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Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som 

kan ankes. 
 

 2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B  
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Innledning: 
 
Ved brev av 18. januar 2018 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 9. mars 2018 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat C og advokat D.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder en tvist i forbindelse med kjøp og oppføring av en zipline. Klager er saksøkers 
samboer. Rettsmøte ble holdt 16. og 17. november 2017, og dom ble avsagt 14. desember 2017 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun klager på følgende seks punkter: 
 
1. Sorenskriveren viste allerede tidlig første dag tydelige tegn på at rettens fulle sympati lå hos 
motparten. Hun hadde for eksempel en jovial og spøkefull tone med motpartens advokat, og en 
tydelig streng og autoritær væremåte mot saksøkers advokat. Motpartens advokat forsøkte alle 
triks i boken for å skape et bånd mellom seg og sorenskriveren, f.eks. ved en småflørtete 
kommentar hvor sorenskriveren reagerte med småfnising og overbærende risting på hodet. At 
sorenskriveren spiller med og responderer på slikt kan hun ikke akseptere. Hun opplevde det som 
uprofesjonelt og ubehagelig, og det var med på å bryte ned saksøker og styrke motparten.  
 
2. Sorenskriveren hadde gjort et dårlig forarbeid. Sorenskriveren ble rasende på saksøkeren for at 
retten ikke var blitt informert om at zipline-anlegget ikke lenger var i drift. Dommeren gikk langt i 
å antyde at dette var avgjørende for saken og at saksøker ikke kunne vinne lenger. Sorenskriveren 
tordnet, og brukte uttrykket «nå må dere virkelig gå i dere selv og tenke igjennom hva dere driver 
med». Advokaten deres ble satt ut, og kunne ikke umiddelbart peke ut sidene hvor dette sto. 
Dette ble imidlertid gjort neste dag, og sorenskriveren svarte da ingenting og kom ikke med noen 
innrømmelse av ikke å ha lest godt nok igjennom prosesskrivene. Det virket som at sorenskriveren 
ble fornærmet av at det ble påpekt at det sto i prosesskrivene.  
 
3. Sorenskriveren behandlet partene og vitnene forskjellig i vitneboksen. Sorenskriveren stilte 
ingen kritiske spørsmål til motpartens vitner, men var nesten aggressiv og svært kritisk mot 
saksøkers vitner. Sorenskriveren slo f.eks. ikke ned på advokat Ds hersketeknikker under 
saksøkers forklaring, ved ikke å se på saksøker, riste på hodet, overdrive mimikken og stille 
samme spørsmål flere ganger. Sorenskriveren ble også veldig streng etter et av saksøkers svar, 
uten at noen på deres side kunne forstå hvorfor sorenskriveren ble så sint over svaret. Også da 
hun forklarte seg ble sorenskriveren irritert, og anklaget henne for å formulere seg på en måte 
som gjorde at sorenskriveren ikke kunne tro på det hun sa. Saksøker førte også tre uavhengige 
vitner fra utlandet, og sorenskriveren var uengasjert, fremsto mentalt fraværende og stilte ingen 
spørsmål under disse vitneavhørene. Sorenskriveren snakket også svært dårlig engelsk, og hun 
stiller spørsmål ved om sorenskriveren forsto alt vitnene sa. Da motpartens vitne skulle forklare 
seg var sorenskriverens tone veldig forandret. Sorenskriveren lot vitnet komme med et uavbrutt 
foredrag, fremsto som interessert og engasjert, fulgte tydelig med, kom med bekreftende 
kommentarer og hadde et mildere ansiktsuttrykk og kroppsspråk. På et tidspunkt argumenterte 
også sorenskriveren på vegne av motparten. Sorenskriveren irettesatte heller ikke vitnet da vitnet 
forsøkte å holde tilbake opplysninger. Også motpartens hovedvitne kom med mange 
selvmotsigelser uten at sorenskriveren reagerte.  
 
