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Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 

 
  
Vedtak: 1. Klagen mot tingrettsdommer B avvises som for sent 

fremsatt. 
 

2. Det er ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 
overfor tingrettsdommer C. 
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Innledning: 
 
Advokat A har ved brev av 26. oktober 2017 klaget på tingrettsdommerne B og C ved X tingrett. 
Ved brev av 2. november 2017 har Tilsynsutvalgets sekretariat varslet klageren om at klagen 
vurderes avvist, blant annet fordi det anses usikkert om det påklagede forhold ligger innenfor 
utvalgets mandat. Tingrettsdommerne ble samtidig bedt om å uttale seg om klagen. 
Tingrettsdommerne B og C har ved brev datert hhv. 7. og 16. november 2017, kommentert 
klagen. Advokat A har ved brev av 15. november 2017 kommentert avvisningsspørsmålet og 
kommet med supplerende bemerkninger. 
 
Domstolleder ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder manglende tildeling av bostyreroppdrag i konkurssaker. Advokat A har påtatt seg 
oppdrag fra gamle X tingrett og Y tingrett, men opplever nå at tildeling av oppdrag minker. 
Tingrettene ble sammenslått til én domstol i 2017. Tingrettsdommer B var avdelingsleder for den 
avdelingen i gamle X tingrett som behandlet konkurssaker. Tingrettsdommer C er avdelingsleder 
for den avdelingen som behandler konkurssaker i nye, sammenslåtte X tingrett.  
 
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han har over 30 år i hovedsak drevet advokatvirksomhet som bobestyrer for X og Y tingrett, og 
han har stått på domstolenes lister over bobestyrere. 
 
Tingretten praktiserte ordningen slik at åpnede konkursbo i hovedsak ble tildelt de advokater som 
sto på listen etter tur, slik at alle tilnærmelsesvis fikk like mange bo.  
 
For 2-3 år siden ble antall tildelinger til ham betydelig redusert. Etter hvert uteble boene fra X 
tingrett helt, mens han fremdeles ble tildelt bo fra Y tingrett. Tingrettsdommer B var 
avdelingsleder for konkursavdelingen i X tingrett den gangen.  
 
Etter sammenslåingen av X tingrett og Y tingrett i 2017, uteble også boene fra Y tingrett. 
Tingrettsdommer C er avdelingsleder for konkursavdelingen i nye X tingrett, og han tok 
problemstillingen skriftlig opp med ham.  
 
Han opplever ikke at tingrettsdommer C besvarer hans spørsmål om hvorfor han ikke lenger får 
tildelt konkursbo, og han har ingen adekvat og saklig begrunnelse for den betydelige 
skjevfordelingen av botildelingen. Tingrettsdommer C har ingen erfaring med hans arbeid som 
konkursbobestyrer gjennom over 30 år, og må være instruert av tingrettsdommer B. 
Tingrettsdommer C har ikke gjort seg opp en selvstendig vurdering, og han anser det nokså klart 
at det er tingrettsdommer B som står bak og dirigerer. 
 
Han mener det er uakseptabelt av en rettsinstans å ekskludere ham som bobestyrer, uten varsel 
eller begrunnelse. Fra årsskiftet og frem til klagen ble innsendt i oktober 2017 har han kun 
mottatt 2 konkursbo fra nye X tingrett, mens andre har fått ca. 40 bo. 
 
Han er av den oppfatning at de innklagede dommerne ikke praktiserer en forsvarlig 
saksbehandling ved tildeling av konkursbo, men en vilkårlig og usaklig forskjellsbehandling. 
Dersom domstolen er misfornøyd med hans behandling av konkursbo, må de i første omgang 
orientere ham om dette skriftlig, slik at han får anledning til å rette opp eller endre det som måtte 
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være problemet. Hvis han så likevel ikke rettet opp i eventuelle feil eller mangler burde en 
«oppsigelse» være skriftlig og begrunnet. 
 
 
Innklagede 1 – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han stiller spørsmål ved om saken faller inn under Tilsynsutvalget for dommere. Det er opp til den 
enkelte tingrett å avgjøre om en advokat skal brukes som bostyrer eller ikke. 
 
Fra 2011 til 30. mars 2017 var han avdelingsleder for den avdelingen i X som hadde ansvaret for 
særområdet konkursbobehandling. Han trådte tilbake som avdelingsleder når tingrettene ble slått 
sammen, og fungerer i dag kun som tingrettsdommer.  
 
