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

Sak nr: 19-025 (arkivnr: 19/469) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer 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: Tingrettsdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god 

dommerskikk.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 11. februar 2019 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
forhold utenfor tjenesten. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 1. mars og 23. 
mai 2019 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra bostyrer og bostyrers 
advokatfullmektig, samt klagers prosessfullmektig. Klagen er supplert ved brev av 8. mai 2019. 
Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen og har den 6. mars 2019 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder et offentlig skifte, hvor klager var en av arvingene. Tema for 
klagen er dommerens involvering i skifteoppgjøret.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Begjæring om åpning av offentlig skifte ble sendt domstolen 19. oktober 2018. På grunn av 
signaler om lang saksbehandlingstid, ba de om at offentlig skifte ble åpnet uten forberedende 
møte i forkant. De fikk da en telefonoppringning fra sorenskriveren med spørsmål om de var 
villige til å gjennomføre et forberedende møte, og møtet ble gjennomført 27. november 2018.  
 
I ettertid har de fått bekreftet at innklagede dommer forfattet brevet som broren, en av 
arvingene, sendte domstolen i forkant av det forberedende møtet. Brevet er et ensidig 
partsinnlegg, og inneholder en virkelighetsbeskrivelse som de ikke kjenner seg igjen i. Brevet 
vanskeliggjør muligheten til å komme i en konstruktiv dialog og reelle forhandlinger om en 
minnelig løsning.  
 
Tidligere i arveoppgjøret hadde denne broren foreslått at dommeren skulle bistå dem i det private 
skiftet, noe som var uønsket og som ble tydelig avvist av de øvrige arvingene.  
 
I forkant av det innledende bomøtet sender den samme broren mail til bostyrer, hvor det sto at 
«B ber om at jeg for ordens skyld viser til skifteloven § 61 andre ledd med krav om å overta 
eiendommen». Det ble bekreftet på bomøtet at dommeren hadde forfattet hele mailen som var 
oversendt bostyrer. Bostyrer ble anmodet om å avklare nærmere hvilken rolle dommeren hadde i 
skiftet, og i protokollen ble det bekreftet at dommeren bisto en av søsknene i det offentlige 
skiftet.  
 
I det videre arbeidet med å dokumentere krav fra broren, har dommeren formulert og signert et 
eget notat i saken, som ble oversendt bostyrer.  
 
De opplever det som problematisk at de først i etterkant av det forberedende møtet ble gjort 
kjent med hvilken rolle dommeren har hatt i saken. Dette var et møte de eksplisitt hadde bedt om 
at ikke skulle avholdes. Det var sorenskriveren, som dommeren har avklart sin involvering i saken 
med, som forespurte om de likevel kunne gjennomføre møtet. De undres over hvilken rolle 
dommeren hadde i forberedelsene av dette møtet, og hva som var domstolens reelle formål med 
møtet.  
 
Det er vanskelig for dem å ha tillit til domstolen som uavhengig og nøytral rettleder i arveoppgjør, 
når representanter for domstolen så til de grader involverer seg og stiller seg bak den ene parten.  
 
Dommeren har også gitt uttrykk for forhåndsstandpunkt i en sak det er nærliggende at domstolen 
kan få til behandling. I saker med offentlig skifte er risikoen for en rettstvist stor. Dommeren 
forsøker aktivt å påvirke prosess, resultat og bostyrer i et offentlig skifte hvor domstolen er 
oppdragsgiver og vil være rettsinstans ved en rettstvist. Dommeren formulerer også et ensidig 



 3 

partsinnlegg som om det er et nøytralt dommerstandpunkt, med et påstått gitt resultat ut fra 
rettspraksis.  
 
Det er utvilsomt at dommeren ikke utviser forsiktighet ved å involvere seg i andres rettstvister 
utenfor tjenesten. De opplever at dommeren gjennom sitt engasjement og sterke synlighet 
bevisst forsøker å benytte seg av sin posisjon som dommer. Dette gjør dommeren ved å instruere 
bostyrer. Gjennom sine innspill forsøker dommeren å kontrollere og styre prosessen, og forsøker 
å påvirke hva en uavhengig nøytral takstmann skal legge vekt på ved verdifastsettelse av 
eiendommen. Det er tydelig at dommeren gjennom sine formuleringer baserer seg på at 
autoriteten som dommer vil kunne påvirke bostyrer til å konkludere i tråd med den ene parts 
interesser.  
 
