
 
 
 

 
  
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-093 (arkivnr: 15/1410) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Ragnhild Olsnes (vara) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Unni Sandbukt har fratrådt som inhabil i saken, og Ragnhild 
Olsnes deltok i hennes sted. 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 27. oktober 2015 har A inngitt klage på sorenskriver B ved X tingrett i anledning 
offentlig dødsboskifte. Klagen gjelder manglende oppfølgning av bostyrer og sen saksbehandling. 
Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 9. november 2015 har avgitt uttalelse. Utvalget 
har videre innhentet uttalelse fra bostyrer advokat C.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til offentlig skifte av dødsbo etter D. Klager er legalarving etter avdødes 
ektefelle. Ekteparet etterlot seg et gjensidig testament. Offentlig skifte ble åpnet  
7. november 2005. Advokat C ble samme dag oppnevnt som bostyrer. Bobehandlingen ble 
avsluttet ved X tingretts kjennelse om slutning og utlodning 4. juni 2015. Sorenskriver B var 
ansvarlig dommer for boet. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innklagedes oppfølgning av dødsboet var mangelfull. Dette førte etter hvert til at han ikke mottok 
arv. Saksbehandlingstiden på nesten ti år er i strid med god saksbehandling.   
 
Det vises for øvrig til brev av 30. september 2015 til X tingrett fra advokat E.  
 
Av dette brevet fremgår at klageren kun har mottatt sporadiske innberetninger fra bostyrer, og at 
han har sendt brev til bostyrer som ikke er besvart. I august 2015 ble han gjennom sin sønn kjent 
med at boet var sendt til avslutning og utlodning. Først den 1. september 2015 mottok han kopi 
av sluttinnberetningen. Klager er som følge av manglende informasjon fratatt muligheten til å 
fremme sine synspunkter under bobehandlingen og bestride fordelingen av arv.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Bobehandlingen har tatt lang tid. Forsinkelsen skyldes flere forhold som bostyrer kan redegjøre 
nærmere for. Bobehandlingen er fulgt opp ved skiftesamlinger, håndtering av ulike henvendelser 
fra arvinger og andre interessenter. Han har hatt kontakt med bostyrer både på telefon og pr. 
brev. Dette er en ordinær måte å følge opp bo satt under offentlig skifte.  
 
Hvis klager mener han urettmessig er forbigått som arving, burde rettens avgjørelse om slutning 
og utlodning vært angrepet.  
 
Bostyrer – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er flere årsaker til den lange saksbehandlingstiden.  Det ble fremlagt flere testament, og det 
møtte opp flere som hevdet å ha krav i boet. Flere av de utpekte arvingene ville ikke møte hos 
ham. Fradeling av en fast eiendom ble gjennomført av arvingene i strid med et rettsforlik, og det 
ble reist innsigelser mot en bebyggelsesplan. Det oppstod forsinkelser da det ble diskusjon om 
innbetaling av dokumentavgift, tinglysningsgebyr og arveavgift. Arvinger som skulle motta fast 
eiendom har ikke innbetalt arveavgift før i 2015.  
 
Sorenskriver B har jevnlig vært i kontakt med han angående bobehandlingen, først og fremst fordi 
bobehandlingen tok så lang tid. Tingretten har bedt om forklaring på saksbehandlingstiden, og 
han har vært i møter med tingretten for å forklare seg om bobehandlingen. Det er ikke utelukket 
at han som bostyrer kunne ha behandlet boet raskere. Det er ikke forhold ved X tingretts 
håndtering av saken som er i strid med reglene om god dommerskikk.  
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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. 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. Tilsynsutvalget legger til grunn at klagefristen er overholdt, 
basert på opplysningene om at klageren verken var gjort kjent med tingrettens kjennelse med 
slutning og utlodning eller innberetningen før hhv. i begynnelsen av august/september 2015. 
Tilsynsutvalget legger også til grunn at A som legalarving har klagerett. 
 
Klageren mener sorenskriver B ikke har fulgt opp bostyrers behandling, at bobehandlingen har 
tatt for lang tid, og at han ikke har fått nødvendig informasjon, slik at han ikke mottok arv.  
 
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. 
 
Tilsynsutvalget kan ikke vurdere forhold som kan brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning, 
uavhengig av om adgangen er benyttet. Denne begrensningen i utvalgets kompetanse fremgår av 
domstolloven § 236 fjerde ledd. Dette gjelder for eksempel innsigelser mot dommerens 
beslutninger i tilknytning til saksbehandlingen eller innvendinger mot selve rettsavgjørelsen. 
Tilsynsutvalget forstår det slik at klageren mener han urettmessig er forbigått som arving, slik at 
avgjørelsen med slutning og utlodning ikke er riktig. Slike forhold kan ikke utvalget vurdere. 
Rettens kjennelse om slutning og utlodning må i tilfelle angripes ved anke.   
 
Tilsynsutvalget antar at klageren ikke har ment å rette klagen mot resultatet av bobehandlingen, 
altså kjennelsen om slutning og utlodning. Utvalget anser klagen for å rette seg mot manglende 
oppfølging og informasjon og lang saksbehandlingstid, som årsak til resultatet. I den grad dette 
beskriver en situasjon som faller inn under dommerens og ikke bostyrers ansvarsområde gjelder 
det forhold som utvalget kan vurdere.  
 
Det finnes ingen generelle regler om klage på bostyrer eller bostyrers beslutninger. Det er opp til 
bostyrer å velge fremgangsmåten for gjennomføringen av bobehandlingen. Arvingene kan 
imidlertid henvende seg til tingretten, som har instruksjonsmyndighet i forhold til bostyrer, og 
tingretten vil måtte ta stilling til innsigelser og kritikk mot bobehandlingen. Tingretten har også et 
selvstendig ansvar for å påse at bostyrer utfører sitt verv forsvarlig og innenfor rimelig tid. 
 
Selv om bobehandlingen bød på mange utfordringer som delvis kan forklare tidsbruken, er en 
bobehandling på ti år svært lang tid. Slik dommeren og bostyrer har redegjort for saken, og som 
Tilsynsutvalget legger til grunn, er det imidlertid ikke grunnlag for å klandre dommeren for dette.   
 
Det avgjørende i denne sammenheng er at dommeren gjennom hele bobehandlingen har fulgt 
opp bostyrers lovpålagte plikter etter skifteloven. Dommeren har jevnlig purret på innberetninger 
og påpekt den lange saksbehandlingstiden. 
 
Det er ingen opplysninger om at dommeren har unnlatt å besvare henvendelser fra arvingene. I 
den grad klageren ikke har mottatt informasjon, må det tilskrives bostyrers vurderinger.  
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Tilsynsutvalget kan ikke etterprøve de vurderinger dommeren har gjort når saksbehandlingstiden 
er akseptert og dommeren ikke har funnet grunnlag for å gripe ytterligere inn overfor bostyrer. 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B 
ved X tingrett. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