 
Innklagede 2 – tingrettsdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han tiltrådte som avdelingsleder for avdeling 4 i X tingrett 1. april 2017, og har ansvar for den 
faglige og ledelsesmessige oppfølgingen av konkurssakene. I tillegg er det utpekt enkelte 
dommere med særlig ansvar for faglige spørsmål og rutiner på dette området.  
 
Tingrettsdommer B arbeider etter sammenslåingen på en avdeling som ikke behandler 
konkurssaker.  
 
Han er ikke kjent med at det er gitt noen føringer fra tingrettsdommer Bs side, eller fra ledelsen i 
X tingrett for øvrig, om at de dommere som har ansvar for konkurssaker, ikke har anledning til å 
oppnevne advokat A som bostyrer, verken før eller etter sammenslåingen. De lister som 
tingretten har over advokater som ønsker å påta seg oppdrag som bostyrer i konkurssaker, har i 
praksis heller ikke forhindret at andre advokater som ikke står på listen har fått slike oppdrag. 
Listen anses kun som et praktisk verktøy for tingretten, uten at det etablerer et 
tilknytningsforhold mellom tingretten og advokatene, utover de saker hvor de får oppdrag.  
 
Som representant for ledelsen forutsetter han uansett at oppnevning av bostyrer i den enkelte 
sak, skjer ut fra saklige kriterier, og hvor det ikke legges vekt på utenforliggende hensyn. At 
advokat A bare i et fåtall av saker er oppnevnt som bostyrer, må anses som et utslag av at den 
enkelte dommer har vurdert det slik at andre advokater leverer bedre ytelser i oppdrag som 
bostyrere. Han anser det uansett ikke saklig begrunnet å pålegge dommere med ansvar for 
konkurssaker å bruke advokat A i samme utstrekning som andre advokater, uavhengig av den 
faglige vurderingen. Han er også usikker på om det i det hele tatt kan tenkes at ledelsen har en 
slik instruksjonsrett ovenfor dommere i enkeltsaker. 
 
For øvrig vises det til den korrespondansen som er fremlagt av advokat A i forbindelse med 
klagen. Her har han redegjort for rettens synspunkt på tilknytningsforholdet mellom advokatene 
på bostyrerlisten, tildelingspraksis og de forpliktelser/ retningslinjer som har vært fulgt. Det 
standpunkt som fremgår av e-postene fastholdes som et riktig utgangspunkt. 
 
Han kan ikke se at klagen skal gi grunnlag for reaksjon mot ham selv eller tingrettsdommer B, og 
han er i tillegg av den oppfatning at dette ikke er en sak som hører inn under Tilsynsutvalgets 
ansvarsområde.  
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Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
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. 
 
Det fremgår av klagen at advokat A opplever at antallet bobestyreroppdrag har vært synkende de 
seneste år – både før og etter sammenslåingen av tingrettene. I 2017 har han kun fått to oppdrag, 
mens andre advokater har fått ca. 40 oppdrag. Han anfører at han har tatt dette opp med 
domstolen, uten at han er gitt en adekvat og saklig begrunnelse for den betydelige 
skjevfordelingen.  
 
Advokat A anfører at han i første omgang er opptatt av prosessen, nærmere bestemt at de 
innklagede dommerne ikke praktiserer en forsvarlig saksbehandling ved tildelingen av konkursbo, 
og at forskjellsbehandlingen er vilkårlig og usaklig.  
 
Tilsynsutvalget har ikke anledning til å foreta en vurdering av X tingretts prosess som sådan ved 
tildeling av konkursoppdrag. Utvalgets kompetanse er begrenset til å vurdere om den enkelte 
dommer konkret har overtrådt de plikter som stillingen medfører, eller for øvrig har opptrådt i 
strid med god dommerskikk, 
 
Klagen retter seg mot tingrettsdommerne B og C, og deres rolle i forbindelse med tildeling av 
konkursoppdrag til advokat A. Tingrettsdommerne har hatt befatning med tildeling av 
konkursoppdrag på ulike tidspunkter. Tilsynsutvalget må derfor ta stilling til om klagefristen er 
overholdt for hver av de to tingrettsdommerne.  
 
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.  
 
Tingrettsdommer B gikk den 30. mars 2017 av som avdelingsleder for den avdelingen som da 
behandlet konkurssaker. Han gikk samtidig over til en avdeling som ikke behandler konkurssaker. 
Advokat A har i et supplerende skriv til klagen opplyst at tildelingen av konkursboer fra gamle X 
tingrett avtok og uteble i 2016. Tingrettsdommer B har i sin uttalelse opplyst at han i et møte med 
advokat A, i 2014 eller 2015, informerte om at tildelingen av nye konkursoppdrag måtte opphøre. 
Dette ble begrunnet med at advokat As bobehandling ikke holdt tilstrekkelig kvalitet. Klagen ble 
innsendt den 26. oktober 2017, og klagefristen er derfor oversittet for den delen som gjelder 
tingrettsdommer B.  
 