Han mener dommeren har brutt de etiske prinsipper for god dommeratferd punkt 1, 3 og 13.  
 
I brev mottatt 8. mai 2019 har klager tilføyd følgende: 
 
Det er vanskelig å forstå at dommeren kan velge å se bort ifra at han har en rolle som 
tingrettsdommer når han velger å engasjere og involvere seg i en sak. Det er åpenbart at det er 
gjennom sin rolle som tingrettsdommer at dommeren har hatt tilgang til både sak og apparat på 
en slik måte at dommeren har kunne påvirke både saken og prosessen. Dommerens og 
sorenskriverens redegjørelse viser at det saksforberedende møtet aldri hadde blitt gjennomført 
uten dommerens involvering i saken. Det er dommerens rolle som gir mulighet til å påvirke saken.  
 
Argumentet om at de ikke ønsket møtet på grunn av lang saksbehandlingstid, ble kun 
kommunisert muntlig til en saksbehandler. Dette viser at dommeren har benyttet seg av sin rolle 
som tingrettsdommer for å få tilgang til denne type informasjon for å kunne påvirke prosessen 
videre.  
 
På spørsmål underveis i saken ble det kommunisert at dommerens involvering var avklart med 
sorenskriveren, noe som i ettertid viser seg at ikke nødvendigvis var riktig.  
 
Det er bemerkelsesverdig at dommeren først forstår at partene i saken han har involvert seg i er i 
konflikt, når dommeren får en klage rettet mot seg, og med dette trekker seg fra saken. Dette 
virker som en etterrasjonalisering og forsøk på å rettferdiggjøre sine handlinger. Det stemmer 
ikke at han har endret standpunkt under saken. Dommerens feilaktige virkelighetsoppfatning har 
økt konfliktnivået i saken, og har vanskeliggjort prosessen.  
 
Den nye advokaten til broren benytter dommerens notat som sannhetsvitne på gjeldende rett. 
Dommeren kan ikke lastet for at subjektive meninger legges frem som gjeldende rett fra andre, 
men det sier noe om hvordan dommerens uttalelser benyttes. Dette burde dommeren ha vurdert 
og forutsett.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
En av arvingene er en venn av han, som han har kjent i mange år. De treffes ukentlig. Han kjenner 
også til de øvrige søsknene. Da moren deres døde og vennen fortalt at søsknene ikke greide å 
snakke/samarbeide om skiftet, sa han at han gjerne kunne ta en snakk med alle fire, noe klager og 
søsteren ikke ønsket. Vennen tok ikke kontakt med han som dommer, men som venn og kamerat.  
 
Klager og søsteren begjærte offentlig skifte, og han satte opp den uttalelsen hans venn ga til 
tingretten vedrørende offentlig skifte. Skiftet reiste utelukkende spørsmål om verdien av en 
boligeiendom og et vederlagskrav, noe han mente man ikke trengte et offentlig skifte for å løse. 
Han nevnte for sorenskriveren at dette var en sak hvor partene burde kunne bli enige i et 
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saksforberedende meklingsmøte, noe sorenskriveren da tok initiativ til. Meklingen førte ikke 
frem, og offentlig skifte ble åpnet.  
 
I klagen forsøkes det skapt et inntrykk av at hans engasjement ikke var gjort kjent for klageren før 
møtet 27. november. Dette er ikke riktig. I en e-post av 14. oktober, noen dager før begjæringen 
om offentlig skifte ble sendt, skrev hans venn i en e-post til søsknene at «Jeg har snakket med B. 
Offentlig skifte når bare eiendommen gjenstår, er et blindspor». Klager kan ikke ha vært i tvil om 
at han hadde gitt bistand.  
 
Etter at offentlig skifte ble igangsatt, hjalp han vennen med å sette opp e-posten datert 18. 
desember til bostyrer. Som det fremgår av bostyrers brev, ble han kontaktet om sin rolle. Etter 
dette satte han opp notatet datert 23. januar, som vennen oversendte bostyrer samme dag.  
 
