som tross alt var en Sorenskriver." 
 

Sorenskriver A har opplyst at han føler seg mistenkeliggjort i partsinnlegget og har bestridt 
at han hatt innsyn i F's økonomiske forhold, jf. hans tilsvar av 14. november 2013 side 7:  

[…] hun forsøker å mistenkeliggjøre meg for at hun på nåværende tidspunkt ikke kan 
dokumentere at kreditorenes krav mot henne ikke stemmer. Jeg har selvsagt ikke tatt noe 
som helst fra F, og det er grunn til å anta at dokumentasjonen heller aldri har eksistert.  

 
Han har videre anført at advokat G forsøkte å skjule at han sendte partsinnlegget til Q 
domstol. Utvalget viser til A's skriv av 14. november 2013 side 8, der han har uttalt 
følgende: "en står således overfor et direkte ondsinnet og forsettlig bakholdsangrep fra 
advokat G mot min [en nær slektning] og undertegnede" 
 

Tilsynsutvalget viser til at Advokatfirmaet har fremlagt diverse dokumentasjon for å 
imøtegå disse påstandene fra sorenskriver A.  
 
Advokatfirmaet har for det første fremlagt et skriv som ble sendt til sorenskriver A den 18. 
april 2013. Der fremgår av skrivet at advokat G, ved oversendelsen av partsinnlegget til 
domstolen, hadde bedt om at tvangssaken ble overført til allmennprosess. Dette innebærer 
at han hadde initiert full bevisføring om partenes påstander, herunder partsinnlegget fra F. 
Utvalget legger til grunn at advokat G ikke ville ha bedt om overføring av saken dersom 
han hadde tenkt å holde partsinnlegget skjult for sorenskriver A og hans [en nær slektning].  
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Advokatfirmaet har videre fremlagt et vedtak fra W ligningskontor, som viser at 
sorenskriver A bisto F i en skattesak i 2005/2006. Siden A har benektet at han har hatt noe 
med hennes dokumenter å gjøre, viser utvalget til Advokatfirmaets bemerkninger om dette:   
 

"Innholdet i vedtaket fra W ligningskontor viser at sorenskriver A har hatt tilgang til 
dokumentasjon om F's økonomiske stilling. Hennes uttalelser om at hun har overlevert 
dokumenter til sorenskriver A, og at han skulle bistå henne ovenfor W ligningskontor er 
således dokumentert gjennom dette brevet.  
[...] 
Hva som er ærekrenkende er ikke lett å forstå, men uansett tilsier vedtaket fra W 
ligningskontor at opplysningene er korrekte."  
 

Tilsynsutvalget har etter en samlet vurdering av det som er beskrevet, vanskelig for å se at 
partsinnlegget fra F kunne begrunne As henvendelse til Advokatfirmaet i april 2013.  
 
Tilsynsutvalget legger i den videre vurderingen til grunn at sorenskriver A kontaktet 
advokat og partner D to ganger, henholdsvis i mars og i april 2013, for å fremsette 
synspunkter om advokat G's utførelse av et prosessoppdrag for F. Den første gangen tok A 
kontakt for å påpeke at advokat G anførte feil juss og handlet "mot bedre vitende", den 
andre gangen for å påpeke at advokat G hadde begått en straffbar handling ved å 
videreformidle et partsinnlegg fra F til Q domstol.  
 
Sorenskriver A sendte videre diverse e-poster og saksdokumenter til Advokatfirmaet om 
saken. Han brukte ikke sorenskrivertittelen eller domstolens brevark i disse forsendelsene, 
men alle e-postene ble sendt fra domstolens epostadresse. Sorenskriver A engasjerte etter 
hvert advokat E til å skrive et brev til Advokatfirmaet om G's utførelse av 
prosessoppdraget, der sorenskrivertittelen ble brukt gjennom hele brevet i forbindelse med 
påstandene om at advokat G har begått en straffbar handling.  
 
A har bestridt at han blandet roller og opptrådte som sorenskriver i forhold til 
Advokatfirmaet. Han har videre bestridt at han hadde til hensikt å påvirke 
prosessoppdraget. A har opplyst at formålet med henvendelsene var å lære advokat G 
"folkeskikk og at han ble gitt en lesjon i hvordan man skulle opptre i sivile saker." 
 
Det var et høyt konfliktnivå i rettssaken. A var berørt av og personlig involvert i saken og 
hadde åpenbart sterke meninger om Advokatfirmaets klient og advokat G. Dette er en 
situasjon som burde påkalle stor varsomhet hos sorenskriver A i forhold til å ta kontakt 
med Advokatfirmaet. Han valgte til tross for sitt personlige engasjement i saken å kontakte 
partner D for å kritisere advokat G's håndtering av saken. I tillegg til de personlige 
henvendelsene, sendte han via advokat E et brev, med skarp kritikk av advokat G og varsel 
om anmeldelse, der sorenskrivertittelen ble benyttet gjennom hele brevet. 
 
Tilsynsutvalget er av den oppfatningen at det var sorenskriver A som hadde ansvaret for å 
avklare sin rolle, og sørge for at det ikke ble oppfattet slik at han brukte sin tittel og 
posisjon for å fremme et privat anliggende. Det har slik utvalget ser det ikke avgjørende 
betydning om han faktisk brukte sorenskrivertittelen da han ringte eller sendte eposter til 
Advokatfirmaet. Når sorenskriver A velger å ta kontakt med et lokalt advokatfirma, i en 
sak der han selv er berørt, for å fremholde at advokaten gjør en dårlig jobb og har begått en 
straffbar handling, er det liten tvil om at han legger sin faglige tyngde og rolle som 
dommer og sorenskriver inn i henvendelsen. Dette bekreftes for øvrig gjennom måten 
sorenskriver A argumenterer på i disiplinærsaken, der han viser til sin faglige kompetanse 
og sitt faglige nettverk som begrunnelse for at han har rett i sitt syn på saken, se eksempler 
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på dette i A's skriftlige innlegg av 14. november side 5 og hans innlegg av 31. januar side 
22.   
 
