
 
 
 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr.: 14-081 (arkivnr.: 14/282-7) 
  
Saken gjelder: Disiplinærsak på sorenskriver A ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

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

første ledd nr. 1, er private parters navn unntatt fra 
offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. offentleglova 
§ 3. 

  
Vedtak: Sorenskriver A gis advarsel for å ha opptrådt i strid med god 

dommerskikk. 
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Innledning: 
 
Den 21. mai 2014 mottok Tilsynsutvalget en henvendelse fra B (heretter benevnt 
Advokatfirmaet) ved partner og styreleder C. Henvendelsen gjaldt en kjennelse 
sorenskriver A har avsagt i en sak hvor en av advokatfirmaets advokater var 
prosessfullmektig.  
 
Henvendelsen fra Advokatfirmaet ble behandlet i Tilsynsutvalgets møte den 10. september 
2014, og utvalget besluttet å ta opp forholdet som fremkom i henvendelsen fra 
Advokatkontoret til behandling av eget tiltak, jf. domstolloven § 237 tredje og fjerde ledd. 
 
Henvendelsen fra Advokatfirmaet ble så forelagt for sorenskriver A. Sorenskriver A har 
den 3. oktober 2014 inngitt uttalelse. Advokatfirmaet har avgitt en tilleggsuttalelse 30. 
oktober 2014. 
 
Sorenskriver A har i andre saker hvor han har vært klaget inn for Tilsynsutvalget for 
dommere anført at Tilsynsutvalgets leder Unni Sandbukt er inhabil til å behandle klager 
rettet mot ham. Tilsynsutvalget kom i avgjørelse av 30. oktober 2014 til at Sandbukt er 
habil til å behandle saker mot sorenskriver A. 
 
 
Saksfremstilling: 
 
Advokatfirmaet rettet høsten 2013 en henvendelse til utvalget, hvor de ba om en vurdering 
av sorenskriver As opptreden i forhold til firmaet. Denne henvendelsen ble registrert som 
sak 13-075. 
 
Sak 13-075 omhandlet flere enkeltstående saker i forhold til A som endte opp med at A ble 
meddelt advarsel. 
 
Av de forskjellige forhold som ble behandlet var en habilitetsinnsigelse fra 
Advokatfirmaet, der sorenskriver A hadde avsagt en kjennelse i en annen sak der en av 
Advokatfirmaets øvrige advokater var prosessfullmektig. I kjennelsen kom sorenskriveren 
til at han ikke var inhabil. Han valgte likevel å overføre saken til en sideordnet domstol. I 
denne kjennelsen heter det:  
 

"Retten har etter en gjennomgang av anførslene i stevning til X tingrett og prosesskriv av 
31.01.2014 kommet til at det ikke foreligger slike omstendigheter som tilsier at 
sorenskriver A skal vike i den fortsatte behandlingen av saken etter domstolloven § 108. 
En dommer skal etter loven vike sete dersom det foreligger særegne omstendigheter som er 
egnet til å svekke tilliten til hans habilitet, jf. domstolloven § 108.  
 
Slike omstendigheter foreligger ikke i en situasjon hvor det er advokat D som har 
medvirket til fremsettelsen av grovt ærekrenkende beskyldninger. At dette rammes som 
medvirkning er også i samsvar med avgjørelsen fra EMD i en sak hvor en tysk advokat 
forgjeves gjorde gjeldende samme anførsler som advokat D. I kjennelsen i Tønsberg Blad-
saken fremgår det at også oversendelse som i nærværende sak rammes som straffbar 
medvirkning.  
 
Videre må det pekes på Høyesteretts kjæremålsutvalgs avgjørelse fra 1977 side 689, 
hvoretter det i en konflikt mellom en dommer og en advokat er uttalt at da må advokaten 
vike. En advokat kan ikke inhabilisere en dommer ved å medvirke til sterkt ærekrenkende 
beskyldninger. 
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Etter omstendighetene velger en likevel å oversende saken til sideordnet domstol." 