Innledningsvis i klagen er det skrevet at involveringen skal være avklart med sorenskriveren. Det 
riktige er at han nevnte saken for sorenskriveren og ga utrykk for at dette var en sak man burde 
kunne løse i et saksforberedende rettsmøte. Han informerte om sitt vennskap og bistanden han 
hadde gitt. På dette tidspunktet gjaldt bistanden brevet av 21. november. Etter møtet i retten har 
han ikke snakket med, drøftet eller orientert sorenskriveren om saken.  
 
Hans hensikt med brevene var det motsatte av hva klager anfører, og han overlater til utvalget å 
vurdere om klagers karakteristikker passer til innholdet i brevet.  
 
I klagen skrives det at vennen foreslo at han kunne «bistå» med privat skifte. Som nevnt tilbød 
han å ta en samtale med søsknene. Hensikten var å få forståelse for at offentlig skifte var 
unødvendig og å orientere søsknene hvordan et privat skifte kan gjennomføres. Han har aldri 
nevnt eller tenkt tanken på at han skulle bistå som bostyrer, fullmektig for selvskiftende arvinger 
eller lignende.  
 
Han har ikke hatt noen rolle i forberedelsen av det saksforberedende møtet, og har ikke ment å 
fremføre et «nøytralt dommerstandpunkt». Tvert imot har han målbåret vennens syn, uten å 
legge skjul på det. Han har opptrådt som privatperson, ikke som dommer, og ikke på noen måte 
vist til eller påberopt noen «dommerautoritet». Han vil naturligvis ikke kunne behandle saken 
som dommer om det blir en tvist, noe som beror på en alminnelig habilitetsvurdering.  
 
Når det gjelder anførselen om at han har forsøkt å instruere bostyrer, kan man ved å lese 
dokumentene i saken se at det ikke er dekning for bebreidelsene som fremkommer mot han.  
 
Han har – åpent og uten å legge skjul på det – hjulpet en venn som en vennetjeneste. Han har 
konsekvent opptrådt som privatperson: han har ikke titulert seg som dommer, skrevet e-poster 
eller brev med tilkjennegivelse av at han er dommer. At han er dommer kan ikke være til hinder 
for at han bistår en venn på denne måten, i en situasjon hvor klageren hele tiden har vært bistått 
av advokat. Han mener at han har fremlagt faktiske opplysninger og redegjort for rettslige 
spørsmål på en åpen, redelig og korrekt måte.  
 
Frem til klagers prosessfullmektiges brev av 12. februar, har forholdene i saken vært lagt til rette 
for at man høyst trolig ville finne en løsning på skiftet. Etter dette har klager endret standpunkt. 
Etter vendingen saken da tok, er det ikke lenger aktuelt for ham å bistå vennen.  
 
I uttalelse av 23. mai 2019 har dommeren tilføyd følgende: 
 
Hans involvering i prosessen i tingretten har ikke vært annen enn at han nevnte for sorenskriveren 
at dette var en sak som burde kunne løses i et vanlig saksforberedende møte. Om dette var en 
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påvirkning av eller involvering i saken, kan han vanskelig se at den var kritikkverdig. Hans 
engasjement i saken er heller ikke avklart med sorenskriveren på annen måte enn dette.  
 
Hans brev til tingretten datert 21. november kan umulig ha vært eskalerende for saken. Det er 
heller ikke riktig at de andre arvingene ikke deler synspunktene i brevet.  
 
Han har konsekvent opptrådt som privatperson og målbåret en kamerats standpunkt i et 
skiftespørsmål, helt uten å vise til eller påberope verken dommer- eller juristautoritet. Klager har 
hele tiden vært bistått av advokat. Han har ikke lagt skjul på engasjementet til fordel for vennen. 
Han har ikke hatt annen kontakt med klager enn gjennom det han har skrevet. Han har 
argumentert åpent, saklig og redelig, og har ikke vært spiss, konfliktdrivende eller provoserende i 
sine formuleringer.  
 
