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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 2020 truffet vedtak i  
 
 

Sak nr: 19-066 (arkivnr: 19/1494) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 

  
Offentlighet: I medhold av offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. 

forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, er private parters navn 
unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 

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

klagefristen er utløpt og i den utstrekning den gjelder 
forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 21. juni 2019 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd og sen saksbehandling. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 2. 
september 2019 har avgitt en kort uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra en 
saksbehandler i X tingrett. Klager har supplert klagen ved brev av 17. oktober og 6. november 
2019.  
 
Tilsynsutvalget diskuterte saken i sitt møte 7. november 2019, men fant det nødvendig å innhente 
ytterligere informasjon om saken. Klager og innklagede ble derfor bedt om å avgi 
tilleggsuttalelser. Klager har ved to e-poster av 19. november 2019 avgitt tilleggsuttalelse til 
klagen, mens innklagede ved e-post av 20. november 2019 har gitt tilbakemelding om at han ikke 
har ytterligere kommentarer.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
De underliggende sakene gjelder X tingretts behandling av fire saker hvor klager er part. Alle 
sakene er tvistesaker som omhandler leiligheter, herunder fravikelse og tvangssalg.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hennes største problemer med tingretten er mangel på tilbakemelding og mangel på forsvarlig 
veiledning. Hun får nytt svar på samme spørsmål hver gang det stilles. Når hun ber om et grunnlag 
for hvorfor tingretten gjør som den gjør, får hun bare tilbakemelding om at «sånn er det».  
 
Hun har fått manglende tilbakemelding på følgende: 
 

- To tilsvar sendt inn 20. oktober 2017. 
- Begjæring om granskning av borettslag, sendt inn 20. oktober 2017 
- Begjæring om betalingsavtale. Innsendt september 2018, men ikke besvart. Saken ble stilt 

i bero uten at hun ble varslet.  
- Ankeerklæring innsendt februar 2019. Hun fikk formell tilbakemelding 31. mai 2019, etter 

9-10 henvendelser per telefon og oppmøte. Anken ble «lagt i skuffen» ifølge 
saksbehandler, fordi tingretten krevde innbetaling av gebyr. Saken ble først behandlet av 
tingretten etter at hun tre dager på rad møtte opp med vitne for å be om faktura.  

- Begjæring om retting sendt i mai 2019. Ikke besvart.  
- Ankeerklæring sendt 13. juni 2019. Ikke besvart.  
- Utallige henvendelser til tingretten om sakens fremgang og manglende rimelighet, 

gjennom telefon, oppmøte og e-post.  
 
Med «besvart» menes både mottakskvittering, svar fra saksbehandler/dommer og innvilgelse av 
begjæringer.  
 
Hun frykter at siden innholdet i ankeerklæringer kan bli sett på som et personangrep mot 
saksbehandler og dommer, vil disse fortsette/forsterke sin pågående behandling og motvilje mot 
henne.  
 
Alle hennes tilsvar, innsendinger, begjæringer, krav, påstander, påpekelser, innsigelser og 
argumenter ignoreres av retten.  
 
Etter at tvangsdekninger ble begjært for snart 2,5 år siden, er alle sakene fremdeles uavgjorte. 
Hun kan ikke lastes for den urimelige lange saksbehandlingstiden.  
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I stadfestingskjennelsen kommer det klart frem at medhjelper ikke har forsøkt å følge loven ved å 
oppfylle sitt oppdrag ved å selge andelene, noe dommeren kun gjengir som sakens faktum i 
domspremissene. 
 
Ved oppmøte i tingretten den 13. mai 2019 fikk hun for første gang snakke med sorenskriveren. 
Møtet ble avsluttet etter gjentatte spørsmål fra henne om rettens veiledningsplikt, fulgt av 
dommerens benektelse av slik plikt. Dommeren ble til slutt irritert og ropte «dette orker jeg ikke», 
og reiste seg for å gå. Under møtet forsøkte hun å peke på urimeligheten i saken, og ba retten om 
å heve/omgjøre sakene. Dommeren avkreftet muligheten for dette ved å hevde «slike saker går 
av seg selv». Dette møtet utgjør i helhet 2,5 år med partsveiledning fra dommeren og tingretten, 
men er likevel beskrivende for hvordan dommerens behandling av henne og sakene har vært.  
 
