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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-039 (arkivnr:201400270 – 14/181-3) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer 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: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 

 
  
Vedtak: Tingrettsdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med 

god dommerskikk. 
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Innledning: 
 
Ved brev 28. april 2014 har A ved regiondirektør C og avdelingsdirektør D (heretter A 
eller klager) inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd og sen saksbehandling. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som har 
avgitt uttalelse ved brev 6. og 26. august 2014.  
 
Ved brev 12. juni 2014 har Tilsynsutvalgets sekretariat varslet klager om at klagen 
vurderes avvist, idet den synes å gjelde forhold som utvalget etter loven ikke har anledning 
til å vurdere. A  har kommentert avvisningsspørsmålet i brev 30. juni 2014.  
 
Domstolleder ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder tingrettsdommer Bs behandling av A og Gs felles konkursbegjæring mot et 
aksjeselskap i oljebransjen. Tingrettsdommer B var ansvarlig dommer i saken.   
 
Konkursbegjæringen er datert 9. august 2013 og ble mottatt av X tingrett 19. august 2013. 
Rettsmøte til behandling av begjæringen ble berammet til 11. september 2013. Saksøkte ba 
i e-post til retten 9. september 2013 om utsettelse av rettsmøtet. I  
e-posten ble det blant annet vist til at saksøkte regnet med å betale utestående i løpet av 
september måned. På dette grunnlaget aksepterte A utsettelse av rettsmøtet. Nytt rettsmøte 
ble berammet til 23. september 2013.  
 
I rettsmøtet 23. september 2013 anmodet saksøkte om ytterligere utsettelse. A motsatte seg 
ikke dette. I tingrettens kjennelse av samme dag ble behandlingen av begjæringen utsatt til 
1. oktober 2013. I e-post 30. september 2013 ba saksøkte om at konkurssaken ble 
ytterligere utsatt i påvente av gjennomføringen av salg av et selskap.  
I e-posten ble det opplyst at salget ville tilføre midler til oppgjør av alle utestående krav 
mot saksøkte. Klager motsatte seg ytterligere utsettelse i e-post av samme dag.  
 
Klager mottok ikke noen kjennelse fra retten, og prosessfullmektigen purret retten per 
telefon 1. oktober 2013. I e-post av samme dato ba saksøkte om ny utsettelse. Saksøkte 
anførte at vilkårene for å åpne konkurs ikke var oppfylt. Det ble opplyst at selskapet hadde 
utestående fordringer som dekket mer enn kravet fra A og at kravet ville bli innfridd så 
snart saksøkte fikk betaling for sine utestående fordringer. Videre ble det opplyst at 
saksøkte regnet med at betaling vil kunne skje senest 11. oktober 2013. Tingrettsdommer B 
har opplyst at han på bakgrunn av en telefonsamtale med saksøkte, deretter besluttet 
muntlig ny utsettelse ved å stille saken i bero. 
  
Klager sendte skriftlig purring i e-post 3. desember 2013, der tingretten ble bedt om å ta 
stilling til om det skulle åpnes konkurs eller ikke. I e-post 4. desember 2013 videresendte 
retten en e-post fra saksøkte av samme dag til klager. Det framgår av saksøktes e-post at de 
var i sluttfasen med salget av det tidligere nevnte selskapet, og at fullt oppgjør ville komme 
uken etter.  
 
Ingen betaling ble gjort. I prosesskriv til tingretten av 12. desember 2013 ba klager på nytt 
om at det ble tatt stilling til konkursbegjæringen. På dette tidspunkt hadde skatte- og 
avgiftsgjelden økt til kr 747 280. Retten tok heller ikke etter denne henvendelsen stilling til 
konkursbegjæringen, men sendte 19. desember 2013 en e-post til saksøkte der det ble bedt 
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opplyst om utestående nå var gjort opp. I e-post av 22. desember 2013 opplyste saksøkte at 
salget av "strategiske grunner" var flyttet til tidlig i januar 2014.  
 