Blir det skiftetvist, vil den trolig bli behandlet ved en annen domstol. At han skal få befatning med 
saken som dommer er selvfølgelig utelukket.  
 
Domstolleder – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
De er tre faste dommere som har ansvaret for skiftesakene. Den enkelte av dem har ansvaret for 
sakene som innkommer i «deres» uke. Denne saken innkom i hans uke, og det er derfor han som 
har behandlet den. Innklagede dommer er en av de to andre som arbeider med skifte.  
 
Da begjæringen om offentlig skifte innkom, konstaterte han at vilkårene for å åpne offentlig skifte 
var til stede. I og med at det var skrevet i begjæringen at rekvirenten ikke ønsket at det ble 
avholdt saksforberedende møte, gjorde han et notat på saken til saksbehandler om at det skulle 
åpnes offentlig skifte.  
 
Noen dager etter dette tok dommeren opp saken med han. Dommeren informerte om sin 
kjennskap til familien, særlig den ene arvingen, og ga uttrykk for at saken burde kunne løses uten 
at det ble åpnet offentlig skifte. Etter det han husker sa dommeren at utfordringen i saken var at 
familien pratet dårlig sammen. Dommeren fortalte videre at årsaken til at det ikke var ønskelig 
med saksforberedende møte, var rettens berammingstid.  
 
Ut fra opplysningene fra dommeren, bestemte han seg for å kontakte klagers prosessfullmektig 
for å høre om klager ville ha et saksforberedende møte hvis dette kunne gjennomføres innen 
rimelig kort tid. Dette svarte advokaten bekreftende på. Det ble etter dette innkalt til 
saksforberedende møte. 
 
I møtet ble det diskutert løsninger, uten at noen enighet ble oppnådd. Uenigheten dreide seg om 
verdien på den faste eiendommen som inngår i boet, samt hvorvidt arvingen dommeren har 
bistått har krav på et vederlag. Etter dette ble det åpnet offentlig skifte.  
 
Han har ikke hatt noe med saken å gjøre etter det saksforberedende møtet ble avholdt, heller ikke 
har det vært samtaler mellom han og dommeren om saken.  
 
Formålet med det saksforberedende møtet var å klarlegge om man kunne løse skiftet privat. Han 
har lang erfaring som bostyrer i dødsbo, og anser at han burde ha gode muligheter til å medvirke 
til at partene fant en omforent løsning. For ordens skyld tilføyes at det ikke var noen kontakt 
mellom ham og dommeren om gjennomføringen av møtet og hva som har vært mulig å oppnå. 
Dommeren har i det hele tatt vært svært tilbakeholden med å fremme noe syn på saken internt.  
 
Han har mottatt kopi av dommerens uttalelse, og denne er etter hans syn dekkende og 
fullstendig.  
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Prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun er av den oppfatning at klagen fremstiller fakta i saken på en hensiktsmessig og korrekt måte. 
Hun har ingen ytterligere kommentarer til selve fremstillingen, og kan heller ikke se at 
informasjon av betydning er utelatt.  
 
Hun mener det fremgår av brevet fra dommeren til bostyrer, at motpart ikke har et rettslig 
grunnlag for sitt krav. Dette medfører at hun setter spørsmålstegn ved om dommeren, i egenskap 
av sin stilling som tingrettsdommer ved den tingrett som vil være rett verneting for en skiftetvist, 
forsøker å påvirke utfallet til fordel for den ene parten.  
 
Bostyrer – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Som det fremgår av referat fra bomøtet, har dommeren bekreftet at han bistår en av arvingene 
som en vennetjeneste. Han har forstått det slik at bistanden utføres på fritiden og som 
privatperson.  
 
Han forvalter boet på rettens vegne, og både han og retten er avhengig av enighet mellom 
arvingene. Domstolen tar normalt kun avgjørelser som avslutter boet. I og med at dette er 
avhengig av enighet mellom arvingene, kan han ikke se at dommerens engasjement på vegne av 
en av arvingene påvirker bostyrers eller rettens uavhengighet eller arbeid med boet.  
 
