
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
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tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 15. desember 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-089 (arkivnr: 16/1257) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

  
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 5. oktober 2016 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd og sen saksbehandling. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 28. 
oktober 2016 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra bobestyrer advokat 
C.  
 
Saksfremstilling: 
 
En person som døde i januar 2012, hadde sin bolig på en tomt som eies av klager. Offentlig skifte 
av avdødes bo ble åpnet 12. mars 2012, og boet ble sluttet og utloddet 27. november 2012.  
Klager hadde som grunneier anført at festeavtalen var utløpt, og han krevde at tomta ble ryddet. 
Det ble ikke tatt til motmæle mot dette, og da boet ble avsluttet, ble det avsatt kr 25 000 til å 
brenne ned  boligen og på denne måten tilbakestille tomta. Pr. dags dato, fire år senere, er det 
imidlertid ennå ikke skjedd noe, og den falleferdige bygningen står fortsatt på klagers eiendom.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Tingretten har ved gjentatte anledninger og helt siden 2013 fått skriftlige krav om å oppgi 
informasjon som kan gi mulighet for å følge opp dødsboet/tomtefesteforholdet.  
 
Tingretten har valgt å lukke og avslutte boet uten noen form for etterkontroll eller visshet om at 
boet var eller blir endelig ferdigstilt. Verken tingretten eller bobestyrer har opplyst at det var 
avsatt midler til å tilbakestille tomta, og ingen ting er skjedd i årene som er gått.  
 
Videre burde sorenskriveren etter mottak av klage på bobestyrer inntatt en mer aktiv holdning 
overfor bobestyrer. Det er ikke tilstrekkelig kun å be bobestyrer om at han "må ta tak". 
 
Man må kunne forvente at domstolen som et offentlig organ gir svar innen rimelig tid, og at 
sorenskriveren overvåker saken og rettens egne beslutninger, tar saker mer alvorlig etter 
gjentatte klager og reagerer når det åpenbart ikke er noen framdrift. At retten etter å ha mottatt 
nærværende klage ikke har tatt noe ytterligere initiativ i saken, oppleves som et forsøk på å 
straffe klager. 
 
Etterfølgende oppfølgning av saken, etter klagen ble innsendt, bør også vektlegges ved 
vurderingen av klagen. Et spørsmål er om sorenskriveren i ettertid har forsikret seg om at 
bobestyrer faktisk har vurdert å søke dekning gjennom forsikring eller arvinger.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det redegjøres for hvordan klagers henvendelser er blitt besvart. Det vises bl.a. til at klagers brev 
av 6. januar 2014 ble besvart 15. januar 2014. Klager fikk da opplyst at det offentlige skiftet var 
avsluttet, og han ble bedt om å henvende seg til bobestyrer. Telefonisk henvendelse fra klager 7. 
april 2014 ble fulgt opp telefonisk overfor klager og bobestyrer. Brev av 21. mai 2015 fra klager 
foranlediget brev til bobestyrer, og bobestyrers svar ble oversendt klager 13. august 2015. Saken 
ble fulgt opp videre fra rettens side våren 2016. Tilbakemelding fra bobestyrer kom den 12. mai 
2016.  
 
Når klager er blitt henvist til bobestyrer, er det fordi retten ikke sitter på de opplysninger om 
arvingenes adresser m.v. som klager har bedt om.  
 
Innklagede bemerker at det kan være et uklart spørsmål om tingretten prinsipielt har ansvar for 
saken, med tanke på at boet er avsluttet.  
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Innklagede er enig i at det er berettiget å klage over at denne saken har tatt så lang tid. Når det 
gjelder spørsmålet om retten aktivt burde grepet inn overfor bobestyrer når denne ikke 
gjennomførte oppgaven, har innklagede hele tiden håpet at saken skulle løse seg etter at 
bobestyrer har gitt lovnader om dette.  
 
I og med at boet er avsluttet, er det tvilsomt om det er rettens oppgave å overta ansvaret for 
gjennomføringen, og om retten har kompetanse til dette. Dersom det skulle oppnevnes en ny 
bobestyrer, vil det ikke være midler til dette i et avsluttet bo.  
 
