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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 29. januar 2018 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 17-131 (arkivnr: 17/1698) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på skjønnsmedlem B og sorenskriver C ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Bjørn Eirik Hansen 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for Heidi Heggdal, 
som hadde forfall. 

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

B, og forhold som kan benyttes som grunnlag for fornyet 
prøving av saken. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver C. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 10. november 2017 har A klaget på skjønnsmedlem B og sorenskriver C ved X tingrett.  
 
Den delen av klagen som gjelder skjønnsmedlem B er ved sekretariatets brev datert 23. november 
2017 varslet avvist, da utvalget ikke har myndighet til å behandle klager på skjønnsmedlemmer.  
 
Klagen rettet mot sorenskriver C gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt sorenskriver C, som 
ved brev av 28. november 2017 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
skjønnsmedlemmene D, B og E, samt prosessfullmektigene F og G. Skjønnsmedlem H har ikke 
besvart sekretariatets henvendelse, men utvalget har ikke funnet det nødvendig å pålegge H å 
avgi uttalelse. A har sendt inn supplerende opplysninger i brev 31. desember 2017. 
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjaldt krav om skjønn ved overtagelse av grunn til fremtidig boligutbygging, hvor klager var 
en av de til sammen 10 grunneierne som var saksøkt av kommunen. Hovedforhandling ble holdt 
4. oktober 2017, og skjønn ble avsagt 21. november 2017. Sorenskriver C var dommer på saken.  
 
Klager – A– har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren holdt ikke styring og orden i retten.  
 
Kommuneadvokaten kalte grunneierne for kverulanter. Dommeren burde slått ned på at 
grunneierne ble omtalt på en slik måte.   
 
Da han skulle avgi vitneforklaring, kom det tilrop fra salen. Han opplevde dette som et forferdelig 
rot som burde ha blitt stoppet av sorenskriveren. De som hadde noe å tilføre saken burde fått 
ordet hver for seg, slik at han ikke ble plaga og forstyrra av disse tilropene.  
 
Folk i salen lo av ham da han vitnet, og han hørte gjennom latterkulene blant annet at det ble sagt 
at dette ikke hadde noe med saken å gjøre. Heller ikke dette ble stoppet av sorenskriveren. Da 
latterkulene hadde gitt seg prøvde dommeren å glatte over med å si at alle skal få forklare seg. 
Han var i innledningen av en forklaring som han ikke fikk gjennomført på grunn av bråk og uro i 
saken, og han kan ikke se at dette var noe verdig rettsmøte der de saksøkte fikk vitne på likefot 
med kommunens vitner. Han er provosert over en lite profesjonelt ledet rett.  
 
Han mener rettssaken er ugyldig for hans del, da hans vitnemål ble forstyrret og ødelagt av 
element som han ikke skjønner er lovlig. Slik saksgang har han ikke tillit til.  
 
Hans oppfatning av hendelsesforløpet støttes av en vitneerklæring underskrevet av ham selv og 
tre av de øvrige saksøkte.  
 
Innklagede – sorenskriver C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Fra hennes ståsted opplevde hun forhandlingene som ryddig og i ordnede former. I slike saker er 
det alltid en utfordring å finne en form som gjør at alle parter føler seg vel og hørt i retten, og 
hennes inntrykk var at de lykkes med dette.  
 
Hun kjenner seg ikke igjen i klagers påstand om at kommunens advokat omtalte de saksøkte 
nedsettende. Utover noen hendelser med noen av de andre grunneierne, opplevde hun at alle 
som var tilstede oppførte seg ordentlig og høflig.  
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Alle de saksøkte som ønsket å gi forklaring, fikk forklare seg på lik linje med kommunen sine 
representanter og vitner. Hun kjenner seg ikke igjen i skildringen av at representanter fra 
kommunen eller andre i salen skal ha kommet med tilrop eller hånlig latter, eller annen latter for 
den del, under verken klagers eller andres forklaringer. Om hun hadde opplevd dette, ville det 
blitt tatt tak i.  
 
Selv om hun ikke deler klagers oppfatning av saken, vil hun understreke at det er trist at klager har 
opplevd forhandlingene slik han skildrer. Det er hennes mål at forhandlinger i retten skal være 
verdige og ha en form som fremmer gode parts- og vitneforklaringer, og bidrar til at saker blir så 
godt opplyst som mulig.  
 