Han presiserer at han som bostyrer verken lar seg påvirke eller instruere av innspill i saken, utover 
å behandle og vurdere disse i henhold til det han mener er gjeldende rett. Dette skjer uavhengig 
av om arvingene er selvprosederende, bistått av egen advokat eller av en tingrettsdommer på sin 
fritid. Er en eller flere arvinger uenige i hans vurderinger, kan saken avgjøres ved skiftetvist. Han 
kan derfor ikke se at dommerens engasjement i saken påvirker arbeidet utover det som er 
normalt, eller strider mot de regler som gjelder for bobehandlingen.  
 
Som vist til i referatet fra bomøtet, kan stillingen bli en annen dersom det skulle bli skiftetvist. 
Som bostyrer overlater han imidlertid til tingretten å vurdere om dommerens involvering gjør 
tingretten som sådan inhabil.  
 
Bostyrers fullmektig – advokatfullmektig F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har lest gjennom bostyreres brev til utvalget, og har ikke noe å tilføye til dette.  
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Dommeren er orientert om 
retten til å forklare seg muntlig for utvalget, men har ikke bedt om å få avgi forklaring, jf. 
domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har heller ikke funnet grunn til å pålegge noen å 
forklare seg for utvalget. 
 
Kretsen av personer som kan klage på en dommer for forhold utenom tjenesten, er begrenset. 
Rett til å klage på slike forhold har bare departementet, Domstoladministrasjonen og 
domstolleder, jf. domstolloven § 237 andre ledd. Klager har derved ikke klagerett etter denne 
bestemmelsen.  
 
Selv om klager ikke har klagerett, har Tilsynsutvalget adgang til å ta en klage til behandling av eget 
tiltak, jf. domstolloven § 237 tredje ledd. Dette gjelder dersom utvalget finner grunn til å vurdere 
de forhold som fremkommer i klagen.  
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Tilsynsutvalget finner at saken reiser sentrale spørsmål knyttet til dommeres engasjement i 
rettslige saker utenfor tjenesten og at det derfor er grunnlag for å ta saken til behandling av eget 
tiltak.  
 
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. 
 
Kjerneområdet for Tilsynsutvalgets disiplinærmyndighet er dommerens opptreden i tjenesten 
som dommere. Spørsmålet i denne saken er om dommeren kan klandres for å ha opptrådt i strid 
med god dommerskikk utenfor tjenesten. I Ot.prp.nr. 44 (2000–2001) er lagt til grunn at 
disiplinærreaksjon knyttet til forhold utenfor tjenesten vil være aktuelt der forholdet har 
betydning for dommergjerningen. Videre er der det presisert at «denne muligheten skal være 
forbeholdt de ekstraordinære situasjoner og at det må utvises tilbørlig respekt for den enkelte 
dommers privatliv».  
 
En helt sentral rettesnor for Tilsynsutvalgets vurdering av dommeradferd, både i og utenfor 
tjenesten, er om det er påvist forhold som er egnet til å svekke tilliten til domstolene og 
dommerne, herunder om det foreligger brudd på Etiske prinsipper for dommeratferd. Dommeres 
forhold utenfor tjenesten er omhandlet i punkt 13 i de etiske prinsippene, hvor det heter at: 
 

«En dommer skal også utenfor tjeneste opptre slik at adferden ikke er egnet til å skade 
respekten for eller tilliten til domstolene. 

 
En dommer må ikke gjøre bruk av dommertittelen når slik bruk kan oppfattes som en 
sammenblanding av roller eller hvor det for øvrig ikke er saklig grunn til det. 

 
En dommer må vise forsiktighet med å gi råd eller på annen måte engasjere seg i andres 
rettstvister.» 

 
I vår sak er det første og tredje avsnitt som er aktuelle. 
 
Utvalget viser også til domstolloven § 121 b hvor det det er et forbud for dommere mot å utøve 
rettshjelp til stadighet eller mot vederlag. Enkeltstående former for rettshjelp uten vederlag, som 
i denne saken, omfattes ikke av dette forbudet.  
 
Den konkrete saken gjelder et dødsboskifte, hvor dommeren engasjerte seg på vegne av en av 
arvingene, G, som er en venn av ham. Det var oppstått en uenighet mellom G og i alle fall to av de 
øvrige arvingene vedrørende gjennomføringen av skiftet. 
 
