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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 28. januar 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 18-116 (arkivnr: 18/1567) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: Klagen avvises i det den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke kan 

prøve.   
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Innledning: 
 
Ved brev av 18. november 2018 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen retter seg 
mot saksbehandlingen knyttet til behandlingen av en stevning. Klagen er forelagt sorenskriver B, 
som ved brev av 10. desember 2018 har avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 8. januar 
2018.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder en tvist om parkeringsgebyr. Klager var en av partene. Stevning i saken ble mottatt 
av retten 20. mars 2018. Saken ble medio juni 2018 oversendt kommunen som rette instans. 
Korrespondansen mellom klager og retten fortsatte etter at saken var oversendt kommunen.   
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Stevningen ble først returnert og måtte sendes inn på nytt. I stedet for å håndtere stevningen på 
vanlig måte, ble den oversendt til motparten med et følgebrev og føringer på hvordan motparten 
skulle forholde seg. Kopi av dette brevet fikk han først 12. september 2018 etter flere purringer.  
 
Føringene er basert på at hans påstand er ignorert. Tingretten ser ut til å ignorere saken. Han 
finner fremgangsmåten så spesiell at det er grunnlag for å klage.  
 
I brev av 8. januar 2019 skriver klager i hovedsak følgende: 
 
Han er ikke i stand til å imøtegå sorenskriverens mange juridiske utspill, men han er villig til å 
imøtegå sorenskriverens tirade mot han som person, med utspill som minner helst om sladder.  
 
Han har i lengre tid forsøkt å få en avklaring av om vegtrafikkloven gjelder i parkeringshaller, men 
har enda ikke lykkes å få realitetsvurdert påstanden. Det går fram av sorenskriverens mange 
innspill om han, at det ikke lar seg gjøre å finne noen kilder på at en tilsvarende problemstilling er 
vurdert. Hans siste stevning er derfor ikke en omkamp, slik sorenskriveren vil ha det til.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han mener klagen i sin helhet er utenfor Tilsynsutvalgets myndighetsområde, og at klagen derfor 
må avvises.  
 
Det har aldri i den kommunikasjon som har vært mellom han og klager vært påstått at han skal ha 
opptrådt i strid med god dommerskikk, snarere det motsatte.  
 
Klager har også tidligere hatt en sak for domstolen med samme diskusjonstema. På bakgrunn av 
forrige sak, vegtrafikkloven og parkeringsforskriften, ble stevningen returnert til klager med 
orientering om at rett klageinstans er kommunen.  
 
Til tross for varsel om at saken er sendt kommunen som rette vedkommende, tilskrev klager 
retten i brev av 6. september 2018. Klager mottok deretter ytterligere veiledning fra retten ved e-
post av 24. september 2018.  
 
 
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. 
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domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge noen av 
partene å forklare seg for utvalget. 
 
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.  
 
Klagen retter seg mot behandlingen av klagers stevning av 14. februar 2018, som er opplyst 
mottatt hos tingretten den 20. mars 2018. Dommeren har opplyst at stevningen ble oversendt Y 
kommune, som antatt rette vedkommende for behandling av saken, i juni 2018. 
Oversendelsesbrevet til kommunen ble sendt klager pr. epost den 12. september 2018. 
Tilsynsutvalget legger, ved avgjørelsen av om klagefristen er utløpt, til grunn at klager først ble 
orientert om at tingretten hadde avsluttet behandlingen av stevningen på dette tidspunktet. 
Klagefristen var dermed ikke utløpt da klagen ble fremsatt den 18. november 2018.  
 
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.  
 
Utvalget kan heller ikke overprøve prosessledende avgjørelser som etter sin art er uangripelige, jf. 
Ot.prp.nr.44 (2000-2001) på side 175. Videre vises det i denne sammenheng 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. (...) 
 
Klager har anført at dommeren har ignorert stevningen og stilt spørsmål ved hvorfor dommeren 
ikke kunne «la saken gå sin vante gang». Utvalget legger således til grunn klagen retter seg mot at 
dommeren ikke sendte stevningen til motparten med pålegg om tilsvar, men isteden oversendte 
den til Y kommune for behandling som en klage på parkeringsgebyr.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at beslutningen om å oversende saken til kommunen for 
behandling er en avgjørelse fra dommerens side som utvalget ikke har anledning til å prøve. 
Beslutningen antas å innebære en uformell avvisning av saken fra domstolen, som i så fall kan 
overprøves ved anke til lagmannsretten. Uansett er det tale om en prosessledende avgjørelse fra 
dommerens side som ikke kan overprøves av Tilsynsutvalget.  
 
Klagen blir på denne bakgrunn å avvise fra behandling i Tilsynsutvalget.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
Klagen avvises i det den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke kan prøve.  
 

 


