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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-045 og 16-046 (arkivnr: 16/619 og 16/620) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på kst. 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 klagen gjelder forhold som 

er mer enn ett år gamle. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor kst. sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 10. og 24. april 2016 har advokat A inngitt to klager på kst. sorenskriver B ved X 
tingrett. Klagene gjelder dommeratferd og habilitet. Klagene er forelagt B, som i to brev av 6. juni 
2016 har avgitt uttalelse. B har videre sendt inn uttalelse fra sorenskriver C, samt en oversikt over 
oppnevnelse av bostyrere for perioden 2010-2015.  
 
Tilsynsutvalget har funnet det hensiktsmessig å forene sakene til felles behandling.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klager har siden 1999 hatt kontakt med innklagede dommer i forbindelse med sitt yrke som 
advokat. Han har også vært fast forsvarer for X tingrett. Den 9. mars 2016 ble det besluttet av 
Domstolsadministrasjonen at klager ikke ble antatt som fast forsvarer for nye 6 år.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
B har i perioden 1999-2010 opptrådt uhøvisk overfor han i både handling og muntlig.  
 
Umiddelbart etter sorenskriver Cs sykemelding høsten 2015 mottok han et brev fra B som holdt 
en ukollegial og belærende tone.  
 
B kommer ofte for sent til rettsmøtene og holder ikke tiden etter pauser. I tillegg omtaler han 
personer uhøflig i alles påsyn, og kommer med kritikk over uvesentligheter som ikke har 
betydning for saken. Videre har han har fått opplyst fra kollegaer at B ringer opp advokater og sier 
at de ikke vil få flere oppdrag om de ikke gjør som han sier.  
 
Det ble benyttet en tvilsom begrunnelse i innstillingen på ikke å oppnevne han som fast forsvarer, 
og innstillingen ble brukt til å kvitte seg med en advokat som gjentatte ganger har ringt retten og 
spurt etter saker.  
 
Bs habilitet ved X tingrett, i relasjon til at hans ektefelle er partner i et advokatfirma som får tildelt 
oppdrag for domstolen, er høyst problematisk, og et brudd på kravet til uavhengighet i de etiske 
prinsipper for dommeratferd og domstolsloven § 108. Det er også grunn til å trekke Bs åpenhet 
eller upartiskhet etter EMK art 6 nr 1 i tvil.  
 
Det omtales fra klienter at de foretrekker å være representert av advokater ved ektefellens 
kontor, på grunn av at de tror de får bedre behandling ved at B da ikke kan være dommer. Dette 
er urovekkende og svekker domstolens tillit utad.  
 
X tingretts praksis med å tildele saker til det firma der ektefefellen er partner, har indirekte 
betydning for familien Bs samlede inntekter. Ektefellens firma er antagelig et av de firma i Y som 
er begunstiget med mange oppdrag for retten, og partnere i dette kontorfellesskapet har vært 
oppnevnt som bobestyrere i saker der B har vært dommer. Ved konstitusjonen av B i sorenskriver 
Cs sykefravær vil hele domstolen være inhabil.  
 
Innklagede – kst. sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han har aldri opptrådt uhøvisk overfor klageren eller andre aktører, og har ingen uvilje mot 
klager. Han har et helt alminnelig forhold til alle advokater, inkludert klager. Blant annet har 
klager skrevet en humoristisk kommentar på et bilde han har lagt ut på Facebook, og det er derfor 
vanskelig for han å forstå at klager har opplevd uvilje og vanskeligheter i omgang med han.  
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Dersom det skjer at han kommer for sent til rettsmøter eller etter pauser skyldes det alltid andre 
presserende gjøremål, og han har til vane å forklare årsaken til de tilstedeværende og be om 
unnskyldning.  
 
Høsten 2014 tilskrev han klager vedrørende forhold knyttet til hans salæroppgaver, men var ikke 
ukollegial eller belærende i brevet.  
 
Det har aldri skjedd at han har ringt advokater og sagt at de mister oppdrag dersom de ikke gjør 
som han sier. Han har overfor to bostyrere skriftlig og muntlig opplyst at de ikke vil få nye 
oppdrag som bostyrere før de har avsluttet behandlingen av pågående bo, på grunn av sen 
saksbehandling eller at de har unnlatt oppfølgning av rettens forespørsler om redegjørelse for 
status i bobehandlingen.  
 
