
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har den 10. desember 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-077 (arkivnr: 15/1092) 
  
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: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 

 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning klagefristen er oversittet. 

 
 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 

disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 10. september 2015 har A inngitt klage på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeradferd og sen saksbehandling. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 
29. september 2015 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat C.    
 
Saksfremstilling: 
 
Saken har sitt utspring i en husleietvist. Klager var saksøker i tvist om erstatning for skadeverk på 
utleiebolig. Hovedforhandlingen ble gjennomført 29. mai 2015, og dom avsagt 5. juni 2015.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saken ble utsatt første gang i 2014 idet politiet ikke hadde fått stevnet saksøkte selv med mange 
ukers frist. Dette ble ikke fulgt opp av innklagede. Han ble ikke kontaktet før dagen før rettsaken, 
og da hadde han allerede reist til X.  
 
Han snakket med innklagede som uttalte at han ikke kunne legge seg opp i politiets arbeid. Han 
mener uansett at innklagede burde varslet om manglende forkynning i god tid før hans avreise fra 
Y. Innklagede spurte også om det var vits å ta saken til retten idet han stilt spørsmål om de 
saksøktes evne til å betale.  
 
Da hovedforhandlingen ble avholdt i mai 2015, var han representert med advokat C. Motparten 
møtte uten prosessfullmektig. Innklagede inntok rollen som de saksøktes forsvarsadvokat og han 
selv fikk knapt si noen ting. Innklagede hørte ikke på det han hadde å si i sin partsforklaring idet 
han satt og så ned i papirene sine.  
 
Da motparten forklarte seg var innklagede nøye og fokusert. Da en av de saksøkte forklarte at en 
dør hadde blitt brent startet innklagede å le og spurte om listverket også hadde blitt brent. Han 
som har fått ødelagt huset, og nesten ikke erstatning, syntes ikke dette var moro.  
 
Innklagede opptrådte arrogant og forutinntatt, noe dommen i ettertid gjenspeiler.  
 
Han besluttet å anke saken til lagmannsretten på bakgrunn av vurdering fra to ulike advokater. 
Han var to ganger i X tingrett og snakket med tre ansatte, en av dem visstnok en 
dommerfullmektig. På hans spørsmål hva en anke ville koste opplyse to av dem rundt kr. 5.000,-. 
Siden han ville få ytterligere utgifter i forbindelse med reise og vitneførsel var opplyst pris 
avgjørende for at han valgte å anke saken.   
 
Han ble sjokkert da han mottok en faktura på nesten kr. 21.000,-.  
 
Han ringte tre ganger til tingretten uten å få tak i innklagede. Han fikk beskjed om å sende en 
mail. Han etterlyste svar og fikk opplyst at innklagede hadde ferie.  
 
Samme dag som betalingsfristen utløp fikk han beskjed om at han ikke fikk utsettelse med 
betalingen. Dersom han ikke betalte kunne ikke saken behandles av lagmannsretten.  Han ringte 
igjen til retten. Han fikk skriftlig svar 7. september 2015 om at saken var oversendt ankeinstansen 
uten å ha vært forelagt motparten. Spørsmål om utsettelse med betaling av gebyr måtte tas opp 
med ankeinstansen.  
 
Han har på grunn av dette besluttet ikke å anke saken.  
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Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Sakens dokumenter beror i Z lagmannsrett, så han har ikke hatt muligheten til å kontBere 
opplysninger om tidspunkt opp mot saksdokumentene.  
 
Stevning i saken ble mottatt primo september 2014. Stevningen måtte forkynnes ved stevnevitne 
for de saksøkte. Tilsvaret er poststemplet 22. september 2014.   
 
Hovedforhandlingen ble, i samråd med advokat C, berammet til 9. desember 2014 og 5. mars 
2015. Hovedforhandlingen kunne ikke gjennomføres på de nevnte dagene idet innkallingen til de 
saksøkte ikke var forkynt. Han kontaktet advokat C 3. mars 2015 og opplyste at berammet 
rettsmøte 5. mars 2015 mest sannsynlig måtte avlyses på grunn av problemer med å få 
innkallingen forkynt for de saksøkte. Han gjorde henvendelsen for å hindre unødige utgifter og 
tidsspille ved å møte. Klager ringte samme dag og han ble i denne samtalen orientert om årsaken 
til at rettsmøtet ikke kunne holdes som planlagt.  
 
5. mars 2015 avtalte han nytt tidspunkt for rettsmøte med advokat C. Rettsmøtet ble berammet 
til 29. mai 2015. Det ble ved fastsettelsen av tidspunktet tatt høyde for at det kunne ta tid å få de 
saksøkte lovlig innkalt.  
 
Saksforholdet ble under hovedforhandlingen presentert av advokat C som også foretok 
utspørringen av klager. Han stilte supplerende spørsmål. De saksøktes redegjørelse for saken ble 
presentert gjennom spørsmål fra han selv og advokat C.   
 
For klager kan det derfor ha virket som at han var mer fokusert på forklaringen til de saksøkte. De 
hadde ikke kommentert saksforholdet i tilsvaret. Tilsvaret var begrenset til at kravet var 
uberettiget og at de skulle frifinnes. Dette, og at de hadde problemer med å redegjøre for saken, 
gjorde det nødvendig med oppmerksomhet fra hans side.  
 
