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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 23/14 (arkivnr: 201400152-10) 
  
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 klagefristen er 

oversittet. 
 

 2. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold 
som kan brukes som grunnlag for anke eller 
gjenåpning. 
 

 3.  Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. Klagen er 
åpenbart ubegrunnet. 
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Innledning: 
 
A har ved brev av 25. februar 2014 inngitt klage på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen 
er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 4. april 2014 har avgitt uttalelse. Klagen er 
supplert ved brev av 25. april 2014 og 19. mai 2014.  
 
Klagen er signert av A og C. C er ikke part i noen av de underliggende sakene. Det er 
derfor kun A som er registrert som klager.  
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Begge parter har 
bedt om å få forklare seg muntlig for utvalget, jf. domstolloven § 238 annet ledd. 
Tilsynsutvalget har funnet det åpenbart unødvendig av hensyn til sakens opplysning å høre 
partene, jf. dl. § 238 annet ledd. 
 
Tilsynsutvalget kan ikke ta en klage til behandling dersom den er fremsatt mer enn ett år 
etter at de påklagede forhold fant sted, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Denne fristen er 
absolutt og gjelder uten unntak.  
 
Deler av klagen gjelder forhold knyttet til et sakskompleks fra midten av 90-tallet, samt en 
konkurssak hvor det ble avsagt kjennelse i januar 2013. Klagefristen på ett år er derved 
utløpt for disse tilfellene, disse delene av klagen blir derved å avvise.  
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er videre 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.  
 
Den delen av klagen som gjelder forhold knyttet til en fraværsdom er inngitt nær 6 
måneder etter at dommen ble avsagt. Klagefristen er derfor utløpt for denne delen av 
klagen. Tilsynsutvalget kan ikke se at klager hadde rimelig grunn til å oversitte 
klagefristen, og dette forhold synes dessuten å ligge utenfor det som Tilsynsutvalget kan 
behandle, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. Denne delen av klagen tas derved ikke til 
behandling, og blir å avvise.  
 
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 den innklagede sorenskriveren er inhabil til å avgjøre saker hvor klager 
er involvert, og for øvrig at det er fattet uriktige avgjørelser og at saksbehandlingen har 
vært feil. Dette er forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan 
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vurdere. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder habilitet, og rettens avgjørelser og 
saksbehandling. 
 
Klager har videre anført at sorenskriver B trenerer saker hvor klager er involvert. 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det er påvist slike forhold som er anført i klagen. Klagen 
fremstår på dette punktet som åpenbart ubegrunnet. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning klagefristen er oversittet. 

 
2. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan brukes som grunnlag for 

anke eller gjenåpning. 
 
3. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

sorenskriver B. Klagen er åpenbart ubegrunnet. 
 

 