Det er også helt på det rene at Advokatfirmaet oppfattet hans opptreden som 
rollesammenblanding og forsøk på påvirkning av prosessoppdraget. Dette har 
Advokatfirmaet gjentatt i de skriftlige innleggene til utvalget.  
 
Utvalget viser til følgende merknad i skriv av 14. februar 2014:  
 

"I punkt 1 i sitt brev skriver sorenskriver A at han aldri har blandet roller, og at 
Advokatfirmaet har bekreftet dette. Påstanden er feil. Advokat D hos oss oppfattet 
sorenskriver As henvendelser som et forsøk på å påvirke vårt prosessoppdrag for F. Når en 
dommer forsøker å påvirke en pågående prosess som han ikke er part i, så oppfatter vi dette 
som sammenblanding av roller. Sorenskriver A forsøker ved slike henvendelser å benytte 
sin posisjon til å oppnå noe, i dette tilfellet til fordel for sin [en nær slektning]. Vi synes 
ikke slik opptreden er kurant for en dommer, og valgte derfor å varsle 
Domstoladministrasjonen. " 
 

Advokatfirmaet ved styreleder C har videre fremlagt noen eksempler på A's opptreden i 
andre sammenhenger (skriv av 14. februar 2014). Dette gjelder for det første et brev fra A 
til politiadvokat M datert 21. november 2013. Brevet gjaldt en henvendelse fra A til politiet 
i forbindelse med en straffesak mot F. A ba i brevet om å få utlevert F's politiforklaring. 
Han brukte sorenskrivertittelen og domstolens postboksadresse på brevhodet. 
Advokatfirmaet har for det andre vedlagt et vedtak fra W ligningskontor datert 6. desember 
2006, der det fremgår at sorenskrivertittelen ble benyttet i forbindelse med at han 
representert F i en skattesak. 
 
Sorenskriver A ble for øvrig innklaget til Tilsynsutvalget i 2003 (sak 21/03) for å ha sendt 
et brev på vegne av en privatperson (sønnen til hans samboer) der han i brevet, brevhodet 
og på konvolutten ga inntrykk av at han henvendte seg i egenskap av sorenskriver. Det ble 
ikke gitt kritikk, men utvalget uttalte at dette var et grensetilfelle og at A's opptreden var 
"klart uheldig".  
 
Dette viser at sorenskriver A også har blandet roller i andre saker.  
 
Utvalget finner at sorenskriver A har blandet roller og forsøkt å påvirke Advokatfirmaets 
prosessoppdrag i denne saken, herunder kommet med krenkende uttalelser om advokat G 
og hans klient. Dette er en type opptreden som berører dommer- og sorenskriverrollen, og 
som ikke er forenlig med pkt. 13 i Etiske prinsipper for dommeratferd. Utvalget finner etter 
dette at A har handlet i strid med god dommerskikk.  
 
 
Sorenskriver As habilitetsavgjørelse  
 
Konflikten med sorenskriver A ble videreført etter at utvalget hadde tatt saken til 
behandling. Det er vist til et etterfølgende forhold i en helt annen sak der Advokatfirmaet 
ved advokatfullmektig N hadde tatt ut stevning ved X tingrett der sorenskriver A er 
sorenskriver.  
 
Sorenskriver A ble i den forbindelse anmodet om å vike sete og overføre saken til annen 
domstol, som følge av den pågående konflikten. 
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Sorenskriver A avsa en kjennelse, hvor at han etter å ha redegjort for det rettslige 
utgangspunktet i domstolloven § 108, skrev følgende:  
 

"Retten har etter en gjennomgang av anførslene i stevning til X tingrett og prosesskriv av 
31.01.2014 kommet til at det ikke foreligger slike omstendigheter som tilsier at 
sorenskriver A skal vike i den fortsatte behandlingen av saken etter domstolloven § 108. 
En dommer skal etter loven vike sete dersom det foreligger særegne omstendigheter som er 
egnet til å svekke tilliten til hans habilitet, jf. domstolloven § 108.  
 
Slike omstendigheter foreligger ikke i en situasjon hvor det er advokat G som har 
medvirket til fremsettelsen av grovt ærekrenkende beskyldninger. At dette rammes som 
medvirkning er også i samsvar med avgjørelsen fra EMD i en sak hvor en tysk advokat 
forgjeves gjorde gjeldende samme anførsler som advokat G. I kjennelsen i Tønsberg Blad-
saken fremgår det at også oversendelse som i nærværende sak rammes som straffbar 
medvirkning.  
 
Videre må det pekes på Høyesteretts kjæremålsutvalgs avgjørelse fra 1977 side 689, 
hvoretter det i en konflikt mellom en dommer og en advokat er uttalt at da må advokaten 
vike. En advokat kan ikke inhabilisere en dommer ved å medvirke til sterkt ærekrenkende 
beskyldninger. 
 
Etter omstendighetene velger en likevel å oversende saken til sideordnet domstol." 

 
Som det fremgår av kjennelsen valgte sorenskriver A å overføre saken til sideordnet 
domstol uten å erklære seg inhabil. Dette er en rettslig vurdering som utvalget ikke finner 
grunn til å kommentere.  
 