Selv om klagefristen er utløpt, har Tilsynsutvalget adgang til å ta en klage til behandling, forutsatt 
at de påklagede forhold ikke ligger lenger tilbake i tid enn ett år, jf. domstolloven § 237 fjerde 
ledd. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og klagen er 
fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at klager har oppgitt noen rimelig grunn til å oversitte klagefristen for 
den delen av klagen som gjelder tingrettsdommer B. Tilsynsutvalget har vurdert om det foreligger 
særlige grunner til å ta denne delen av klagen til behandling av eget tiltak, men kan ikke se at slike 
grunner foreligger. 
 
Den delen av klagen som retter seg mot tingrettsdommer B blir etter dette å avvise. 
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Tingrettsdommer C tiltrådte som leder for en av to avdelinger som behandler konkursboer i X 
tingrett den 1. april 2017. Klagen er relatert til den pågående situasjonen med færre tildelinger av 
konkurssaker, og klagen mot ham er derfor rettidig.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at klagen rettet mot tingrettsdommer C gjelder to forhold. For det 
første klages det over at advokat A utsettes for en usaklig forskjellsbehandling ved at han ikke 
lenger tildeles konkursboer fra X tingrett. For det andre klages det over at han ikke har fått varsel 
eller forklaring på hvorfor så er tilfelle.  
 
Tilsynsutvalget behandler først den delen av klagen som gjelder usaklig forskjellsbehandling ved 
at advokat A ikke lenger tildeles konkursboer. 
 
Tingrettsdommer C har anført at denne delen av klagen faller utenfor Tilsynsutvalgets 
ansvarsområde. Tilsynsutvalget er ikke enig i dette.  
 
Utvalget viser til at begrensningen i utvalgets myndighet som følger av bestemmelsen i 
domstolloven § 236 fjerde ledd, ikke kommer til anvendelse. Her fremgår det at utvalget ikke kan 
vurdere forhold som kan brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning. Dette gjelder for 
eksempel innsigelser mot dommerens beslutninger i forbindelse med saksbehandlingen, 
prosessledelsen eller innvendinger mot selve rettsavgjørelsen. Beslutninger om oppnevning av 
bobestyrer er ikke et forhold som kan bringes inn til rettslig overprøving av advokater som ikke 
oppnevnes, og omfattes således ikke av bestemmelsen i domstolloven § 236 fjerde ledd.  
 
Utvalget kan heller ikke overprøve prosessledende avgjørelser som etter sin art er uangripelige, jf. 
Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) på side 175. På samme sted fremgår det at utvalgets kompetanse er 
begrenset til å vurdere om dommeren har utvist kritikkverdig atferd i forbindelse med en slik 
avgjørelse. Videre vises det til NOU 1999:19, hvor det under punkt 10.6.3.3 vedrørende 
skjønnsmessige avgjørelser som det ikke kan anvendes rettsmidler mot, uttales følgende: 
 

På den annen side bør det ikke åpnes mulighet for at disiplinærorganet kan overprøve selve den 
avgjørelse som vedkommende dommer har truffet. Når det ikke kan skje overprøving i 
forbindelse med bruk av rettsmidler mot den type avgjørelser det her gjelder, bør det ikke være 
adgang til overprøving indirekte gjennom en klage- og disiplinærordning. Det er viktig at 
disiplinærorganet ser at det ikke skal fungere som noen overprøvingsinstans i disse sakene, og at 
organet innretter sin behandling av saken i samsvar med dette. Men det er utvilsomt en uklar og 
flytende grense mellom det å ta standpunkt til selve avgjørelsen og det å ta stilling til om 
dommeren har opptrådt kritikkverdig ved sin håndtering av saken. (…) 

 
Det er på denne bakgrunn klart at Tilsynsutvalget ikke kan overprøve rettens beslutninger om 
oppnevning av bostyrer i konkurssaker. Utvalget kan således ikke vurdere om advokat A skulle 
vært oppnevnt i den enkelte sak, om han i det hele tatt skal oppnevnes eller i hvilken grad han 
eventuelt skulle vært oppnevnt.   
 
