
 
 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-056 (arkivnr: 14/833-5) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett  
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

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

§ 13 første ledd nr. 1 er klagerens navn unntatt fra 
offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 
 

  
Vedtak: Klagen avvises som for sent fremsatt. 

 
 
 
  

 

 

 

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: 
 
A har ved brev mottatt 17. juni 2014 inngitt klage på sorenskriver B ved X tingrett. Ved 
brev 20. juni 2014 har Tilsynsutvalgets sekretariat varslet A om at klagen vurderes avvist, 
idet den synes for sent framsatt. Klagen er forelagt sorenskriver B, som har inngitt uttalelse 
ved brev 22. og 23. juli 2014. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
prosessfullmektigene og protokollføreren i saken klagen har sin bakgrunn i.  
 
Sorenskriver B har ved brev 23. juli 2014 anført at utvalgsleder Unni Sandbukt er inhabil i 
saken. Tilsynsutvalget kom i avgjørelse av 30. oktober 2014 til at Sandbukt er habil.   
 
Saksframstilling: 
 
Klagen har bakgrunn i en foreldretvist behandlet ved Y tingrett. A er mor til den saksøkte i 
saken og avga vitneforklaring under hovedforhandlingen som ble avholdt 22. og 23. januar 
2014. Rettens administrator var sorenskriver B. Han var konstituert som ekstraordinær 
dommer i medhold av domstolloven § 55 e siste setning, jf. første ledd.  
 
Klageren – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Sorenskriver B opptrådte i strid med god dommerskikk under hennes vitneforklaring.  
 
Dommerens spørsmål om hennes tilknytning til reindriften var saken uvedkommende, og 
gjorde at hun ikke fikk avgi vitneprov om sin datters kapasitet som omsorgsperson og 
medmenneske. Hun opplevde at hun ble utsatt for uvilje og fiendtlighet, og at utspørringen 
ikke var preget av verdighet.  
 
Videre er det kritikkverdig at dommeren ikke grep inn overfor saksøkerens prosess-
fullmektig under hans utspørring om nødvendigheten av en sakkyndig med kjennskap til 
samisk språk og kultur. Dette er ikke relevante spørsmål å stille til henne som vitne, og 
spørsmålene hindret henne i hennes vitnegjerning. 
 
Det er også kritikkverdig at B ikke grep inn mot saksøkerens sjikanøse atferd. Saksøkeren 
fikk mulighet til gjennom kroppsspråk å uttrykke sin mening om hennes vitneforklaring. 
Atferden hindret henne i å avgi en fullstendig vitneforklaring. Dommerens manglende 
inngripen er å anse som en favorisering av saksøkeren.   
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagen er for sent framsatt og skal derfor avvises.  
 
Det var klagers datter som gjorde spørsmålet om tilknytning til reindrift til et tema i 
foreldretvisten. Hun hadde under saksforberedelsen gitt uttrykk for at hun skulle flytte 
tilbake til Z og at hun hadde tilknytning til reindriften. Det var dette som foranlediget 
spørsmålene som ble stilt klageren av saksøkerens prosessfullmektig.  
 
Saksøkerens prosessfullmektig sin eksaminasjon av vitnet var helt relevant i forhold til de 
tema som saksøkte selv hadde initiert. Prosessfullmektigen opptrådte på en ordentlig måte, 
og det var ingen grunn til at han som dommer skulle gripe inn under utspørringen.  
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As anførsler om at han burde ha grepet inn overfor saksøkerens atferd er direkte tøv. 
Saksøkeren gjorde ikke grimaser og hans opptreden var helt eksemplarisk. Han ville 
imidlertid hatt full forståelse for saksøkeren hvis han hadde latt seg irritere av de svar 
klager ga. Svarene var i motstrid med det flere andre vitner forklarte.  
 
Anførselen om at han skal ha favorisert saksøkeren som følge av hans ansettelsesforhold i 
Forsvaret er helt uholdbar og direkte sjikanøs.  
 
Prosessfullmektig for saksøkeren – advokatfullmektig C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Sorenskriver B stilte kun supplerende spørsmål under hans utspørring av vitnet A. 
Eksaminasjonen av vitner og parter var helt upåfallende. Han har ingen konkret erindring 
om at dommeren skal ha spurt om vitnets samiske bakgrunn, og han har ikke merket seg 
noe påfallende.  
 
ZZ ble nevnt i en kort ordveksling, der han korrigerte B i det han blandet to slekter og 
deres reinbeitedistrikter. Han oppfattet ordvekslingen om dette som et forsøk på å holde en 
god tone under hovedforhandlingen. Han registrerte ikke Bs påståtte skadefryd, nedlatende 
holdning eller skratt.  
 
Det var ingen grunn til at sorenskriveren skulle gripe inn, under hans utspørring av vitnet 
A, om behovet for sakkyndig med særskilt kjennskap til samisk kultur.  
 
Saksøkeren oppførte seg eksemplarisk under hovedforhandlingen, og det var ingen grunn 
til at sorenskriveren skulle gripe inn overfor ham.  
 
Sorenskriverens prosessledelse var verken påfallende, partisk eller uverdig.  
 
Prosessfullmektig for saksøkte – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Han kan ikke se at sorenskriverens håndtering av saken ligger "utenfor normalen" eller at 
det foreligger brudd på de etiske prinsipper for dommeratferd.  
 
Protokollfører – E – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Hun registrerte ikke noe ekstraordinært under eksaminasjonen av vitnet A eller under 
hovedforhandlingen for øvrig. Ikke noe av det A skriver i klagen er riktig. Det er ikke noe 
som helst grunnlag for å rette kritikk mot sorenskriveren, saksøkeren eller hans 
prosessfullmektig.  
 
Spørsmålene om samiske forhold ble stilt etter at saksøkte brakte temaet på banen.  
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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.  
 
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.  
 
Klagen er inngitt nesten fem måneder etter at forholdet fant sted. Klagefristen er derfor 
utløpt.   
 
Tilsynsutvalget har adgang til å ta en klage til behandling selv om klagefristen er oversittet, 
dersom det ikke er gått mer enn ett år siden forholdet fant sted, jf. domstolloven § 237 
fjerde ledd. 
 
Tilsynsutvalget har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å 
realitetsbehandle klagen. Utvalget har ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på at A 
ikke har angitt noen rimelig grunn for å oversitte klagefristen. Videre har utvalget sett hen 
til at opplysningene i saken, herunder uttalelsene fra prosessfullmektigene og 
protokollføreren, ikke er av en slik art at utvalget av den grunn bør ta klagen til 
realitetsbehandling. Klagen tas således ikke til behandling. 
 
Sorenskriver B har i sitt tilsvar til Tilsynsutvalget karakterisert klager og klagers uttalelser 
med uttrykk som "direkte sjikanøs og ondsinnet", "blank løgn", "direkte tøv". 
Tilsynsutvalget har i flere tidligere saker reagert på hans måte å uttale seg om de personer 
som har klaget han inn. Tilsynsutvalget vil vurdere om uttalelsene er av en slik karakter at 
det er grunnlag for å reise egen sak. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
Klagen avvises som for sent fremsatt. 
 


