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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. november 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: TU-sak 16-058 (arkivnr: 16/722) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B og dommerfullmektig C ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Bjørn Eirik Hansen 
Bjørn Hübert Senum 
Gerd Ingun Opdal 
Turid Ellingsen 
 
Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for Randi Grøndalen, 
som hadde forfall. 
Bjørn Hübert Senum møtte som varamedlem for Ketil Myhre, som 
hadde forfall. 
Gerd Ingun Opdal møtte som varamedlem for Svein J. Magnussen, 
som hadde forfall. 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som er 

fremsatt for sent og forhold som Tilsynsutvalget ikke kan 
vurdere. 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
A har ved brev av 9. juni 2016 inngitt klage på sorenskriver B og dommerfullmektig C ved X 
tingrett. Klagen gjelder dommeradferd. Ved brev av 16. juni 2016 har Tilsynsutvalgets sekretariat 
varslet klager om at klagen vedrørende dommerfullmektig C vurderes avvist, idet den synes for 
sent fremsatt. Klager har 24. juni, 9. september, 7. oktober, 11. oktober og 18. oktober 2016 
avgitt supplerende bemerkninger til klagen. Dommerfullmektig C og sorenskriver B ved X tingrett 
er orientert om klagen, og B har 3. august, 3. oktober, 10. oktober og 20. oktober 2016 avgitt 
uttalelse. 
 
Ved klagers brev av 9. september 2016 ble klagen utvidet til også å gjelde dommerfullmektig D. 
Det fremgår av sakens dokumentasjon at dommerfullmektig D er orientert om klagen via 
sorenskriver B. Hun er derfor ikke særskilt varslet om saken med anmodning om å inngi uttalelse, 
jf. sorenskriver Bs uttalelse av 3. oktober 2016. 
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder krav om erstatning etter utført håndverksarbeid, hvor klager var saksøker. 
Opprinnelig var det dommerfullmektig D som forberedte saken, men dommerfullmektig C overtok 
den fordi D skulle ha permisjon. Klager sendte et prosesskrift 22. januar 2016, hvor han stilte 
spørsmål ved Cs habilitet i saken. På grunn av dette forela C saken for sorenskriver B, som har hatt 
korrespondanse med klager for å få avklart om det fremmes en inhabilitetsinnsigelse. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Tingretten har utvist gjentagende motstand mot klager i forbindelse med rettssaken. Den første 
dommeren trakk seg fra saken og opplyste at det forelå dobbelt beramming uten at dette var 
riktig.  
 
Dommerfullmektig C hadde en negativ holdning til saken. Hun avlyste hovedforhandlingen to 
dager på forhånd på et uholdbart grunnlag og til motpartens fordel. Hun besluttet videre befaring 
og fagkyndige meddommere i strid med det partene tidligere hadde vært enige om. I planmøtet 
opptrådte hun partisk og forutinntatt og det virket på klager som om hun ville "ta igjen" på vegne 
av sin kollega.  
 
Også sorenskriver B har hatt en negativ holdning i saken og fremstår ikke som upartisk og nøytral. 
Hensynet til korrekt behandling og likebehandling er overtrådt.  
 
I brev av 7. april 2016, skrev sorenskriver B: 

"…disse partene ikke har ønsket/maktet å presisere at inhabilitetsinnsigelse er ment fremmet, til 
tross for at disse partene har sendt fem eposter til retten etter at retten ba om en presisering".  

 
Bs uttalelse i dette brevet viser at han har ytret uriktige, subjektive synspunkter om en parts 
evner.  
 
I tillegg har sorenskriver B misbrukt sin stilling som dommer når han bruker sin tittel til å 
bestemme hva slags kommunikasjonsform som skal benyttes, videresender/gjengir intern e-post 
til en motpart og bruker tingrettens brevpapir til å fremme subjektive og uriktige meninger om en 
parts evner.  
 
Han mottok det etterspurte prosesskriftet over to uker etter at sorenskriver B hadde lovet å 
sende det, og dokumentlisten mottok han først etter at sorenskriver B hadde mottatt klagen.   
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Sorenskriver B har også bevisst opptrådt i strid med tvistelovens regler med å sette "umiddelbare" 
frister som det ikke er mulig for klager å overholde.  
 