I tillegg har tingretten over lengere tid vært, og fortsatt er, under sterkt arbeidspress. Dette har 
medført at noen sakstyper blir prioritert foran andre oppgaver.  
 
Han bemerker også at grunnen til at han ikke har tatt ytterligere initiativ etter at klagen ble 
mottatt, var at han ikke ville påvirke behandlingen i Tilsynsutvalget – det var ikke for å "straffe" 
klager. Han har også igjen vært i kontakt med bobestyrer, som opplyste at han på nytt hadde søkt 
kommunen om rivning/brenning.  
 
Bostyrer – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det var nødvendig å iverksette tiltak for å rydde tomta, idet bortfester hevdet at festetiden var 
utløpt, og arvingene ville ikke protestere mot dette. Boligen var kondemnabel, og han fikk 
bekreftet av brannvesenet at det ville koste kr 25 000 å brenne den ned som en øvelse. Han fikk 
også opplyst at han formelt måtte søke kommunen om tillatelse til å brenne ned bygningen. 
Søknad til kommunen ble sendt 13.november 2012, men dette brevet er ikke blitt besvart av 
kommunen. Han har sendt purring til kommunen i brev av 12. oktober 2016.  
 
Problemet i dag er at kostnadene med å fjerne boligen vil overstige det beløpet som ble avsatt,  
kr 25 000. Saken vil derfor kunne løses ved at boet blir gjenåpnet, og at arvingene blir bedt om å 
innbetale sin andel av beløpet.  
 
 
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. 
 
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. 
 
Klager har anført at det foreligger brudd på de plikter som tilligger dommerstillingen, ved at 
dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk ved mangelfull besvarelse og oppfølgning 
av klagers henvendelser, samt lang saksbehandlingstid.  
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
Innledningsvis bemerkes at det er tingretten som er ansvarlig for behandlingen av et bo under 
offentlig skifte, også om det er oppnevnt bobestyrer etter skiftelovens kapittel 13 A. Retten skal 
føre tilsyn og kontroll med bobestyrer, og det er retten som skal avgjøre selve slutningen og 
utlodningen. 
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Det bemerkes videre at det kan framstå som lite heldig at tingretten har sluttet og utloddet boet 
før bygningen var fjernet fra festetomta, og før det var avklart at det var avsatt tilstrekkelige 
midler til å fjerne den, og at nedbrenning var godkjent av kommunen. Når man har valgt å gjøre 
det slik, er det neppe tvilsomt at retten også bør følge opp saken i ettertid, for å sikre at de 
avsatte midler blir benyttet som forutsatt, med nødvendig framdrift.  
 
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.  
 
Klager har anført at dommerens besvarelse og oppfølgning av klagers henvendelser har vært 
mangelfull, og at det – fire år etter at boet ble sluttet og utloddet – ikke er sørget for at 
avdødes/dødsboets bygning er fjernet fra klagers eiendom.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at sorenskriver B har besvart klagers henvendelser og formidlet 
disse til bobestyrer. Slik sorenskriveren også selv bemerker, har det imidlertid tatt altfor lang tid å 
få gjennomført fjerning/nedbrenning av bygningen. Dette er uheldig, men det må først og fremst 
være bobestyrers ansvar, og som utgangspunkt må en lovnad fra bobestyrer om å ordne opp i 
saken være tilstrekkelig. Her går det likevel en grense, og når det går lang tid uten at noe skjer, 
kan det foreligge plikt for dommeren til å foreta seg noe mer konkret for å få sluttført saken.  
 
Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med 
kritikk. Tilsynsutvalget er kommet til at dommerens opptreden/handlemåte i denne saken ikke 
overstiger denne terskelen. Tilsynsutvalget har imidlertid anledning til å komme med kritiske 
merknader til en dommers handlemåte uten at vedkommende gis kritikk eller advarsel, jf. 
domstolloven § 236 tredje ledd. Utvalget finner at dommerens opptreden er av en slik karakter at 
det er grunnlag for å komme med kritiske merknader til hans opptreden, ved at han ikke har 
foretatt seg noe mer for å få brakt i orden et forhold som burde vært avklart før boet ble sluttet 
og utloddet for fire år siden.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 

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