Utvalget vil innledningsvis gi en kort oversikt over saksgangen og dommerens involvering.  
 
Den 19. oktober 2018 fremsatte advokat D på vegne av to av de øvrige arvingene begjæring om 
offentlig skifte for X tingrett, hvor dommeren er tingrettsdommer. I begjæringen bes det om at 
det åpnes offentlig skifte uten forutgående saksforberedende møte. På denne bakgrunn ba 
sorenskriveren, som var ansvarlig dommer for saken, om at saksbehandleren sørget for at 
offentlig skifte ble åpnet. Noen dager senere tok dommeren kontakt med sorenskriveren og ga 
uttrykk for at han kjente familien, særlig den ene arvingen, og at saken burde kunne løses uten at 
det ble åpnet offentlig skifte. Dommeren ga videre uttrykk for at årsaken til at rekvirenten ikke 
ønsket saksforberedende møte var tingrettens berammingstid. Sorenskriveren tok deretter 
kontakt med advokat D og det ble berammet saksforberedende møte til den 27. november 2018.  
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Den 21. november 2018 sendte G et brev til tingretten i anledning saken. Her ble det fremlagt 
argumenter i forhold til de spørsmål skiftesaken reiste og videre i forhold til at det burde være 
unødvendig med offentlig skifte. I sin uttalelse til Tilsynsutvalget har dommeren bekreftet at det 
var han som forfattet dette brevet til tingretten. Han har videre opplyst at han mente at man ikke 
trengte offentlig skifte og at han tok kontakt med sorenskriveren vedrørende dette.  
 
Partene kom ikke til enighet i det saksforberedende møtet. Tingretten åpnet offentlig skifte den 
29. november 2018 og det ble oppnevnt bostyrer.  
 
Den 18. desember 2018 sendte G en epost til bostyrer hvor argumentasjonen for hvilke spørsmål 
saken reiser gjentas. Avslutningsvis i eposten står det at «B ber om at jeg for ordens skyld viser til 
skifteloven § 61 andre ledd med krav om å overta eiendommen». På denne bakgrunn ba advokat 
D under bomøte den 20. desember 2018 om at bostyrer avklarte dommerens rolle i saken. Etter 
henvendelse fra bostyreren bekreftet dommeren at han bisto G som en vennetjeneste. 
Dommeren har bekreftet at han forfattet / hjalp til med å forfatte denne eposten.  
 
Dommeren utarbeidet den 23. januar 2019 et notat i eget navn som kommentar til bostyrerens 
brav av 9. januar 2019. I det tre sider lange notatet argumenterer dommeren fyldig for de faktiske 
og rettslige spørsmål i saken. Det fremgår blant annet «det kan ikke være tvilsomt at G har et 
vederlagskrav» og videre «at Gs bidrag kvalifiserer for vederlagskrav, er opplagt». Det vises 
herunder til flere rettsavgjørelser og bemerkes at bostyreren er kjent med disse reglene.  
 
Det sentrale vurderingstemaet for Tilsynsutvalget er om dommeren gjennom denne involveringen 
i saken har opptrådt på en måte som er egnet til å svekke tilliten til domstolen og ham som 
dommer. Ved denne vurderingen er det naturlig å ta utgangspunkt i at det følger av de etiske 
prinsippene at en dommer må vise forsiktighet med å gi råd eller på annen måte engasjere seg i 
andres rettstvister, jf. ovenfor. Etter utvalgets oppfatning er dette et viktig prinsipp, da slikt 
engasjement lett kan være egnet til å svekke tilliten til domstolene, særlig når det er utadrettet. 
Grunnen til det er at det for publikum vil kunne være vanskelig å skille rollen som dommer og 
rollen som rettshjelper.  
 
I vår sak har dommerens engasjement vært utadrettet, ved at han har forfattet henvendelser 
både til domstolen og bostyrer. Innledningsvis ble ikke dette gjort i eget navn, men det synes 
likevel å ha vært klart for de involverte at dommeren hadde en rolle i saken på et tidlig tidspunkt. 
Etter utvalgets oppfatning burde dommeren utvist større forsiktighet knyttet til dette, men det er 
i seg selv ikke avgjørende. Utvalget finner derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på innholdet i 
henvendelsene og karakteren av uenigheten mellom arvingene.  
 