De innklagedes håndtering av saken er hovedårsaken til at klager er påført et større tap, noe som 
åpenbart ikke er akseptabelt.  
 
At sorenskriver B i klagesaken bruker utrykk som at klager skal ha "besværet seg over" hans 
rettsstridige oppførsel, underbygger det faktum at sorenskriveren ikke tar til seg alvorligheten i 
klagen. Det er også sjokkerende at sorenskriver B ikke ser forskjellen på ordbruken til en dommer 
og en privat part som klager på dommerens opptreden, og det virker som at sorenskriveren 
mener han kan opptre hvordan han vil og skrive hva han vil i kraft av å være sorenskriver.  
 
Sorenskiver B har også fremsatt uriktige opplysninger i klageomgangen.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det er ikke riktig at dommerfullmektig D har snakket usant om årsaken til at saken ble 
omberammet. Skifte av dommer skyldtes heller ikke uvilje mot klager. Omberammelsen hadde 
sammenheng med at det var en reell kollisjon med en annen avtale som allerede var fastsatt men 
ikke notert i berammingssystemet.   
 
Klagen på dommerfullmektig C omhandler forhold knyttet til saksforberedende møte 7. januar 
2016. Denne delen av klagen bør avvises som for sent fremsatt. Det avvises uansett at C har hatt 
noen motvilje mot klager og at hun har vært forutinntatt eller opptrådt partisk under 
saksforberedelsen. De beslutningene hun har truffet kan utvalget ikke vurdere.   
 
Når det gjelder klagers anførsler vedrørende sorenskriverens brev av 7. april 2016, ble dette 
skrevet for å presisere at retten ikke kunne bruke mer tid på habilitetsspørsmålet og for å 
innlemme den forutgående e-post korrespondansen i saken. Det hadde kanskje vært tilstrekkelig 
å konstatere at det ikke var kommet avklaring på habilitetsspørsmålet, men han kan ikke se at 
ordbruken gir uttrykk for brudd på god dommerskikk.  
 
Det forhold at han minnet om at kommunikasjon skal skje slik loven foreskriver, er ikke uttrykk for 
dårlig dommeradferd. Det følger også av tvistelovens grunnleggende prinsipper at 
kommunikasjon mellom retten og saksøkeren om mulig påstand om inhabilitet skal meddeles til 
saksøkte.  
 
Han ga beskjed internt om at prosesskrift og dokumentliste skulle oversendes klager, og han har 
fått beskjed om at dette ble gjort. Han kan imidlertid ikke godtgjøre når dette skjedde, og han har 
derfor beklaget overfor klager at det tok lang til før dokumentene kom frem. Han har for øvrig fått 
bekreftet fra avdelingsleder at han internt ga beskjed om at dokumentene skulle oversendes.  
 
Hans ønske om rask tilbakemelding på om det var ment å fremsettes en habilitetsinnsigelse, kan 
ikke sies å gi utrykk for manglende nøytralitet. Klager bør, i kraft av å være advokat, være kjent 
med at skarpe spørsmål fra en dommer ikke innebærer partiskhet.  
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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, jf. domstolloven § 238 annet ledd. Klager har i e-post 
av 18. oktober 2016 bedt om å få forklare seg muntlig for utvalget, men utvalget har ikke funnet 
grunn til å innkalle klager til utvalgsmøtet. Dette har sammenheng med at utvalget anser saken 
som godt nok belyst uten muntlig forklaring fra partene.   
 
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 dommerfullmektig C knytter seg til saksforberedelsen frem til 
inhabilitetsspørsmålet ble brakt på banen 22. januar 2016. Klagen på C ble inngitt 4. juni 2016 og 
er dermed fremsatt mer enn 4 måneder etter at det påklagede forholdet fant sted.  
 
