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1. Innledning 
 

Tilsynsutvalget for dommere mottok med kort mellomrom tre klager på sorenskriver D ved X 
tingrett.  
 
Ved brev av 3. oktober 2017 har advokatene A og B klaget på sorenskriver D. Klagen gjelder 
dommeradferd i to ulike saker i X tingrett der sorenskriver D var rettens administrator (sak 17-
120). Advokat A hadde mottatt flere uttalelser fra andre advokater før klagen ble inngitt. Disse 
uttalelsene var vedlagt klagen til Tilsynsutvalget. 
 
Ved brev av 4. oktober 2017 har en part i en foreldretvist klaget på sorenskriver D (sak 17-124). 
Klagen er sendt via Advokatfirmaet C, og advokat og partner E har vedlagt et støtteskriv til klagen. 
Advokatfirmaet har håndtert klagesaken på vegne av klienten, og er av praktiske hensyn oppført 
som part i klagesaken.  
 
Tilsynsutvalget har innhentet uttalelser fra de profesjonelle aktørene som deltok i de tre 
rettssakene. I advokat As sak er det innhentet uttalelse fra motpartens prosessfullmektig, og i 
advokat Bs sak er det innhentet uttalelse fra to skjønnsmenn, samt motpartens prosessfullmektig. 
I sak 17-124 er det innhentet uttalelser fra advokatfullmektig F og rådgiver G i Advokatfirmaet C. 
Begge var til stede under det aktuelle rettsmøtet. Sorenskriveren har på eget initiativ innhentet 
uttalelse fra motpartens advokat og den rettsoppnevnt sakkyndige i foreldretvisten, og har 
oversendt uttalelsene til Tilsynsutvalget.   
 
De tre klagene er forent til felles behandling i ett vedtak.  
 
Tilsynsutvalget har videre besluttet å behandle innklagedes opptreden i klageprosessen som et 
eget punkt i saken. Innklagede er varslet om dette.  
 
Klagene og de innkomne uttalelsene er forelagt sorenskriver D, som ved brev av 16. oktober og e-
post av 25. oktober 2017 har avgitt uttalelse til klagene. Han har videre kommet med supplerende 
innlegg under saksforberedelsen. Sorenskriver D møtte til muntlig forklaring for utvalget den 5. 
januar 2017. Han fikk der anledning til å forklare seg om de tre klagesakene og om sin opptreden i 
klageprosessen. Det er utformet et referat fra møtet som er sendt til alle partene.  
 

2. Saksfremstilling 
 

2.1 TU-sak 17-120: 
 
2.1.1 Klagen fra advokat A  
Klagen gjelder en sivil tvistesak knyttet til heving av avtale om forretningsmessig samarbeid 
mellom to selskaper. Advokat A representerte en av partene, og motparten var representert av 
advokat H. Det ble avholdt hovedforhandling i saken 11. – 13. september 2017. 
 
Klager – Advokat A – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Dommeren avbrøt innledningsvis i innledningsforedraget, og ba om dokumentasjon på noe som 
ville komme senere i innledningsforedraget. Han forsøkte flere ganger å komme dommeren i 
møte på hans ønske om en annen fremdrift, annet fokus og annen dokumentasjonsrekke enn hva 
det var lagt opp til. Dommeren avbrøt til stadighet, og meldte hva han mente var relevant og ikke. 
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Når dommerens krav om dokumentasjon og rekkefølge ikke ble omgående imøtekommet, viste 
dommeren sin misnøye tydelig i sitt kroppsspråk, blikk og irritasjon.  
 
Dommerens avbrytelser fortsatte under partsforklaringene, i en slik grad at han ikke fikk stilt de 
spørsmålene han ønsket til motparten.  
 
Etter at første rettsdag var avsluttet, møtte han dommeren på hans kontor og meldte at han aldri 
hadde vært utsatt for noe liknende fra noen dommer. Dommeren beklaget opplevelsen, men 
mente at innledningsforedraget var uinteressant og irrelevant. Dommeren erkjente at han skjønte 
at hans opptreden var stressende. De tok hverandre i hånden på at de i de neste to rettsdagene 
måtte ha fokus på at saken ble avviklet på en verdig måte. 
 
På kvelden etter første rettsdag, sendte han en e-post til ulike advokatkollegaer, for å høre om 
deres erfaring med sorenskriveren. Tilbakemeldingen var omgående og i all hovedsak knyttet til 
at:  
 

- dette ikke er et enkeltstående tilfelle 
- sorenskriveren bestemmer seg på forhånd for hva som er relevant 
- sorenskriveren til stadighet avbryter aktørene i retten 
- det blir dårlig stemning i retten 
- sorenskriveren oppleves å skape utrygghet i retten 
- sorenskriveren har illusoriske rettsmøter 
- sorenskriveren nekter aktører å prosedere/ innlede på spørsmål de mener er sentrale 

 
Han opplevde, og bebreider sorenskriveren for, alle de overnevnte punktene. 
 
Etter å ha fått innspill fra advokatkollegaer i rettskretsen, ble han overbevist om at hans 
opplevelser hadde med sorenskriverens personlighet, humør og adferd å gjøre, og at det var en 
overhengende risiko for at dette skulle fortsette på dag 2 og 3, så lenge han fortsatte som 
prosessfullmektig. Han anså det åpenbart at hans person og rolle som prosessfullmektig fungerte 
som en katalysator for sorenskriverens avbrytelser og irritasjon.  
 
Han informerte derfor sin klient om at hun kunne velge å la ham fortsette som prosessfullmektig, 
med risiko for at hun da ikke ville få sin sak belyst slik hun ønsket, eller at hun kunne sparke ham 
som prosessfullmektig. Det siste under henvisning til at sorenskriveren forhåpentligvis ville 
behandle henne med mer hensyn. Klienten valgte å fortsette som selvprosederende, og 
sorenskriveren lot henne forklare seg uavbrutt.  
 
Kontradiksjon, bevisumiddelbarhet, muntlighet og den frie rådigheten i sivile saker, er viktige og 
grunnleggende rettssikkerhetsgarantier, som ikke bør overlates til en dommers humør. Det bør 
ikke være slik at man skal «kjenne dommerens stil» og «innrette seg etter den» for å få et 
forsvarlig møte med domstolen. Møtet med sorenskriveren var mer enn en tørn som advokater 
må tåle, det var mer likt en togpåkjørsel.  
 
Sorenskriverens karakteristikk av at advokat B har «manglende guts» faller på sin egen 
urimelighet. Det er nettopp den felles erfaringen av forhold som er beskrevet i klagen, som er 
grunnen til at det ble sendt en klage til Tilsynsutvalget.  
 
Det er dommerens atferd som er oppe til vurdering og ikke advokatens kvalitetsmessige utførelse 
av oppdraget.  
 
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat H – har i hovedsak uttalt følgende: 
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Han oppfattet ikke at advokat As person og rolle som prosessfullmektig var «.. en katalysator for 
innklagedes avbrytelser og irritasjon». Sorenskriveren ble oppfattet som at han ønsket å lede 
prosessforhandlingene på en effektiv måte, og at det hadde lite med advokat A som person å 
gjøre. Sorenskriveren ønsket å spisse saken mest mulig rundt de relevante, rettslige temaene i en 
sak hvor det faktiske utdraget utgjorde over 500 sider. 
 
Advokat A ble avbrutt ved et par anledninger i sitt innledningsforedrag, blant annet fordi han 
ønsket å dokumentere forhold som allerede var dokumentert fra tidligere. Sorenskriveren ba da 
om en nærmere forklaring på relevansen i det advokat A ønsket å dokumentere på nytt. Det var 
korrekt av rettens administrator å påpeke dette, også sett hen til at det var erfarne advokater på 
begge sider.  
 
2.1.2 Klagen fra advokat B 
Klagen er relatert til en skjønnssak etter tomtefesteloven og gjaldt innløsning av en festetomt. 
Advokat B representerte grunneier, mens motparten var representert av advokat J. 
Skjønnsforhandlingene ble gjennomført 5.-6. september 2017. 
 
Klager – Advokat B – har i hovedsak uttalt følgende: 
  
Klagen er i hovedsak begrunnet i to forhold: 

- effektivitetspress - som ikke må drives så langt at det går ut over kvaliteten på 
domstolenes arbeid, og  

- at prosessen må innrettes slik at de som deltar (og da spesielt den tapende part) har tillit 
til at saken blir behandlet på en grundig måte. 

 
Når det tas forhåndsstandpunkt i en tidlig fase av forhandlingene, med avskjæring av forklaringer 
og prosedyre, går det ut over tilliten til rettsvesenet. Selv om retten formelt kan endre standpunkt 
før dommen avsies, oppleves en slik forhåndsbinding med intuitive konklusjoner som et 
unødvendig inngrep i kontradiksjonen.  
 
Tvisten gjaldt innløsning av festetomt. Det ble fra deres side gjort gjeldende at tomten måtte 
anses ubebygd, selv om det sto et falleferdig skur uten sengeplasser eller kjøkken på tomten. 
Subsidiært gjaldt saken størrelsen på innløsningssummen. 
 
Dag 1 var avsatt til innledning og befaring. Ved innledningen av dag 2 meddelte sorenskriveren at 
han og skjønnsmennene hadde konferert. Med mindre det kunne opplyses hvor det i 
tomtefesteloven sto at dette ikke var et hus, ville det bli lagt til grunn at tomten var bebygd, og 
det ville bli foretatt en taksering ut i fra bebyggelsen på eiendommen. Retten lot det skinne 
gjennom at dette var en jaktbu oppført i fritidsøyemed.  
 