På 2/3 av møtet deltok en hun kjenner. Det ble gjort lydopptak av møtet, men lydopptaket sluttet 
uventet før møtets slutt. Siste del av sorenskriverens deltakelse er altså ikke med i opptaket, og 
det blir da ord mot ord. Hun trekker derfor tilbake denne delen av klagen. 
 
Etter å ha mottatt kjennelsene, er det ikke lenger til å nekte på at sorenskriveren har tatt sine 
avgjørelser basert på enten grov uforstand eller at han har vært svært inhabil/partisk. Alle hennes 
innsigelser, merknader, begjæringer, krav, forsøk og forhandlinger gjennom to år, utelates i det 
store og hele.  
 
Det juridiske miljøet i byen sysselsetter om lag 20 jurister som sporadisk bytter jobb med 
hverandre. Dette tilsvarer en mellomstor bedrift. Samtlige parter og motparter kjenner 
hverandre, med unntak av henne. Hun har en opplevelse av å bli mistrodd og utpekt som 
syndebukk for øvrige aktørers feil og ansvar kun på dette grunnlag. Sorenskriveren kjenner også 
motparten via en felles hobby.  
 
Sorenskriverens tilsvar til utvalget er inngitt to uker etter sekretariatets frist. Saksbehandler i 
sekretariatet måtte purre på sorenskriveren. Innklagede beklaget sen tilbakemelding, men ga 
ingen forklaring på fristoversittelsen. Sorenskriveren hever seg med dette over reglene lekfolk må 
forholde seg til.  
 
Sorenskriveren svarer heller ikke på det klagen omhandler, men beskriver heller hvor utilgjengelig 
og vanskelig hun er og har vært. Fremfor saklig tilsvar angripes heller hennes person.  
 
I uttalelsen fremgår det at de har hatt vanskeligheter med å få kontakt med henne. Realiteten bak 
hennes utilgjengelighet er resignasjon over rettens håpløse behandling. Hun har flere ganger tatt 
kontakt med retten og forsøkt å forhandle med medhjelper og rekvirent, men ingenting har 
nyttet. Hun ga opp å forsøke å forholde seg til sakene og rettens behandling av både sakene og 
henne. Hun har likevel aldri vært utilgjengelig for forkynnelser. Namnsmannens vanskeligheter 
med kontakt må utgjøre manglende retur av svarslipp fra postforkynnelser. Til hvilken funksjon 
skulle hennes signatur ha på noen av disse? Varsler hadde ingen fysisk funksjon utover å fylle 
postkassen med ufrankerte brev. Det er namnsmannens ansvar å få forkynt dokumenter, og 
forkynnelser ble aldri forsøkt gjennomført personlig.  
 
Sorenskriveren bruker som argument mot henne at anker ble avvist i Høyesterett. Sorenskriveren 
legger skylden på henne alene for ikke å ha kjennskap til den prosessuelle saksbehandlingen, og 
nærmest latterliggjør henne for det. Hun mener det er manglende veiledning som er årsaken til 
hennes manglende kunnskap. 
 
Anførselen om at hun skal ha trenert saksprosessen og vanskeliggjort tvangsdekningen kan ikke 
stemme. Det har ikke foregått en saksprosess eller forsøk på tvangsdekning, og hun kan derfor 
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umulig ha trenert eller vanskeliggjort prosessen. For å unngå kritikk, rettes fingeren mot henne i 
stedet.  
 
Det kjennes i større og større grad ut som om tingretten er hennes motpart i sakene. Hun føler at 
hennes krav og innsigelser ikke blir behandlet, fordi domstolen ikke liker henne siden hun har 
vært så fryktelig vanskelig å ha med å gjøre de siste tre årene. Hennes motivasjon for klagen er et 
håp om å ha en fremtid.  
 
I e-poster av 19. november 2019 har A blant annet uttalt følgende: 
 
Med «manglende svar» mener hun at hun ikke har oppnådd noen form for respons eller reaksjon 
på hennes skriftlige henvendelser til domstolen. Domstolen har oppført seg som om 
henvendelsene ikke finnes. De etterhvert muntlige tilbakemeldingene som er gitt kan heller ikke 
regnes som «svar», ettersom svaret på spørsmålet har endret seg når spørsmålet har blitt stilt på 
nytt. Hun mener at de motstridende tilbakemeldingene annulerer hverandre ut som kvalitativt 
svar.  
 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han forstår klagen slik at den blant annet gjelder saksbehandling. Om dette viser han til kjennelse 
fra lagmannsretten, hvor lagmannsretten uttalelser at de ikke kunne se at det foreligger noen 
saksbehandlingsfeil.  
 