4. I løpet av hovedforhandlingen ville motparten vise et nytt bevis, hvilket saksøker godtok for å 
vise medgjørlighet. Vitnet begynte så å gå gjennom datamaskinen sin for å se etter andre ting å 
vise sorenskriveren. Dette var ikke bevis som var meldt inn på forhånd, og saksøker var ikke kjent 
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med dokumentene. Sorenskriveren spurte ikke saksøker om det var greit, og etter en stund måtte 
hun få advokaten deres til å protestere på seansen. Sorenskriveren reagerte med å le det hele 
bort, og hun er sjokkert over hvor lite sorenskriveren brydde seg om saksøkers rettssikkerhet. 
Dette var et bakholdsangrep fra motparten, uten at sorenskriveren sørget for at rettssikkerheten 
ble ivaretatt. Senere ble saksøker nektet å vise et bevis som var viktig for saken, men som også 
var kommet for sent til å bli meldt inn. Sorenskriveren valgte da nok en gang å favorisere 
motparten.  
 
5. Sorenskriveren favoriserte motparten da advokatene skulle foreta sine prosedyrer. Motpartens 
advokat gikk langt utover sin tildelte tid. På det verste gikk advokaten nesten en time over, uten 
at sorenskriveren kom med noen hint om avslutning. Til sammenligning holdt deres advokat seg 
godt til tidsskjema, og overgikk ikke sin tildelte tid med mer enn noen minutter på det meste. 
Deres advokat var først ute med sin sluttprosedyre, men midt i prosedyren avbrøt sorenskriveren 
for å redegjøre om tidsbruken resten av dagen. Dette skulle sorenskriveren ha tatt opp tidligere, 
og i hvert fall ikke avbryte en prosedyre for å snakke om. Det ble brukt flere minutter på dette, og 
da advokaten skulle gjenoppta sin sluttprosedyre spurte advokaten om å få tre minutter ekstra til 
prosedyren. Sorenskriveren sa nei, og at eventuell ekstra tid i så fall måtte trekkes av tiden for 
replikk. Hun kan ikke se dette som noe annet en forskjellsbehandling, og at sorenskriveren bevisst 
ødela for deres advokat.  
 
6. Advokaten deres påpekte før saken at sorenskriveren var fraværende og manglet kontroll på 
saken, og det var flere spørsmål som sto ubesvarte da sorenskriveren reiste på ferie rett før saken 
skulle opp til behandling. I tillegg brukte sorenskriveren en måned på å avsi dom, selv om fristen 
egentlig var 14 dager. Dette på tross at sorenskriveren selv skriver i dommen at det ikke har vært 
en tvilsom sak.  
 
Avslutningsvis bemerker hun at advokat C har uttalt at saksøker aldri vil nå frem med å klage på 
sorenskriveren, på grunn av at rettssikkerheten dessverre ikke er på samme nivå i Norge som hos 
nabolandene. Selv trekker hun norsk rettssikkerhet sterkt i tvil etter å ha sett hvordan ting foregår 
fra innsiden. Sorenskriveren var partisk, forsto ikke innholdet i saken og brydde seg ikke om å 
søke klarhet. Dommen viser bl.a. til bevis som ikke er lagt frem i saken og som de ikke vet hvor 
sorenskriveren har fått, og sorenskriveren har skrevet ned flere udokumenterte opplysninger som 
omforente faktiske forhold.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saksøker tok opp allerede i stevningen spørsmålet om å overføre saken til en annen tingrett. I 
beslutning av 17. juni 2017 kom retten til at saken ikke skulle overføres.  
 
Hovedforhandling var berammet til 16. og 17. november 2017, og hun var på ferie i månedsskifte 
oktober/november og frem til 13. november 2017. Kort tid før hovedforhandlingen ble saksøkers 
prosessfullmektig syk, og advokat C overtok saken. Advokat C ba om et planmøte, og dette ble 
holdt 13. november. Mye av planmøtet gikk til å diskutere tidsplan.  
 
Hun kommenterer klagen punktvis: 
 
1. Det er umulig for henne å huske hva som ble sagt av kommentarer fra advokat D, men hun er 
helt sikker på at hun ikke småfniset. Det gjør hun aldri. Hun prøver alltid å få til en hyggelig tone i 
sakene sine, men hun benekter å ha hatt en hyggelig tone mot en part og en annen tone mot den 
andre. Hun hadde ingen grunn til å være hyggeligere mot en av sidene, eller til å være partisk. 
Advokat C holdt første innledningsforedrag, og det kan tenkes, uten at hun husker det, at hun 
avbrøt henne noen ganger for å forsikre seg om at hun hadde forstått henne riktig. Det er ikke å 
være streng og autoritær, og hun mener hun ikke var ufin mot henne. Advokat C gjorde en god 
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jobb under hele saken, noe hun også fortalte advokaten. Hun har ikke spilt med eller respondert 
på advokat D, og hun er veldig bevisst på å opptre nøytralt. Konsentrasjonen hennes er på det 
som blir sagt og ikke på prosessfullmektigene.  
 