Han mener anken har blitt behandlet i samsvar med instruks fra Z lagmannsrett. Det skal alltid 
kreves inn forskudd på gebyret der anken ikke er inngitt av advokat. Dette ble meddelt klager og 
faktura ble sendt.  Han har fått opplyst av personalet i tingretten at klager ved fremmøte i 
tingretten fikk opplyst at gebyret for anke over dom er ca. kr. 20.000,-, og at gebyret for anke over 
kjennelse er ca. kr. 5.000,-. 
 
Prosessfullmektig – Advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun slutter seg til As klage.  
 
Hun fikk en klar oppfatning av at innklagede så på seg selv som motpartens advokat, og at han var 
lite interessert i å høre på klager og hans vitners forklaringer. Innklagede stilte kritiske spørsmål til 
klager og klagers vitner, og gav uttrykk for at skaderapportene overdrev skadene og kostnadene 
ved utbedring.  
 
Innklagede gav uttrykk for forståelse for motpartens behov for å hugge opp en innerdør og bruke 
den som ved, siden det var kaldt ute.  
 
Selv om motparten også innrømmet annet skadeverk, så ble erstatningen kun satt til kr. 15.000,-. 
Dette dekker ikke kostnadene ved å få utbedret skadene. Skadene ble dokumentert av to 
uavhengige takstmenn, og de ble begge ført som vitner i saken. Innklagede valgte til tross for 
overnevnte å legge avgjørende vekt på at klager hadde krevd erstatning for en mindre skade som 
muligens var oppstått før motparten flyttet inn i boligen.  
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Måten hovedforhandlingen ble gjennomført på ble en spesiell opplevelse for klager og henne selv. 
De fikk begge inntrykk av at innklagede ikke opptrådte som en uhildet og objektiv dommer, men 
som prosessfullmektig for motparten.  
 
Klager mottok for øvrig brev fra innklagede 1. oktober 2015 hvor det fremgår at det ved en feil 
ved sakens registrering ble krevd gebyr for tingrettens behandling og senere i forbindelse med 
anken.  Saken skulle vært registrert som gebyrfri.  
 
 
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. 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.  
 
Den delen av klagen som gjelder avlyst hovedforhandling, på grunn av manglende forkynning av 
innkalling av de saksøkte, er inngitt hhv seks og tre måneder etter klagefristens utløp.  
 
Det klages videre på sorenskriver Bs gjennomføring av hovedforhandlingen, som ble avholdt 29. 
mai 2015. Også denne delen av klagen er fremsatt etter utløpet av klagefristen.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen for noen av 
disse forholdene, og Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn for å ta de påklagede forhold opp til 
behandling av eget tiltak. Klagen knyttet til gjennomføringen av hovedforhandlingen og tidligere 
forhold tas derved ikke til behandling.  
 
Klager har videre anført at det ble gitt feil opplysninger i tingretten angående hva det ville koste å 
anke dommen, og at han ikke oppnådde kontakt med sorenskriver B da han ønsket å snakke med 
han om ankegebyret.   
 
Dommen ble avsagt 5. juni 2015. Tidspunktet for diskusjonen om ankegebyr er ikke nærmere 
konkretisert. Tilsynsutvalget legger imidlertid til grunn at denne diskusjonen fant sted i perioden 
frem til ankefristens utløp. Ankefristens utløp er ikke oppgitt, men kan ikke ha vært tidligere enn 
medio august, som følge av rettsferien. Klagen er datert 10. september og vil således uansett ligge 
innenfor klagefristen. 
 
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:  
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”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.  
 
Det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig 
opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak.  Det må 
foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk. 
Innklagede har etter å ha avgitt uttalelse til Tilsynsutvalget tilskrevet klager og opplyst at saken 
ved en feil ikke ble registrert som gebyrfri og opplyst at ankesaken vil være gebyrfri. Klager ble 
samtidig gitt frist for å uttale seg om anken ble opprettholdt. Feilen skal ha oppstått som følge av 
at saken ved registrering ikke ble registrert som en gebyrfri sak. 
 
Det må etter dette legges til grunn at klager uansett har mottatt feil informasjon fra X tingrett. 
Dette er beklagelig, men ikke kritikkverdig ut i fra et etisk perspektiv. Tilsynsutvalget mandat er å 
vurdere om en dommer opptrer i strid med god dommerskikk. Opplysningene om ankegebyr skal 
være gitt av saksbehandler, eller muligens en dommerfullmektig. Det er ikke påstått at 
sorenskriveren selv har gitt disse opplysningene. At en ansatt i tingretten kan ha feilinformert 
klager, har sorenskriveren ikke noe objektivt ansvar for, men mindre dette kan henføres til 
manglende rutiner eller andre organisatoriske forhold domstolslederen har ansvaret for. Så er 
ikke tilfelle her. 
 
Klager har også oppgitt at han har bedt om å få snakke med sorenskriveren ved flere anledninger 
uten å ha oppnådd kontakt. Han ble derimot bedt om å sende e-post. Henvendelsene kom 
tilsynelatende som følge av at han hadde mottatt en faktura på ankegebyret på kr 21 000,-. 
Faktureringen må åpenbart ha skjedd som følge av feilregistrering av saken.  
 
Klagen på manglende tilbakemelding er ikke nærmere belyst og heller ikke kommentert av 
sorenskriveren. Tilsynsutvalget legger likevel til grunn at disse henvendelsene også er håndtert av 
personalet i tingretten. At disse anmoder klager om å sende en e-post om saken synes å være en 
fornuftig tilbakemelding, og utløser ikke noe ansvar for innklagede. 
 
Tilsynsutvalget kan etter dette ikke se at sorenskriver B har opptrådt i strid med god 
dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning klagefristen er oversittet. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B.  
 
 