Tilsynsutvalget reagerer imidlertid på As begrunnelse. En dommer skal opptre saklig og 
korrekt også ved utformingen av rettsavgjørelsene. Dette fremgår av forarbeidene og de 
etiske prinsippene, jf. bl.a. Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 7, som lyder slik:   
 

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

 
Sorenskriver A gjentok i kjennelsen de samme beskyldningene han har fremsatt mot 
advokat G i disiplinærsaken og fremstiller dem som et faktum. Han ivaretar på denne 
måten sin partsinteresse i klagesaken og i en bebudet straffesak mot advokat G. 
Rettsavgjørelsen er offentlig og er sendt til firmaets motpart i tvistesaken, uten at advokat 
G har hatt mulighet til å forsvare seg mot påstandene. Begrunnelsen er unødvendig for 
resultatet og må fremstå som helt uforståelig for Advokatfirmaets motpart, som ikke 
kjenner disiplinærsaken. Tilsynsutvalget viser til at Advokatfirmaet oppfattet dette som en 
"personlig vendetta" fra As side mot advokat G, jf. deres uttalelse av 21. februar 2014.  
 
Det er svært kritikkverdig at sorenskriver A fremsetter en slik anklage mot advokat G i en 
rettsavgjørelse, der utenforstående blir trukket inn i konflikten mellom ham og 
Advokatfirmaet.  
 
Tilsynsutvalget finner at dette er i strid med god dommerskikk og Etiske prinsipper for 
dommeratferd pkt. 7 om utformingen av rettsavgjørelser.    
 
 
Uttalelsene om tingrettsdommer H 
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Sorenskriver A har kommet med uttalelser om tingrettsdommer H, som behandlet 
rettssaken mellom As [en nær slektning] og F i Z tingrett. Sorenskriver A var ikke til stede 
under hovedforhandlingen, og utvalget legger til grunn at det som er gjenfortalt om 
rettsforhandlingene stammer fra hans [en nær slektning].  
 
Tilsynsutvalget gjengir følgende utdrag av A's skriftlige innlegg: 
 

"Stort svakere enn den dommeren skal man lete lenge etter. Var helt uforberedt og forsto 
lite av saken. Hennes dom er et eneste stort rot. Når advokat G i tillegg fusker hele veien 
og hun ikke er i stand til å vurdere noe fornuftig, blir det galt. Men motparten - min [en nær 
slektning] - var advokat G intellektuelt overlegen, slik at han ble ikke lurt av advokatens 
uredelighet."  (Epost til utvalget av 15. oktober 2013)  

  
I klagetilsvaret av 14. november 2013: 
 

"Det standpunkt som henholdsvis advokat og dommer inntok viste at ingen av disse i løpet 
av de fem år som hadde gått siden ikrafttreden av den nye tvisteloven hadde satt seg inn i 
lovens bestemmelser om objektiv kumulasjon. Jeg må si jeg var meget forbauset over at en 
tingrettsdommer i Z tingrett kunne være så kunnskapsløs og heller ikke hadde oppfylt den 
plikt som påligger enhver dommer i henhold til de etiske regler om å holde seg faglig 
ajour, jf. reglenes pkt. 9, kompetanse.  

 
Side 4 tredje avsnitt: 
 

"Min [en nær slektning] ringte meg om dette, og jeg så jo at både dommer og advokat var 
helt på villspor. Jeg laget derfor et notat til min [en nær slektning] som han inntok i et 
etterfølgende prosesskriv. […] 
[…]Ved lesning av mitt notat vil man se at her serveres alt på et sølvfat. Kan det 
formuleres klarere for en jurist?" 

 
Side 5, f.o.m. (tredje) femte avsnitt:  
 

"Min [en nær slektning] holdt meg løpene orientert om prosessens gang, og var helt oppgitt 
over tingrettsdommeren og opplyste overfor meg at det var åpenbart at hun ikke hadde lest 
prosesskrivene og at hun ikke skjønte problemstillingene i saken. Hun var også helt passiv 
overfor de mange bevisprovokasjoner som min [en nær slektning] fremsatte, og den nye 
tvisteloven vedrørende foreleggfrist kjente hun åpenbart ikke. Når jeg ser 
saksforberedelsen i ettertid, må jeg si den var en ren skandale. 

 
Skandalen ble fullbrakt ved åpningen av hovedforhandlingen 2. mai 2013. 
Tingrettsdommeren åpnet da med å si at hun var av den oppfatning at kravet om 
oppløsning av sameiet skulle avvises. Hun henvendte seg hånlig til min [en nær slektning] 
og ga uttrykk for at "A har nok misforstått tvisteloven og det han viser til gjelder en helt 
annen problemstilling". 
 
Det som deretter skjedde var at advokat G – også hånlig – applauderte dommerens syn. " 

 
Side 6:  

"Jeg kan forstå at personer utenfor […] ikke har tenkt på problemstillingen, men at 
dommere i Z tingrett ikke har gjort det, er helt uforståelig. Jeg har også fått konferert med 
Q domstol som har opplyst at de ikke har hatt denne problemstillingen til behandling, men 
at de er helt enige i mitt rettslige synspunkt etter å ha fått mitt notat. 
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Det som imidlertid forundrer meg er at en dommer ikke er i stand til å kunne lese mitt notat 
og se hva som er rettstilstanden. Det vil jeg si er grovt sviktende faglig skjønn og vil på 
bakgrunn av den artikkel som presidenten i EFTA-domstolen - Carl Bandenbacher – gjorde 
rede for i et foredrag i år (se L og R 13 side 515 flg., særlig side 522 om statens ansvar for 
uriktige rettsavgjørelser), betinge erstatningsansvar for staten. [...] 
Dette er ingen "hyggelig" sak for tingrettsdommeren. Hun vil formentlig kunne påberope at 
hun fikk faglig støtte fra advokat G.  