Tomtefesteloven har ingen legaldefinisjon på hus, men det er føringer i forarbeidene som tilsier at 
bygningsmyndighetene må gi tillatelse til innløsning, når bygningene er i så dårlig forfatning som i 
dette tilfellet. Dette ble det redegjort for. Etter en kort drøftelse på dommerrommet, konkludere 
retten med at det var unødvendig å komme inn på dette, og at man kun skulle konsentrere seg 
om verdsettelsesspørsmålet.  
 
Retten gikk også langt i å konkludere i rettsmøtet om tomtens verdi og sakskostnadsspørsmålet. 
 
Dommeren har i denne saken gått alt for langt i prosesstyringen. Hans klient har opplyst at han 
ikke turte å si imot dommeren, og at han holdt tyst etter at dommeren avbrøt ham.   
 
Han har ikke registrert at hans fremstilling av de faktiske forhold er trukket i tvil. 
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Dommerens vurdering av hans manglende evne til å fylle advokatrollen og hans ufine 
karakteristikker av andre klagere i saken, er ikke et konstruktivt bidrag til å belyse klagesaken. 
Sorenskriverens håndtering av klagesaken underbygger hans opplevelse av en dommer som ikke 
har tålmodighet eller interesse av å høre andres synspunkter.   
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat J – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Bortfester anførte at eiendommen måtte anses ubebygd, selv om det sto en koie der, og at det 
ikke var påregnelig med bygge/fradelingstillatelse. Dette er et offentligrettslig forhold som ikke 
vedkommer skjønnsretten.  
 
Skjønnsretten hadde satt seg godt inn i saken på forhånd. Etter innledningsforedrag, 
partsforklaringer og befaring fikk advokat B en oppfordring og foranledning til å forankre sine 
synspunkt rettslig. Retten signaliserte at i mangel av rettslig forankring for bortfesters 
synspunkter, ønsket de ikke at partene brukte mye tid på dette spørsmålet under sine prosedyrer.  
 
Han brukte allikevel noe tid på dette i sin prosedyre uten å bli avbrutt, og han opplevde at også 
advokat B hadde anledning til å komme ytterligere inn på spørsmålet i sin prosedyre.  
 
Det er ikke uvanlig at domstolene forsøker å konsentrere saken rundt det de oppfatter som 
relevant. I denne saken kom retten med noen foreløpige betraktninger, og gav nokså klare 
signaler om hva den vurderte som relevant.  
 
Når det gjelde partsforklaringen, konsentrerte advokat Bs part sin forklaring rundt lite relevante 
forhold, som selve fradelingsaken og fradeling i strandsonen. Dette signaliserte dommeren klart 
at retten ikke skulle ta stilling til. Dommerens håndtering av partsforklaringen var et eksempel på 
god prosesstyring fra dommerens side. 
 
Skjønnsmedlem 1 – eiendomsmegler K – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har ikke deltatt som skjønnsmedlem i andre saker, og har derfor ingen referansepunkt fra 
tilsvarende saker eller andre dommere. 
 
Sorenskriveren er en myndig, tydelig og effektiv leder av retten. Han ga klare direktiver til begge 
parter og ba om presiseringer, klargjøringer etc., i de tilfellene han følte at partene gikk utenfor 
sakens kjerne. Begge parter fikk da anledning til å svare på de spørsmål sorenskriveren stilte.  
 
Retten påpekte at eiendommen ble oppfattet som bebygd, siden det var en reell/ fysisk 
bebyggelse på tomten. Advokat B ble gitt anledning til å fremlegge dokumentasjon og henvise til 
rettspraksis, etc. Det er ikke noe å utsette på dommerens opptreden eller andre forhold. 
 
Skjønnsmedlem 2 – ingeniør/takstmann L – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Parter og deres prosessfullmektiger får ofte i for stor grad terpe på forhold som ligger i utkanten 
av sakens kjerne/ utenfor interesse for å avgjøre forholdet.  
 
Sorenskriver D holdt en stram og effektiv prosesstyring, som ikke gikk utenfor partenes mulighet 
til å forklare seg tilstrekkelig til å gi full oversikt over sakskomplekset.  
 
At skjønnsmedlemmene og dommeren vurderte spørsmålet om tomten var bebygget annerledes 
enn en av partenes advokat, er et helt annet forhold. Den beslutningen ble tatt etter at saken var 
fullt og tilstrekkelig belyst fra begge parters side.  
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2.2 TU-sak 17-124: 
 
Klagen gjelder gjennomføringen av første saksforberedende rettsmøte i en foreldretvist, hvor far i 
saken hadde fremmet krav om at parets eldste barn (datteren) skulle flytte fra mor til ham. Det 
var ikke reist krav om at det yngste barnet (sønnen) også skulle flytte til far. Sorenskriver D var 
dommer i saken. Prosessfullmektig for mor var advokat E, men i rettsmøtet deltok 
advokatfullmektig F i hans sted. I tillegg var en kollega av advokatfullmektig F, 
rådgiver/administrasjonssjef G, til stede som observatør.  
 
Klager – mor i saken – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det var oppnevnt en sakkyndig, som i første saksforberedende møte fremla sin vurdering av 
saken. Etter dette sa sorenskriver D at det ikke var noen argumenter advokatene kunne legge 
frem, som kunne endre hans syn på saken. Advokatene fikk derfor ikke anledning til å fremme 
partenes syn.  
 
Sorenskriver D fremmet det hun oppfattet som en trussel, ved å si at dersom hun ikke gikk med 
på en midlertidig avtale hvor datteren flyttet til far, ville han måtte ta en beslutning om at også 
sønnen skulle flytte til faren. Sorenskriveren ga uttrykk for at hennes omsorgsevne var så dårlig at 
hun kanskje ikke burde ha omsorgen for noen av barna. Hun ble redd for at hun måtte dra hjem 
og fortelle sønnen at han måtte flytte mot sin vilje. Dette styrte resten av dagen fra deres side. 
Etter åpningen av møtet var det for henne ikke noe annet alternativ enn å godta at datteren 
flyttet til far.  
 
Sorenskriveren fremsto utålmodig og irritert under hele behandlingen, og presset frem en løsning. 
Han ga inntrykk av at han bare ville bli ferdig med hele saken. Han ga uttrykk for at han ikke hadde 
grunn til å betvile den sakkyndiges vurderinger, og tok på den måten «parti» med far. Hun ble 
overkjørt og truet til å gå med på alt som ble bestemt.  
 
Prosessfullmektig for klager – advokat E – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Advokatfirmaet støtter den beskrivelsen klager gir av prosessen fullt og helt. Mor i saken var 
representert ved en av advokatfullmektigene ved kontoret under rettsmøtet. I tillegg deltok en 
annen medarbeider ved kontoret, som observatør. Etter rettsmøtet fortalte både mor, 
advokatfullmektigen og medarbeideren den samme historien. Det må legges til grunn at det de 
forteller stemmer. De ansatte har ingen motivasjon for å lyve om dette. 
 
Samme dag som rettsmøtet ble gjennomført, ble spørsmålet om klage til Tilsynsutvalget reist. 
Mor ble oppfordret til å klage på sorenskriveren. Advokatfirmaet ga uttrykk for at de ville bekrefte 
hva som skjedde i forbindelse med en klagesak. Hun var imidlertid livredd etter møtet med 
sorenskriveren, og bekymret for følgene av en klage. Hun har derfor brukt lang tid på å bestemme 
seg. 
 
Det er innlysende at advokatfirmaet ikke er tjent med å klage på sorenskriveren. Det er en fare for 
at en klage vil påvirke det fremtidige forholdet til sorenskriver D og X tingrett. Viktigere enn dette, 
var å bekrefte hva som skjedde under rettsmøtet. Sorenskriveren har i tillegg til sitt tilsvar til 
Tilsynsutvalget, sendt en e-post direkte til ham som viser at frykten for represalier ikke var 
grunnløs.  
 
Motivet for klagen er ikke relatert til noen andres klager, men å varsle om en dommeropptreden 
som ikke er akseptabel. Han finner det alarmerende at sorenskriveren som følge av den innsendte 
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klagen, både truer å anmelde ham og gir uttrykk for at han vil jobbe for at han mister 
advokatbevillingen. 
 
Prosessfullmektig for klager – advokatfullmektig F – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagen fra mor viser tydelig hvordan hun oppfattet behandlingen i retten. Etter en muntlig 
redegjørelse fra den sakkyndige, fikk prosessfullmektigene anledning til å stille spørsmål. Deretter 
opplyste sorenskriveren at han så alvorlig på saken, og at han også anså sønnen som en del av 
saken, fordi det var en sak uten fri rådighet. Dette anses å være en uoverveid og unødvendig 
tilnærming.  
 
Sorenskriveren antydet klart hva som ville bli utfallet av saken dersom partene ikke kom til 
enighet. For klienten var det uakseptabelt å risikere en situasjon hvor hun også mistet barn 
nummer to.  
 
Rettslig medhjelper for klager – rådgiver/ administrasjonssjef G – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun fikk være til stede under det saksforberedende møtet av opplæringshensyn. Ut fra den 
behandling mor fikk i tingretten, er det forståelig at hun ønsker å klage.  
 