Det har vært et gjennomgående problem under behandlingen av sakene at klager i lange perioder 
har vært utilgjengelig for forkynnelser og andre meddelelser fra retten. Vanskeligheter med å få 
kontakt med klager har medført at sakene har trukket ut i tid.  
 
Tingretten har ved sine saksbehandlere forsøkt å veilede klager så godt det har latt seg gjøre. Han 
har kun hatt direkte kontakt med klager én gang, da han ble tilkalt av en saksbehandler som 
hadde et møte med klager. Etter hva han husker, ble klager orientert om saken og reglene etter 
beste evne, men syntes å ha vansker med å ta dette innover seg.  
 
Han ser at klager beskylder han for å ha ropt til henne. Dette er ikke riktig. Det er nok mulig at 
klager ikke var fornøyd med svarene, men det er en annen sak.  
 
I en kort e-post av 20. november 2019 kommenterer B at han har gått av med pensjon, og at han 
derfor ikke har mulighet til å sende inn ytterligere informasjon om saksbehandlingen av klagers 
saker.  
 
 
Saksbehandler – C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er mye hun kunne tenkt seg å si, men hun skal kun gi en uttalelse som forespurt.  
 
Klager kom til tingretten med masse spørsmål. Da hun tidligere har opplevd usanne beskyldninger 
om hva som har blitt sagt i samtaler med klager, spurte hun sorenskriveren om å være tilstede 
under samtalen. Sorenskriveren svarte rolig og grundig på klagers spørsmål. Klagers anførsel om 
at sorenskriveren har nektet henne veiledning stemmer overhodet ikke.  
 
Møtet ble ikke avsluttet slik klager hevder. Sorenskriveren var verken irritert, ropte eller forlot 
møtet med de ord klager påstår.  
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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. Klager har i e-post av 19. november 2019 bedt om å 
få forklare seg muntlig for utvalget. I tillegg har innklagede i e-post av 20. november 2019 bedt 
om å forklare seg muntlig for utvalget i den grad utvalget vurderer å vedta kritikk mot han. 
Utvalget har ikke funnet grunn til å innkalle partene til muntlige forklaringer. Etter utvalgets syn er 
de forhold som tas opp i klagen godt nok belyst uten muntlig forklaring fra partene, og muntlige 
forklaringer anses dermed som åpenbart unødvendig.    
 
Tilsynsutvalget kan ikke ta en klage til behandling dersom den er fremsatt mer enn ett år etter at 
de påklagede forhold fant sted, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Denne fristen er absolutt og 
gjelder uten unntak. Deler av de påklagede forhold fant sted før 21. juni 2018, og denne delen av 
klagen blir derved avvist.  
 
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. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Deler av de påklagede forhold fant sted og var avsluttet forut for 21. mars 2019 og denne delen 
blir avvist. Tilsynsutvalget kan ikke se at klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen. 
Tilsynsutvalget har vurdert om det foreligger særlige grunner til å ta denne delen av klagen til 
behandling av eget tiltak, men kan ikke se at slike grunner foreligger. Denne delen av klagen blir 
derved avvist. 
 
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.  
 
Klagen gjelder i stor grad misnøye med tingrettens avgjørelser og saksbehandling. Det er også 
anført at sorenskriveren er inhabil. Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn og som 
utvalget derved ikke kan vurdere. Denne delen av klagen blir derved å avvise. 
 
Tilsynsutvalgets kompetanse er begrenset til å gjelde klager på dommere. Den delen av klagen 
som retter seg mot tingrettens saksbehandlere og tingrettens medhjelper ved tvangssalgene blir 
derfor å avvise.  
 
Den delen av klagen som gjelder møtet med sorenskriveren den 13. mai 2019 er ved brev av 
6. september 2019 trukket tilbake. Utvalget finner heller ikke grunn til å behandle denne 
anførselen av eget tiltak.  
 
Klager har videre anført at tingretten/sorenskriveren ikke har besvart klagers henvendelser. Dette 
er et forhold som utvalget kan vurdere.  
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I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. Det er generelt 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. Manglende besvarelse eller sendrektig 
behandling av henvendelser er forhold som etter omstendighetene kan medføre 
disiplinærreaksjon. Dette fordrer at forsømmelsen er kvalifisert og at den innklagede kan klandres 
for forsømmelsen.  
 