 
Utvalget fattet den 24. april 2014 vedtak i sak 13-075, og skrev da følgende om 
sorenskriver As habilitetsavgjørelse: 
 

"Tilsynsutvalget reagerer imidlertid på As begrunnelse. En dommer skal opptre saklig og 
korrekt også ved utformingen av rettsavgjørelsene. Dette fremgår av forarbeidene og de 
etiske prinsippene, jf. bl.a. Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 7, som lyder slik:   
 

"Ved utformingen av rettens avgjørelser må dommeren vise tilbørlig respekt 
overfor alle involverte så langt det et forenlig med kravet til en dekkende 
begrunnelse."  

 
Sorenskriver A gjentok i kjennelsen de samme beskyldningene han har fremsatt mot 
advokat D i disiplinærsaken og fremstiller dem som et faktum. Han ivaretar på denne 
måten sin partsinteresse i klagesaken og i en bebudet straffesak mot advokat D. 
Rettsavgjørelsen er offentlig og er sendt til firmaets motpart i tvistesaken, uten at advokat 
D har hatt mulighet til å forsvare seg mot påstandene. Begrunnelsen er unødvendig for 
resultatet og må fremstå som helt uforståelig for Advokatfirmaets motpart, som ikke 
kjenner disiplinærsaken. Tilsynsutvalget viser til at Advokatfirmaet oppfattet dette som en 
"personlig vendetta" fra As side mot advokat D, jf. deres uttalelse av 21. februar 2014.  
 
Det er svært kritikkverdig at sorenskriver A fremsetter en slik anklage mot advokat D i en 
rettsavgjørelse, der utenforstående blir trukket inn i konflikten mellom ham og 
Advokatfirmaet.  
 
Tilsynsutvalget finner at dette er i strid med god dommerskikk og Etiske prinsipper for 
dommeratferd pkt. 7 om utformingen av rettsavgjørelser."    

 
I henvendelsen fra Advokatfirmaet i nærværende sak er det vedlagt kopi av en kjennelse i 
sak 14-[…]. Saken gjelder overføring av sak til en annen domstol og er avsagt av 
sorenskriver A den 20. mai 2014. En av partene i saken var representert av advokat E som 
er advokat i Advokatfirmaet. Saken har ingen befatning med de tidligere omtalte 
rettstvistene. 
 
Kjennelsen innsettes her i sin helhet:  
 

"Det ble avsagt slik  
 
    KJENNELSE: 
 
Advokat E har anført at sorenskriver A er inhabil. 
 
I den anledning har sorenskriveren blant annet skrevet følgende i en kjennelse av 18. 
februar 2014 i en annen sak: 
 
"…Retten har etter en gjennomgang av anførslene i stevningen til X tingrett og prosesskriv 
av 31.01.2014 kommet til at det ikke foreligger slike omstendigheter som tilsier at 
sorenskriver A skal vike i den fortsatte behandlingen av saken etter domstolloven § 108. 
En dommer skal etter loven vike sete dersom det foreligger særegne omstendigheter som er 
egnet til å svekke tilliten til hans habilitet, jf domstolloven § 108. Slike omstendigheter 
foreligger ikke i en situasjon hvor det er advokat D som har medvirket til fremsettelse av 
grovt ærekrenkende beskyldninger. At dette rammes som medvirkning er også i samsvar 
med EMD i en sak hvor en tysk advokat forgjeves gjorde gjeldende samme anførsel som 
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advokat D. I kjennelsen i Tønsberg Blad-saken fremgår det at også oversendelse som i 
nærværende sak rammes som straffbar medvirkning.  
 
Videre må det pekes på at Høyesteretts kjæremålsutvalgs avgjørelse fra 1977 s. 689, 
hvoretter det i en konflikt mellom en dommer og en advokat er uttalt at da må advokaten 
vike. En advokat kan ikke inhabilisere en dommer ved å medvirke til sterkt ærekrenkende 
beskyldninger. 
 