Prosessfullmektig – advokat G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Sorenskriveren ledet skjønnsforhandlingene på en korrekt, vennlig, tålmodig og for sakens 
nødvendige opplysning, mønstergyldig måte. Dette både i rettsalen og under rettens befaringer i 
terrenget. Klagers faktumfremstilling slik nedfelt ved klagen, stemmer ikke overens med hans. 
 
Prosessfullmektig – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
På generell basis opplyser han at han utelukkende har hatt positive opplevelser på egne vegne og 
på klientenes vegne hva gjelder sorenskriverens generelle opptreden i retten. Sorenskriveren har i 
samtlige saker fremstått trygg, både som dommer og menneske, og hun har funnet en god 
balanse mellom en menneskelig tilnærming som ivaretar parter og vitner, samt de profesjonelle 
aktørene i retten. Hun utviser etter hans oppfatning også godt skjønn. Denne væremåten er også 
dekkende for saken klagen gjelder.  
 
På denne bakgrunn finner han at klagen er urettmessig og urettferdig, og langt fra dekkende for 
det som skjedde i retten. Hans klienter har samme opplevelsen som han av det som fremkom i 
retten.  
 
Skjønnsmedlem – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han opplevde ingen situasjoner der han syntes at sorenskriveren burde gripe inn, verken ovenfor 
vitner eller tilhørere.  
 
Han opplevde ingen latterkuler og tilrop fra tilhørerne, eller klanderverdig opptreden fra noen av 
partene eller deres representanter.  
 
Han syns det er leit at klager opplevde skjønnssaken slik han fremstiller det i klagen, men han 
kjenner seg ikke igjen i store deler av klagers fremstilling.  
 
Skjønnsmedlem – B – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun kjenner seg ikke igjen i klagers beskrivelse, og kan ikke huske at noen kom med kommentarer 
eller lo av klager. Skjønnet var ledet på ryddig og folkelig vis, og hun har ingenting å utsette på 
hvordan det var gjennomført.  
 
 
Skjønnsmedlem – E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun mener at sorenskriveren holdt god orden og styring i retten. Hun merket seg heller ikke noe 
latter eller tilrop i salen. Hun kan ikke se at det er noe å utsette på måten sorenskriveren tok vare 
på klager.  
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Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Partene er orientert om 
retten til å forklare seg muntlig for utvalget, men ingen av dem har bedt om å få avgi forklaring, jf. 
domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge noen av 
partene å forklare seg for utvalget. 
 
Det fremgår av domstolloven § 235 og § 236 første ledd at Tilsynsutvalget behandler klager på 
dommere. Dette innebærer at utvalget ikke kan behandle klager på 
meddommere/skjønnsmedlemmer.  
 
Den delen av klagen som gjelder skjønnsmedlem B avvises på dette grunnlag.  
 
Videre følger det av domstolloven § 236 fjerde ledd at Tilsynsutvalget ikke kan vurdere forhold 
som kan gjøres til gjenstand for anke eller gjenåpning. Dette gjelder for eksempel innsigelser mot 
avgjørelsens innhold eller saksbehandlingen. Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet 
eller ikke.  
 
Anførselen i klagen om at det foreligger saksbehandlingsfeil som medfører at rettssaken er 
«ugyldig», kan brukes som grunnlag for ny behandling av saken. Denne delen av klagen faller 
derfor utenfor det Tilsynsutvalget kan vurdere, og må følgelig avvises.  
 
Tilsynsutvalget 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 er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til domstolene og dommere, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) 
side 174. Det må være påvist konkrete forhold over en viss terskel, f.eks. i form av krenkende 
utsagn eller annen kritikkverdig opptreden, for at utvalget skal kunne reagere med 
disiplinærvedtak.  
 
Klager har anført at han mener dommeren skulle ha grepet inn mot nedsettende karakteristikker 
fra motpartens advokat, samt forstyrrelser, herunder latter, fra publikum da han skulle avgi 
vitneforklaring.  
 
Klagers oppfatning av hva som ble sagt av motpartens prosessfullmektig, samt publikums 
oppførsel, deles ikke av innklagde eller de andre profesjonelle aktørene som var til stede, og som 
har avgitt merknader til klagen. Tilsynsutvalget finner det derfor ikke sannsynliggjort at innklagdes 
opptreden og prosessledelse under hovedforhandlingen var i strid med god dommerskikk.  
 
Det er etter dette ikke grunnlag for å reagere med noen disiplinærreaksjon overfor sorenskriver C 
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder skjønnsmedlem B, og forhold som kan benyttes 

som grunnlag for fornyet prøving av saken. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver C. 
 

 