Sorenskriveren startet møtet med å la den sakkyndige komme med sin uttalelse. Innholdet i 
uttalelsen var ikke kjent for partene i forkant. Det var ikke utarbeidet noen skriftlig rapport. Etter 
den sakkyndiges innlegg uttalte sorenskriveren at opplysningene var så alvorlige at han ville 
trekke partenes yngste felles barn inn i saken, dersom de ikke klarte å bli enige om en avtale. Det 
er forståelig at klager opplevde dette svært alvorlig. Sorenskriveren gikk for langt i å øve press på 
partene for forlik. 
 
I sin introduksjon av den sakkyndige, sa sorenskriveren at han hadde gode erfaringer med å bruke 
den sakkyndige, og at det ikke var grunn til å tvile på hans vurderinger. Den sakkyndiges 
vurderinger ble tillagt for mye vekt, og partenes prosessfullmektiger fikk i liten grad mulighet til å 
nyansere dette. Han tillot ikke andre vurderingselementer enn den sakkyndiges muntlige 
fremlegg.  
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat M – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Barnet saken dreide seg om, bodde på tidspunktet for rettsmøtet hos mor. Den sakkyndige hadde 
god oversikt over saken. Han anså situasjonen som alvorlig, med et barn som selvskadet seg. Han 
anså det påkrevd med midlertidig ordning som raskt innebar en endring av barnets situasjon. 
 
Det yngste barnet var ikke en del av tvisten, men hadde gitt uttrykk for at han også ønsket å flytte. 
Dette var derfor en naturlig del av de forhandlingene som ble gjennomført. 
 
Det var en åpen dialog i rettsmøtet, hvor partene via sine prosessfullmektiger kunne stille 
spørsmål til den sakkyndige. Det ble også tatt pause, slik at partene kunne konferere med sine 
prosessfullmektiger, og å søke den sakkyndiges råd.   
 
Dommeren ga på bakgrunn av den sakkyndiges uttalelse, til kjenne at det i den alvorlige 
situasjonen som forelå, var nødvendig med enten en avtale, eller en midlertidig avgjørelse i saken. 
Mor godtok da avtalen, siden hun skjønte hvilken vei det bar.  
 
Han er ikke enig med mor i at dommeren truet henne med at også sønnen måtte flytte om hun 
ikke godtok avtalen. Han husker ikke at dommeren uttrykte seg om mors omsorgsevne, slik hun 
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hevder. Dommeren rådet imidlertid mor til å gå med på en midlertidig avtale, som innebar at 
datteren for en tid skulle bo hos far.  
 
Han oppfattet ikke at dommeren kom med upassende utsagn. Etter omstendighetene var det på 
sin plass å gi uttrykk for hvor alvorlig situasjonen var for barnet, og at mor burde ta dette i 
betraktning når hun vurderte hva hun burde gjøre. 
 
Rettsoppnevnt sakkyndig – psykologspesialist N – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I klagen fremkommer det grove feilaktige opplysninger om både hans og sorenskriverens arbeid i 
saken. Partene, sakkyndig og dommer var svært bekymret for barnets situasjon, den tilspissede 
konflikten mellom foreldrene og de følgene det fikk for begge barna. 
 
Ikke på noe tidspunkt fremkom det trusler eller noen form for ubehagelig eller andre utilbørlige 
synspunkter ovenfor noen av partene. Dommeren truet aldri mor med at hun ville bli fratatt sitt 
andre barn. Dommeren fremsto under hele rettsmøtet som tydelig, stringent, og med et klart 
fokus på å skulle finne en løsning som foreldrene kunne arbeide videre med, til barnets beste, 
frem til neste rettsmøte. 
 
Han deltok i særmøter med hver av partene og deres advokater, og det ble meglet frem en 
midlertidig avtale som avsluttet rettsmøtet.  
 
2.3 Uttalelser fra andre aktører  
 
Før klagen i sak 17-120 ble inngitt, tok advokat A kontakt med flere advokater i rettskretsen om 
deres erfaringer med sorenskriveren. Uttalelser fra advokatene O og P og advokatfullmektig Q 
fulgte som vedlegg til klagen. Advokat O har i tillegg kommet med supplerende bemerkninger 
direkte til utvalget i løpet av saksforberedelsen. Advokat R var sitert i klagen. Sorenskriver D har 
som en oppfølging til dette, sendt en e-post direkte til advokat R for å be om kommentarer. 
Utvalget har innhentet advokatens svar på denne e-posten direkte fra advokat R. Utvalget har i 
tillegg innhentet uttalelser fra politiadvokat S, som også var nevnt i klagen.  
 
Uttalelse fra advokatfullmektig Q:  
Under tingrettsbehandlingen av en sak vedrørende pengekrav etter opphør av samboerforhold, 
ble både jeg og motpartens advokat avbrutt flere ganger av rettens administrator, sorenskriver D. 
Avbrytelsene medførte at jeg ikke fikk gjennomført den bevisførsel som var forberedt. Min 
oppgave som prosessfullmektig ble vanskeliggjort, og for min klient fremstod prosessen som lite 
rettferdig. Mitt syn er at rettens prosessledelse i den konkrete saken var egnet til å svekke tilliten 
til domstolen.  
 
Allerede etter at jeg hadde sagt «ærede rett» i innledningsforedraget, og rettens administrator 
hadde brukt noen sekunder til å se på disposisjonen, avbrøt han og ba meg gå rett til siste 
punkt…». 
 
Prosessfullmektig for motparten i tvistesaken, advokat P, har i hovedsak bekreftet 
advokatfullmektig Qs beskrivelse av Ds prosessledelse.  
 
Uttalelse fra advokat O: 
Sorenskriveren oppleves som alt for utålmodig og egenrådig. Hans underlige håndtering av særlig 
fengslingssaker, har vært diskutert i advokatkretser en rekke ganger. At sorenskriveren ofte har 
startet fengslingssakene ved å tilkjennegi at forsvarer ikke trenger å prosedere på det generelle 
fengslingskravet, har over år vært en «snakkis». Enkelte kollegaer har også utilslørt uttrykt at 
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sorenskriverens prosessledelse er unødvendig hard. At de samme advokater etterpå tar avstand 
fra kritikken mot sorenskriveren i lokalavisen, anses ukollegialt. 
 
Uttalelse fra advokat R:  
Han kan bekrefte at han for sin egen del husker to negative opplevelser med sorenskriveren fra 
hhv. 2014/2015 og 2016. Han har også fått reaksjoner på sorenskriveren fra ansatte ved eget 
kontor.  
 
Det er flere eksempler på det han anser som uforsvarlig prosessledelse, herunder en sak der 
tiltalte ble frifunnet før saken var ferdigbehandlet og der aktor ikke fikk komme med sitt syn på 
saken. Prosessledelsen var ikke forsvarlig og påtalemyndighetens interesser ble ikke ivaretatt.  
 
R har videre beskrevet sin opplevelse med D slik:  
 

Jeg nevner for øvrig at jeg gjennom mine mange år som forsvarer ikke kan huske å ha vært i 
tilnærmet samme situasjon som i den beskrevne sak. Det kan nok hende at rettens administrator 
oppfordrer de profesjonelle parter til å holde korte, presise sluttinnlegg – hvilket er i sin orden – 
men jeg kan altså ikke huske at en aktor, eller for den saks skyld en forsvarer, blir nektet å holde 
prosedyre. 

 
Han har videre vist til at to andre kolleger som har opplyst om tilsvarende opptreden i en 
fengslingssaker. R har bl.a. gjengitt Ts beskrivelse av et fengslingsmøte der D var dommer:  
 

Advokat T har forklart til undertegnede at han forut for rettsmøtet fikk formidlet fra sorenskriver 
D at det fremsto som lite hensiktsmessig å prosedere på grunnvilkåret. Dokumentene var 
angivelig gjennomgått av embetsleder i forkant. Advokat T oppfattet det slik at han ville bli 
avskåret hvis han bruket tid på grunnvilkåret i sin prosedyre, Etter det opplyste skal rettsmøtet 
ha blitt gjennomført i løpet av noen få minutter, uten at forsvareren fikk stille spørsmål til 
klienten om siktelsen.   

 
Siktede hadde ikke erkjent straffeskyld og ønsket å fremholde sin uskyld i rettsmøtet. Han ble like 
etterpå avhørt av politiet og løslatt, og saken ble senere henlagt etter bevisets stilling.  
  
Det understrekes at han og ansatte ved kontoret også har gode og positive opplevelser med 
sorenskriver D.  
 
Uttalelse fra påtaleleder S:  
Han ble skuffet og overrasket over at han kort tid etter samtalen med advokat A, kunne lese en 
artikkel i avisene som kunne leses som at påtalemyndigheten hadde stilt seg bak klagen på 
sorenskriveren og var enig i denne. 
 
Han har fått uttalelser fra kollegaer om at sorenskriveren kan være myndig og brå. Dette ble 
gjengitt i samtalen med advokat A, for at han skulle få forståelsen av at heller ikke 
påtalemyndigheten var skånet for dommerens aktive og myndige ledelse. Man lærer raskt å ta 
signaler fra retten på denne måten. Dette kan oppleves ubehagelig, men det er retten som skal 
våke over saken. Dersom saklige argumenter ikke blir hørt eller avskåret, må man anke på uriktig 
saksbehandling.  
 
Han har som aktor ikke opplevd at forsvarere ikke har fått prosedere på grunnvilkåret for 
fengsling. Han har heller ikke hørt om andre som har opplevd dette. 
 