 
Side 10 første til tredje avsnitt 
 

"Ved lesning av prosesskrivet kan man fatte hans frustrasjon over den totale manglede 
inngripe og tafatthett fra tingrettsdommerens side. En "voksen" dommer hadde jo på et 
tidlig tidspunkt sørget for å bringe denne saken i riktig spor og "vingeklippet" opptredenen 
til advokat G. At man står overfor en hjelpeløs og meget svak dommer, er imidlertid ingen 
unnskyldning for G's atferd. 

 […] 
Min [en nær slektning] har forklart at dommerens redegjørelse for saksforholdet m.v. – slik 
den nye tvistelov foreskriver – viste etter han mening at hun ikke kan ha lest sakens 
dokumenter skikkelig, og at hun heller ikke hadde oppfattet problemstillingene. Dette 
underbygges for øvrig av dommen, ved at hun ikke greier å få med seg et av bilagene, 
hvoretter min [en nær slektning] "mister" en ytterligere eierandel på 10 %. Men dette vil 
lagmannsretten rette opp.  

 
Advokat G innledet sitt innledningsforedrag med å legge hodet i de rette folder og opplyse 
at jeg hadde fremsatt en trussel overfor advokatfirmaet.  
 
Dommeren gjorde da henvendelse til min [en nær slektning] som ble meget forlegen. 
Dommeren benyttet da på ny anledningen til å håne undertegnede, noe også advokat G 
gjorde."  

 
Side 12 andre avsnitt:  
 

"Under hovedforhandlingen ble saksøktes mor J ført som vitne av advokat G, Hun skulle 
blant annet uttale seg om en helt udokumentert pengeoverføring som ikke kan etterspores 
noe sted. Under hovedforhandlingen satte hun tidspunktet for pengetransaksjonen til etter 
at hun hadde solgt sin leilighet i […]. Dette var imidlertid en "uheldig" tidsangivelse fra 
hennes side, idet min [en nær slektning] - som kunne sakens faktum ut og inn i motsetning 
til G-straks kunne arrestere henne på dette og si at leilighetskjøpet var avsluttet lenge før 
salget av bolig fant sted. Etter at fru J var konfrontert med dette, endret hun plutselig 
forklaring og gjorde da gjeldende at dette stammet fra arv. Fru J opplyste dermed at hun 
hadde kontanter liggende hjemme i størrelsesorden 300 000 (trehundretusenkroner). Dette 
presterte faktisk tingrettsdommeren "å bite på"! Jeg er fristet til å si at det er grenser for 
hvor naiv en dommer kan være." 

 
Tilsvar av 31. januar:  
 

"Det må være åpenbart at tingrettsdommeren har forsømt seg kraftig under 
saksforberedelsen og at denne ikke er i samsvar med lovgivningen. Manglende saksstyring 
er av de forhold som vil medføre ansvar for Staten, se tvisteloven § 20-12, jf. Rt. 2012 side 
174.. Skal staten ha ansvar, må det nettopp være i nærværende sak, hvor dommeren ikke 
gjorde noe." 

 
"Noe som imidlertid er helt avslørende for tingrettsdommerens manglende innsikt og 
oversikt i saken, er at samtlige av de spørsmål som hun ønsker avklaring av - og som hun 
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skulle ha sørget for under saksforberedelsen- er å finne i stevningen med vedlegg eller i 
etterfølgende prosesskriv fra min [en nær slektning] side.  
 
Min [en nær slektning] konstaterte således ganske raskt at tingrettsdommeren ikke kunne 
ha forstått de sentrale problemstillinger saken reiste 
 
Side 20: 
"Jeg reagerer imidlertid på mengden av saksbehandlingsfeil under en hovedforhandling, 
som man ser i dette tilfellet. Jeg har forsøkt å gå gjennom rettspraksis for å finne slike 
eksempler, men har bare funnet ett vedrørende manglende overholdelse av den helt 
grunnleggende retten til kontradiksjon… 
 
Forklaringen er ganske enkel – dette er noe enhver dommer vet og ikke minst bør vite.  
[…] 
 
Det som videre er bemerkelsesverdig er F's evne til stadig å fremkomme med nye 
anførsler. Dette burde imidlertid fått konsekvenser for F's generelle troverdighet, og 
således også blitt utslagsgivende for bevisbedømmelsen i dommen. 
 
Dette slår jo tilbake på tingrettsdommer H's evne til å vurdere mennesker og 
bevisbedømmelse."  

 
Uttalelsene om tingrettsdommer H er fremsatt i sorenskriver As skriftlige innlegg i 
disiplinærsaken. Uttalelsene utgjør en vesentlig del av anførslene mot Advokatfirmaet og 
advokat G's håndtering av prosessoppdraget for F. A har beskrevet begrunnelsen for dette 
slik: (side 196, side 34 tredje avsnitt i skriv av 31. januar 2014)  
 

"Når hun ble trukket inn i saken, var dette selvsagt som et integrerende ledd i kritikken mot 
advokat G. Uten å trekke inn H, hadde det ikke vært mulig å gi en fullstendig fremstilling 
av G's rolle. I sivilsaken blir det en symbiose mellom disse to, hvor dommerens manglende 
styring av saken bevirket at advokat G kunne opptre slik han gjorde. Det var således den 
svake håndteringen som muliggjorde manglende medvirkning og edisjon fra advokatens 
side. Hennes håndtering av saken medfører således at hun går med i "dragsuget".  