2. Det er riktig at hun først forsto mot slutten av dag én at den andre ziplinen ikke hadde vært i 
bruk siden 2015. Hun ble ikke rasende, men veldig overrasket. Advokat D hadde heller ikke fått 
det med seg, så advokaten ble like overrasket. Det er mulig at hun kan ha sagt at dette kan sette 
saken i et noe annet lys. Advokat C viste neste dag hvor det fremkom skriftlig i saken. Denne 
teksten var ikke klar, og kunne forstås annerledes om man ikke visste at anlegget hadde stengt i 
2015. Det er ikke krav om at dommeren skal ha satt seg grundig inn i saken før 
hovedforhandlingen, og hun hadde lest nok til å få god oversikt over saken.  
 
3. Saksøker var nervøs da han satt i vitneboksen, noe som er naturlig. Samtidig må en saksøker 
forvente å bli stilt kritiske spørsmål av motpartens advokat. Hun vet ikke om advokat D så mot 
henne eller saksøker under spørsmålsstillingen, da hun enten så på skjermen hvor hun noterte 
eller på saksøker. Hun hørte ingen gjentagende sukking fra advokat D, og hun hadde nok sagt ifra 
om hun hadde hørt dette. Saksøker hadde vanskeligheter med å komme med presise svar, og 
advokat D kan nok ha blitt litt oppgitt over dette.  
 
Hun kan ikke forstå at hun skal ha blitt sint etter et av saksøkers svar, men det kan hende at hun 
stilte et oppfølgingsspørsmål om hva saksøker mente. Hun stilte flere oppfølgingsspørsmål til 
saksøker, da det var vanskelig å få klarhet i forklaringen. Det kan nok oppleves ubehagelig, men vil 
likevel være nødvendig. Hun har neppe sagt «det er vanskelig å tro deg», men kan ha sagt noe 
som at det var vanskelig å vite hva saksøker mente. Hun var heller ikke sint på klager. Hun mener 
at hun skal søke å avklare ting hun er usikker på om hun har forstått rett, og da kan det være at 
hun er nødt til å stille noen ubehagelig spørsmål. Det er ikke det samme som å opptre urimelig 
hardt. Kroppsspråket sitt kan hun vanskelig uttale seg om.  
 
Når det gjelder de utenlandske sakkyndige hadde alle skrevet rapporter på engelsk som var 
fremlagt i saken. De forklarte seg i samsvar med rapportene, og hun verken følte eller hadde 
tilstrekkelig teknisk innsikt til å stille oppfølgingsspørsmål. Det må være opp til 
prosessfullmektigene å stille spørsmål dersom de mener at ting ikke kommer tydelig nok frem i 
rapportene. Tolken hadde problemer med å oversette alt det tekniske, og ble derfor i liten grad 
brukt. Det ene sakkyndige vitnet hadde ikke avgitt skriftlig rapport, og det ble da nødvendig å 
stille spørsmål for å være sikker på hva han mente. Hun er enig i at denne sakkyndige burde ha 
opplyst tidligere om at han var medeier i motpartens selskap, men hun finner det ikke naturlig å 
skulle irettesette vitnet for det senere. Dersom vitnet hadde nektet å svare på spørsmål hadde 
hun grepet inn, men det å svare at man ikke vet eller ikke husker er ikke det samme som å nekte å 
svare.  
 
Dersom en part kommer med selvmotsigelser på punkter som har betydning for saken, stiller hun 
spørsmål for å forsøkte å få oppklart dette. Hun kan ikke huske forklaringen saksøkte ga, men det 
er vanlig at man først sier en ting og så retter den opp når man senere blir stilt et konkret 
spørsmål. Hun hadde ingen interesse av å forskjellsbehandle partene.  
 