For at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak må det være påvist konkrete forhold som 
innebærer klanderverdig opptreden fra dommerens side. Tilsynsutvalget kan ikke se at slike 
forhold er sannsynliggjort.  
 
Anførselen om manglende besvarelse er i begrenset grad konkretisert og dokumentert for 
Tilsynsutvalget. Klager har opplyst at hun med «besvart» mener mottakskvittering, svar fra 
dommer/saksbehandler og innvilgelse av begjæringer. I forhold til det siste har klager ved e-post 
av 19. november 2019 presisert at dette ikke omfattes av klagen. Til anførselen om manglende 
mottakskvittering vil utvalget bemerke at domstolene ikke har noen plikt til å bekrefte at 
henvendelser er mottatt. Utvalget kan heller ikke se at manglende «mottakskvittering» vil kunne 
innebære et brudd på god dommerskikk.  
 
Et konkretisert forhold knytter seg til en anke fra februar 2019, som tingretten først skal ha 
oversendte til lagmannsretten den 31. mai 2019. Klager har opplyst at en saksbehandler i 
tingretten har uttalt at anken «legges i skuffen» på grunn av manglende betaling av rettsgebyr. 
Videre har klager opplyst at hun hadde kontakt med tingretten 9-10 ganger vedrørende dette 
spørsmålet i den aktuelle perioden. Dette viser at det har vært en uenighet knyttet til 
rettsgebyret, at det har vært hyppig kontakt med klager og at dette har påvirket 
saksbehandlingstiden. Sorenskriveren kan ikke sees å ha kommentert forholdet og utvalget har 
derfor ikke nærmere opplysninger om tingrettens behandling av anken etter tvisteloven § 29-10 
for øvrig. Av denne bestemmelsen fremgår det blant annet at tingretten skal foreta en foreløpig 
prøving av anken og innhente tilsvar fra ankemotparten. Ut ifra de foreliggende opplysninger kan 
utvalget uansett ikke se at det er påvist en betydelig forsinkelse i saksbehandlingen som 
sorenskriveren kan klandres for.   
 
Klager har også anført at hun ikke har fått svar på en begjæring av 20. mai 2019 om retting av 
tingrettens fordelingskjennelser av 15. april 2019. Det klager skal ha bedt om er at hennes 
innsigelser i tilsvar til begjæringene om fravikelse/tvangssalg i 2017 ble tatt inn i kjennelsene. 
Forholdet er ikke nærmere kommentert av sorenskriveren. Det fremgår imidlertid av de fremlagte 
dokumenter at klager fremsatte anke over fordelingskjennelsene (stadfestingskjennelsene) til 
Høyesterett og at de aktuelle tilsvarende fra 2017 var vedlagt anken. Utvalget finner også grunn til 
å vise til at det av tvisteloven § 19-8 fremgår det at retten bare kan beslutte retting av en 
avgjørelse når den «på grunn av skrive- eller regnefeil, misforståelse, forglemmelse eller lignende 
klar feil har fått en utforming som ikke stemte med rettens mening». Ut ifra de foreliggende 
opplysninger kan utvalget etter dette ikke se at det er påvist at sorenskriveren har opptrådt i strid 
med god dommerskikk på dette punkt.  
 
Klager har videre vist til en begjæring om betalingsavtale som ble sendt med kopi til tingretten 
den 14. juli 2018. Klager har opplyst at hun den 25. august 2018 fikk muntlig bekreftet at kopien 
var mottatt og arkivert av tingretten. Den 13. juni 2019 sendte klager en anke direkte til 
Høyesterett, som Høyesterett avviste den 15. oktober 2019. Den 16. september 2019 sendte 
klager en klage til namsmannen på en utleggsforretning som ikke skal være besvart. Endelig er det 
vist til at klager den 19. august 2019 fremsatte begjæring om at en konkurssak ble overført til 
annen domstol. Denne ble avslått av tingretten den 26. august 2019. Tilsynsutvalget kan heller 
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ikke se at noen av disse forholdene er egnet til å sannsynliggjøre at sorenskriveren har opptrådt i 
strid med god dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B 
ved X tingrett. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold hvor klagefristen er utløpt og i den 

utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B 

ved X tingrett. 
 
 


