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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. november 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-071 (arkivnr: 19/1616) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 

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

Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 1. juli 2019 har advokat A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 25. juli, 27. september, 24. 
oktober og 4. november 2019 har avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 9. september og 
14. oktober 2019.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt et skifte, hvor klager var testamentsfullbyrder. I brev av 29. mai 
2019 ble det besluttet at klager skulle fratre som testamentsfullbyrder.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han legger til grunn at testamentarvingen har henvendt seg til retten og muntlig fremført en klage 
på han. Det er riktig at han blir foreholdt det, men han mener at sorenskriveren har håndtert 
klagen på en feilaktig og respektløs måte. Han mener følgende er kritikkverdig: 
 
Dersom det var behov for at sorenskriveren skulle gi hjelp med skriftliggjøring av en muntlig 
henvendelse til retten, skulle det ha vært gjort på nøytralt ark underskrevet av klageren. 
Sorenskriveren burde uansett ikke ha noe behov for skriftlig å foreholde han påstanden om å ha 
«vist personlig interesse for sakens økonomiske sider uten å ha noe aktverdig grunnlag for en slik 
henvendelse». Han viser til at retten har gitt han «fullmakt til å få opplysninger om avdødes 
formues- og gjeldsforhold».  
 
Klagen gjelder også sorenskriverens karakteristikk og spørsmål i brev av 29. mai 2019. Her legger 
sorenskriveren uten videre til grunn at «det er vanskelig samarbeidsklima mellom 
testamentsfullbyrder og arvingen» og at «det kan være grunn til å spørre om avdøde har skjønt 
formålet med å innsette en testamentsfullbyrder». Dette er rene spekulasjoner som 
sorenskriveren anfører som grunnlag for sin beslutning. Det er i tillegg til å være kritikkverdig, 
også en respektløs behandling av han.  
 
Endelig påpeker han at han har kontor i et lite bygdesamfunn, hvor den aktuelle testasjon nok har 
vakt oppsikt. Derfor er det kritikkverdig at sorenskriveren ikke har maktet å behandle saken uten 
å skriftliggjøre bygdesladder og øvrige åpenbart uholdbare påstander.  
 
Han mener sorenskriveren har handlet i strid med Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 1, 2, 
6 og 7.  
 
I uttalelse av 9. september 2019 skriver klager følgende: 
 
Sorenskriverens redegjørelse setter saken i et annet lys. Uttalelsen vitner om utilstrekkelig 
kontortekniske rutiner. En slik blanding av inngående dokumenter og interne drøftinger er 
kritikkverdig i seg selv. Saksbehandlerens uprofesjonelle språkbruk er også kritikkverdig.  
 
Sorenskriveren fraskriver seg det overordnede ansvaret ved blant annet å hevde at klager «fikk 
oppgaven» og at «forholdet ville kunne vært rettet» ved at han hadde bedt om innsyn i en 
begjæring han ikke hadde anelse om at fantes i denne form.  
 
Arvingens e-post av 10. mai 2019, to dager etter at han mottok rettens fullmakt, skulle straks og 
uten rettens kommentarer ha vært forelagt han til uttalelse. Samtidig skulle retten ha underrettet 
arvingen om at det var utstedt fullmakt til han, og at det måtte være grunnen til hans 
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henvendelser om boets økonomiske forhold. At dette ikke er gjort, er kritikkverdig. Det antas å 
skyldes mangelfulle rutiner som en sorenskriver har det overordnede ansvaret for.  
 