4. Saksøkte måtte vise en film fra sin datamaskin. Det er mulig saksøkte viste noen småfilmer til 
uten at dette var klarert på forhold. Det hadde ingen bevisverdi i saken, og saksøkers 
rettssikkerhet ble ikke krenket. Hun er usikker på hvilke dokumentbevis klager mener saksøker ble 
nektet å vise, men når det gjelder filmene så nekter hun ikke fremlagt et bevis hvis ikke 
motparten protesterer.  
 
5. Foruten prosedyrene ble den tid som var til disposisjon delt på to, med beskjed om at de måtte 
holde av tid til replikk/duplikk dersom de ønsket det. Hun avbrøt ikke for å snakke om tidsbruk 
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under prosedyren, avbrøt hun var det for å minne om tiden. Det var ikke nødvendig i forhold til 
advokat C, men selv om advokat D ikke var like strukturert fikk han ikke holde på en time ekstra. D 
ble nok minnet om tiden noen ganger mot slutten, men valgte å droppe duplikken. D ble heller 
ikke ferdig med prosedyren, og ramset etter hvert opp flere henvisninger til det juridiske utdraget 
uten å gå inn på noe av dette.  
 
6. Etter at ankefristen for beslutningen om ikke å overføre saken til en annen tingrett var gått ut, 
burde det vært avholdt et planmøte. Dette glemte hun og hun beklager det. Det ble heller ikke 
etterlyst av prosessfullmektigene før advokat C overtok saken. Dommen ble ikke avsagt innen 14 
dagers fristen. Hun ser at hun ikke har skrevet noe i rettsboken om når dom kunne forventes, men 
ser at hun i en e-post til advokat C den 11. desember hvor C etterspør dommen, svarer at hun 
hadde sagt i retten at hun håpet å få den ferdig innen fristen men ikke var sikker på om det gikk. 
Hun svarte også at dommen ville bli ferdig torsdag samme uke. Dommen ble avsagt i underkant av 
fire uker etter hovedforhandlingens slutt.  
 
Når det gjelder klagers sluttkommentarer, har hun ikke mulighet til å kommentere det da hun ikke 
vet hvilke beviser som hun har brukt som ikke er lagt fram i saken og hvilke deler av fremstillingen 
av saken som er udokumenterte opplysninger.  
 
Helt avslutningsvis vil hun kommentere advokat Cs anførsel om at hun ikke slo ned på advokat Ds 
tidsbruk. Under planmøtet var D helt klar på at den tidsplan som advokat C hadde satt opp var for 
snau. Hovedforhandlingen ble avholdt under den forutsetning at tidsplanen ikke var styrende, og 
da kan hun ikke bryte inn og være strengere enn det hun var.  
 
Prosessfullmektig – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun var prosessfullmektig for klagers samboer. Generelt kan hun bekrefte at den oppfatningen og 
beskrivelsen som gis i klagen stemmer overens med det inntrykket saksøker og klager dannet seg 
under hovedforhandlingen. Dette er altså ikke en oppfatning som kom i forbindelse med, eller 
som følge av, domsresultatet.  
 
Hun finner grunn til å presisere at hun som prosessfullmektig opplevde å bli behandlet med 
respekt av sorenskriveren under sakens gang. Hun kjenner seg ikke igjen i klagers oppfatning av at 
sorenskriveren bevisst skal ha forsøkt å ødelegge for henne underveis. Hun satt likevel igjen med 
den oppfatning at sorenskriveren til en viss grad forskjellsbehandlet partene hva gjaldt 
tidsskjema. Saksøktes prosessfullmektig fikk både under innledningsforedrag og under parts- og 
vitneutspørring gå utover sin tilmålte tid, uten at det ble slått ned på. Til sammenligning fikk ikke 
hun tillatelse til å bruke tre minutter ekstra under prosedyren.  
 
Det var ikke avholdt planmøte i saken, og dette medførte at en del spørsmål ikke var avklart. Hun 
overtok saken en uke før hovedforhandling, og på hennes initiativ ble det avholdt et planmøte fire 
dager før hovedforhandling for å avklare disse spørsmålene.  
 
Det stemmer også at dommen kom et par uker forsinket, og at partene reagerte på at dommen 
ble sendt per post selv om sorenskriveren visste at partene gikk og ventet på avgjørelsen.  
 
