
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Torgarden 
7485 Trondheim 
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Dronningensgt. 2 
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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 11. juni 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-023 (arkivnr: 20/399) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer 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. 
offentleglova § 3. 

  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den er fremsatt for sent 

eller gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å 
vurdere. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 25. februar 2020 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder sen 
saksbehandling og dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 12. 
mars 2020 har avgitt uttalelse. Klagers rådgiver, C, har på eget initiativ sendt en uttalelse til 
Tilsynsutvalget. Klagen er supplert ved brev av 27. mars, 3. april og 23. mai 2020. Sorenskriver D 
ved X tingrett er orientert om klagen og har den 18. mars 2020 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder behandlingen av dødsboet etter klagers ektefelle. Offentlig 
skifte ble åpnet i februar 2018 etter begjæring fra avdødes særkullsbarn. 
 
Boet var insolvent, og det insolvente dødsboet hadde legalpant i ekteparets felles bolig til dekning 
av nødvendige boomkostninger. Klager ønsket ikke å løse inn pantet, og bostyrer begjærte i april 
2019 tvangssalg av eiendommen. Tingretten besluttet i juli 2019 å ta tvangssalget til følge. 
Kjennelsen ble ikke anket. I oktober 2019 orienterte bostyrer tingretten om at klager likevel ville 
innløse boets legalpant, og tvangssalgssaken ble derfor hevet ved kjennelse av 7. oktober 2019.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun klager på saksbehandlingstiden. Tingretten har latt saken gå helt frem til januar 2020.  
 
Hennes stesønn fikk åpnet offentlig skifte på feil grunnlag.  
 
Videre mener hun at hun har vært utsatt for forlikspress. Ektepakten ble satt til side uten dom, og 
hun ble presset til å skrive under på en forliksavtale.  
 
Hun ønsket å snakke med dommeren da bostyrer ønsket å tvangsselge huset hennes. Hun mente 
at hun hadde rett på å få fremlagt egne synspunkter på saken. Hun ble først avvist av tingretten 
da hun ba om et møte med dommeren, og da hun fikk snakke med dommeren var kommentaren 
«vi har ingenting å snakke om».  
 
Hun klager også på bobestyrers oppførsel og holdning overfor henne.  
 
I uttalelsen av 27. mars 2020 har hun redegjort for advokatbyttene hennes, og årsaken til at det 
har vært flere advokater involvert i saken. Hun bestrider at hun har hatt varierende standpunkt. 
Hun ga opp i 2018 da hun trodde at hennes tre advokater hadde rett da de sa at ektepakten var 
ugyldig. Hun samarbeidet også så godt hun kunne med megler, men motsatte seg visning i julen 
da hennes datter var hjemme.  
 
Hun ber om et møte med Tilsynsutvalget for å forklare og rydde opp i alle uriktigheter som er blitt 
fremsatt i saken.  
 
Hun ber om erstatning med til sammen kr 770 000 for de økonomiske tapet hun har hatt i saken.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun har notert på dødsbosaken at klager ringte henne 31. oktober 2019. Klager beklaget seg over 
at hun aldri hadde fått kommet til orde. Hun viste til at klager hadde vært bistått av flere 
advokater i saken, men det benektet klager.  
 
Det er ikke riktig at klager ikke har fått fremlagt sine synspunkter.  
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Det stemmer sikkert at hun i telefonsamtalen med klager har sagt at de ikke hadde noe å snakke 
om. I lys av at det var besluttet tvangssalg, som dessuten var trukket tilbake på tidspunktet for 
telefonsamtalen, kan hun ikke se noe kritikkverdig i det.  
 
Domstolleder – sorenskriver D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Bobehandlingen har vært svært krevende. Klager har under skiftebehandlingen vært representert 
av til sammen seks rådgivere og advokater. Klager har inntatt varierende standpunkt under 
bobehandlingen, noe som har ført til at bobehandlingen har trukket ut. Bobehandlingen ble 
innstilt den 20. desember 2019. Dette er ikke lang tid, sett på bakgrunn av de utfordringer 
bobestyrer stod overfor i dette boet.  
 