 
Tilsynsutvalget tar utgangspunkt i at en dommer som er innklaget for brudd på god 
dommerskikk opptrer i tjenesten. Dette er lagt til grunn av utvalget i en tidligere sak 
vedrørende sorenskriver A. Tilsynsutvalget viser til sak 28/07, der A var innklaget for å ha 
fremsatt sjikanøse og udokumenterte påstander, og trukket inn forhold som ikke hadde noe 
med klagesaken å gjøre (sak 133/06). Tilsynsutvalget uttalte i den forbindelsen at A 
opptrådte i tjenesten da han uttalte seg til utvalget, og at det må kreves at en dommer ikke 
uttaler seg på en utilbørlig måte i klagesaker.  
 
Tilsynsutvalget reagerte på sorenskriver A's skriftlige innlegg og omtale av klager i en 
annen sak der han var innklaget (sak 45/11). Det ble ikke gitt kritikk for forholdet, men 
utvalget bemerket følgende:  
 

"Tilsynsutvalget forventer at dommere som innklages omtaler motparten med respekt og 
svarer saklig og relevant i forhold til det klagen gjelder, selv om de opplever klagen som 
uriktig eller urimelig. Dommere bør ha en profesjonell innstilling til å bli innklaget for 
Tilsynsutvalget og bør avstå fra denne type karakteristikker og beskyldninger."  

 
Utvalget bemerket i begge sakene at utilbørlige uttalelser fra en dommer i en disiplinærsak, 
kan gi grunnlag for å ta forholdet opp til vurdering av eget tiltak. Dette innebærer at A var 



 

 

21

kjent med - og hadde blitt varslet om - at krenkende omtale av andre i skriftlige innlegg til 
Tilsynsutvalget kan gi grunnlag for disiplinærreaksjon.  
 
Sorenskriver A har påberopt seg ytringsfriheten og praksis fra EMD. Han har anført at 
denne typen ytringer ikke medfører straffansvar og heller ikke disiplinærreaksjon. 
 
Tilsynsutvalget er innforstått med at ytringsfriheten gir vide rammer for å komme med 
ytringer og karakteristikker, og det er utvalgets klare oppfatning at en dommer må ha vid 
adgang til å komme med synspunkter i en klagesak, særlig i forhold til klagemotparten (jf. 
sak 11/07).  
 
Det er nedfelt i Etiske prinsipper for dommeratferd at det finnes visse rammer for 
dommernes ytringsfrihet, og at disse rammene er satt av hensyn til dommeryrkets 
verdighet og nøytralitet. Utvalget viser til Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 11 som 
lyder slik:  
 

"En dommer har som enhver annen ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet, 
men en dommer skal ved utøvelsen av slike rettigheter ta hensyn til dommerembetets 
verdighet og domstolens upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet.  
 
En dommer bør utvise forsiktighet ved omtale av saker som er under behandling i 
domstolene, og av egne rettsavgjørelser."  

 
Spørsmålet om ytringsfrihet har også vært berørt i en tidligere klagesak mot A. Saken er 
fra 2005 (106/05) og gjaldt As uttalelser på et offentlig debattmøte om strukturendringer i 
domstolene, der utvalget bemerket følgende om forholdet til ytringsfriheten:  
 

"Til dette bemerkes først at det for vurderingen av de enkelte uttalelsene ikke er avgjørende 
om det foreligger straffbart forhold etter straffeloven §§ 246 el. 247 slik disse må tolkes i 
lys av både grunnloven og praksis etter EMK. Norsk og internasjonal praksis om 
ytringsfrihetens grenser i forhold til spørsmålet om straffeansvar, har således begrenset 
relevans for utvalgets vurderingstema. Den etiske normen for hva som er i strid med "god 
dommerskikk" vil være en annen grense enn det straffbare. 
 
På den annen side vil naturlig den utvikling i retning av økt vekt på ytringsfrihet som denne 
praksis avspeiler, også kunne farge vurderingen av hva som må anses som stridende mot 
"god dommerskikk",  

 
Sorenskriver As uttrykksform ble nærmere vurdert av Tilsynsutvalget i denne saken. 
Utvalget kom til at uttalelsene ikke var i strid med god dommerskikk, men uttalte følgende:   
 

"Utvalget vil likevel ikke unnlate å peke på at en domstolleder i en situasjon som den 
aktuelle antagelig hadde tjent sin sak vel så godt ved å velge en annen og mer nøktern 
uttrykksform. Uttalelsene fremstår – slik de er referert i Avisen NN 3. september 2005 og 
senere dementert- som unødvendig sterke i sin form. Særlig uheldig var dette når 
karakteristikkene ble knyttet til navngitte enkeltpersoner."  

 
Det er utvalgets oppfatning at kravene til god dommerskikk, herunder de dommeretiske 
prinsippene om korrekt og respektfull opptreden, også bør være retningsgivende for en 
dommers ytringer og uttalelser til disiplinærorganet. Det må kunne kreves at en dommer er 
i stand til å ytre seg på en saklig og korrekt måte, uten å komme med utsagn og 
karakteristikker som fremstår som krenkende. Dette gjelder i forhold til klagemotparter, 
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men ikke minst i forhold til utenforstående som i utgangspunkt ikke har mulighet til å ta til 
motmæle og korrigere fremstillingen.  
 
