
        

    TILSYNSUTVALGET 
FOR  DOMMERE 

 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-032 (arkivnr: 201400245 – 14/177-1) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Bjørn Eirik Hansen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Bjørg Tørresdal 
 
Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for Randi 
Grøndalen, som hadde forfall. 
 

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

er partenes navn unntatt fra offentlighet. For øvrig er 
vedtaket offentlig, jf. offentleglova § 3. 
 

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

som kan danne grunnlag for en anke. 
   
 2.  Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse 

av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 

 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

Telefaks 
73 56 70 01 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 
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Innledning: 
 
Ved brev av 10. april 2014 har A inngitt klage på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeradferd og innvendinger mot saksgangen (for rask berammelse). Klagen er 
forelagt sorenskriver B som ved brev av 23. mai har avgitt uttalelse. Utvalget har videre 
innhentet uttalelse fra de involverte advokater.  
 
Klagen er signert av ektefellene A og C. C er ikke part i den underliggende saken, men har 
opptrådt som vitne. Klagen er skrevet i jeg-form, hvor "jeg" refererer seg til A. Det 
fremgår ikke av klagen at C er direkte berørt av de påklagede forhold. Med bakgrunn i 
dette er kun A registrert som klager.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder dommeradferd under hovedforhandlingen i en tvistesak mellom klageren og 
hans svoger.  Svogeren sitter i uskiftet bo etter klagers søster. Tvisten mellom klageren og 
hans svoger er grunnet i et hussalg knyttet til booppgjøret etter klagers mor, der holdt 
klager tilbake 250 000,- kroner som han mente at søsteren urettmessig hadde tilegnet seg 
etter onkelens bortgang.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I en telefonsamtale mellom klager og hans svoger, opplyste svogeren at han var enig i at 
søsteren ikke hadde rett til det omstridte pengebeløpet på kr. 250 000,-, og at dette skulle 
betales tilbake til klager. Under hovedforhandlingen fremkom det at klager hadde skrudd 
på mikrofonen på telefonen under denne samtalen, slik at klagers kone hørte det svogeren 
sa. Dommeren utbrøt at han ville blitt rasende dersom det hadde angått ham.  
 
I partsforklaringen forsøkte klager å påpeke at det fremgikk av regnskapene at søsteren 
hadde forsynt seg av morens konto, men han ble avbrutt av en hissig dommer som sa at 
han ikke var interessert i morens regnskaper. 
 
Motpartens advokat strevde litt med å redusere sitt salærkrav i forbindelse med at 
hovedforhandlingen ble noe kortere enn forutsatt. Dommeren hevdet at han var god med 
tall, og skulle ordne dette. Salærkravet ble kr. 3 800,- for høyt, og det måtte klager betale. 
 
Søsteren sendte inn gavemelding på de kr. 250 000,-, men gavemeldingen er ikke fremlagt 
for retten. Klager har heller ikke fått tilgang til kontoutskrifter fra Y sparebank. Retten 
burde ha ordnet opp i dette. 
 
Motparten og hans familie kommuniserte med hoderisting, fnising med mer. Dette ble 
opplevd som meget forstyrrende, men det ble ikke påpekt av dommeren. 
 
Saksgangen var for rask. Rettssaken ble berammet før alle fakta var lagt frem, og i strid 
med klagers ønske.  
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Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Ordet "rasende" inngår ikke i hans vokabular. Han ga imidlertid uttrykk for at han ville ha 
reagert sterkt dersom han som enkemann hadde mottatt en telefon med alvorlige påstander 
mot sin avdøde hustru, og i ettertid hadde fått vite at den som ringte hadde tatt opp 
samtalen for å skaffe bevis. Telefonsamtalen er gjengitt i dommen.  
 
Klager ble under partsforklaringen informert om hva saken gjaldt, og han fikk klar beskjed 
om at retten ikke ønsket å høre hans påstander om at den avdøde søsteren skulle "ha 
forsynt seg" av morens konti, da dette ikke var relevant for saken. Han bestrider at han var 
hissig under hovedforhandlingen. Han var imidlertid oppgitt over at det var så vanskelig å 
få klager til å svare på det han ble spurt om og å holde seg til saken.  
 
Han registrerte at motpartens barn noen ganger ristet på hodet over påstandene om deres 
avdøde mor. Klager ga ikke uttrykk for at han ble forstyrret. Hadde han gitt det minste vink 
om at han ble forstyrret, ville dommeren tatt opp problemstillingen. 
 