Han er kjent med én konkret hendelse hvor en kollega opplevde at hun i et rettsmøte ikke fikk 
fremføre det hun selv mente var saklige argumenter. Opplevelsen var ubehagelig for kollegaen. 
Saken ble ikke anket. 
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2.4 Uttalelse fra sorenskriver D  
 
2.4.1 TU-sak 17-120, klagen fra advokat A 
Det stemmer at advokat A og han hadde et møte etter første rettsdag, som endte med at de tok 
hverandre i hånden. De var fremdeles rykende uenige om sakens realiteter, men hadde skværet 
opp. Det burde derfor ikke vært noe problem om advokat A hadde fortsatt som prosessfullmektig 
på dag 2. Advokat A kunne bedt om en protokolltilførsel i rettsboken på at han hadde bedt om 
unnskyldning for at han hadde vært hard i sin prosessledelse. 
 
Hans klient kunne ha bedt om å få protokollere en klage mot administrator, eller krevd 
dommerbytte. Hun valgte å fortsette som selvprosederende. Dette må oppfattes slik at hun ikke 
kan ha oppfattet situasjonen slik at administrator hadde opptrådt usaklig ovenfor 
prosessfullmektigen, men at prosessfullmektigen hadde gjort en dårlig jobb.  
 
Retten har plikt til å sørge for at sakene ikke vidløftiggjøres. Advokat As opplegg for saken var ikke 
egnet til å belyse denne. Opplegget var best egnet til å tåkelegge og vidløftiggjøre. Dette er 
bakgrunnen for at hovedforhandlingen utviklet seg som den gjorde. Han nektet å akseptere et 
slikt opplegg, og advokat A nektet å innrette seg etter de signaler retten ga.  
 
Saken gjaldt erstatning etter heving av kontrakt. Han hadde god oversikt over sakens prosesskriv 
og sentrale vedlegg, og motpartens prosessfullmektig hadde holdt et ryddig og oversiktlig 
innledningsforedrag. Når advokat A fremla sin tidslinje over saken, var det enkelt å se at tidslinjen 
var dårlig egnet til å opplyse saken. Advokat As fokus kunne vanskelig  oppfattes annerledes enn 
at han ikke ville bidra til å klargjøre hvordan hans part så på de relevante faktiske forhold av 
betydning for hevingsspørsmålet.  
 
Advokat As klient fortsatte som selvprosederende på dag 2. Hun avga partsforklaring uten 
avbrytelser. Hun hadde fått med seg ordstriden mellom administrator og advokaten fra dagen før, 
og visste derfor hva det var behov for å få klarlagt vedrørende faktum.  
 
Partene i saken var ikke nevneverdig uenige om faktum. Advokat A kunne unngått 
konfrontasjonen ved innledningsvis å opplyse at han i det vesentlige sluttet seg til motpartens 
fremstilling, med unntak av det og det punktet.  
 
På dag 2 mottok retten et par vitneforklaringer som var svært oppbyggende for motpartens sak, 
og tilsvarende ødeleggende for advokat As klient.  
 
På hovedforhandlingens dag 3 gjensto det lite bevisføring før prosedyrene. Motpartens advokat 
hadde ankommet tidlig, og det passet seg da slik at de kunne ta en samtale. Han tok opp to 
forhold under samtalen. Den ene var håndteringen av saken på dag 1. Advokaten uttalte at 
«såpass må en garvet advokat tåle». Det andre spørsmålet var hvorvidt advokaten stilte seg 
positiv til, og eventuelt støttet et forslag fra rettens side om å innlede forliksforhandlinger. 
Forliket som ble inngått sparte advokat As klient i forhold til hva som ville vært det sannsynlige 
domsresultat, dersom advokat As opplegg hadde blitt fulgt.  
 
Det er overveiende sannsynlig at advokat A har blåst opp omfanget og betydningen av 
«konflikten» for å bruke dette som påskudd for å komme seg ut av en tapt sak. Advokat A er 
egentlig erstatningsansvarlig overfor sin klient for sin håndtering av saken. 
 
I klagen gjengir advokat A uttalelser fra uidentifiserbare advokatkollegaer. Det er umulig for ham 
å forsvare seg mot rundt formulerte vendinger som for eksempel «dårlig stemning i rettsaken» og 
«utrygghet i retten». Han føler seg heller ikke trygg på at advokat As gjengivelse av påståtte 
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uttalelser fra ulike støttespillere er korrekt og fair, og viser til hvordan advokat A feilaktig har 
brukt uttalelsene fra politiinspektør S og advokat R.  
 
2.4.2 TU-sak 17-120, klagen fra advokat B 
Når det gjelder klagen fra advokat B, ville den ikke sett dagens lys hvis advokat B og advokat A 
ikke hadde snakket sammen. Advokat B kunne enkelt henge seg på en klage som var under 
utarbeidelse. Hva slags advokat er det som føler at saken er så alvorlig som det han gir uttrykk for, 
men allikevel ikke har guts og tiltak nok til å klage på selvstendig grunnlag. Det bør reises spørsmål 
om hvorfor han ikke fikk protokollert i rettsboken de innvendinger han måtte ha til 
prosessledelsen.  
 
Advokat B fikk anledning til å presentere sitt syn på de rettslige spørsmål som saken reiser. Retten 
har imidlertid avskåret videre bevisføring og prosedyre når retten mente at den hadde fått nok 
faktisk og juridisk informasjon til å avgjøre spørsmålet.  
 
Retten var klarere enn å bare la det «skinne gjennom» at de mente at bebyggelsen på tomten var 
en jaktbu oppført i fritidsøyemed. Konklusjonen var basert på befaringen og saksøkers opplysning 
om at han hadde brukt den i forbindelse med elgjakt. Retten måtte bygge på disse opplysningene.  
 
Det er beklagelig at advokat Bs klient hadde en opplevelse av å bli avbrutt på punkter som han 
selv anså som viktige. Det er imidlertid ikke slik at det er partenes subjektive oppfatning som skal 
være styrende for hva som skal belyses. Dette kunne advokat B forklart sin klient på en 
pedagogisk måte dersom han ville. I så fall ville ikke tilliten til rettssystemet blitt så svekket som 
han beskriver. Ulempen med en slik gjennomgang med egen klient, er at han måtte komme inn på 
egen vidløftiggjøring av saken og de betydelige merkostnader som en følge av dette.  
 
2.4.3 TU-sak 17-124, klagen fra mor i foreldretvisten og advokat E  
Mors beskrivelse av hva som foregikk i rettsmøtet er på vesentlige punkter en ren løgn. Det er 
oppsiktsvekkende at advokat E uforbeholdent støtter løgnhistorien.   
 
Rettsmøter i Norge foregår ikke som beskrevet i klagen, heller ikke i hans rettsmøter. Dersom 
saken var som beskrevet i klagen burde advokatfullmektigen ha tatt dette opp med sin prinsipal 
når han kom tilbake på kontoret, som burde ha fulgt opp dette videre. Det skjedde imidlertid ikke. 
Saken har gått videre som om ingenting har skjedd, og det endelige resultatet i saken er i tråd 
med den midlertidige avtalen. Tidspunktet for klagen synes ikke tilfeldig valgt.  
 
X tingrett har en meget høy forliksprosent i foreldretvister. Få saker kommer tilbake til retten med 
bakgrunn i at forliket ikke har vært basert på et fornuftig utgangspunkt. Det saksforberedende 
møtet og den sakkyndiges redegjørelse er i denne sammenheng svært viktig. På dette stadium av 
saken er den sakkyndiges redegjørelse vanligvis det eneste objektive holdepunkt retten har for 
enten å treffe en midlertidig avgjørelse eller få i stand et foreløpig forlik. 
 
I den foreliggende saken var det et svært høyt konfliktnivå mellom partene. Å tillate dem å 
forklare seg i detalj om dette, ville med stor sannsynlighet ha ødelagt mulighetene for et foreløpig 
forlik. Uten at det huskes konkret hva som foregikk, er det nok dette klagerne sikter til når det 
hevdes at det ikke ble tillatt andre vurderingselement enn den sakkyndiges fremlegg.  
 
Han har ikke tatt opp spørsmålet om partenes omsorgsevne i det saksforberedende møtet. Det 
var partenes konfliktnivå som var det sentrale.  
 
Det var neppe tilfelle at mor i saken var livredd for dommeren. Normalt vil samme dommer ha 
saken fra start til mål. Ved innkalling til nytt saksforberedende møte var det ikke gitt signal om 
dommerbytte. Dersom partens advokat mente at hun var livredd dommeren, ville det vært 
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naturlig at det ble tatt grep for å unngå at parten skulle møte dommeren på nytt. I denne saken 
kom det allikevel til et dommerbytte, noe som skyldtes ferieavvikling. 
 
2.4.4 Uttalelser fra andre aktører 
Klagerne har ved bruk av diverse støtteskriv søkt å tegne et svært negativt bilde av ham. Dette 
har, sammenholdt med bruken av media, medført støy og en belastning som er langt mer alvorlig 
enn selve klagene.  
 
Advokat O 
Hans anførsler om rettens håndtering av fengslingssakene fremstår som rent oppspinn. 
Advokaten har ikke konkretisert et eneste rettsmøte hvor han har noe å klage på. 
 
Det er klart at fengslingsmøter som de beskrevne er illusoriske – uavhengig av hvem som er 
dommer i saken. Når det gjelder påstanden om at han har nektet aktører å innlede/prosedere 
spørsmål som aktørene oppfatter som sentrale, bemerkes at det aldri er bedt om noen 
protokollasjon i rettsboken vedrørende slike forhold. Det er heller ikke vist til konkrete saker hvor 
domsresultatet har vært farget av en slik nektelse.  
 
