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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 15/14 (arkivnr:201400106-9) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Gerd Ingunn Opdal 
Bjørg Tørresdal 
 
Gerd Ingunn Opdal møtte som varamedlem for Svein J. 
Magnussen, som hadde forfall. 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentleglova § 3. 

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

som kan benyttes som ankegrunn. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 20. januar 2014 har A inngitt klage på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen 
gjelder saksbehandlingen. Klagen er forelagt sorenskriver B som ved brev av 7. april 2014 
har avgitt uttalelse. Tilsynsutvalget har i tillegg innhentet avgjørelsen om konkursåpning i 
C av 7. juni 2011 og diverse e-post korrespondanse mellom klager og tingretten fra 
desember 2012/ januar 2013. 
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til tingrettens behandling av konkursboet til C, som ble tatt under 
behandling som konkursbo ved X tingretts kjennelse av 7. juni 2011. Boet er fremdeles 
under behandling. Klager var styreleder og daglig leder i foretaket før konkursen. 
Sorenskriver B behandlet saken i tingretten. Klager begjærte i løpet av bobehandlingen 
skifte av bostyrer. Dette spørsmålet ble avgjort av Y lagmannsrett den 29. april 2014, etter 
at denne klagen ble fremsatt. Klagen knytter seg til den konkrete saksbehandlingen og 
innklagedes påståtte manglende oppfølging av bostyrers årsredegjørelser.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innklagede har ikke fulgt opp konkursloven § 121. Bostyrers årsredegjørelse for første år 
ble levert syv måneder for sent. På klagetidspunktet var det seks måneder siden den neste 
årsredegjørelsen skulle ha vært levert.  
 
Innklagede har ikke sørget for sakens opplysning.  Bostyrer ble ikke pålagt å besvare hans 
provokasjoner. I november 2013 ba han innklagede avsi kjennelse og begrunne hvorfor 
saken ikke ønskes opplyst. Til tross for purringer er det på tre måneder ikke avsagt 
kjennelse og saken kan derfor ikke bringes videre i rettssystemet. Det var berammet 
rettsmøte 5. desember 2013 som klager måtte begjære utsatt da hans  provokasjoner ikke 
var besvart. Siden da har det ikke skjedd noe. Hans prosesskriv oversendes bostyrer uten at 
det gis frist for oppfølging.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det klages over de samme forhold som er avgjort av X tingretts i kjennelse av 11. februar 
2013. Denne ble anket til lagmannsretten. A ble innkalt to ganger til rettsmøte for nærmere 
å grunngi sine anførsler og forklare seg. Han begjærte selv begge møtene utsatt og opplyste 
til slutt at han ikke ville møte til noe rettsmøte. Bostyrer orienterte retten i januar 2014 om 
at det var igangsatt forliksforhandlinger mellom boet og klager. Forhandlingene innbefattet 
at klager ville trekke begjæringen om skifte av bostyrer. Innklagede avventet derfor 
avgjørelse i saken. Klager ba imidlertid om avgjørelse i månedsskiftet januar/ februar. 
Kjennelse ble deretter avsagt 11. februar 2014. Det fremkommer av ankesvaret at 
forliksavtale ble inngått 17. februar 2014.  
 
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 legger til grunn at klager er direkte berørt av de forhold som klagen gjelder 
i kraft av å være styreleder i det konkursrammede selskap, og at han derved har klagerett. 
 
Klagen har sin bakgrunn i at klager, som er styreleder i et konkursrammet selskap, har et 
konfliktfylt forhold til bostyrer. Klager har bl.a. i februar 2013 sendt et omfattende brev til 
retten med anmodning om bytte av bostyrer. Dette spørsmål har nå, etter klagen er inngitt, 
vært behandlet av X tingrett og Y lagmannsrett. Sistnevnte avsa kjennelse 29. april 2014, 
og fant ikke grunn til å bytte bostyrer på grunn av påstått inhabilitet. 
 
Klagen til Tilsynsrådet er tredelt. 
 
Det første klagepunktet relaterer seg til at dommeren ikke har fulgt opp konkurslovens  
§ 121. Denne bestemmelse pålegger bostyrer å sende årlige redegjørelser til retten om 
status for bobehandlingen. Redegjørelsen er den eneste befatning domstolene normalt har 
med bobehandlingen. Retten kan ellers når som helst forlange at bostyrer gir fulle 
opplysninger om bobehandlingen.  Begrunnelsen for regelen er at retten skal kunne føre en 
effektiv kontroll med bostyreren (NOU 1972:20 s.197). Årsredegjørelser skal avgis innen 
ett år fra oppnevnelse av bostyrer, dvs. normalt ett år etter konkursåpningen. 
 
Det andre klagepunktet relaterer seg til at dommeren i prosessen ikke har imøtekommet at 
saken blir ordentlig opplyst, nærmere bestemt at han ikke har pålagt bostyrer å 
imøtekomme fremsatte provokasjoner. 
 