Klageren har ytterligere utdypet sine anførsler i uttalelse 14. oktober 2019, og det er herunder 
bl.a. vist til følgende: 
 
Sorenskriveren må bebreides at brevet 23. mai 2019 ga klager inntrykk av at det kun var fremsatt 
en muntlig henvendelse som var nedtegnet. Når det i brevet benyttes uttrykk som «inhabilitet» 
og formuleringer som «Han har således vist personlig interesse for sakens økonomiske sider uten 
å ha noen aktverdig grunnlag for en slik henvendelse», er dette tvilsomme og kritikkverdige 
tolkninger/formuleringer av sorenskriveren. 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I mai 2019 mottok retten en e-post fra arvingen, der arvingen begjærte at klager skulle fratre som 
testamentsfullbyrder. E-posten ble mottatt av en saksbehandler, og oversendt til en annen 
dommer. Etter at hun overtok saken fra en annen dommer, ga hun klager anledning til å uttale 
seg om begjæringen. Dette ble gjort i brev av 23. mai 2019. I brevet gjenga hun med egne ord 
klagen fra arvingen. Ved en feil fra hennes side ble ikke e-posten fra arvingen vedlagt selve brevet 
fra retten, men dette er et forhold som kunne vært rettet om klager ba om innsyn i begjæringen. I 
brevet refererte hun til begjæringen. Det har ikke vært hennes mening å være verken respektløs 
eller feilaktig overfor klager. Hun har kun forsøkt å oppsummere det som har vært arvingens 
synspunkter, og sette disse synspunktene inn i en mer juridisk kontekst.  
 
Klager har også vist til formuleringer i hennes beslutning av 29. mai 2019. Det har ikke vært 
hennes mening å gå utover det som fremgår av begjæringen fra arvingen. Retten har ikke noe 
annet å forholde seg til når det gjelder forholdet mellom arvingen og klager enn det som fremgikk 
av begjæringen og svaret fra klager. Vanskeligheten omkring «samarbeidsklimaet» er således 
hennes tolkning av disse to redegjørelsene.  
 
Når det gjelder formuleringen om avdøde hadde skjønt formålet med å innsette en 
testamentsfullbyrder, er formuleringen hentet fra begjæringen til arvingen. Hun har ikke 
konkludert noe i tilknytning til denne, kun gjengitt spørsmålet som er stilt. Det har ikke vært ment 
å være respektløs, og det er arvelaterens skjønn og forståelse, ikke advokatens, som hun har stilt 
spørsmål ved.  
 
Hun har ikke kjennskap til verken arvingen eller klagers kunnskap om arvelater eller saken 
forøvrig. Hun kan derfor ikke kommentere noe av det klager skriver om hvilken betydning saken 
har i et lite bygdesamfunn.  
 
Det har ikke vært hennes mening å opptre på noen måte krenkende eller respektløst overfor 
klager. Hun mener det var et vanskelig spørsmål om klager skulle løses fra oppgaven som 
testamentsfullbyrder. Hun har forsøkt å veie ordene i rettens beslutning slik at det ikke kom galt 
ut. 
 
Sorenskriveren har i uttalelse av 27. september 2019 uttalt følgende: 
 
Hun er litt usikker på hva klagen gjelder, men legger til grunn at klagen nå gjelder manglende 
rutiner for arbeidet i domstolen og hennes ansvar for at det er riktige rutiner på plass. Hun mener 
at det er viktig å fastslå hva som har skjedd i saken og hva som er dommeroppgaver, 
saksbehandleroppgaver og lederoppgaver i domstolen.  
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Hun kan ikke se at saksbehandlingen har vært kritikkverdig. Det har vært en klar ansvarsfordeling 
mellom dem som har kommunisert med arvingen og den som har hatt ansvaret for selve 
behandlingen av begjæringen. Det har ikke vært interne drøftinger av saken utover det som er 
fremlagt gjennom e-poster mellom saksbehandler og tingrettsdommer og mellom saksbehandler 
og henne. Hun kan heller ikke se at 10 dagers liggetid er kritikkverdig i en hektisk hverdag.  
 
Hun har ikke fraskrevet seg ansvaret for verken rutiner i domstolen eller at saken har fått en 
betryggende behandling. Hun mener at saken har vært undergitt kontradiksjon og rettslig 
vurdering på en tilfredsstillende måte. Hun mener det muntlige språket i kommunikasjonen 
mellom saksbehandleren og tingrettsdommeren ikke var kritikkverdig.  
 