Når det gjelder klagers kommentar om at hun skal ha uttalt at de «aldri vil nå frem med å klage på 
dommeren», er dette en uttalelse hun ikke kjenner seg igjen i. Dette fremstår som en 
kombinasjon av en uttalelse hun hadde om at det ikke er lyd- og bildeopptak i norske rettssaler, 
og en uttalelse om muligheten for å nå frem med en tilsynsklage mot sorenskriveren.  
 
Det hun først og fremst opplever som kritikkverdig i saken, er at sorenskriveren ved sin 
framtreden og sine uttalelser i liten grad klarte å fremstå som upartisk og nøytral under 
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hovedforhandlingen. Særlig ved hendelsen som er omtalt i punkt 2 i klagen utrykte sorenskriveren 
seg på en måte som ga tydelig uttrykk for å ha tatt standpunkt i saken. I denne saken gjorde 
sorenskriverens opptreden under hovedforhandlingen at saksøker satt igjen med følelsen av ikke 
å ha fått en rettferdig og nøytral gjennomgang av saken.  
 
Prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han var prosessfullmektig for motparten. Han bemerker at han ikke kan tiltre den beskrivelse som 
er gitt av enkeltepisoder i klagen, delvis fordi episodene er uriktig referert og delvis fordi 
beskrivelsene er tatt ut av sin kontekst. Klagen syns forøvrig å være rettet mot hans opptreden og 
norske prosessregler, som vanskelig kan gi grunnlag for klage mot sakens dommer.  
 
Han reagerer sterkt på at sorenskriveren beskrives som autoritær, rasende, aggressiv, kritisk, 
streng, irritert osv. Etter hans mening er dette en totalt uriktig beskrivelse. Sorenskriveren 
fremsto tvert imot som erfaren, god og behersket. Han kan ikke erindre at sorenskriveren på noe 
tidspunkt ga uttrykk for raseri eller aggressivitet. Parter, vitner og advokater ble etter hans 
oppfatning behandlet på en høflig og korrekt måte.  
 
At hans opptreden skulle være av en slik karakter at sorenskriveren kan kritiseres for ikke å ha 
reagert, vil han også tilbakevise på det sterkeste.  
 
Han anser klagen som totalt uberettiget og grunnløs.  
 
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 er en forutsetning for å få en klage behandlet at klager har klagerett i henhold til 
domstolloven § 237. I tillegg til sakens parter, advokater, vitner mv., har også andre som er 
direkte berørt av en dommers opptreden rett til å klage forholdet inn for Tilsynsutvalget, jf. 
domstolloven § 237 første ledd.  
 
Klager har opplyst at hun er samboer til saksøker. Klager var også vitne i saken, og fulgte 
hovedforhandlingen fra starten. Saken gjelder i tillegg en zipline på klager og saksøkers felles 
eiendom.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at klager er direkte berørt av de forhold som klagen gjelder, og at 
hun derved har klagerett. 
 
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. 
 
En viktig begrensning i utvalgets myndighet følger av bestemmelsen i domstolloven § 236 fjerde 
ledd, hvor det er bestemt 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. 
Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke.  
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Klager har anført (i klagens pkt. 4) at dommeren tillot motparten å føre nytt bevis og i den 
forbindelse også tillot at det ble vist bevis som ikke saksøkeren hadde akseptert og som saksøker 
ikke var kjent med på forhånd. Klager anfører også avslutningsvis i klagen at det i dommen er vist 
til bevis som ikke er lagt frem i saken, og at det er skrevet ned udokumenterte opplysninger som 
omforente faktiske forhold. Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn og som 
Tilsynsutvalget dermed ikke kan vurdere. Denne delen av klagen avvises. 
 
Klager har videre vist til at dommeren brukte en måned på å skrive dommen, selv om fristen etter 
loven er 14 dager.  Tilsynsutvalget har i noen avgjørelser tatt stilling til om tiden fra 
hovedforhandling til dom kan være så lang at det er grunnlag for disiplinærtiltak. Det er ikke 
aktuelt her, da en forsinkelse på to uker etter lovens frist uansett ikke anses som en så betydelig 
forsinkelse at det kan begrunne disiplinærtiltak. 
 
Klager har anført at dommeren har favorisert motparten og har forskjellsbehandlet parter og 
vitner under hovedforhandlingen.  
 