I dette tilfellet har sorenskriver A trukket inn en dommerkollega og uttalt seg svært 
krenkende om hennes håndtering av en tvistesak han var personlig engasjert i. Utvalget 
viser videre til at uttalelsene gjelder en verserende rettssak. Tingrettens dom er anket og er 
ikke avgjort i ankeinstansen.  
 
Det fremgår for øvrig av de skriftlige innleggene at sorenskriver A har drøftet saken med 
andre jurister som står utenfor saken. I skriv av 14. november side 5, avsnitt 8 fremgår det 
bl.a. at han ringte professor Jo Hov i en pause i rettsforhandlingene. Det fremgår videre at 
han i ettertid har forelagt "saken for samtlige professorer med professorat i sivilprosess ved 
Universitetene i Oslo og Bergen". Sorenskriver A har videre opplyst at han sendte 
svarbrevet av 31. januar, der H's håndtering av saken er omtalt over ca. 18 sider, til en 
høyesterettsadvokat, se skriv av 31. januar 2014 side 9.  
 
Det fremstår både som usaklig og helt irrelevant for disiplinærsaken å trekke inn alle de 
faglige innsigelsene mot rettsbehandlingen og rettsavgjørelsen. Selv om sorenskriver A er 
av den oppfatningen at tingrettsdommer H har handlet i strid med grunnleggende 
prosessuelle og materielle rettsregler, må det kreves at han omtaler dette på en akseptabel 
måte i en klagesak eller andre offisielle sammenhenger. A's opplysninger om 
hovedforhandlingen stammer fra hans [en nær slektning], som kontaktet ham underveis og 
informerte om sakens gang. Det er tydelig at A var sterkt involvert i [en nær slektning]sin 
sak, herunder at han bisto ham som rådgiver under rettsforhandlingene. Uten å ha vært til 
stede og observert hvordan hovedforhandlingen forløp, fremstiller han i svært krenkende 
ordelag H's opptreden i retten og gjenforteller det som et faktum for disiplinærorganet.  
 
De skriftlige innleggene fra sorenskriver A er fortløpende oversendt Advokatfirmaet. 
Styreleder C har i skriftlig innlegg av 14. februar 2014, bemerket følgende om As 
uttalelser:  
 

"Store deler av brevet fra sorenskriver A består av feilaktige, grove og injurierende 
uttalelser om tingrettsdommer H og advokat G. Vi er uenige i stort sett alt det sorenskriver 
A skriver. Tilsynsutvalget skal imidlertid ikke vurdere om tingrettsdommer H og advokat 
G gjorde en god eller dårlig jobb i saken mellom sorenskriver As [en nær slektning] og F. 
Vi velger derfor å ikke kommentere forholdene ytterligere. Advokat G, som prosederte 
saken for F, har likevel forsikret oss om at selve rettssaken gikk rolig for seg, med en god 
og behagelig prosessledelse fra tingrettsdommer H, der sorenskriver As [en nær slektning] 
ble tatt godt vare på som selvprosederende"  

 
Utvalget viser videre til Tingrettsdommer H's uttalelse, som lyder slik:  
 

"Jeg er ikke part i klagen og har derfor vurdert å avstå fra å gi uttalelse. Når jeg allikevel 
gjør det, er det fordi A har kommet med uttalelser som det er vanskelig å la stå uimotsagt. 
 
1. A har fremholdt at jeg under hovedforhandlingen har vært hånlig overfor ham og [en 
nær slektning]. Dette er beskyldninger som berører meg sterkt.  
 
Jeg bærer de dommeretiske prinsippene med meg, hvilket innebærer at jeg er bevisst på å 
opptre korrekt, saklig og verdig overfor alle involverte. Det ligger fjernt fra min natur å 
opptre hånlig, nedverdigende eller på annen måte misbruke min posisjon overfor andre. 
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Jeg kjenner meg ikke igjen i A's beskrivelser av rettsmøtet. Han var ikke til stede, og jeg 
imøteser motpartens beskrivelse av min opptreden under forhandlingen. 
 
2. A har stilt spørsmål ved min faglige kompetanse. Det tar jeg til etterretning og har ikke 
behov for å kommentere hans syn nærmere. Saken mellom […] og F er bragt inn for 
lagmannsretten og vil få sin rettslige avklaring der. 
 
3. A har uttalt at saksforberedelsen har vært preget av "dommerens fullstendige passivitet". 
Når klagen ikke gjelder min styring av saken, vil det føre for langt å redegjøre for 
saksforberedelsen. For å gi et visst perspektiv kan jeg imidlertid opplyse at stevning kom 
inn den 8. august 2012. Hovedforhandling ble første gang berammet den 17. desember 
samme år, men ble utsatt pga. sykdom hos saksøktes prosessfullmektig. Hovedforhandling 
ble berammet på nytt den 2. mai 2013. Dom ble avsagt den 14. mai. Under 
saksforberedelsen sendte retten brev til partene der det ble bedt om klargjøring av sakens 
faktiske og rettslige sider. Behovet for klargjøring ble konkretisert gjennom konkrete 
spørsmål til partene." 

 
Dette viser at sorenskriver A's fremstilling av rettssaken og dommerens håndtering av 
denne ikke uten videre kan legges til grunn som en objektiv sannhet.  
 
