
 
 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14/102 (arkivnr: 14/967) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Ragnhild Olsnes (vara) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

 Ragnhild Olsnes møtte som varamedlem for Unni Sandbukt, 
som hadde forfall. 
 
 

Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
 

  
Vedtak:  
 Det foreligger 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 19. oktober 2014 har A inngitt klage på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen 
er supplert ved brev av 13. januar 2015. Klagen gjelder dommeradferd knyttet til rettsmøte 
25. september 2014. Klagen er forelagt sorenskriver B som ved brev av 2. desember 2014 
har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet muntlig uttalelse fra saksøkte C.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til X tingretts behandling av sak som gjaldt oppgjør etter 
håndverkstjenester. A var saksøker, C var saksøkt og sorenskriver B var dommer i saken. 
Saken gikk etter småkravsprosessen. Partene møtte uten prosessfullmektiger. I klagen angir 
A at forholdet fant sted 23. august 2013. Dato antas å være feildatering, da rettsmøte i 
saken ble gjennomført 25. september 2014.  Til stede under rettsmøtet var D som også har 
underskrevet klagen.  
 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I rettsmøtet spurte innklagede henne ut på en slik måte at hun svarte på ting hun ikke hadde 
kjennskap til. Da klager viste til takst fra takstmann E uttalte innklagede at han ikke brydde 
seg om taksten da E ikke var snekker og ikke hadde peiling på dette. Deretter ga 
innklagede beskjed om at klager kunne tørke seg en viss plass med taksten. D som møtte 
sammen med klager fikk beskjed om ikke å uttale seg da han var observatør og ikke hadde 
talerett. Det syntes for klager som om sakens utfall var forhåndsbestemt.   
 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Ds rolle var ikke avklart på forhånd. D fikk derfor ved en anledning beskjed om ikke å 
avbryte As forklaring. Klager var ute av stand til å gi en sammenhengende presentasjon av 
saksforholdet og innklagede spurte henne derfor ut. De fremlagte skriftlige forklaringene 
ble tillatt ført som bevis da saksøker ikke protesterte mot fremleggelsen. Klagers påstand 
om hva innklagede kunne gjøre med taksten fra E stemmer ikke. Det ble ikke gitt noen 
kommentar om hva hun kunne bruke taksten til, ut over at den var fremlagt som bevis.  
 
Saksøkte – C – har i telefonsamtale med Tilsynsutvalgets sekretariat uttalt: 
 
Det klageren har anført stemmer ikke. 
 
 
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. 
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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. 
 
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 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. ”  

 
Utvalget viser også 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…” 
… 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.” 

 
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 stilte henne spørsmål på en måte som gjorde at hun ikke 
evnet å svare på korrekt måte. Videre er det opplyst i forbindelse med fremleggelse av en 
takst, at retten avviste å gå inn på taksten da den person som hadde avgitt taksten ikke 
hadde peiling på det saken dreide seg om. I tillegg skal dommeren ha uttalt at klager kunne 
tørke seg en viss plass med taksten. Avslutningsvis er det anført at en person som var med 
henne i retten, ikke fikk anledning til å uttale seg i saken. 
 
Innklagede dommer har avvist de fremsatte påstander om hans opptreden. Han opplyser i 
sitt tilsvar at klagers saksfremstilling var uoversiktlig, slik at han så seg nødt til å bryte inn 
med spørsmål. Når det gjaldt taksten så aksepterte han at denne ble fremlagt. Noen 
ytterligere kommentarer til denne ble ikke gitt. Innklagede har også anført at det er korrekt 
at en tilhører i saken ikke fikk uttale seg. 
 
I denne saken har partene møtt alene og uten prosessfullmektiger. Motparten bestrider 
innholdet i klagen. Innklagede har imøtegått klagers påstander. 
 
Tilsynsutvalget står da overfor en bevissituasjon hvor de fremsatte påstander ikke i 
tilstrekkelig grad, kan underbygges på en måte som gjør det sannsynlig for utvalget at de 
faktisk har skjedd.  
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at sorenskriver B har opptrådt i strid 
med god dommerskikk.  
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Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
sorenskriver B. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B 
 
 