Etiske prinsipper for dommeradferd pkt. 3 lyder som følger: 
  

En dommer skal være og framtre som 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 (…) 

 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. 
 
Utvalget viser bl.a. til Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 199 hvor følgende er uttalt:  
 

”God dommerskikk har å gjøre med hvordan en dommer utfører sine oppgaver. God dommerskikk 
er knyttet til en rekke forhold. For det første vil dommerens opptreden i retten være gjenstand for 
vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, opptreden overfor parter, vitner og 
andre aktører være av betydning. Videre vil spørsmål om brudd på god dommerskikk kunne 
komme inn i forbindelse med vurdering av hvordan saksbehandlingen utføres, herunder om 
dommeren opptrer sendrektig, er dårlig forberedt til møter og mangler organisering av 
forberedelsen til rettsmøter osv. ”  

 
Det er videre en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til domstolene og dommerne, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 174 
 
Tilsynsutvalget har lagt til grunn i sin praksis at det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form 
av krenkende utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget 
skal kunne reagere med disiplinærtiltak.  
 
Klager har som grunnlag for sin oppfatning av dommeren som partisk, hevdet at dommeren 
gjennomgående favoriserte motparten. Som eksempel er vist til at dommeren hadde en jovial og 
spøkefull tone med motpartens advokat, og en tydelig og streng tone overfor saksøkers advokat. 
De øvrige uttalelser i saken støtter ikke klagers oppfatning av dommerens opptreden på dette 
punkt.  Tilsynsutvalget finner det dermed ikke sannsynliggjort at dommeren ikke har behandlet 
advokatene på en korrekt måte. 
 
Klager har videre anført at dommeren behandlet parter og vitner forskjellig i vitneboksen ved å 
ikke stille kritiske spørsmål til motpartens vitner og være nesten aggressiv og svært kritisk mot 
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saksøkers vitner. Det anføres også at dommeren opptrådte uengasjert, mentalt fraværende og 
ikke stilte spørsmål til de engelske sakkyndige vitnene.  
 
Tilsynsutvalget viser for det første til at parter og vitner i en rettssak må forvente å få kritiske 
spørsmål.  
 
Tilsynsutvalget viser også til dommerens beskrivelse av utspørringen av parten ovenfor og til 
hvorfor hun ikke fant grunn til å stille spørsmål til de utenlandske vitnene. Klagers oppfatning av 
dommerens behandling av parter og vitner i vitneboksen er ikke berørt i advokat C uttalelse til 
klagen og deles ikke av advokat D. Tilsynsutvalget finner dermed at det ikke er sannsynliggjort at 
dommeren har opptrådt slik som klager hevder.  
 
Klagers anfører at dommeren gikk langt i å antyde at et faktum som dommeren først ble klar over 
under hovedforhandlingen, var avgjørende for saken og at saksøker ikke kunne vinne lenger (pkt. 
2 i klagen). Tilsynsutvalget konstaterer at det i klagen ikke er konkretisert hvordan dommeren 
uttrykte seg, og at det er ulike oppfatninger av om dommeren har gitt uttrykk for et 
forhåndsstandspunkt. Tilsynsutvalget finner dermed heller ikke på dette punkt at det er 
sannsynliggjort at dommeren har opptrådt forutinntatt og partisk.  
 
Når det gjelder klagers anførsel om at dommeren forskjellsbehandlet prosessfullmektigene ved 
tidsfordelingen for bl.a. prosedyrene, viser tilsynsutvalget til dommerens redegjørelse for dette. 
Tilsynsutvalget konstaterer at motpartens prosessfullmektig fikk lengre tid til sin prosedyre enn 
saksøkers advokat. Dette kan skyldes flere forhold og gir i seg selv ikke grunnlag for å konstatere 
at dommeren har opptrådt partisk eller at terskelen for god dommerskikk ellers er overtrådt.  
 
Det er videre ikke et krav til dommere at de skal ha lest alle dokumenter i en sak før 
hovedforhandlingen starter.  
 
Tilsynsutvalget kan etter dette ikke se at det er sannsynliggjort at sorenskriver B hverken når det 
gjelder de enkelte forhold som er anført, eller hennes opptreden i saken sett under ett, har 
opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Utvalget finner dermed ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan ankes. 
 
2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 
 
 