Etter omstendighetene velger en likevel å oversende saken til sideordnet domstol. 
 
Det skal tilføyes følgende:  
 
En advokat/ prosessfullmektig har ingen partsstatus – og eventuell inhabilitet er knyttet til 
parten. En advokat må i tilfelle vike i tilfeller hvor advokaten har ansvaret for den oppståtte 
situasjon. 
 
I foreliggende tilfelle tilsier hensynet til motparten og sakens fremdrift at en uenighet ikke 
kan trekke i langdrag gjennom rettslige prosesser. 
 
Av den grunn finner jeg at saken bør overføres til Y tingrett, slik at det kan sluttføres der." 

 
 
Sorenskriver A har i hovedsak vist til følgende: 
 
I mars 2013 sendte advokat D et prosesskriv til Z domstol på vegne av NN. Som bilag til 
prosesskrivet lå et sterkt ærekrenkende brev forfattet av henne. Advokat D sendte 
prosesskrivet uten at han ble orientert om dette. Han ble heller ikke kontaktet av advokat D 
vedrørende sannhetsgehalten i dette. 
 
Advokat Ds handlemåte rammes av straffeloven § 247 som medvirkning. Uaktsomhet er 
tilstrekkelig som skyldkrav. Det er heller ingen straffrihetsgrunn at han opptrer som 
advokat. I en slik sak burde aktsomheten snarere skjerpes. 
 
Advokatfirmaets oversendelse av kjennelsen av 20. mai 2014 til Tilsynsutvalget er den 
siste i rekken av åpenbare sjikaner ovenfor ham. Advokat D har gått over en strek. Når så 
Advokatfirmaet, ved advokat E, framsatte en åpenbar uholdbar inhabilitetsinnsigelse fant 
han grunn til en klar presisering om at han etter gjeldende rett ikke var inhabil. Grunnen til 
at det er presisert at han ikke var inhabil er at dette vil inhabilisere embetet, da han kun har 
to dommerfullmektiger og ingen tingrettsdommer. 
 
Det er underlig at utvalget har tatt opp saken uten at det foreligger noen klage. 
 
Det påpekes at dommere har et vern når det gjelder dommerhandlinger, in casu en 
kjennelse. Dommere er beskyttet mot mortifikasjon og straff, jf. straffeloven § 353 nr. 3 
litra a og b. I den aktuelle kjennelse er faktum og rettsanvendelse helt korrekt gjengitt. 
Dertil kommer at under ingen omstendighet kan dette prøves. Den foreliggende sak gjelder 
et enkelt, oversiktlig og opplagt rettsspørsmål. 
 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
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Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Sorenskriver A er 
orientert om retten til å forklare seg muntlig for utvalget, men har gitt uttrykk for at han 
ikke ser behov for det. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge sorenskriver A å 
forklare seg for utvalget. 
 
Tilsynsutvalgets adgang til å behandle saken: 
 
Tilsynsutvalget besluttet den 10. september 2014 å ta henvendelsen fra Advokatfirmaet til 
behandling av eget tiltak.  
 
Sorenskriver A har i sin uttalelse vist til at det synes underlig at utvalget har tatt opp saken 
uten at det foreligger noen klage.  
 
Tilsynsutvalget har en vid adgang til å ta forhold til behandling av eget tiltak. Dette gjelder 
uavhengig av om noen har sett seg tjent med å bringe forholdet inn for utvalget og 
uavhengig av om det foreligger klagerett eller fristoverskridelse. Det vises i den 
forbindelse til lovforarbeidene og kommentarene til domstolloven § 237 andre ledd. Den 
eneste begrensningen i adgangen til å ta en sak til vurdering, er hvis den den absolutte 
klagefristen på ett år er overskredet, noe om ikke er tilfelle her. Henvendelsen er rettet til 
utvalget samme dag som Advokatfirmaet mottok kjennelsen.  
 