Det siste klagepunktet går på at retten ikke har avsagt kjennelse som avgjør 
habilitetsspørsmålet. Retten avsa opprinnelig kjennelse 27. februar 2013. Denne ble 
påanket til Y lagmannsrett av klager. Y opphevet avgjørelsen i kjennelse av 15. august 
2013 med begrunnelse at det forelå mangelfulle kjennelsesgrunner. Saken ble deretter 
henvist til ny behandling i tingretten. Retten tilskrev partene i saken 1. oktober 2013 hvor 
det ble varslet om at det ville bli avholdt muntlige forhandlinger. Saken ble berammet to 
ganger, senest 5. desember 2013. Klager begjærte saken utsatt, bl.a. med henvisning til at 
saken ikke var tilstrekkelig opplyst. Frem til klagetidspunktet foregikk det fremdeles 
prosessveksling om forskjellige spørsmål. Da retten anså det formålsløst å innkalle til 
muntlige forhandlinger, ble kjennelse avsagt basert på saken dokumenter 11. februar 2014. 
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant 
sted, eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette 
forholdet, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen 
som regel ikke tas til behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til 
å oversitte klagefristen og klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Slik Tilsynsutvalget ser det, er klagen på at retten ikke har purret opp årsredegjørelsene et 
løpende forhold, selv om det dreier seg om 2 årsredegjørelser. Boet ble åpnet 7. juni 2011. 
Den første årsredegjørelse skulle da ha vært avgitt innen 7. juni 2012. Denne er registrert 
innkommet 22. januar 2013, dvs. litt over 7 måneder etter fristen. Den andre, som skulle 
vært innsendt innen 7. juni 2013, er oppgitt å ikke være innsendt på klagetidspunktet 31. 
januar 2014. Klagen for disse forhold anses fremsatt rettidig. 
 
Når det gjelder klagen på at retten ikke har avsagt kjennelse og at retten ikke har pålagt 
boet å imøtekomme provokasjoner, så var dette klagepunktet ikke løst på klagetidspunktet. 
Denne del av klagen er også rettidig. 
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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 utvalgets myndighet følger av bestemmelsen i domstolloven § 236 
fjerde ledd, hvor det er bestemt at utvalget ikke kan vurdere forhold som kan brukes som 
grunnlag for anke eller gjenåpning. Dette gjelder for eksempel innsigelser mot dommerens 
beslutninger i forbindelse med saksbehandlingen, prosessledelsen eller innvendinger mot 
selve rettsavgjørelsen. Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke.  
 
Klager har anført at retten ikke har pålagt motparten å imøtekomme provokasjoner. Denne 
del av klagen er gjenstand for anke. Dette spørsmål kan Tilsynsutvalget dermed ikke 
prøve. Klagen blir således å avvise hva gjelder dette punkt. 
 
De andre klagepunktene gjelder dommerens saksbehandling. Dette angår forhold som 
Tilsynsutvalget kan behandle. I forarbeidene til domstolloven kap.12, er det nærmere 
beskrevet hva som skal være retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. 
 
Utvalget viser bl.a. til Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 199 hvor følgende er uttalt:  
 

”God dommerskikk har å gjøre med hvordan en dommer utfører sine oppgaver. God 
dommerskikk er knyttet til en rekke forhold. For det første vil dommerens opptreden i 
retten være gjenstand for vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, 
opptreden overfor parter, vitner og andre aktører være av betydning. Videre vil spørsmål 
om brudd på god dommerskikk kunne komme inn i forbindelse med vurdering av hvordan 
saksbehandlingen utføres, herunder om dommeren opptrer sendrektig, er dårlig forberedt til 
møter og mangler organisering av forberedelsen til rettsmøter osv. ”  

 
Slik Tilsynsutvalget ser det er det ikke grunnlag for å kritisere dommeren for sendrektighet 
hva gjelder behandlingen av habilitetsspørsmålet. Saken ble tatt opp relativt umiddelbart 
etter at kjennelsen fra Y lagmannsrett forelå. Tidsbruken etter dette skyldes i det helt 
vesentlige innspill fra klager, herunder gjentatte anmodninger om utsettelse av muntlige 
forhandlinger. Tilsynsutvalget kan ikke se at saksbehandlingstiden er klanderverdig. 
 
Når det gjelder spørsmålet om dommeren har purret på bostyrers første årsredegjørelse, 
kan Tilsynsutvalget ikke se at innklagede dommer har gitt noen forklaring på hvorfor dette 
ikke har skjedd før etter en henvendelse fra klager 21. desember 2013. Henvendelsen ble 
fulgt opp av en dommerfullmektig som i første omgang tok muntlig kontakt med bostyrer. 
Henvendelsen ble fulgt opp ved e-post til bostyrer 22. januar 2013, og da etter purring fra 
klager på e-post 21. januar 2013. 
 
Årsredegjørelse for det påfølgende år skulle på tilsvarende måte vært innsendt innen 7. juni 
2013. Så langt Tilsynsutvalget har erfart forelå denne ikke på klagetidspunktet, og det er 
heller ikke fremkommet opplysninger om at den er inngitt per dags dato. Retten er 
imidlertid holdt orientert om de sentrale forhold ved bobehandlingen. 
 
Årsredegjørelsene er i praksis det eneste rapporteringsverktøy som retten har for å kunne 
følge opp den enkelte bostyreres arbeid. Det er derfor viktig at domstolene har gode rutiner 
på dette punktet. Det vises til merknadene i forarbeidene til loven, sitert ovenfor. Fravær av 
årsredegjørelse vil være et varsel om at retten bør følge opp bostyrer. Tilsynsutvalget er 
ikke kjent med om bestemmelsen følges opp av domstolene rundt om i landet. Oslo 
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byfogdembete, som er landets desidert største domstol hva gjelder bobehandling, purrer 
rutinemessig opp bostyrere hvis fristen oversittes med mer enn én til to uker.  
 
I dette boet har det vært løpende kontakt med bostyrer gjennom de prosesser som bl.a. er 
initiert av klager. Store deler av bobehandlingen synes å være belyst gjennom disse 
prosessene.  
 
Når en dommer ikke følger opp at en bostyrer unnlater å sende årsredegjørelse, kan dette 
medføre at uheldige forhold ikke avdekkes tidlig nok. Tilsynsutvalget kan likevel ikke se at 
manglende oppfølging av bostyrer på dette punkt alene kan anses å være brudd på god 
dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget 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 klagen gjelder forhold som kan benyttes som 

ankegrunn. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

sorenskriver B. 
 
 