Timeplanen i fenglingssaker er stram. Det innebærer at partene må være forberedt på å holde seg 
strengt til saken og temaet - som er hvorvidt fengslingsvilkårene er oppfylt eller ikke.  
 
Advokat P og advokatfullmektig Q 
Saken de prosederte var svært uhensiktsmessig og på flere punker direkte dårlig forberedt. Dette 
ble påtalt i brev fra retten under den skriftlige saksforberedelsen. På bakgrunn av dette brevet bør 
det ikke være særlig egnet til forbauselse at administrator griper inn på et tidlig tidspunkt, når 
ingen av partene i saken har gjort hjemmeleksen sin. 
 
Sorenskriver D har i tillegg til de skriftlige uttalelsene avgitt muntlig forklaring der han har utdypet 
og presisert sine anførsler.  
 

3. Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken 
 
3.1 Innledende merknader om utvalgets behandling 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at klagesakene er klare for realitetsbehandling. Sakene gjelder tre 
forskjellige klager. I sak 17-120 er det fremsatt to klager på Ds prosessledelse i henholdsvis en 
hovedforhandling og en skjønnsforhandling. Sak 17-124 gjelder Ds gjennomføring av et rettsmøte 
i en foreldretvist.  
 
Sak 17-124 er fremsatt etter utløpet av klagefristen på tre måneder, jf. domstolloven § 237 fjerde 
ledd. Klagen gjelder et rettsmøte som fant sted i desember 2016, mens klagen er inngitt i oktober 
2017. Selv om klagefristen er utløpt, har Tilsynsutvalget adgang til å ta saken til behandling, jf. 
domstolloven § 237 tredje ledd. Tilsynsutvalget har funnet grunn til å ta saken til behandling, selv 
om klagefristen er utløpt. Dette har sammenheng med at klagen gjelder dommeratferd som 
utvalget finner grunn til å vurdere samt at saken gjelder samme type opptreden som i sak 17-120.  
 
I tillegg har Tilsynsutvalget besluttet å behandle innklagedes opptreden i den påfølgende 
klageprosessen.   
 
Før utvalget går nærmere inn på de enkelte klagene, er det hensiktsmessig å si noe om 
innklagedes anførsel om at klagene, og de vedlagte støtteskrivene, er uttrykk for en kampanje 
mot ham. Tilsynsutvalget kan ikke se at det er grunnlag for trekke en slik konklusjon. Det var 
advokat As opplevelser i en hovedforhandling som utløste den første klagen. A hadde på dette 
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tidspunktet ikke kjennskap til sorenskriver D fra tidligere saker. A valgte å innhente informasjon 
fra advokatkolleger, for å få avklart om hans opplevelse var en engangsforeteelse. Han fikk da 
respons fra andre advokater som opplyste at de hadde tilsvarende opplevelser med sorenskriver 
D. Det er ikke påvist forbindelseslinjer mellom advokatene i de ulike sakene, som bygger opp 
under påstanden om at klagene er en kampanje mot D. Advokat E og advokat A har i separate 
skriv til utvalget opplyst at de ikke har kjennskap til hverandre, og at de aldri har møttes eller 
snakket sammen. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å tvile på dette.  
 
Det er få advokater som klager på dommere, noe som etter utvalgets erfaring har sammenheng 
med at dette oppfattes som en belastning. Dommerne er i en maktposisjon i forhold til 
advokatene, og advokatene skal som regel møte den samme dommeren i senere saker. Dette 
hensynet gjør seg særlig gjeldende i forhold til sorenskrivere, som også har myndighet til å tildele 
ulike oppdrag til advokater (bostyrerverv, faste forsvarere, medhjelpere i tvangssalg o.l.). 
Terskelen for å klage på en sorenskriver antas å være svært høy, og det er ikke unaturlig at flere 
advokater velger å stå sammen om en slik klage.   
 
3.2. Tilsynsutvalgets vurdering  
 
3.2.1 Innledning  
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. 
 
Alle klagene gjelder dommerens prosessledelse og opptreden i rettsmøter. Dette er forhold som 
utvalget kan vurdere i forhold til prinsippet om god dommerskikk i domstolloven § 236.  
 
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.  

 
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.  
 
Utvalget skal videre legge vekt på om dommerens opptreden er i strid med Etiske prinsipper for 
dommeratferd. De etiske prinsippene ble vedtatt av Den norske Dommeforening 1. oktober 2010. 
Prinsippene har som formål å fremme at dommerne opptrer på en måte som skaper tillit til 
domstolene og deres avgjørelser. Prinsippene skal også tjene til opplysning om hva som er god 
dommerskikk. Det fremgår bl.a. av disse prinsipper at dommere skal opptre upartisk og korrekt 
(pkt. 3 og pkt. 6) og likebehandle parter i rettssaker (pkt. 5). Utvalget kommer nærmere tilbake til 
disse prinsippene i forbindelse med den samlede vurderingen av klagene.  
 
Utvalget går deretter over til å vurdere de tre klagene.  
 
3.2.2 TU-sak 17 – 120  
3.2.2.1 Klage fra advokat A på innklagedes opptreden under hovedforhandling 11. september 
2017. 
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Tilsynsutvalget viser til advokat As klage, der han har beskrevet hvordan han oppfattet 
dommerens opptreden i hovedforhandlingen.  
 
A har opplyst at han så vidt fikk sagt ærede rett før innklagede avbrøt og ønsket dokumentasjon 
på noe han ville komme tilbake til senere i innledningsforedraget. Det er videre anført at 
sorenskriveren avbrøt advokaten til stadighet og meldte hva han mente var relevant og hva som 
ikke var relevant. Når han ikke etterkom dommerens krav, viste han ifølge A sin misnøye med et 
tydelig kroppsspråk, blikk og irritasjon. A har opplyst at han ble stresset av dette og mistet tråden 
i innledningsforedraget.  
 
Han har videre vist til at dommerens avbrytelser fortsatte i slik grad at han ikke fikk stilt de 
spørsmålene han ønsket til motparten.  
 
D har bekreftet at han reagerte på innholdet i As innledning, og at han grep inn fordi han var 
uenig med advokaten om sakens faktum og hva som var relevant. D har i den muntlige 
forklaringen uttalt at han ikke var fornøyd med advokaten, og at det ikke tok lang tid før han kom 
med sin første innsigelse mot advokat As disposisjon. Han trengte ikke mange sekunder for å se at 
det var vesentlige mangler. Han har bekreftet at han etter hvert uttrykte irritasjon, at advokaten 
ble stresset av hans inngripen og forsto at saken var tapt. D har for øvrig bemerket at han 
oppfattet advokat As opplegg som svært uryddig og rotete, i motsetning til motpartens advokat 
som var en veldig dyktig og ryddig advokat.  
   
Tilsynsutvalget har ingen synspunkter på sakens juridiske side, herunder om det er dommeren 
eller advokaten som har rett mht. faktum og hva som var relevant. Utvalget konstaterer at 
advokat A valgte å fratre som prosessfullmektig etter en konfliktsituasjon med dommeren, og at 
han deretter tok kontakt med flere kolleger før han fremsatte en klage over dommerens 
opptreden. 
 
Tilsynsutvalget har lagt til grunn at hovedforhandlingen i hovedsak forløp som beskrevet i klagen. 
Utvalget har i den forbindelse lagt vekt på Ds beskrivelse av hendelsen, sammenholdt med 
advokat As redegjørelse som fremstår som nøktern. As etterfølgende opptreden støtter også opp 
under beskrivelsen i klagen. Utvalget viser videre til beskrivelsene av sorenskriver Ds 
prosessledelse i de andre sakene samt i de vedlagte uttalelsene fra andre aktører.  
 
Tilsynsutvalget har merket seg at advokat H ikke støtter klagers beskrivelse, uten at dette endrer 
utvalgets oppfatning av saken.   
 
3.2.2.2 Klagen fra advokat B på innklagedes opptreden under skjønnsforhandlingene 5. og 6. 
september 2017  
Tilsynsutvalget viser til klagen fra advokat B, der han har beskrevet sorenskriverens opptreden 
under skjønnsforhandlingene.   
 
Advokat B har opplyst at sorenskriver D ved oppstart andre rettsdag meddelte at han og 
skjønnsmennene hadde konferert og meddelte at retten ville legge til grunn at eiendommen var 
bebygd. Dette ville bli lagt til grunn med mindre advokaten kunne fortelle retten hvor det 
eventuelt sto i tomtefesteloven at det ikke var et hus som sto på eiendommen. I følge B lot retten 
det skinne gjennom at det var en jaktbu oppført i fritidsøyemed og at dette ikke var et tvilsomt 
spørsmål.  
  
B har videre anført at sorenskriveren gikk meget langt i å konkludere i rettsmøtet om de øvrige 
spørsmålene som gjaldt tomtens verdi og kostnadsspørsmålet, og han var ikke interessert i å høre 
på advokatens eller partenes argumenter. Klager oppfattet situasjonen slik at D inntok et 
forhåndsstandpunkt i en tidlig fase, med tilhørende avskjæringer av forklaringer og prosedyre. 
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D har ikke bestridt advokatens beskrivelse av rettsmøtet. Han mener imidlertid at B fikk anledning 
til å presentere sin klients syn på de rettslige spørsmålene saken reiser, men at videre bevisføring 
og prosedyre ble avskåret når retten hadde fått nok informasjon til å avgjøre spørsmålet. D har 
videre bemerket at retten var klarere enn «å bare la det skinne gjennom» at bebyggelsen på 
tomten var en jaktbu oppført i fritidsøyemed. Dette standpunktet var ifølge D basert på 
befaringen og saksøkers opplysninger.   
  