Tilsynsutvalgets myndighet er på denne bakgrunn begrenset til kun å vurdere er om dommeren i 
forbindelse med oppnevningen har opptrådt i strid med god dommerskikk. Utvalget legger i 
denne forbindelse til grunn at tildelingen av konkursboer, som annen dommervirksomhet, må 
være forsvarlig. Utvalget kan således vurdere om dommeren fører en praksis som innebærer en 
vilkårlig eller usaklig forskjellsbehandling. Det vises i denne forbindelse til punkt 5 i Etiske 
prinsipper for dommeratferd hvor det heter at «En dommer skal bygge på saklige hensyn ved 
tildeling av oppdrag for domstolen». 
 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at det må være påvist konkrete klanderverdige 
forhold, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. 
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Ved den konkrete vurderingen av klagen, tar utvalget utgangspunkt i at bostyrere oppnevnes av 
den dommeren som har ansvar for den enkelte konkurssak. De fleste domstoler, herunder X 
tingrett, har lister over advokater som tar slike oppdrag. Utvalget legger til grunn at den enkelte 
dommer, innenfor rammene av god dommerskikk, står fritt til å velge en av advokatene på 
domstolens liste eller en annen advokat.  
 
Slik saken er opplyst for utvalget, må det legges til grunn at tingrettsdommer C ikke selv har stått 
for oppnevning av bostyrere etter at han ble leder for avdelingen. Klagen oppfattes således å 
rette seg mot at tingrettsdommer C i kraft av sin rolle som leder for avdelingen, gjennom 
instrukser eller på annen måte, har bidratt til en usaklig forskjellsbehandling av advokat A fra de 
dommere som tildeler konkursoppdrag.  
 
Advokat A har begrunnet klagen med at han pr. 15. november kun hadde fått tildelt to 
konkursoppdrag fra nye X tingrett i 2017, og at andre advokater hadde fått tildelt vesentlig flere 
oppdrag. Videre har han vist til at han står på tingrettens liste over bostyrere og at han tidligere 
har mottatt flere oppdrag. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at advokat A er 
utsatt for en usaklig forskjellbehandling. Det er heller ikke tilstrekkelig til å underbygge at 
tingrettsdommer C på noen måte har påvirket dommerne som tildeler konkursboet til ikke å gi 
oppdrag til advokat A.   
 
Utvalget bemerker i denne sammenheng at tingrettsdommer C har opplyst at han er kjent med 
tingrettsdommer Bs faglige vurdering av advokat As kvalifikasjoner som bostyrer. Han er 
imidlertid ikke kjent med at det fra ledelsen i tingretten er gitt føringer om at advokat A ikke skal 
benyttes som bostyrer. Tilsynsutvalget kan heller ikke se at det foreligger opplysninger i saken om 
at tingrettsdommer C, eller andre, har gitt slike føringer. Tingrettsdommer C har videre opplyst at 
han forutsetter at dommerne ved tingretten oppnevner bostyrere ut i fra saklige kriterier, og at 
den reduserte oppnevningen av advokat A må anses som et utslag av at også andre dommere enn 
tingrettsdommer B har vurdert det slik at andre advokater enn advokat A leverer bedre ytelser 
som bostyrere. Tilsynsutvalget sitter ikke med opplysninger som tilsier at denne vurderingen ikke 
er riktig.  Utvalget kan heller ikke se at en slik praksis er uforsvarlig.  
 
Tilsynsutvalget kan etter dette ikke se at det er sannsynliggjort at tingrettsdommer C har opptrådt 
i strid med god dommerskikk i forbindelse med tildelinger av konkursoppdrag til advokat A.  
 
Når det gjelder advokat As anførsel om at han ikke har fått noe varsel eller forklaring på hvorfor 
han ikke lenger tildeles konkursbo, viser utvalget til korrespondansen mellom advokat A og 
tingrettsdommer C, som fulgte med klagen.  
 
Det fremgår her at advokat A rettet en e-posthenvendelse til tingrettsdommer C den 4. juli 2017, 
hvor han skriver at han antar at det bør tilstrebes en tilnærmet lik fordeling av bo til de advokater 
som står på domstolens bostyrerliste, og hvor han påpeker at det er en skjevdeling i hans disfavør. 
 
I svaret fra tingrettsdommer C, sendt per e-post den 14. juli 2017, fremgår det at  
 

(…) 
Behandling av konkursbo i nye X tingrett følger i hovedsak de rutiner som gjaldt i henholdsvis Y 
tingrett og X tingrett, inkl også valg av bostyrere. Begge domstolene hadde lister over bostyrere, 
og disse benyttes fortsatt.  
 