Tilsynsutvalget har for øvrig registrert at Tingrettsdommer H har pekt på en episode der 
hun møtte på sorenskriver A i Z tingrett. Hun har beskrevet hendelsen slik:  
 

" […] Avslutningsvis nevner jeg at jeg traff A i gangen i Z tingrett tidligere i høst. Han 
stoppet meg og kom med tilsvarende beskyldninger som i tilsvaret til Tilsynsutvalget. Han 
var sint, på grensen til aggressiv. Jeg viste til at jeg hadde gitt mitt syn på saken i dommen 
og at den var anket. Samtidig signaliserte jeg at jeg ikke ønsket en disputt med ham og tok 
et skritt bort fra ham. Han kom etter meg og fortsatte beskyldningene. Jeg gjentok det jeg 
hadde sagt og gikk min vei. 
 
Jeg har som dommer ikke opplevd lignende opptreden hverken fra private parter eller 
profesjonelle aktører. Det var en ubehagelig opplevelse. Jeg ble svært overrasket over å bli 
møtt med en slik reaksjon fra en aktør i rettsvesenet." 

 
Sorenskriver A har bekreftet at han tok kontakt med H en gang han var på besøk i 
tingretten. Han har bestridt at han opptrådte aggressivt og pågående og beskriver hendelsen 
slik:  
 

"Jeg var på vei ut av avdelingen og like ved døren. Med basis i de sterke provokasjoner 
som hun sto for under hovedforhandlingen og den etterfølgende dom, tillot jeg meg – rolig 
og behersket – å si til henne at det var en dårlig dom."   

 
Tilsynsutvalget registrerer at det er en viss uenighet om dette, og finner ikke grunnlag for å 
foreta ytterligere vurdering av hendelsen.  
 
Utvalget har etter en samlet vurdering av forholdet, funnet at sorenskriver A's opptreden er 
i strid med god dommerskikk, jf. domstolloven § 236. Hans uttalelser og ytringer i forhold 
til tingrettsdommer H overskrider grensen for det akseptable. Han tok etter utvalgets 
oppfatning ikke tilstrekkelig hensyn til sin rolle som sorenskriver og dommerembetets 
verdighet da han uttalte seg om rettssaken og tingrettsdommer H's håndtering av denne, jf. 
Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 13.  
 
 
Henvendelsen fra K og psykolog L 
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Henvendelsen gjelder sorenskriver As opptreden på et regionalt seminar for domstolene i 
Y om "Håndtering av stress og kritiske hendelser i domstolene" den 12.-13. november 
2013. Seniorrådgiver K var til stede på vegne av Domstoladministrasjonen mens psykolog 
L var faglig ansvarlig for seminaret og ledet dette.  
 
Tilsynsutvalget har på grunnlag av de skriftlige innleggene registrert av det er ulike 
oppfatninger av hvordan sorenskriver A fremsto og opptrådte på den regionale samlingen.  
Det Tilsynsutvalget finner grunn til å påpeke, er uttalelsene som er beskrevet i 
henvendelsen, og som har klare likhetstrekk med de andre forholdene utvalget har vurdert i 
disiplinærsaken. Utvalget vil særlig peke på at det synes å være et mønster i den negative 
måten han omtaler andre med navns nevnelse, herunder kolleger i domstolene.   
 
Tilsynsutvalget viser bl.a. til henvendelsen fra K side 2 to siste avsnitt:  
 

"I pauser og før middag om kvelden opplevde jeg flere ganger at A omtalte andre 
domstolledere (med navn) hvor udugelige de er. "Faglig en katastrofe" sa han om for 
eksempel O og ga eksempel på saker vedkommende hadde fått omgjort i lagmannsretten 
etc. Ufordelaktige beskrivelser av et inkompetent innstillingsråd var også noe han 
uttrykkelig ga uttrykk for. At andre kvaliteter enn karakterer legges til grunn for utnevning 
av domstolledere, er en katastrofe for norske domstoler. (jeg husker ikke om han ordrett 
brukte akkurat disse ordene, men noe i samme valør var det). Han hadde også skarpe og 
ufordelaktige uttalelser om "mediedommeren i Z tingrett som viste seg frem i […] saken". 
Jeg husker ikke ordrett hva han sa om H, men husker at jeg reagerte sterkt. P omtaler han 
veldig positivt. Flere av innleggene i plenum (hvor han havner utenfor tema) er med 
henvisninger til "den saken" eller "viser til P", uten å komme til noe poeng. 
 
Dette er noen eksempler. Det var flere, men jeg husker ikke i detalj flere navn og 
situasjonsbeskrivelser. Det som er klart er at hele fremtoningen og den negative holdningen 
til andre, gjør at jeg stiller meg spørsmål om hvordan han fremstår som representant for 
norske domstoler, både i rollen som dommer og domstolleder."  
 

Sorenskriver A har selv bekreftet at han har omtalt de aktuelle kollegaene, herunder 
tingrettsdommer H på seminaret, og han har ikke bestridt at K's beskrivelse er riktig på 
dette punktet. Henvendelsen fra K viser at han har eksponert sine negative karakteristikker 
av H utenfor klagesaken, på et møte der han var sammen med flere kolleger og opptrådte 
som sorenskriver. Dette inngår som en del av totalvurderingen av sorenskriver A's 
opptreden i disiplinærsaken. 
 
 
Sluttvurdering 
 
Tilsynsutvalget har vurdert flere forhold i denne saken og konkludert med at det foreligger 
brudd på god dommerskikk, både for forhold i og utenfor tjenesten. Dette gjelder 
opptreden overfor et lokalt advokatfirma og overfor en kollega i en sideordnet domstol. 
Forholdene gjelder sammenblanding av rollene som privatperson og sorenskriver samt 
krenkende omtale av advokat G, hans klient og tingrettsdommer H. 
 