Motpartens advokat og skjønnsmennene har bekreftet at sorenskriveren hadde en stram 
prosessledelse. Han kom med foreløpige betraktninger og ga nokså klare signaler og direktiver om 
hva som var relevant, herunder at han avbrøt under partsforklaringen. Verken motpartens 
advokat eller skjønnsmennene mener at det var noe å utsette på sorenskriverens prosessledelse.  
 
Tilsynsutvalget har funnet det sannsynliggjort at sorenskriver D i hovedsak har opptrådt som 
beskrevet i klagen. Utvalget har lagt vekt på at D i stor grad har bekreftet de faktiske forhold som 
klagen er grunnet på, og at det ikke er grunn til å tvile på at advokat B har gitt en riktig beskrivelse 
av rettsforhandlingene. Utvalget viser videre til de øvrige beskrivelsene i saken av  Ds 
prosessledelse.     
 
Tilsynsutvalget legger etter dette til grunn at sorenskriver D ga uttrykk for sitt syn på saken 
underveis i rettsmøtet både mht. om tomten var bebygd og på spørsmålet om verdsettingen av 
tomten. Utvalget legger videre til grunn at sorenskriveren ga uttrykk for sitt syn på en slik måte at 
advokat B og hans klient følte at sorenskriveren ikke var interessert i å høre på deres argumenter i 
partsforklaringen og prosedyren. 
 
3.2.3 TU-sak 17-124 
Saken gjelder en foreldretvist og dommerens opptreden i første saksforberedende med 
rettsoppnevnt sakkyndig til stede.  
 
Klager har via sin advokat, sendt et klageskriv til Tilsynsutvalget, der dommerens opptreden er 
nærmere beskrevet.  
 
Hun har opplyst at D kom med sitt syn på saken etter at den sakkyndige hadde fremlagt sin 
vurdering. Sorenskriver D skal da ha uttalt at det ikke var noen argumenter fra advokatene som 
kunne endre hans syn på saken. Klager har videre anført at verken partene eller advokatene fikk 
fremføre sitt syn på saken, før sorenskriver D ga uttrykk for at hun burde gå med på en midlertidig 
avtale der datteren flytter til far. Sorenskriveren skal videre ha uttalt at han måtte ta en 
beslutning om at også sønnen skulle flytte til far, dersom mor ikke gikk med på en slik avtale.  
 
Både mors advokat og hans rettslige medhjelper, har bekreftet hennes versjon av rettsmøtet. Det 
samme gjelder advokat E, som oversendte klagen på vegne av klager. Han har uttalt at spørsmålet 
om å klage kom opp samme dag som rettsmøtet fant sted, men at klienten var bekymret for å 
klage, fordi hun allerede var «livredd etter møtet med D».  
 
D har uttalt at klagers beskrivelse av hvordan rettsmøtet fant sted, er «grov løgn». 
 
Advokat E har i siste innlegg til klagesaken kommentert dette slik:  
 

Som forklart tidligere ble jeg fortalt hva som hadde skjedd i rettsmøtet rett etter møtet. Jeg har 
ingen grunn til å betvile at advokatfullmektig F, rådgiver G og vår klient snakker sant. Jeg husker 
godt at alle tre var sjokkert, og vår klient var bokstavelig talt redd for at D skulle ta fra henne 
sønnen – som ikke var en del av saken.  

 



 16 

D fikk i den muntlige høringen anledning til å utdype hvordan han gjennomfører rettsmøter i 
foreldretvister. Han opplyste at han alltid forsøker å få til en avtale, basert på den sakkyndiges 
tilrådning. Dette skjer uten at partene får anledning til å uttale seg. Han har erfart at partene 
oftere kommer til enighet når han gjør det på denne måten, fordi de da ikke får anledning til 
«drittkasting». På spørsmål om han tenker at den parten som eventuelt ikke får «medhold», og 
heller ikke får anledning til å forklare seg i retten, kan føle seg presset til å inngå avtalen, hadde 
han ingen mening. Han uttalte imidlertid at han ikke kan se andre måter å gjøre dette på, når den 
sakkyndige kommer med en anbefaling.    
 
D har selv innhentet uttalelser både fra motpartens advokat og den sakkyndige og vedlagt disse til 
Tilsynsutvalget. Slik Tilsynsutvalget ser det, svekker dette bevisverdien av uttalelsene. Det er en 
fare for at uttalelsene fra advokaten og den sakkyndige, er preget av at det er sorenskriveren selv 
som har innhentet tilsvar til klagen.   
 
Motpartens advokat i foreldretvisten har bekreftet at det andre barnet, som ikke var en del av 
tvisten, var en naturlig del av forhandlingene som ble gjennomført. Han har videre opplyst at 
dommeren på grunnlag av den sakkyndige uttalelsen, ga til kjenne at det var nødvendig med 
enten en avtale, eller en midlertidig avgjørelse i saken. Han har bekreftet at sorenskriveren rådet 
mor til å gå med på en avtale som innebar at datteren skulle bo hos far, og at mor godtok den 
foreslåtte avtalen, siden hun skjønte hvilken vei det bar.  
 
Tilsynsutvalget har delt seg i et flertall og et mindretall når det gjelder vurderingen av Ds 
opptreden i rettsmøtet. Utvalgets flertall (ved medlemmene Sandbukt, Hansen, Myhre og 
Ellingsen) har funnet det sannsynliggjort at sorenskriver D i hovedsak har opptrådt som beskrevet 
i klagen. Flertallet legger dermed til grunn at sorenskriver D fremholdt den sakkyndiges vurdering 
og uttrykte seg på en slik måte at klager følte seg presset til å inngå avtalen. Dette skjedde uten at 
partene hadde fått anledning til å forklare seg om saken.  
 
Klager har også anført at hennes andre barn, som ikke var en del av foreldretvisten, ble brukt som 
pressmiddel ved avtaleinngåelsen. Flertallet finner det ikke tvilsomt at det andre barnet ble 
trukket inn i forhandlingene. Det fremstår imidlertid ikke som tilstrekkelig klarlagt at 
sorenskriveren faktisk truet med at barn nummer to ville bli trukket inn i avgjørelsen dersom mor 
ikke gikk med på avtalen.  
 
Utvalgets mindretall (ved medlem Svein Magnussen) finner det ikke sannsynliggjort at klager ble 
presset til å inngå en avtale i foreldretvisten. Klager fikk etter det som er opplyst skissert 
alternativene om å inngå en avtale eller få saken avgjort ved kjennelse. Mindretallet finner det 
ikke sannsynliggjort at hun deretter ble presset til å inngå den skisserte avtalen, uten forutgående 
forhandlinger eller diskusjon i rettsmøtet.  

 
3.2.4 Samlet vurdering av klagene  
Det foreligger etter dette tre separate rettssaker, der advokater og parter har påklaget 
sorenskriver Ds opptreden og prosessledelse, og der utvalgets flertall har lagt til grunn at 
klagernes beskrivelser i all hovedsak skal legges til grunn.   
 
Tilsynsutvalget har delt seg i et flertall og et mindretall når det gjelder vurderingen av om 
sorenskriver D har opptrådt i strid med god dommerskikk i forbindelse med de tre klagene. 
Utvalgets flertall (ved medlemmene Sandbukt, Hansen, Myhre og Ellingsen) har funnet det 
sannsynliggjort at sorenskriveren har opptrådt som beskrevet i klagene. Flertallet har videre 
konkludert med at Ds opptreden er i strid med god dommerskikk.   
 
Flertallet har ved vurderingen av de tre klagene også sett hen til at det foreligger flere tilsvarende 
beskrivelser av advokat Ds prosessledelse. Dette gjelder beskrivelser fra advokater som ikke har 
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inngitt formelle klager, men som har kommet med uttalelser som støtter klagerne i sak 17-120. 
Tilsynsutvalget viser til pkt. 2.3 i saksfremstillingen.  
 
Tilsynsutvalgets flertall finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på hver enkelt av disse 
uttalelsene, ut over å konstatere at de samlet sett støtter opp under klagerens beskrivelser av 
sorenskriverens opptreden og prosessledelse. Flertallet legger vekt på at advokat P og 
advokatfullmektig Q, som nylig var på hver sin side i en tvistesak, har sammenfallende syn på Ds 
prosessledelse.    
 
Ps beskrivelse av Ds prosessledelse støtter opp under flertallets oppfatning av saken:  
  

Utfordringen med å føre en sak for D er at han virker å være svært aktiv i sin prosessledelse, og at 
han er raskt ute med å hevde at noe ikke er «relevant for saken», uten at det nødvendigvis er 
tilstrekkelig klargjort. Det kan godt være at han juridisk sett har rett i det også, men slik 
intervenering gjør at advokatene kommer ut av «rytmen» i det opplegget som advokaten har 
planlagt, i tillegg til at klienten kan oppleve å bli urettferdig behandlet. Det er jo mange klienter 
som bare er involvert i en rettssak en gang i livet, og da er det viktig at vedkommende sitter igjen 
med en følelse av å bli hørt, og at prosessen er ryddig og hensynsfull, selv om vedkommende 
taper saken, og for så vidt hadde en «håpløs» sak.  

 
Sorenskriver D har videre bekreftet deler av advokat Rs beskrivelse av hans prosessledelse i 
fengslingssakene. D har bl.a. bekreftet at han som regel ikke tillater at forsvarerne prosederer 
spørsmålet om skjellig grunn til mistanke i fengslingssakene. Han har forklart at han pleier å 
formidle dette standpunktet innledningsvis i rettsmøtet, før partene har kommet til orde, noe 
som fører til at mistankekravet sjelden blir prosedert. 
  