 
Prosessfullmektig (for klager) – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Som prosessfullmektig han han fokus på å fremføre saken og følger ikke alltid med på 
dommerens opptreden, men det er ikke notert slike forhold omkring dommerens oppførsel 
som er beskrevet i klagen. 
 
Det stemmer at dommeren sa han "var god med tall". Ut over dette er det intet å tilføye. 
 
 
Prosessfullmektig (for klagers motpart) – advokat E – har på vegne av tidligere 
advokatfullmektig F i hovedsak uttalt følgende: 
 
Advokatfullmektig F har sluttet i virksomheten, og har bedt om at firmaet besvarer 
henvendelsen fra utvalget på vegne av ham.  
 
Det er ingen grunn til å kritisere dommeren for hans opptreden under rettsmøtet. 
Dommerens prosessledelse under rettsmøtet var klart tilfredsstillende.  
 
 
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. 
 
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 
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beslutninger i forbindelse med saksbehandlingen, prosessledelsen eller innvendinger mot 
selve rettsavgjørelsen. Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke.  
 
Utvalget kan heller ikke vurdere prosessuelle avgjørelser som ikke kan ankes, for eksempel 
beslutninger om tid og sted for hovedforhandling eller lignende, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-
2001) side 175. 
 
Klager har anført at saksbehandlingen har vært for rask, og at han i et brev til retten ytret 
ønske om at rettssaken ikke burde avholdes før alle fakta var fremlagt.  
 
Klager har videre anført at sakskostnadene ble for høye bl.a. som følge av regnefeil m.v.   
 
Dette er forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere. 
Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kunne danne grunnlag for anke.  
 

Klager har videre anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk i 
rettsmøte. Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
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 NOU 
1999:19 side 325 flg, se side 326 første spalte, hvor følgende er uttalt:  
 

”Dette innebærer bl.a. at grov, ubehøvlet opptreden fra en dommers side i et rettsmøte vil 
kunne gjøres til gjenstand for disiplinær forfølgning. Det samme må gjelde (andre) utslag 
av slett møteledelse…” 

 
Dette gjenspeiles også i de etiske retningslinjer for dommere punkt 6 hvor det fremgår at "[e]n 
dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som dommeren 
har med å gjøre i embetsutøvelsen." 
 
Det er 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.  
 
Klager har anført at dommeren ga uttrykk for at han ville blitt rasende dersom noe slikt 
hadde hendt ham, da han forklarte seg om telefonsamtalen med svogeren. Han har videre 
vist til at dommeren var hissig da han avbrøt klagers forklaring knyttet til uttak fra morens 
konto. 
 
Klager har videre anført at dommeren ikke påpekte den andre sidens hoderysting og 
fnising m.m. Dette ble av klager oppfattet som meget forstyrrende. 
 
Dommeren har bestridt at han har brukt utrykket rasende eller at han på annen måte har 
opptrådt aggressivt i retten. Han har opplyst at han registrerte hoderysting blant motpartens 
barn vedrørende de fremsatte påstandene om deres avdøde mor. Dommeren har påpekt at 
han ikke oppfattet at dette var forstyrrende for klager og han har bekreftet at han ikke grep 
inn i forhold til dette.  
 
Ingen av de profesjonelle aktørene har noe å bemerke til dommerens oppførsel i 
hovedforhandlingen. 
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Tilsynsutvalget kan etter dette ikke se at det er sannsynliggjort at dommeren opptrådte 
aggressivt eller utidig under hovedforhandlingen.  
 
Utvalget kan heller ikke se at dommerens manglende inngripen overfor motpartens barn er 
kritikkverdig. En dommer bør normalt gripe inn dersom de som er til stede i en rettssak 
forstyrrer forhandlingene eller motparten, men dette er en avveining som dommeren må 
foreta ut fra situasjonen i den aktuelle saken. Det må påvises klanderverdig passivitet ut 
over en viss terskel for at Tilsynsutvalget skal reagere med disiplinærtiltak. Utvalget finner 
ikke grunnlag for å konstatere at dommeren i dette tilfellet har handlet kritikkverdig.  
 
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 den gjelder forhold som kan danne grunnlag for en 

anke. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

sorenskriver B. 
 