Tilsynsutvalget finner ikke grunnlag for å betvile at sorenskriver A er en dyktig jurist, slik 
han selv gjentatte ganger har fremhevet. Det er imidlertid forhold ved hans opptreden som 
tyder på at han ikke har forståelse for hvor grensene går i forhold til den rollen han har som 
dommer og sorenskriver. 
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Han uttaler seg svært krenkende om personer han har et motsetningsforhold til og bruker 
mange nedsettende karakteristikker. Denne saken viser videre at A bruker 
sorenskriverrollen i et privat anliggende og lar begrunnelsen i en rettsavgjørelse være 
farget av motsetningsforholdet til Advokatfirmaet.  
 
Tilsynsutvalget vil videre påpeke at sorenskriver A nå har vært innklaget til 
Tilsynsutvalget 14 ganger i perioden 2003 til 2013. Han er ikke ilagt disiplinærforføyning, 
men utvalget har i flere av sakene pekt på uheldige sider ved hans opptreden. Noen av 
sakene har utvalget vist til underveis i fremstillingen. De tidligere sakene er i hovedsak av 
samme karakter som denne saken. De forholdene som er påpekt i de tidligere sakene støtter 
opp under utvalgets oppfatning om As atferdsmønster, og at dette gir grunn til å stille 
spørsmål ved hans utøvelse av sorenskriverrollen. Forhistorien viser også at han har fått 
mange tilbakemeldinger om sin opptreden, uten at dette ser ut til å ha ført til endringer.  
 
Utvalget viser blant annet til følgende saker:  
- Sak 21/03: A var innklaget for å ha sendt et brev til skatteetaten på vegne av en 

privatperson, med relativt skarp kritikk av skattetetens saksbehandling. Brevets hode 
kunne gi inntrykk av at han henvendte seg i egenskap av sorenskriver. Brevet var sendt 
i konvolutten til X tingrett og i brevhodet sto det sorenskriver A, X tingrett. 
Tilsynsutvalget uttalte at As opptreden var klart uheldig ved at det forelå utvilsom fare 
for sammenblanding av roller. Det ble ikke gitt kritikk, men utvalget påpekt at saken 
var "et grensetilfelle". Advokatfirmaet har for øvrig vist til tre andre saker der A har 
benyttet sorenskrivertittelen ved henvendelser av privat karakter, se utvalgets 
merknader side 17. 
 

- Sak 106/05: A var innklaget på grunn av sin opptreden på et offentlig møte, der det var 
anført at han hadde fremsatt diverse påstander om andre personer. Utvalgets uttalelse er 
allerede omtalt på side 22 i vedtaket. 
 
Det fremkommer for øvrig at sorenskriver A hadde tatt kontakt med ett av 
utvalgsmedlemmene før klagen ble fremsatt, noe som førte til at hun måtte fratre som 
habil på grunn av kjennskapen hun fikk til saken. Utvalget uttalte følgende om dette:  
 

"Utvalget finner det svært uheldig at en innklaget dommer på denne måten selv forårsaker 
inhabilitet hos et utvalgsmedlem. Når A regnet med at det ville bli en klagesak og visste at 
Buttingsrud Mathiesen var medlem av utvalget, var det ingen saklig grunn for ham til å 
redegjøre utførlig for saken overfor henne. I særdeleshet gjaldt dette etter at han også 
uttrykkelig var gjort oppmerksom på at dette kunne føre til inhabilitet." 

 
- Sak 88/10: Utvalget kommenterte As formuleringer i en dom. Dette gjaldt nedlatende 

og unødvendige karakteristikker og ordbruk om klagernes og deres akademiske 
utdannelse. Uttalelsene ble ansett som unødvendige men ikke kritikkverdige.  

 
- Sak 45/11: Utvalget kom med merknader om As skriftlige innlegg i saken. Det ble 

påpekt at motparter skal omtales med respekt, at en dommer bør svare saklig og 
relevant i forhold til klagen og avstå fra karakteristikker og beskyldninger.   

 
- Sak 21/12: Klage fra en journalist over måten sorenskriver A hadde opptrådt på i 

forbindelse med en innsynsbegjæring. Dissens. Flertallet fant hans opptreden uheldig, 
men ikke over terskelen for kritikk. Uttalt at hans opptreden er lite forenlig med 
domstolenes mediepolitikk.  
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Tilsynsutvalget har på flere punkter konstatert at sorenskriver A's opptreden er i strid med 
god dommerskikk, jf. domstolloven § 236, og at han har handlet t i strid med Etiske 
prinsipper for dommeratferd, jf. pkt. 13 (opptreden utenfor tjenesten/sammenblanding av 
roller), pkt.11, jf. pkt. 6 (krenkende ytringer og korrekt opptreden) samt pkt. 7 (utforming 
av rettslige avgjørelser).  
 
Tilsynsutvalget kan ilegge en dommer disiplinærtiltak i form av kritikk eller advarsel. 
Advarsel vil være det strengeste tiltaket. Tilsynsutvalget finner at de kritikkverdige 
forholdene i saken samlet sett går ut over grensen for å gi kritikk. Utvalget har ved 
vurderingen sett hen til forhistorien som er beskrevet, der sorenskriver A har fått flere 
kritiske merknader fra utvalget om tilsvarende forhold.  
 
Tilsynsutvalget har etter en grundig vurdering og enstemmig konklusjon, kommet til at det 
er grunnlag for å reagere med en advarsel overfor sorenskriver A, jf. domstolloven § 236 
andre ledd.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Sorenskriver A gis en advarsel for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 