Tingretten sendte 2. januar 2014 e-post til saksøkte, der de ba om dato for signering av 
avtalen. Saksøkte svarte i e-post 3. januar 2014 at partene skulle møtes 6. januar og at de 
regnet med å få signert avtalen "i løpet av neste uke". I e-post 7. januar 2014 skrev retten at 
en regnet med at avtalen ble signert 6. januar 2014 og at kravet måtte gjøres opp.  
 
A mottok ingen innbetalinger. I e-post 7. januar 2014 rettet klager nå en henvendelse 
direkte til sorenskriveren i X tingrett med innsigelser mot rettens saksbehandling.  
 
Saksøkte opplyste i e-post 9. januar 2014 at oppgjør til klager at oppgjør ville skje "tidlig i 
neste uke".  
 
Sorenskriver E besvarte henvendelsen fra klager i e-post 13. januar 2014, med kopi av 
tingrettsdommer Bs redegjørelse for saksbehandlingen. Av redegjørelsen framgår det at 
nytt rettsmøte var berammet til 30. januar 2014.  
 
Etter rettsmøtet 30. januar 2014 avsa retten, etter enighet mellom partene, kjennelse om 
ytterligere utsettelse til 3. februar 2014. I e-poster til retten 3. februar 2014 bekreftet 
saksøkte at kravet ikke kunne gjøres opp i tråd med betingelsene for utsettelsen. Kjennelse 
om konkursåpning ble avsagt 4. februar 2014. På dette tidspunkt var saksøktes samlede 
skatte- og avgiftsgjeld økt til kr 930 181.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Tingrettsdommer B har gitt en rekke utsettelser basert på sviktende faktisk og rettslig 
grunnlag. Håndteringen av saken har ikke vært i tråd med god dommerskikk.  
 
Retten skal etter konkursloven snarest mulig avgi kjennelse om hvorvidt konkurs skal 
åpnes. Loven hjemler bare kortere utsettelser, ikke så langvarige utsettelser som er gitt i 
denne saken.  
 
Utsettelsene – som bortsett fra to – rettsstridig er gitt ved rettens uformelle og ubegrunnede 
beslutninger er basert på mulige kontraktsinngåelser mellom andre rettssubjekter, og at 
disse i neste omgang skulle utløse krav på oppgjør til saksøkte. Utsettelsene er basert på 
daglig leders ord i rettsmøte, e-poster og telefonsamtaler. Saksøkte har gjentatt brutt 
lovnader han har gitt overfor retten, men har likevel fått nye utsettelser. A har fra 23. 
september 2013 motsatt seg utsettelser i saken og har purret på saken gjentatte ganger – 
også i form av prosesskriv.   
 
Dommeren har bidratt til å legitimere ulovlig drift og til vesentlig økning av konkurs-
rekvirentenes tap/fare for tap gjennom uhjemlede og prosessuelt feilslåtte utsettelser.  
 
Dommeren har utvist passivitet/vegring både mot å opplyse/dokumentere saksforholdet 
utover saksøktes lovnader og i forhold til å ta stilling til konkursbegjæringen. Fra 
23. september 2013 var aktiviteten fra dommerens side nær fraværende til å gi informasjon 
og begrunnelser til saksøkerne uten at det ble purret opp fra saksøkers side.  
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Dommeren har ved utsettelsene vektlagt mulige skadevirkninger ved at det åpnes konkurs. 
I slike saker er det irrelevant å se hen til konkursens mulige virkninger, i alle fall når det er 
gått flere måneder siden konkurs ble begjært.  
 
Ovennevnte forhold anses i sum lite tillitsvekkende. Det vises til de grunnleggende krav til 
god dommerskikk og til de særlige krav som er satt til dommeres uavhengighet, 
upartiskhet, integritet, likebehandling og effektivitet. 
   