Det ekstraordinære i denne saken er at dommeren velger å engasjere seg i en sak som er under 
behandling ved egen domstol. Utvalget vil her først peke på at det er problematisk når dommeren 
tar kontakt med sorenskriveren for å få ham til å omgjøre beslutningen om at det ikke skulle 
avholdes saksforberedende møte. Her benytter dommeren sin posisjon som ansatt i domstolen 
for å fremme sitt syn om at offentlig skifte bør unngås i den aktuelle skiftesaken. Han griper på 
denne måten inn i prosessen i en sak hvor han selv er personlig engasjert og dermed ville vært 
inhabil til å behandle. Arvingen kunne muligens oppnådd det samme ved selv å ta kontakt med 
sorenskriveren, men det er ikke det avgjørende. Det sentrale er at det er dommeren som tar 
denne kontakten på vegne av en part, og dette er etter utvalgets oppfatning egnet til å svekke 
tilliten til domstolen.  
 
Utvalget finner også at brevet til tingretten av 21. november 2018, som dommeren forfatter på 
vegne av arvingen, er problematisk i forhold til god dommerskikk. Dommeren hadde på dette 
tidspunktet opplyst sorenskriveren om at han bisto arvingen og ifølge dommeren har de øvrige 
arvingene vært klar over dette i alle fall fra den 14. oktober 2018. Etter utvalgets oppfatning er 
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det egnet til å svekke allmenhetens tillit til domstolen når en dommer skriver partsinnlegg på 
vegne av venn til egen domstol, herunder med argumentasjon om at det ikke bør åpnes offentlig 
skifte. Dette gjelder selv om det ikke skulle treffes rettslige avgjørelser i det saksforberedende 
møtet.  
 
Videre finner utvalget at dommerens henvendelser til bostyreren er uheldige. Også her er det 
sentrale at bostyreren er oppnevnt for å forestå bobehandlingen på vegne av den domstolen hvor 
dommeren er ansatt. For de øvrige arvingene vil disse henvendelse kunne være egnet til å svekke 
tilliten til bobehandlingen som tingretten er ansvarlig for. Heller ikke for dette er det avgjørende 
for utvalget at bostyrerens rolle ikke er å treffe avgjørelser ved uenighet mellom arvingene. Det 
avgjørende er at dommeren argumenterer for sitt og/eller arvingens syn på tvistetemaene 
overfor en bostyrer engasjert av egen tingrett. Dommerens rolle som tingrettsdommer var kjent 
for alle involverte, og da er det heller ikke avgjørende at dommeren ikke utad opptrådte som 
dommer i navnet. Det bemerkes i denne sammenheng også at dommerens navn ble nevnt 
avslutningsvis i eposten av 18. desember 2018. Dette kan lett oppfattes som bruk av dommerens 
autoritet som dommer.  
 
Endelig finner utvalget grunn til å bemerke at dommerens engasjement har en uheldig side også i 
forhold til domstolens formelle habilitet. Dette er et forhold som i seg selv tilsier at dommere bør 
utvise særskilt forsiktighet med å engasjere seg i saker som er til behandling i egen domstol, eller 
der dette er en nærliggende mulighet.  
 
Tilsynsutvalget finner etter en samlet vurdering at dommerens opptreden er i strid med god 
dommerskikk, idet det foreligger brudd på Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 13 første og 
annet ledd, og at det er grunnlag for å ilegge tingrettsdommer B disiplinærreaksjon i form av 
kritikk. Ved denne vurderingen er det lagt avgjørende vekt på at saken dommeren engasjerte seg i 
var til behandling ved egen domstol. Hensynet til domstolenes tillit må veie klart tyngre enn 
hensynet til dommerens privatliv, når forholdet har en slik tilknytning til dommerollen som i 
denne saken.  
 
Etter dette finner utvalget at det er grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak i form av kritikk 
overfor tingrettsdommer B, jf. domstolloven § 236 andre ledd.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
 
Tingrettsdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
 