Klager har i e-post av 24. juni 2016 anført at klagen mot dommerfullmektig C gjelder et 
vedvarende og sammenhengende forhold, samt at det foreligger såpass grove overtramp, og at 
saken bør behandles i sin helhet av utvalget. I e-post av 9. september 2016 har klager videre 
anført at dommerfullmektig C, ved ikke å ha uttalt seg til klagen har opprettholdt tillitsbruddet, og 
at dette viser at det kritikkverdige forholdet derfor vedvarer.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det er påvist et vedvarende forhold frem til 9. september 2016 som 
innebærer at klagefristen ikke skal anses utløpt på klagetidspunktet. Klagen behandles dermed 
som for sent fremsatt. 
 
Ved brev av 9. september 2016 ble dommerfullmektig D trukket inn i saken. D behandlet saken 
forut for C. Det er dermed klart at også denne klagen er fremsatt etter at klagefristen utløp.   
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det er opplyst om forhold som tilsier at klager hadde rimelig grunn 
til å oversitte klagefristen, verken i forhold til dommerfullmektig C eller dommerfullmektig D. Den 
delen av klagen som er rettet mot de to dommerfullmektigene kan dermed avvises. 
Tilsynsutvalget kan ta denne delen av klagen til behandling av eget tiltak, dersom utvalget mener 
at det foreligger særlige grunner, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Tilsynsutvalget kan ikke se at 
slike grunner foreligger. Det er etter utvalgets oppfatning ikke anført forhold som utvalget finner 
grunn til å vurdere nærmere.   
 
Klagen på dommerfullmektig C og D blir etter dette å avvise.  
 
Klagen på sorenskriver B knytter seg til korrespondanse i perioden 17. mars til og med 6. april 
2016. Denne delen av klagen er fremsatt innen klagefristen på tre måneder.  
 
Klager har anført at sorenskriver B har hatt en negativ holdning i saken, at han ikke fremstår som 
upartisk og nøytral samt at han ikke har ivaretatt hensynene til korrekt behandling og 
likebehandling.  
 
Det er bl.a.vist til brev av 7. april 2016 der det er anført at sorenskriveren har kommet med 
uriktige og subjektive synspunkter om partenes evner. Klager har videre anført at innklagede har 
misbrukt sin stilling og tittel til å bestemme kommunikasjonsform i saken, videresendt internt e-
post til en motpart, brukt for lang tid til å oversende prosesskriv og dokumentlisten samt satt 
"umiddellbare frister" i strid med tvisteloven. Klager har videre påpekt at sorenskriver B i 
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klagesaken har brukt utrykk som at klager skal ha "besværet seg over" hans oppførsel, og at han 
har fremsatt uriktige opplysninger i klageomgangen.  
 
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. 
 
Flere av de anførte forholdene gjelder dommeravgjørelser som ikke berører dommeretiske 
spørsmål. Dette gjelder bl.a. anførslene om at sorenskriveren har bestemt 
kommunikasjonsformen og satt umiddelbare frister. Dette er prosessuelle beslutninger som 
utvalget ikke kan vurdere, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd.  
 
Utvalget kan imidlertid vurdere om sorenskriver B har brukt uttrykk og fomuleringer som er i strid 
med god dommerskikk og om den forsinkede utsendelsen av  prosesskriv og dokumentliste er 
klanderverdig.  
 
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. ”  

 
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.  
 
Tilsynsutvalget ser at saksbehandlingen samlet sett ikke har vært optimal fra domstolens side. Det 
må påvises forhold over en viss terskel, f.eks. i form av krenkende utsagn eller annen 
klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal reagere med disiplinærtiltak.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er påvist i denne klagesaken. Det er ingen av de anførte 
formuleringer eller utsagn som overstiger terskelen for disiplinærreaksjon. Utvalget kan heller 
ikke se at det er grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak på grunn av forsinket oversendelse av 
prosesskriv og dokumentliste. Tilsynsutvalget finner det for øvrig ikke sannsynliggjort at 
sorenskriver B har fremsatt uriktige opplysninger i rettssaken eller klagesaken.  
 
Tilsynsutvalget finner etter dette 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 den gjelder forhold som er fremsatt for sent og forhold som 

Tilsynsutvalget ikke kan vurdere. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 
 