I brev 30. juni 2014 presiseres at klagen gjelder dommerens atferd og handlemåte ved 
saksbehandlingen fra konkurs ble begjært til konkurs ble åpnet. Klagen gjelder ikke 
dommerens konkrete avgjørelser og beslutninger i saken.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Konkursloven gir dommeren et diskresjonært skjønn til å utsette avgjørelsen om 
konkursåpning. I praksis har vurderingene om mulige utsettelser et bredt kommersielt 
tilsnitt. Dette gjaldt i særlig grad saksøkte, der styreleder hadde hånd om og muligheter for 
utnytting av en kontraktposisjon ervervet gjennom deltakelse i selskap. Saksøkte ble flere 
ganger formant til ikke å forringe kreditorenes dekningsmuligheter eller forrykke forholdet 
mellom kreditorene. Det har heller ikke etter konkursåpning vært observert endringer i 
kreditorenes dekningsmuligheter gjennom uttak o.l. Det var ingen kontantstrøm i selskapet 
i perioden og det ble heller ikke pådratt mer gjeld.  
 
Han har for øvrig tidligere erfaring med det saksøkte selskapets styreleder i forbindelse 
med en tvangsrealisasjon av en større enebolig i en tid hvor vedkommende hadde 
betydelige belastninger, ikke minst i da ektefellen var kreftsyk og under behandling. På 
bakgrunn av disse erfaringene fant han det ubetenkelig å gi de innrømmelser som han 
gjorde under behandlingen av konkursbegjæringen.   
 
For øvrig viser han til redegjørelsen gitt sorenskriveren i januar 2014. Der opplyste han at 
A hele tiden var blitt informert i form av kopi av e-post fra saksøkte og retten om 
prosessen. Den aktuelle saken var vanskelig og komplisert, og tungtveiende grunner gjorde 
det nødvendig å gi utsettelser. Det dreide seg om børssensitive forhandlinger som 
involverte andre deltakende parter. Saksøkte var så vidt han forstod nær ved å lykkes i 
transaksjonen av sitt oljerelaterte selskap, og det ville ødelegge alt dersom saksøkte ble 
slått konkurs. 
 
Det framgår av forarbeidene at adgangen til å gi utsettelser skal være liberal. 
Betenkelighetene ved å gi utsettelser reduseres ved at fristdagen og dermed frist for 
omstøtelser er dagen for innlevering av konkursbegjæringen.   
 
Utsettelsen i saken er gjort ved formløs beslutning og skulle etter konkursloven § 71 
selvsagt vært gitt ved begrunnet kjennelse.  
 
Han styrte saksutviklingen og var aktiv i forhold til å innhente informasjon om framdriften 
av forhandlingene.  
 
Han har videre oppgitt flere referanser som vil kunne bekrefte at han som behandlende 
dommer i tidligere saker har gitt tydelige og velbegrunnede synspunkter om hvilke krav 
som er verd å forfølge og for øvrig framgangsmåten og hensiktsmessighetsvurderingen ved 
realisasjon av aktiva i videste forstand. Dette beror på en faglig og ikke minst en 
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kommersiell interesse som er en viktig forutsetning for kreditorfellesskapet under konkurs. 
Han forutsetter at minst en av referansene vil bli hørt dersom Tilsynsutvalget tar saken til 
behandling.  
 
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. 
 
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. Utvalget mener at det må være korrekt å 
legge til grunn tidspunktet for åpning av konkurs for fristberegningen. Klagen er således 
rettidig. 
 
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.  
 
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 klagen relaterer seg til dommerens manglende oppfølging og 
informasjon om saken gjennom saksforberedelsen før konkursåpning, og ikke de konkrete 
avgjørelser som er tatt om utsettelse av rettsmøter. Dette er forhold som utvalget kan 
vurdere.   
 
Utvalget viser 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. ”  

 
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.  
Tilsynsutvalget finner grunn til å redegjøre for saksgangen. 
 