Tilsynsutvalget står innenfor de rammene som her er skissert, fritt til å vurdere forhold som 
utvalget får kjennskap til og som utvalget finner grunn til å vurdere. Det er denne adgangen 
til å ta forhold til behandling som er benyttet. Utvalget er for øvrig ikke bundet av 
anførslene til klagere eller andre som henvender seg til utvalget.  
 
Sorenskriver A viser i sin uttalelse videre til at dommere har et vern når det gjelder 
dommerhandlinger, herunder innholdet i kjennelser som i dette tilfellet, og at dommere er 
beskyttet mot mortifikasjon og straff, jf. straffeloven § 353 nr. 3 litra a og b. Dette antas å 
være feilskrift for straffeloven § 253 nr. 3 litra a og b. Han viser også til avgjørelse fra 
Høyesteretts kjæremålsutvalg inntatt i Rt. 1994 s. 407, hvor krav om straff og 
mortifikasjon ble avvist med henvisning til straffeloven § 253.  
 
Tilsynsutvalget er et rent disiplinærorgan og behandler ikke krav om straff eller 
mortifikasjon. At utvalget kan reagere på ordbruk og utrykk i kjennelser fremgår blant 
annet av NOU 1999:19 pkt. 10.6.3.2, hvor følgende er uttalt: 
 

Når det gjelder spørsmålet om hvilke tjenstlige forhold som skal kunne utløse 
disiplinærtiltak, mener kommisjonen at det er viktig å fastsette vide rammer. 
Utgangspunktet bør være at alle former for kvalifisert kritikkverdig atferd etter 
omstendighetene bør kunne resultere i disiplinærtiltak. 
 
Schei-utvalget mente at disiplinærorganets myndighet burde begrenses til å gjelde "uhøvisk 
eller utilbørlig" atferd fra dommerens side. Kommisjonen er enig i at slik atferd må 
omfattes av klage- og disiplinærordningen. 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, f eks at dommeren 
ikke griper inn overfor en advokat som i sin spørsmålsstilling eller holdning overfor vitner 
opptrer i strid med loven, jf tvistemålsloven § 219 og straffeprosessloven § 136. Videre må 
bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord/uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende. At straffelovgivningen i stor utstrekning fritar dommere for straff og 
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mortifikasjon i slike sammenhenger, bør etter omstendighetene ikke være til hinder for at 
det kan reageres disiplinært overfor vedkommende dommer. 

 
Saken tas således til behandling. 
 
Tilsynsutvalgets vurderinger 
 
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. 
 
Saken gjelder uttalelser i en kjennelse sorenskriver A har avsagt. Dette er forhold som 
utvalget kan vurdere.   
 
Tilsynsutvalget har i vedtak 13-075 som referert på side 3 ovenfor, uttalt følgende:  

 
"Det er svært kritikkverdig at sorenskriver A fremsetter en slik anklage mot advokat D i en 
rettsavgjørelse, der utenforstående blir trukket inn i konflikten mellom ham og 
Advokatfirmaet.  
 
Tilsynsutvalget finner at dette er i strid med god dommerskikk og Etiske prinsipper for 
dommeratferd pkt. 7 om utformingen av rettsavgjørelser. " 
   

Uttalelsen som er inntatt i den siste kjennelsen er i sin ordlyd tilnærmet lik den tidligere 
kjennelsen. Sorenskriver A har på denne måte bevisst valgt ikke å respektere 
Tilsynsutvalgets avgjørelse ved å gjenta anklagene mot advokat D i en ny sak, og også her 
i en sak uten forbindelser med den opprinnelige saken han selv involverte seg i. I sak 13-
075, som riktignok inneholdt flere klager mot sorenskriver A, ble han meddelt 
Tilsynsutvalgets strengeste reaksjon, advarsel. 
 
Tilsynsutvalget ser svært alvorlig på at en dommer på denne måten viser manglende 
respekt for utvalgets avgjørelser, og finner på denne bakgrunn å meddele ham en ny 
advarsel. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Sorenskriver A gis advarsel for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 