Vi har igangsatt arbeidet med å etablere nye rutiner for behandling av konkursbo i nye X tingrett, 
herunder også valg av bostyrere. I løpet av høsten vil vi ta stilling til om dette er oppdrag som vil 
bli lyst ut, slik at det kan etableres en felles liste til erstatning for de to listene som i dag benyttes. 
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Vi tar ikke sikte på å utvide listene til å omfatte andre bostyrere før dette arbeidet er sluttført. 
Det tas heller ikke sikte på å endre kriteriene eller omfanget av tildeling av oppdrag, i forhold til 
det som faktisk har vært tildelt tidligere.  
(…) 

 
Advokat A spisser sitt spørsmål i ny e-post sendt 6. august 2017, og under henvisning til at det 
tidligere er praktisert en ordning hvor konkursbo i hovedsak har vært fordelt etter tur på den 
enkelte advokat, ber han om en årsak til, og begrunnelse for, at han nå får vesentlig færre bo en 
andre advokater på listen. 
 
I tingrettsdommer Cs e-post til advokat A, sendt den 9. oktober 2017, gjentar han at de gamle 
rutinene og listene fortsatt benyttes, og at han ikke kan finne noe som tilsier at det har vært en 
praksis med tilnærmet lik fordeling av konkursbo. Han viser videre til at han ikke er kjent med at 
det skal foreligge noe pålegg fra ledelsen om å tildele eller ikke tildele oppdrag til enkelte 
advokater. Han skriver videre: 
 

Bostyrer oppnevnes formelt av den dommeren som har ansvar for saken, og vedkommende 
dommer står fritt til å velge hvilken bostyrer som skal tildeles oppdraget. Det fremgår også klart 
av våre lister at det er stor variasjon i antall tildelinger til de ulike advokatene. Jeg forutsetter at 
det ved oppnevningen gjøres en saklig vurdering. Noe pålegg fra ledelsen i tingretten om å 
benytte spesielle advokater eller ikke benytte spesielle advokater, kjenner jeg ikke til. Selv om 
det eventuelt skulle være mulig å gi slikt pålegg, har vi som utgangspunkt ikke tenkt at 
eventuelle nye lister skal baseres på et slikt prinsipp. Dersom etablering av nye lister over 
aktuelle bostyrere vil bli basert på en form for utlysning, vil vi trolig fortsatt forutsette at dette 
er lister over bostyrere som kan oppnevnes, og ikke et slags fastere tilknytningsforhold mellom 
advokatene og domstolen, med en forventet tildeling av den karakter som du signaliserer.  

 
Av tingrettsdommer Cs uttalelse til Tilsynsutvalget fremgår det videre at tingretten den 14. 
november 2017 sendte ut en utlysning hvor det ble søkt etter interessenter til å stå på en liste 
over bostyrere. Av utlysningsteksten fremgår det at oppnevning av bostyrer skjer etter en konkret 
vurdering i det enkelte tilfelle, og at opprettelsen av listen over bostyrere ikke gir advokatene en 
rett til tildeling av oppdrag.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at advokat A på tidspunktet for klagen fremdeles sto på 
domstolens liste over advokater som tar på seg oppdrag som bostyrer i konkurssaker. Det vises til 
at tingrettsdommer C i sin epost av 14. juli 2017 har opplyst at listene for de gamle tingrettene 
fortsatt ble benyttet. Dette underbygges av at advokat A ble tildelt i alle fall to konkursoppdrag i 
2017. Det kan således ikke legges til grunn at tingrettsdommer C hadde noen foranledning for å 
varsle advokat A om at han var tatt ut av listene. Videre har tingrettsdommer C i sine eposter til 
advokat A redegjort for at tingretten hadde igangsatt et arbeid for å etablere nye rutiner for 
tildeling av konkursboer, herunder ved etablering av en ny felles liste over bostyrere. 
Tilsynsutvalget anser dette som et tilfredsstillende svar vedrørende listene for bostyrere.  
 
Når det gjelder faktiske tildelinger av oppdrag til advokat A, har tingrettsdommer C i sine eposter 
orientert om at oppnevninger foretas av den dommer som er ansvarlig for saken og at dommeren 
står fritt til å velge hvilken bostyrer som skal oppnevnes. Videre har han opplyst at han forutsetter 
at oppnevningen skjer etter en saklig vurdering, og at han ikke er kjent med at det er gitt noen 
pålegg fra ledelsen om hvilke advokater som skal benyttes. Tilsynsutvalget anser dette som et 
tilfredsstillende svar på spørsmålet omkring fordelingen av konkursboer til advokat A. 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer C.  
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vedtak: 

 
1. Klagen mot tingrettsdommer B avvises som for sent fremsatt. 

 
2. Det er ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer C. 

 