Tilsynsutvalget har registrert at det er flere advokater i rettskretsen, samt andre personer D har 
hatt kontakt med i embetsutøvelsen, som støtter D og har mye positivt å si om hans opptreden og 
prosessledelse. Det samme gjelder for så vidt advokat R, som også har kommet med beskrivelser 
av positive opplevelser med sorenskriver D. Utvalget har ikke grunn til å tvile på at dette er tilfelle. 
Det er ingen motsetning mellom dette og de beskrivelsene som foreligger i klagesakene. Utvalget 
viser til at det ikke er uvanlig at dommere kan opptre forskjellig overfor ulike parter og i ulike 
saker. Dette betyr ikke at hendelsene i klagen ikke har funnet sted og at de opplevelsene det er 
referert til ikke er reelle.  
 
Det inntrykket utvalget får gjennom å lese dokumentene og høre Ds forklaring, er at han har et 
sterkt behov for å korrigere og stoppe advokater og parter som han oppfatter som uryddige og 
udyktige, og som har tenkt å prosedere på forhold som etter hans oppfatning ikke vil føre fram. 
Utvalget viser til at god dommerskikk handler om å opptre mest mulig nøytralt og korrekt – 
uavhengig av om parter eller advokater har en god eller dårlig sak.  
 
Utvalgets flertall har forståelse for at det kan være vanskelig å finne den rette balansegangen 
mellom styring av prosessen på den ene siden og respekten for partenes sak og opplegg på den 
andre siden. Dette krever at dommeren har god evne til å forvalte sin myndighet. Etter flertallets 
vurdering bør en dommer bl.a. forstå at det er vanskelig for advokater og parter å komme med 
sine synspunkter, dersom dommeren ensidig erklærer hva som er relevant og hvordan saken bør 
prosederes.  
 
Sorenskriver D synes å ha liten forståelse for partenes rolle og situasjon i rettsforhandlingene, 
herunder for verdien av å få komme til orde, uansett om man har en god eller dårlig sak. I 
foreldretvister med sårbare parter, kan dette oppleves som ekstra belastende.  
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Tilsynsutvalgets flertall finner at parter og advokater med rette har følt seg urettferdig og 
uforsvarlig behandlet i de rettssakene som har dannet grunnlag for klagene.  
 
Utvalgets flertall har ved vurderingen av om klagene er i strid med god dommerskikk, tatt 
utgangspunkt i Etiske prinsipper om dommeratferd pkt. 3, 5 og 6, som lyder slik:  
 

Pkt. 3. Upartiskhet 
En dommer skal være og framtre upartisk og opptre slik at det ikke med rimelighet kan stilles 
spørsmål ved dommerens nøytralitet. 
 
En dommer må ikke gi uttrykk for forhåndsstandpunkt i saker han eller hun har under behandling 
eller som det er nærliggende at dommeren kan få til behandling.  
 
En dommer skal utøve dommergjerningen uten forutinntatte holdninger.  
 
Dommeren skal aktivt legge forholdene til rette for minnelige løsninger, men partene skal ikke 
utsettes for press til å inngå forlik. 
 
Pkt. 5. Likebehandling 
En dommer skal ivareta hensynet til likebehandling av parter og øvrige aktører som opptrer for 
domstolen. 
 
Pkt. 6. Korrekt opptreden 
En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som dommeren har 
med å gjøre i embetsutøvelsen. 
 
Dommeren skal vise respekt for de oppgavene advokater og representanter for 
påtalemyndigheten har i rettspleien. En advokat skal ikke identifiseres med sin klient.  

 
Slik utvalgets flertall ser sakene, foreligger det brudd på disse Etiske prinsippene for 
dommeratferd. Flertallet viser til beskrivelsene av prosessledelsen i de tre klagene: Flertallet har 
lagt til grunn at sorenskriver D på et tidlig tidspunkt har inntatt standpunkt i sakene, og latt dette 
komme til uttrykk i prosessledelsen, jf. Etiske prinsipper pkt. 3. Han har videre grepet inn i 
advokatenes opplegg og bestemt hva som er relevant, før de har fått komme tilstrekkelig til orde, 
jf. pkt. 5 og pkt. 6 andre ledd. Dette har dels skjedd i form av irritasjon og en brysk væremåte, jf. 
pkt. 6 første ledd. Sorenskriver D har videre inntatt forhåndsstandpunkt og utøvd forlikspress i en 
foreldretvist, jf. pkt. 3 og pkt. 5  
 
Ved vurderingen av om innklagedes handlemåte overstiger terskelen for kritikk, har flertallet lagt 
vekt på at det er gitt disiplinærreaksjon i flere sammenlignbare saker.   
 
Utvalgets flertall viser bl.a. til TU-sak 17-061, der en dommer fikk kritikk for måten han ledet 
rettsmøtet på og for å ha inntatt forhåndsstandpunkt. Utvalget uttalte følgende i denne saken:   
 

Tilsynsutvalget vil bemerke at en dommer på saklig grunnlag har anledning, og til tider også plikt, 
til å stille parter og vitner spørsmål som kan oppleves kritiske eller vanskelige. Dommeren kan 
også stille spørsmål til og korrigere prosessfullmektigene dersom saken gir grunnlag for det. At 
innklagede i denne saken bl.a. ble irritert, avbrøt forklaringen til parter og vitner, og ga saken en 
"slagside" gjennom prosessledelsen, går imidlertid ut over det akseptable. De synspunkter som 
kommer til uttrykk i uttalelsene fra de tilstedeværende viser etter utvalgets oppfatning at 
innklagdes behandling av klagers prosessfullmektig og det sakkyndige vitnet har vært unødvendig 
krass og lite smidig.  
(…) 
Tilsynsutvalget har i flere andre saker fremhevet viktigheten av at dommere viser varsomhet med 
å komme med uttalelser eller adferd som tilkjennegir forhåndsstandpunkt i saken som er til 
behandling.  
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(…) 
Ved vurderingen av en dommers opptreden under hovedforhandlingen, må det tas høyde for at 
spørsmål til sakens aktører kan bli påvirket av bevisføringen. At spørsmålene tilpasses, og 
påvirkes av den øvrige bevisførsel, vil ikke uten videre være i strid med prinsippet om upartiskhet 
selv om spørsmålene kan gi partene en mer eller mindre godt begrunnet følelse av hvordan 
dommeren stiller seg til saken. I denne saken har dommeren etter utvalgets vurdering gått ut 
over dette. På bakgrunn av redegjørelsene til de tilstedeværende, må utvalget legge til grunn at 
innklagde allerede under innledningsforedraget, og senere gjennom utspørringen av det 
sakkyndige vitnet, tilkjennega sitt standpunkt til klagers sak på en så klar og tydelig måte at det 
ikke kunne misforstås av partene. 

 
Utvalgets flertall viser videre til TU-sak 16-026, der utvalget bl.a. uttalte følgende:  
 

Det er et sentralt tema i dommeretikken – og i prosesslovgivningen – at dommere skal opptre 
upartisk og ikke innta forhåndsstandpunkt før bevisene er vurdert og dom eller kjennelse er 
avsagt. Det er i rettsavgjørelsene dommerens synspunkter på resultatet på saken skal 
fremkomme. 
(…) 
Partene skal føle seg trygge på at dommeren tar et veloverveid og velbegrunnet standpunkt 
til saken etter å ha hørt alle bevisene i retten. Dommeren skal derfor ta høyde for at det kan 
fremkomme forhold under bevisførselen i en hovedforhandling som kan ha betydning for 
resultatet, selv om saken fremstår på en bestemt måte under saksforberedelsen. Dommeren 
bør også ha respekt for at en part ønsker å se rettens avgjørelse med den begrunnelse som gis 
etter at det har vært full bevisførsel i retten. Kombinasjonen av en rettferdig prosess og en 
begrunnet rettsavgjørelse, kan også bidra til at partene lettere slår seg til ro med resultatet. 
 
Det følger som en naturlig konsekvens om prinsippet om dommerens upartiskhet, at 
dommerens oppfatning om resultatet i saken, herunder den sakkyndiges vurderinger, ikke bør 
tilkjennegis på en slik måte at partene får følelsen av at dommen er avsagt før alle bevisene er 
ført.  

  
Flertallet viser også til at sorenskriver D i 2017 (TU-sak 17-035) ble klaget inn til Tilsynsutvalget av 
en selvprosederende part, som følte at D inntok et forhåndsstandpunkt uten at parten fikk 
fremlegge sine argumenter. Utvalget fant under tvil at sorenskriveren ikke skulle gis kritikk for sin 
opptreden. De faktiske forholdene som ble lagt til grunn i den saken, har flere fellestrekk med 
innklagdes opptreden i vår sak. 
 
Tilsynsutvalgets flertall har etter en samlet vurdering av foranstående momenter, kommet til at 
sorenskriver D skal gis disiplinærreaksjon i form av kritikk for sin opptreden i de tre klagesakene. 
 
Tilsynsutvalgets mindretall ved Svein Magnussen er ikke enig med flertallet i at sorenskriver Ds 
opptreden overskrider terskelen for kritikk. Klagepunktene fremstår som tvetydige og uklare, og 
Magnussen finner det ikke godt nok dokumentert at sorenskriver D har opptrådt i strid med god 
dommerskikk i forbindelse med de tre rettsmøtene som er beskrevet. Magnussen viser i den 
forbindelse også til at han ikke er enig med flertallet i at klageren i sak 17-124 ble utsatt for 
forlikspress.  
 
