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Saken gjelder: Klage fra Advokatfirmaet A på sorenskriver B ved X tingrett. 
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Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
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Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentleglova § 3. 
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overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 29. april 2015 har Advokatfirmaet A, heretter benevnt Advokatfirmaet, inngitt klage 
på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder dommerens saksbehandling. Klagen er forelagt 
sorenskriver B som ved brev av 10. juni 2015 har avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 
17. juni 2015, og innklagede har kommet med supplerende bemerkninger i brev av 7. august 
2015.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Advokat C har flere booppdrag (konkursboer og dødsboer) ved X tingrett. Han var frem til 15. 
februar 2015 partner i Advokatfirmaet. Han gikk etter dette inn i et annet advokatfellesskap. I 
forbindelse med hans uttreden fra Advokatfirmaet, overførte Advokatfirmaet totalt kr. 2 540 
000,- fra klientkonti i boer hvor advokat C var bobestyrer, som oppgjør for utførte tjenester for 
boene. Advokat C informerte retten om dette da han mente overføringene var urettmessige. Etter 
noe korrespondanse mellom sorenskriveren og Advokatfirmaet, anmodet sorenskriveren 
Advokatfirmaet om å tilbakeføre pengene til de respektive klientkonti.  
  
 
Klager – Advokatfirmaet A, ved adv. D og adv. E, – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Sorenskriveren har gått utenfor de plikter som dommerstillingen medfører, og det foreligger 
således irregulær myndighetsutøvelse. Hun har iverksatt saksbehandling og gitt Advokatfirmaet 
en instruks, uten at det foreligger hjemmel eller uten at det kan redegjøres for hvilket 
hjemmelsgrunnlag som berettiger slik saksbehandling.  
 
Sorenskriveren har foretatt en uberettiget og ikke lovhjemlet opptreden utenfor de plikter og 
ansvar som dommerstillingen medfører, og hun har benyttet sin stilling til, uten 
hjemmelsgrunnlag, å instruere og derved pålegge en annen part å foreta en handling som er til 
økonomisk fordel for andre rettssubjekter. Dette er i strid med god dommerskikk. 
 
Det ligger utenfor dommerstillingen å avgjøre saker uten søksmål, dom og mulighet til å benytte 
rettsmidler. Det er i strid med god dommerskikk å avgi instrukser eller andre former for uttalelser 
som klart er ment å påvirke en part, der disse ikke har grunnlag eller hjemmel i norsk rett.   
 
Sorenskriveren antyder i sitt tilsvar til Tilsynsutvalget at forholdet vil kunne være straffbart, uten 
at dette er utdypet eller begrunnet. Dette er klanderverdig. 
 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Retten har kontrollansvar for bobehandlingen. De opplysninger advokat C ga retten, indikerte 
mistanke om ulovlige og muligens straffbare forhold; at Advokatfirmaet med urette hadde tatt 
midler innestående på klientkonto for de enkelte bo og overført pengene til sin driftskonto. På 
denne bakgrunn tilskrev retten firmaet og ba opplyst om det var overført penger fra boenes konti 
til Advokatfirmaets konto. Dette ble bekreftet av Advokatfirmaet, som samtidig anførte at de 
mente de hadde rettslig adgang til dette. Retten besvarte brevet, og de uttatte beløp ble bedt 
tilbakeført til de respektive konti snarest.  
 
Hjemmelsgrunnlaget for dommerens handlemåte er domstolens kontrollfunksjon med boer under 
offentlig skifte. Skifteretten skal utøve kontroll med bobehandlingen og hvordan bobestyrerne 
gjennomfører denne. Av hensyn til arvingene og kreditorene er det viktig at boets midler blir 
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forvaltet på en sikker og god måte. Det er angitt ved lov hvordan bobestyrers godtgjørelse skal 
godkjennes. Da ingen av boene var avsluttet per 15. februar 2015, er det reglene for forskudd på 
godtgjørelse som gjelder. Det følger av konkursloven § 157 siste ledd at "forskudd på godtgjørelse 
kan i konkursboer bare gis med samtykke av retten". For dødsboer må bobestyrerens krav om 
godtgjørelse enten aksepteres av samtlige arvinger eller godkjennes av retten, jf. § skifteloven  
§ 19.  
 
Det forelå ikke godkjennelse fra retten eller arvingene i forbindelse med uttakene. I tillegg hadde 
bobestyrer informert om at slike uttak var mot hans instruks. Klientmidlene var betrodd advokat C 
og ikke Advokatfirmaet. Når bobestyrer ikke kunne hindre at uttakene ble gjort, oppsto det en 
plikt for retten som følge av kontrollansvaret, å forsøke å sikre at disse midlene ble tilbakeført der 
de hørte hjemme, nemlig på klientkontiene.  
 