Det legges til grunn at konkursbegjæringsprosessen forløp normalt frem til og med 
rettsmøtet 23. september 2013. I dette møtet ble det fattet vedtak om at spørsmålet om 
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åpning av konkurs ble utsatt til 1. oktober 2013. Bakgrunnen for utsettelsen var en e-post- 
henvendelse fra saksøkte hvor det opplyses at han er opptatt med møter. Videre opplyses i 
e-posten følgende: 
 

"Videre regner jeg med at vi klarer å betale utestående i løpet av september måned i og 
med at jeg har flere utestående faktura som skal betales innen noen få uker. Jeg håper for 
forståelse for dette og jeg garanterer herved at kravet fra A osv. vil bli betalt og prioritert 
forran evt. andre krav." 
 

Retten begrunnet i kjennelsen sin utsettelse slik:  
 

"Saksøkte har begjært saken utsatt i kortere tid. Saksøkeren har ikke innvendinger. Retten 
finner etter omstendighetene at det er behov for å utsette behandlingene for en kortere tid, 
og finner at vilkårene etter konkursloven § 71 er til stede." 

 
Dagen før fristens utløp er saksøkte i kontakt med klager. Det er både telefonkontakt og e-
postkorrespondanse. Henvendelsen gir ikke klager grunnlag for å imøtekomme ønsket om 
ytterligere utsettelse. Dette fremkommer av e-post til saksøkte og til rådgiver F i X tingrett 
30. september. I kommunikasjonen fremkommer indirekte at de utestående fakturaene som 
er oppgitt å skulle være benyttet til betaling ved utsettelsesbegjæringen, og som dannet 
grunnlag for rettens beslutning om utsettelse, ikke er betalt, men at det vil bli gjort 
ytterligere faktureringer som skal skaffe midler til å dekke de offentlige kravene. Samtidig 
opplyses at det skal fremskaffes midler ved salg av selskaper som oppgis å tilføre 
styreleder hos skyldner ca. 80 mill. kroner, og som igjen vil gjøre det mulig å dekke 
saksøktes gjeldsforpliktelser. 
 
Tilsynsutvalget legger etter dette til grunn at en ytterligere begrunnelse for å utsette åpning 
av konkurs vil måtte begrunnes i andre faktiske forhold enn de som lå til grunn for 
utsettelsen besluttet 23. september. 
 
I sakens dokumenter er det ikke spor av aktivitet fra 30. september til 3. desember, dvs før 
over 2 måneder senere. Da sendes en purring per e-post fra A til X tingrett ved rådgiver F. 
Her vises det til at det er purret på saken per telefon. Videre motsetter A seg ytterligere 
utsettelser. F videresender denne over til saksøkte dagen etter. I svaret fra saksøkte 
fremkommer følgende: 
 

"[…] 
Vi er nå i sluttfasen med å selge NN og vil som følge av dette salget bli tilført betydelig 
kapital. Oppgjøret vil komme allerede neste uke og vi vil da kunne gjøre opp alt 
utestående." 

 
Noe oppgjør finner ikke sted. Det kommer heller ingen kjennelse om ytterligere utsettelse 
eller konkursåpning fra retten. 
 
A ser seg nå nødsaget til å sende et formelt prosesskriv til retten. Dette er datert 12. 
desember.2013. I prosesskrivet begjæres saken tatt opp til behandling. Tilsynsutvalget kan 
ikke se at prosesskrivet er blitt behandlet i tingretten.  
 
19. desember sender rådgiver F en e-post til saksøkte der det purres på oppgjør basert på at 
det skal ha vært lovet oppgjør fra salget av NN 17. desember. E-posten blir besvart av 
saksøkte først 22. desember. Der opplyses at hele salgsprosessen av strategiske grunner er 
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flyttet til tidlig i januar 2014. Videre er det vist til andre strategiske avtaler som skal bringe 
millionbeløp inn til et annet selskap der saksøktes styreleder er involvert. 
 
E-post fra tingretten ved F av 2. januar 2014 til saksøkte lyder: "Retten ønsker umiddelbart 
opplyst dato for signering av avtalen." Saksøkte svarer 3. januar slik: "Partene har nettopp 
blitt enige om at en skal møtes på mandag 6/1-2014. Vi regner derfor med at vi får signert 
avtale i løpet av neste uke." Denne følges opp med ny e-post 7. januar fra F med følgende 
ordlyd: "En regner med at avtalen ble signert i går den 06.01.2014. A sitt krav må nå gjøres 
opp."  
 