I forbindelse med at klager ikke ble antatt som fast forsvarer for nye seks år, skrev han en 
uttalelse til førstelagmannen i Z lagmannsrett, hvor han med en saklig begrunnelse foreslo ikke å 
anta klager for en ny periode.  
 
Tildeling av bostyreroppdrag skjer alltid ut fra en vurdering av advokatens kvalifikasjoner og 
egnethet. Siden han ble utnevnt som tingrettsdommer høsten 2010, har han aldri tildelt saker 
eller gitt oppdrag til advokatfirmaet der hans kone er partner.  
 
Domstolleder – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Den enkelte dommer står fritt når det gjelder hvem som skal oppnevnes som bostyrer, men de 
har den praksis at B ikke oppnevner bostyrere fra det kontor hvor hans ektefelle arbeider. Det 
fremgår ikke av oversikten over oppnevnelsene, at det er noen urimelig forfordeling mellom 
advokatene eller advokatkontorene.  
 
 
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. 
 
Det er en forutsetning for å få en klage behandlet at klager har klagerett i henhold til 
domstolloven § 237. I tillegg til sakens parter, advokater, vitner mv., har også andre som er 
direkte berørt av en dommers opptreden rett til å klage forholdet inn for Tilsynsutvalget, jf. 
domstolloven § 237 første ledd.  
 
Deler av klagen relaterer seg til hva andre enn klager har vært utsatt for eller har uttalt seg om 
vedrørende Bs dommergjerning. Klager har ikke klagerett for disse forholdene, og disse deler tas 
ikke til behandling.   
 
Tilsynsutvalget kan ikke ta en klage til behandling dersom den er fremsatt mer enn ett år etter at 
de påklagede forhold fant sted, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Denne fristen er absolutt og 
gjelder uten unntak. De forhold som er omtalt i sak 16-045 relaterer seg til innklagedes opptreden 
overfor klager i perioden 1999-2010 og kan dermed ikke behandles.  
 
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, 
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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.  
 
Klagene ble inngitt i april 2016. De forhold som påstås å være kritikkverdige, er ikke tidfestet og 
heller ikke henført til spesielle situasjoner. Slike udokumenterte klager, er Tilsynsutvalget avskåret 
fra å behandle. Disse deler av klagen er åpenbart ubegrunnet. 
 
Ett av forholdene i sak 16-045 gjelder den omstendighet at klager ikke ble reoppnevnt som 
offentlig forsvarer. Dette ble meddelt klager i brev av 9. mars 2016 fra Domstolsadministrasjonen. 
Det er påstått i klagen at manglende reoppnevning delvis skyldes innspill fra B i forbindelse med 
søknadsbehandlingen. Påstanden er ikke nærmere dokumentert. B har på sin side opplyst at han i 
sin uttalelse har gitt faktiske og korrekte opplysninger, og ikke på noen måte uttalt seg på en måte 
som er kritikkverdig. Denne del av klagen anses som åpenbart ubegrunnet. 
 
Sak 16-046 relaterer seg i det helt vesentlige til spørsmålet om Bs habilitet. Det er heller ikke her 
vist til tidfestede enkeltsaker, men det reises spørsmål om domstolen og hans egen håndtering, av 
den omstendighet at hans ektefelle er privatpraktiserende advokat i samme rettskrets. 
Tilsynsutvalget viser til at B selv ikke behandler spørsmålet om egen habilitet, jf. domstolloven § 
116. Det er ikke dokumentert at B skal ha tildelt oppdrag til andre advokater i advokatfirmaet 
ektefellen er partner i, eller har opptrådt kritikkverdig i forbindelse med habilitetsspørsmål for 
øvrig. Det er ikke grunnlag for å konkludere med at B i noen sammenheng har opptrådt i strid med 
god dommerskikk, jf. domstolloven § 236.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning klagen gjelder forhold som er mer enn ett år gamle. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor kst. 

sorenskriver B. 
 
 