Det er imidlertid grunnlag for å peke på noen uheldige sider ved sorenskriverens prosessledelse, 
herunder at hans fokus på effektivitet, fremdrift og styring kan gå ut over partenes behov for å bli 
hørt og fremføre sine synspunkter. Hans opptreden med avbrytelser, og uttalelser om hva som er 
relevant i sakene, kan føre til at partene tenker at sorenskriveren har bestemt seg for resultatet. 
Dette er uheldig dommerstyring, men det gir etter mindretallets vurdering ikke grunnlag for 
kritikk.  
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Mindretallet er for øvrig enig med flertallets kritiske merknader til Ds håndtering i den påfølgende 
klageprosessen. Dette kommer utvalget nærmere tilbake til i neste punkt.  
 
3.2.5 Vurdering av sorenskriver Ds opptreden i klageprosessen 
Tilsynsutvalget har av eget tiltak besluttet å vurdere Ds opptreden og utsagn i forbindelse med 
klagesaken.  
 
Det er i samsvar med praksis fra tidligere saker relevant å se på slike forhold. Utvalget har da tatt 
utgangspunkt i at dommere som klages inn for Tilsynsutvalget, har ansvar for å opptre 
profesjonelt og saklig, og slik at klagerne eller andre involverte ikke krenkes. 
 
Utvalget har funnet grunn til å se nærmere på følgende forhold:  
 

- At sorenskriver D innhentet egne uttalelser fra vitner i sak 17-124  
- Sorenskriver Ds kommentarer/uttalelser til klagerne.  

 
Innhenting av uttalelser/bevis 
Da klagen i sak 17-124 var oversendt utvalget, tok sorenskriver D direkte kontakt med motpartens 
advokat og den sakkyndige og innhentet uttalelser. Disse uttalelsene ble vedlagt tilsvaret til 
Tilsynsutvalget. Tilsynsutvalget har allerede bemerket at Ds opptreden har svekket bevisverdien 
av disse uttalelsene. Utvalget finner det uheldig at innklagede involverer seg i saksforberedelsen 
på en måte som kan påvirke vitner og utvalgtes bevisvurdering i klagesaken.  
 
Uttalelser til klagerne 
I forbindelse med klagebehandlingen, har D kommet med diverse uttalelser om klagesakene og 
klagerne, som utvalget har funnet grunn til å vurdere. Utvalget viser til følgende:   
 
Uttalelser til klagen fra advokat E/ mor i saken (Sak 17-124):   
 

[Mors] beskrivelse av hva som foregikk i rettsmøtet 13.12.16 er på vesentlige punkter ren løgn.  
(…) 
Dersom man et øyeblikk forestiller seg at ting virkelig hadde skjedd som beskrevet i klagen, ser 
jeg for meg en sjokkskadet advokatfullmektig som tusler tilbake til basen og straks rapporterer 
den grove episoden til sin prinsipal. Den eneste adekvate reaksjon prinsipalen da kan komme 
med, er straks å kontakte de øvrige profesjonelle aktører i saken for å bekrefte eller avkrefte 
fullmektigens eventyrhistorie. Avhengig av svaret måtte reaksjonen fra en oppegående og 
ansvarsbevisst advokat da enten være å ta en alvorsprat med fullmektigen og dennes bisarre 
virkelighetsforståelse, eller straks å gå sammen med øvrige profesjonelle aktører om en 
umiddelbar klage til TU. 

 
Sorenskriver D har også sendt en e-post direkte til advokat E som lyder slik: 
 

Jeg viser til mitt tilsvar til TU i TU-sak 124-17, nylig sendt deg på mail. 
Pr. i dag vurderer jeg ditt forhold i saken til å være så grovt at jeg vurderer både politianmeldelse 
og hvorvidt det bør få konsekvenser for din advokatbevilling. 
Før jeg tar et endelig standpunkt til videre reaksjon, gis du anledning til å uttale deg. Da det er 
uklart for meg hvilken rolle F egentlig har i saken – han har jo merkelig nok ikke undertegnet 
følgeskrivet til klagen – ber jeg om din detaljerte redegjørelse for hvilken kontakt som har vært 
mellom hvem og på hvilket tidspunkt. 
Ditt eventuelle svar imøteses innen i morgen, 26.10.2017 kl. 12.00 

 
D har videre kommentert klagen fra advokat B: 
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Klagen ville aldri sett dagens lys hvis det ikke var for A. Hva slags advokat er det som føler at 
saken er så alvorlig som han nå gir uttrykk for, men likevel ikke har guts og tiltak nok til å klage på 
helt selvstendig grunnlag? 

 
Til klagen fra advokat A uttalte sorenskriver D bl.a. følgende: 

 
Det er ved nærmere ettertanke ikke faktisk slik at vi i dag er enige om årsaken til konflikten. Jeg 
finner det i ettertid overveiende sannsynlig at A har blåst opp omfanget og betydningen av 
«konflikten» for å bruke dette som et påskudd for å komme seg ut av en tapt sak.  
Jeg mener derfor at A egentlig er erstatningsansvarlig overfor sin klient for sin håndtering av 
saken. Da vi skiltes etter å ha tatt hverandre i hånden, måtte A ha vært klar over at faktum i 
saken ville ha blitt klarlagt dagen etter på en slik måte at hans tåkelegging og vidløftiggjøring ble 
avslørt. Min oppfatning er at dette er den egentlige årsak til at han valgte å fratre som 
prosessfullmektig. 

 
Som bemerket innledningsvis, må kravet til korrekt og saklig opptreden også gjelde for dommere 
som klages inn til Tilsynsutvalget. Utvalget har også påpekt at advokater har høy terskel for å 
klage på dommere, og særlig på en sorenskriver. Dette underbygger behovet for at innklagede 
behandler en klager profesjonelt og med respekt.  
 
Klagernes tilbakemeldinger til Ds uttalelser, illustrerer dette poenget. Utvalget viser til 
avsluttende merknader fra advokat E og advokat B: 
 
Uttalelsen fra advokat E:  
 

Jeg finner det også alarmerende at sorenskriver D truer med å anmelde meg, og gir klar beskjed 
om at han skal jobbe for at jeg mister min bevilling. Alt dette fordi vi varsler om forhold som vi 
mener er særdeles kritikkverdig.  
 
At D fortsatt, etter lang tid å revurdere, synes det var riktig å sende meg den epost er 
bekymringsverdig. Jeg legger derfor til grunn at når C i fremtiden har saker for X tingrett så vil D 
ikke være dommer.  

 
Uttalelsen fra advokat B:  

 
Måten klager er møtt på av D frister ikke til gjentatt bruk av klageinstituttet, Men Ds håndtering 
av klagen underbygger på den annen side vår opplevelse av en dommer som tilsynelatende har 
en overdreven tro på egen fortreffelighet, og derfor ikke har tålmodighet og interesse av å høre 
andres synspunkter. Og det er vel neppe hva man vanligvis forbinder med god dommerskikk. 

 

Tilsynsutvalget har ved vurderingen av Ds opptreden under klageprosessen, også lagt vekt på at 
han tidligere har fått påtale fra Tilsynsutvalget for måten han har uttrykt seg på overfor en klager. 
Utvalget viser til TU-sak 17-035, der det ble bemerket at henvendelser må besvares på en verdig 
og korrekt måte og i en saklig form. Det ble videre bemerket at: «deler av sorenskriverens brev til 
klager av 5. mai 2017 og 15. mai 2017 har, etter utvalgets oppfatning, et innhold og en tone som 
er unødvendig nedlatende».  
 
Tilsynsutvalget finner det kritikkverdig at D, nå i en ny sak, på nytt bruker ord og uttrykk som 
fremstår som lite saklige, fremmer beskyldninger mot klagerne om «oppspinn, løgn, tåkelegging 
og eventyrhistorier» samt truer med anmeldelse mv. Dette bidrar til å bekrefte at det er 
ubehagelig å klage dommere inn til Tilsynsutvalget og er egnet til å svekke tilliten til 
dommerstanden.  
 
Sorenskriver D har vist til at han var i en vanskelig situasjon på grunn av mediekjøret rundt 
klagesaken, og at hans opptreden må ses i lys av dette.  
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Tilsynsutvalget har forståelse for at medieoppslagene var ubehagelige og vanskelige å håndtere, 
og at de har vært en personlig belastning for sorenskriver D. Utvalget kan likevel ikke se at dette 
kan forsvare Ds opptreden i klageprosessen slik det er beskrevet foran.  
 
Tilsynsutvalgets konklusjon er etter dette at sorenskriver D har opptrådt kritikkverdig og i strid 
med god dommerskikk i forbindelse med klageprosessen.  
 
3.2.6 Oppsummering 
Tilsynsutvalgets flertall har kommet til at sorenskriver D har opptrådt i strid med god 
dommerskikk i forbindelse med de tre klagesakene. Videre har et enstemmig utvalg funnet at 
sorenskriveren har opptrådt kritikkverdig i forbindelse med klageprosessen. Begge forholdene 
ville hver for seg ha medført disiplinærreaksjon i form av kritikk. Tilsynsutvalget har etter en 
samlet vurdering av sakene, kommet til at det er tilstrekkelig å reagere med disiplinærtiltak i form 
av kritikk, jf. domstolloven § 236 andre ledd.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Sorenskriver D gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 