Noe oppgjør finner ikke sted. 
 
A finner det nå nødvendig å ta direkte kontakt med sorenskriver E ved X tingrett. 
Henvendelsen avstedkommer at sorenskriveren umiddelbart (7.januar 2014) internt sender 
en e-post til tingrettsdommer B hvor det ble bedt om en redegjørelse for hva som var 
årsaken til saksutviklingen i konkurssaken. I dommer Bs etterfølgende redegjørelse blir det 
avslutningsvis opplyst at rettsmøte for behandling av konkurssaken er berammet til 30. 
januar. 
 
Tingrettsdommer B har i sin redegjørelse til sorenskriveren i det helt vesentlige gjengitt 
historikken slik den er beskrevet ovenfor. Ut over dette opplyser B, at han etter 
henvendelsen fra saksøkte den 1.10, der saksøkte ber om en ny utsettelse, tar telefonisk 
kontakt med saksøkte for å høre om fremdriften omkring forhandlingene. Han har opplyst 
at han deretter beslutter muntlig ny utsettelse ved å stille saken i bero.  
 
B opplyser videre i notatet at han i begynnelsen av desember tok ny kontakt med saksøkte 
for å få opplyst status. Han ble da muntlig meddelt at avtalen ville bli inngått 17.desember 
2013.  
 
Tilsynsutvalget har henvendt seg til B for å få klarlagt om det finnes notater eller annen 
dokumentasjon på den muntlige beslutningen eller på den etterfølgende telefonsamtalen. 
Noe slik dokumentasjon foreligger ikke. 
 
Tilsynsutvalget har også observert at all kommunikasjon som skjer mellom tingretten og 
sakens parter, skjer via e-post kommunikasjon og telefoner fra og til rådgiver F. B har ikke 
vært kopiert. Tilsynsutvalget har også her vært i kontakt med B, for å få brakt klarhet i om 
det har vært skriftlig/ e-postkommunikasjon internt mellom han og F om saken. Han har 
opplyst at dette ikke foreligger i særlig grad, og at det aller meste har foregått muntlig.  
 
B opplyser at han som dommer har styrt saksutviklingen og vært aktiv i forhold til å 
innhente informasjon vedrørende fremdriften av forhandlingene. Tilsynsutvalget registrerer 
at denne saksstyring i liten grad har vært synlig for klager gjennom prosessen. Dommerens 
beslutning om å utsette behandlingen ved å stille den i bero er ikke meddelt noen av 
partene. Det er også høyst uklart hva som ligger i en slik beslutning og hvilken konsekvens 
den ville ha fått, hvis ikke klager hadde fulgt opp saken overfor sorenskriveren. Dette har 
skapt en uryddig prosess.  
 
Slik saken er fulgt opp synes retten å ha stolt helt ukritisk på saksøktes endrede 
forklaringer på hvorfor oppgjør overfor A ikke fant sted. Klager ga også konsekvent 
uttrykk for at de ikke aksepterte ytterligere utsettelser. Dette burde ha medført at 
dommeren brakte saken tilbake i formelle former.  
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Klager hadde en klar forventning om at det ville foreligge en avgjørelse umiddelbart etter 
1. oktober 2013, slik kjennelsen av 23. september 2013 la opp til. Når konkursbegjæringen 
til tross for dette blir liggende over lang tid uten noen realitetsbehandling, og med en 
uryddig prosess, er det kritikkverdig saksbehandling og i strid med god dommerskikk. Det 
vises også til Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 10: 
 

"En dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig 
hurtighet, så langt det er forenlig med kravene til forsvarlig saksbehandling 
og faglig kvalitet. Når det oppstår forsinkelser av betydning, skal de partene 
som er berørt underrettes om dette." 

 
Etter dette finner utvalget at det er grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak i form av 
kritikk overfor tingrettsdommer B, jf. domstolloven § 236 andre ledd.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Tingrettsdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 


