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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 videomøte den 2. april 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-127 (arkivnr: 19/2669) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på dommerfullmektig B og sorenskriver C 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 hvor 

klagefristen er utløpt og for forhold Tilsynsutvalget ikke har 
myndighet til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B og sorenskriver 
C ved X tingrett.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 17. desember 2019 har A klaget på dommerfullmektig B og sorenskriver C ved X 
tingrett. Klagen er supplert i flere etterfølgende e-poster, og gjelder blant annet sen 
saksbehandling. Klagen er forelagt dommerfullmektig B og sorenskriver C, som ved brev av 
henholdsvis 21. og 22. januar 2020 har avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder et offentlig skifte etter skifteloven § 88. Dommerfullmektigen 
var dommer på saken, mens klager var en av arvingene. Kjennelse om åpning av offentlig skifte 
ble avsagt 18. oktober 2019.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hans svigerinne ble geleidet inn i tingretten i en situasjon som uomtvistelig var brudd på 
arveloven. 
 
Samme tingrett skulle ha gitt han den veiledning de er pålagt, altså at han måtte stevne i sivil sak 
for avklaring av arveforholdene, før et eventuelt offentlig skifte skulle bli avgjort. Han har blitt 
orientert av hans hjemlige tingrett i etterkant.  
 
Dommerfullmektigen er under opplæring, men med for liten instruering fra ansvarlig forsikrede 
dommer.  
 
Han anser det som meget graverende at en søknad om skifte fra 2006 signert inn i domstolen den 
2. januar 2007 ikke har vært til behandling før nå.  
 
Da han fikk overlevert dokumenter fra X tingrett, ble han møtt av en ansatt som var både sur og 
lite imøtekommende.  
 
Han leverte 22. november 2019 en stevning til retten, men denne stevningen forsvant.  
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun forstår det slik at klagen blant annet gjelder sen saksbehandling. I kjennelse av 28. oktober 
2019 blir det redegjort for sakens fremdrift. Hun mener at fremdriften har vært forsvarlig.  
 
Av kjennelsen fremgår det at klager hadde opplyst til retten at han ville ta ut søksmål. I kjennelsen 
presiseres det at rettens beslutning går ut på at boet skal skiftes offentlig «inntil spørsmålet om 
hvem som er rette arvinger er avgjort». Hun forstår det slik at stevning ble innlevert 22. november 
2019.  
 
Utover punktene som er kommentert overfor, er det uklart for henne om det er flere punkter i 
klagen som omhandler henne.  
 
Innklagede – sorenskriver C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun mener at fremdriften i saken har vært forsvarlig.  
 
Når det gjelder meldingen om uskiftet bo fra 2007, er det uklart for henne hva som er klagers 
anførsel om hva som er feil med denne, samt hvilke konsekvenser en eventuell feil fra skifteretten 
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skal ha medført. Uansett er meldingen behandlet av Y tingrett, hvor hun aldri har fungert som 
sorenskriver.  
 
Når det gjelder klagers stevning mottatt i tingretten 22. november 2019, er det på det rene at 
denne av uviss grunn har blitt borte. Dette er sterkt å beklage. Etter purring fra klager i 
telefonsamtale 16. desember 2019 ble klager bedt om å sende inn stevningen på ny. Klager 
leverte stevningen til tingretten den 18. desember 2019. Som allerede nevnt er det meget 
beklagelig at den første stevningen har blitt borte, men heldigvis har forholdet, så vidt vites, ikke 
medført noen ulempe for klager utover at han måtte levere stevningen på nytt.  
 
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 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. Utvalget forstår det slik at deler av de påklagede forhold knytter seg til 
utstedelsen av uskifteattest til D i januar 2007 etter Es død. Uskifteattesten ble utstedt av Y 
tingrett, og klagen er uansett fremsatt mer enn ett år etter at det påklagde forhold fant sted. 
Denne delen av klagen blir derved avvist.  
 
En viktig begrensning i Tilsynsutvalgets myndighet følger videre 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. 
 
Tilsynsutvalget forstår det slik at deler av klagen gjelder at det ble åpnet offentlig skifte i boet 
etter D. Klagen er på dette punkt lite konkretisert. Innsigelser mot avgjørelsen om å åpne offentlig 
skifte kan imidlertid, uavhengig av om de gjelder bevisbedømmelse, rettsanvendelse eller 
saksbehandling, benyttes som ankegrunn. Klagen blir derfor avvist så langt den retter seg mot 
slike forhold.  
 
Klagen gjelder også sen saksbehandling for så vidt gjelder kjennelsen 28. oktober 2019 (åpning av 
offentlig skifte), samt at stevning innlevert 22. november 2019 ble borte i tingretten.  
 
Dette er forhold Tilsynsutvalget kan vurdere.  
 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at for at saksbehandlingstidens lengde skal gi 
grunnlag for disiplinærreaksjon, må det være en betydelig overskridelse av den 
saksbehandlingstid/fremdrift som normalt kan forventes uten at det er rimelig grunn til det. I 
tillegg må dommeren kunne klandres for den lange tidsbruken. 
 
Klager synes å ha tatt som utgangspunkt at saken som ledet frem til kjennelsen 28. oktober 2019 
(åpning av offentlig skifte) startet ved utstedelsen av uskifteattest i 2007. Tilsynsutvalget kan ikke 
se at dette medfører riktighet. Dommerfullmektig Bs behandling av saken startet da F 24. juni 
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2019 fremsatte begjæring til X tingrett om åpning av offentlig skifte i boet etter D. Klager 
motsatte seg dette, og det fremgår av kjennelsen at det var utveksling av brev/prosesskriv helt 
frem til kjennelsen ble avsagt. Utvalget kan ikke se tidsbruken i saken går ut over det som normalt 
må kunne forventes i en slik sak.  
 
Tilsynsutvalget finner det uheldig at klagers stevning innlevert tingretten den 22. november 2019 
ble borte. Utvalget bemerker at domstolleder, i dette tilfelle sorenskriver C, har et overordnet 
ansvar for tingrettens saksbehandlingsrutiner. Selv om rutinene i dette tilfellet sviktet, finner 
utvalget ikke at terskelen for å reagere med disiplinærreaksjon er overskredet. Det er i 
vurderingen særlig lagt vekt på at årsaken til rutinesvikten er ukjent, samt at sorenskriver C raskt 
tok initiativ til at klager skulle sende inn en ny stevning da hun ble gjort kjent med forholdet, jf. e-
post 17. desember 2019. Ny stevning ble sendt inn av klager 18. desember 2019, og feilen har 
således ikke medført noen lengre forsinkelse for klager. Utvalget tar til etterretning at 
sorenskriver C har beklaget feilen.  
 
Klager har også opplyst at hans inhabilitetsinnsigelse fremsatt 17. desember 2019 ikke er 
behandlet av tingretten. Tilsynsutvalget er ikke kjent med om innsigelsen nå er behandlet, men 
legger til grunn at dette skjer som ledd i saksforberedelsen av stevningen. 
 
Endelig bemerkes at klagers forespørsel om bistand fra Tilsynsutvalget til innhenting av 
dommerforsikring og veiledning i rettstvister, er besvart av utvalgets sekretariat i e-post               
14. februar 2020. Forespørselen foranlediger ikke ytterligere merknader fra utvalget. 
 
Etter dette finner Tilsynsutvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
dommerfullmektig B og sorenskriver C 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 for forhold 

Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere.  
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

dommerfullmektig B og sorenskriver C ved X tingrett. 
 

 


