
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Torgarden 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 17. juni 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-021 (arkivnr: 19/373) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Malt 
Turid Ellingsen 
 
Anne Gro Aanensen Kleven møtte som varamedlem for Heidi 
Heggdal, som hadde forfall. 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor sorenskriver B 
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Innledning: 
 
Ved brev av 31. januar 2019 har A klaget på sorenskriver B ved X Tingrett. Klagen gjelder sen 
saksbehandling og manglende skriftlig svar på henvendelsene/purring på sen behandling av 
saken. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 27. februar 2019 har avgitt uttalelse. 
Klagen er supplert ved en rekke henvendelser, senest e-post av 31. mars 2019.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder en sak om klage over skattemotregning, hvor klager var 
saksøker. Innklagede var ansvarlig dommer på saken. Kjennelse ble avsagt 12. mars 2019, av en 
annen dommer.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Når han ringte domstolen for å få opplyst når saken var berammet, ble han stilet om til 
telefonsvarere, og sentralbordet stengte uten å gi svar. Han har flere ganger purret etter dato for 
behandling av saken.  
 
Han mener ferie, personalmangel og andre bortforklaringer ikke lenger er akseptable, ettersom 
han betalte tingretten i 2018.  
 
Klager har sendt Tilsynsutvalget kopi av flere av purringene til domstolen.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Domstolen har et uforholdsmessig stort antall saker som gjelder namsmannens handlemåte eller 
avgjørelser. De har over tid hatt utfordringer knyttet til å håndtere klagesakene innenfor 
akseptable frister. Dette er adressert til Domstoladministrasjonen, som med virkning fra 2016 ga 
dem anledning til å ansette en rådgiver med særskilt ansvar for denne porteføljen. Tiltaket var i 
ferd med å gi effekt idet Domstoladministrasjonen inndro en dommerfullmektigstilling med 
virkning fra januar 2019.  
 
Saken kom inn til tingretten 23. oktober 2018. Ved årsskiftet 2018/2019 hadde de 67 saker som 
var tre måneder eller eldre. Derved er den aktuelle sak ikke på noen måte en av deres eldste. 
Normalt prioriterer de saker etter alder.  
 
Klager sendte sin første e-post til tingretten 29. november 2018. Klager sendte deretter minst 16 
e-poster i tidsrommet 29. november 2018 til 15. februar 2019. Slik det ser ut, har ingen av disse e-
postene blitt besvart. Dette skyldes nokså sikkert at klager samtidig har vært i kontakt med 
tingretten på telefon ved flere anledninger. Disse telefonsamtalene foregikk i all hovedsak i 
november/desember 2018. Klager fikk da, i henhold til den saksbehandler som har hatt kontakt 
med klager, orientering om domstolens situasjon og normal saksgang for denne typen saker. Det 
ble også gitt informasjon om lang saksbehandlingstid, at det er mange andre klagere som også er i 
kontakt med domstolen vedrørende saksbehandlingstid og at klagers sak må inn i en 
prioritetsrekkefølge. Klager ble informert om at saken ville bli behandlet så raskt det lar seg gjøre.  
 
 
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. 
 
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. 
 
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 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.  
 
Klager har anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk ved ikke å svare på 
hans henvendelser og ved lang saksbehandlingstid. 
 
Når det gjelder spørsmålet om saksbehandlingstidens lengde frem til endelig avgjørelse, har 
sorenskriveren gitt utrykk for at saksbehandlingstiden er for lang. Utvalget finner ikke grunn til å 
ta stilling til om saksbehandlingstiden for klagers sak er uakseptabel lang, idet utvalget uansett 
finner at sorenskriveren ikke kan klandres for tidsbruken. Det vises i denne forbindelse til 
sorenskriverens redegjørelse for ressurssituasjonen i domstolen og at klagers sak behandles i 
prioriteringsrekkefølge etter alder. Utvalget har ikke grunn til å trekke disse opplysningene i tvil. 
Som følge av dette er det heller ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak når det gjelder 
saksbehandlingstiden.  
 
Når det gjelder klagen over manglende svar på henvendelser på e-post, har sorenskriveren 
opplyst at klager samtidig har henvendt seg til domstolen på telefon. Klagers spørsmål ble i den 
forbindelse besvart muntlig av saksbehandler, men ikke skriftlig. Utvalget legger sorenskriverens 
redegjørelse til grunn.  
 
Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med 
kritikk. Tilsynsutvalget har kommet til at sorenskriverens handlemåte i saken ikke overstiger 
denne terskelen, idet henvendelsene er besvart muntlig. 
 
Tilsynsutvalget har imidlertid anledning til å gi en uttalelse om hva som er god dommerskikk uten 
at vedkommende gis kritikk eller advarsel, jf. domstolloven § 236 tredje ledd. Utvalget bemerker 
at god dommerskikk tilsier at skriftlige henvendelser/spørsmål til domstolen i en konkret sak, 
herunder e-poster, besvares skriftlig og innen rimelig tid. Både hensynet til parten selv som har en 
berettiget forventning om svar på sine spørsmål, men også allmennhetens tillit til domstolene 
mer generelt, tilsier dette. Et skriftlig svar vil også kunne fjerne eventuell tvil om svar er gitt, og 
om svaret besvarer de spørsmål som er stilt. Etter utvalgets syn burde klager fått et skriftlig svar 
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på sine henvendelser tidligere enn i e-posten av 6. mars 2019. Utvalget forutsetter at domstolen 
gjennomgår sine rutiner i lys av dette.  
 
Med disse merknader, finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
sorenskriver B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 
 
 