Arvingen mottok informasjon om at klager var testamentsfullbyrder. Hun er enig i at i en ideell 
verden skulle klager ha vært underrettet om begjæringen før det var gått 10 dager, men dette var 
en svært hektisk periode for domstolen. Straks hun fikk kunnskap om forholdet, ble klager 
forelagt begjæringen. Hun har beklaget at klager ikke fikk kopi av selve begjæringen.  
 
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. 
 
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. 
 
Tilsynsutvalget kan kun behandle klager på «dommere», jf. domstolloven § 235 første ledd. 
Utvalget har derimot ikke myndighet til å behandle klager på andre ansatte i domstolene, 
herunder saksbehandlere. Klagen på saksbehandlerens språkbruk må derfor avvises.  
 
En annen viktig begrensning i Tilsynsutvalgets 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.  
 
De deler av klagen som retter seg mot beslutningens begrunnelse og resultat, samt at klager ikke 
fikk seg forelagt e-post 10. mai 2019 fra arvingen før beslutningen ble truffet, gjelder forhold som 
kan benyttes som grunnlag for anke eller gjenåpning. Disse delene av klagen må derfor avvises. 
 
Det er i klagen videre gjort gjeldende at sorenskriveren i unødig grad har skriftliggjort saken, og at 
gjengivelsen av arvingens anklager på rettens brevpapir er en kritikkverdig og respektløs 
behandling av klager, spesielt siden han har kontor i et lite bygdesamfunn hvor testasjonen har 
vakt oppsikt. Det er videre anført at det er kritikkverdig at det gikk 10 dager før arvingens e-post 
ble sendt til ham.  
 
Dette er forhold Tilsynsutvalget kan vurdere.   
 
Tilsynsutvalget bemerker at det i brevet 23. mai 2019 fremgår at de uttrykk og formuleringer som 
klager har reagert på var en gjengivelse av arvingens påstander. At påstandene gjengis på rettens 
brevpapir, kan ikke oppfattes som respektløst, og utgjør uansett ikke noe brudd på de 
dommeretiske prinsippene. Det fremgår klart at formålet med gjengivelsen av påstandene var å 
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innhente klageres eventuelle merknader til dem. Sorenskriverens fremgangsmåte ligger her 
innenfor det som følger av ordinære saksbehandlingsregler – selv om klager har kontor i et lite 
bygdesamfunn.  
 
Når det gjelder ordvalget i dommerens beslutning 29. mai 2019, viser Tilsynsutvalget bl.a. til NOU 
1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
 

”… Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.”) 

 
Videre viser Tilsynsutvalget til De etiske prinsipper for dommeratferd punkt 7 hvor det fremgår: 
 

«Ved utformingen av rettens avgjørelser må dommeren vise tilbørlig respekt overfor alle involverte 
så langt det er forenlig med kravet til en dekkende begrunnelse.» 

 
Tilsynsutvalget bemerker at når sorenskriveren i beslutningen av 29. mai 2019 bl.a. skriver «…det 
er vanskelig samarbeidsklima mellom testamentsfullbyrder og arvingen…» og at «…det kan være 
grunn til å spørre om avdøde har skjønt formålet med å innsette en testamentsfullbyrder…», så 
gir dette uttrykk for skjønnsmessige vurderinger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger i 
saken. At disse vurderingene kommer til uttrykk i beslutningen er en nødvendig del av 
begrunnelsen. Utvalget kan for øvrig heller ikke se at ordbruken er egnet til å virke klart sårende 
eller infamerende for klager i den kontekst de er benyttet. 
 
Tilsynsutvalget finner det videre klart at tidsbruken, 10 dager fra arvingens e-post ble mottatt i 
tingretten, før spørsmålet om å frata klager vervet som testamentsfullbyrder ble forelagt klager til 
uttalelse, ikke gir grunnlag for disiplinærreaksjon. Utvalget kan heller ikke se at det er 
dokumentert mangelfulle kontorrutiner.  
 
Etter dette finner Tilsynsutvalget 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 Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å 

vurdere. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 
 