Retten har en del forvaltningsmessige oppgaver som ikke er gjenstand for rettsmidler. Rettens 
kontrollansvar med boforvaltningen er en slik forvaltningsmessig oppgave. Retten ga heller ikke 
advokatfirmaet pålegg eller instruks, men anmodet om at midlene ble tilbakeført. 
 
Det ble handlet i tråd med dommerens plikter, og der foreligger dermed ikke grunnlag for kritikk.  
 
 
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. 
 
Klager har anført at sorenskriveren har opptrådd i strid med god dommerskikk ved at hun har 
foretatt irregulær myndighetsutøvelse utenfor sin stilling. Det er vist til at hun har igangsatt en 
prosess uten å kunne vise til noe gjeldende lovgrunnlag for slik behandling. Dommeren har anført 
at hennes handlinger ligger innenfor rettens kontrollansvar under løpende bobehandling. 
 
 
Advokatfirmaet og den tidligere partneren er uenige i om advokatfirmaet kunne dekke seg inn i 
det enkelte bos klientkonto, for på den måten å få gjort opp mellomværender mellom 
advokatfirmaet og advokaten ved advokatens uttreden. Retten har i den sammenheng uttalt i 
brev 30. mars 2015 til advokatfirmaet: "Det som imidlertid for retten er vesentlig, er at det 
tilsynelatende er overført klientmidler til advokatfirmaets konto uten at det foreligger samtykke/ 
godkjennelse fra retten eller samtykke av samtlige arvinger. Det vises her til konkursloven § 157 
siste ledd og skifteloven § 91 f. På denne bakgrunn bes de overførte beløp tilbakeført de 
respektive klientkonti snarest. " 
 
Tilsynsutvalget finner ikke grunn til å forsøke å trekke opp grensene for en dommers 
kontrollfunksjoner under bobehandling. Det er tilstrekkelig i denne saken å vise til at dommeren 
verken har gitt en instruks eller et pålegg som eventuelt skulle være lovstridig.  
Henvendelsen er formulert som en anmodning om å tilbakeføre midlene. Det er ikke avsagt en 
rettslig beslutning. Advokatfirmaet kunne ha nektet å imøtekomme anmodningen. Det foreligger 
da heller ikke noen kompetanseoverskridelse, som Tilsynsutvalget eventuelt kunne ta stilling til. 
 
Tilsynsutvalget finner i denne sammenheng grunn til å påpeke at utvalget er enig i den forståelse 
av rettstilstanden som dommeren har gitt uttrykk for. Det er bare retten som fastsetter salæret, 
og eventuelle a konto utbetalinger skal godkjennes av retten/ samtlige arvinger. Alle boer med 
midler skal ha klientkonti . Boene er egne rettssubjekter og bostyreroppdrag er personlige 
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oppdrag. Det er bostyrer som skal ha disposisjonsretten over disse konti. Utvalget stiller seg 
således spørrende til hvorledes advokatfirmaet som sådan har hatt disposisjonsretten og foretatt 
belastninger. Så lenge klientkonti i advokatens boer ikke er "advokatfirmaets" klientkonti, kan det 
heller ikke være spørsmål om rettmessig motregning slik klager synes å hevde. Utvalget 
registrerer av saksdokumentene, at dette forholdet er brakt inn for Tilsynsrådet for advokater. 
Utfallet av denne siden av saken vil uansett ikke være avgjørende for Tilsynsutvalgets vurderinger. 
 
Sorenskriver B er også kritisert for at hun i tilsvaret til klagen har uttalt: "Jeg anser 
advokatfirmaets uttak fra klientkontiene for overføring til egen konto, som uhjemlet og lovstridig. 
Handlingen medførte åpenbart fare for tap for boene. Som ledd i utøvelsen av rettens 
kontrollansvar ba jeg advokatfirmaet rette opp i det lovstridige og mulige straffbare forhold. " 
 
Opplysningen om at det kan foreligge et "mulig straffbart forhold" synes ikke å være hentet fra 
den tidligere korrespondanse mellom partene, men fremkommer utelukkende i klagesaken. 
Tilsynsutvalget kan, basert på det foreliggende faktum, ikke se at en slik forbeholden antydning 
om at handlingene kan være straffbare er i strid med god dommerskikk.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