Klager har forøvrig to ganger klaget på bobestyrers håndtering av boet, henholdsvis 22. juli 2018 
og 21. desember 2018. Den første klagen ble trukket tilbake av klager den 10. august 2018. 
Tingrettsdommer B fant ikke at det var grunnlag for å rette kritikk mot bobestyrers håndtering av 
boet. Når det gjelder den andre klagen fant tingretten for sin del ikke grunnlag for å rette kritikk 
mot bobestyrers arbeid.  
 
Det ble under bobehandlingen undertegnet salgsoppgave for boets faste eiendom. Megler 
kontaktet bobestyrer flere ganger, blant annet med opplysninger om at det var interessenter til 
boligen. Megler fikk ikke avtalt visninger, blant annet fordi klager nektet å medvirke til visninger. 
Til slutt oppga megler sitt salgsarbeid fordi de ikke kom videre med prosessen.  
 
Klager hadde undertegnet en avtale om salg av boets faste eiendom den 12. juli 2018, men fravik 
senere denne avtalen.  
 
Bobestyrer begjærte den 23. april 2019 tvangssalg for å oppnå dekning av legalpantet. 
Tvangssalgsbegjæringen ble trukket tilbake etter begjæring fra bobestyrer den 7. oktober 2019, 
og saken ble hevet ved kjennelse samme dag.  
 
Han kan ikke se at tingrettens saksbehandlingstid har vært spesielt lang, sett på bakgrunn av de 
utfordringer boet har stått overfor. Klagers varierende og nye standpunkt og øvrige forhold på 
klagers side er årsaken til at behandlingen har trukket ut.  
 
Det var opprinnelig en annen dommer som behandlet dødsboet, og tingrettsdommer B overtok 
saken 1. august 2019. Tingrettsdommer B behandlet også tvangssalgssaken. Etter hans syn har 
dommeren behandlet sakene helt korrekt.  
 
Klagers privatengasjerte rådgiver – C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har fulgt saken og forsøkt å hjelpe klager med råd og bistand. Han har hatt klagers fullmakt til 
å foreta undersøkelser i saken, og har i den forbindelse hatt kontakt med retten. I forbindelse 
med hans kontakt med tingrettsdommer B opplevde han overraskende negativitet og passivitet.  
 
Han har lest klagen og kan skrive under på at det er en riktig gjengivelse av hva som har skjedd. 
Han forstår det slik at retten umulig kan ha fulgt med på hva som har foregått, og saken burde ha 
blitt stoppet i starten. I stedet for å tvinge frem en rettslig vurdering av ektepaktens gyldighet, 
gikk klagers advokat sammen med bobestyrer og klagers stesønn og lurte klager inn i en 
forliksavtale med boet. Det er ikke tvil om at klagers advokat og bobestyrer overkjørte klager og 
samarbeidet altfor tett i saken.  
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Etter at klager sa opp sin advokat, ønsket de å ta opp honoraret med tingretten. De ble da avvist 
uten å få komme med deres argumenter, og dommeren opptrådte svært nedlatende.  
 
Han har bedt klager regne sammen det økonomiske tapet hun har hatt som følge av saken, for å 
kunne forlange erstatning fra Tilsynsutvalget for dommere.  
 
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 brev av 3. april 2020 bedt om et møte med 
Tilsynsutvalget, men utvalget har ikke funnet grunn til å innkalle klager til utvalgsmøtet. Etter 
utvalgets syn er de forhold som tas opp i klagen godt nok belyst uten muntlig forklaring fra klager.   
 
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.  
 
Klagen gjelder sen saksbehandling og dommeradferd. Når det gjelder den del av klagen som 
gjelder dommeradferd, forstår utvalget klagen slik at denne gjelder telefonsamtalen som klager 
hadde med dommeren den 31. oktober 2019. Denne delen av klagen er fremsatt etter 
klagefristen på tre måneder.   
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen. Tilsynsutvalget 
viser til at det ikke er opplyst om det var omstendigheter som medførte at klagen ikke kunne 
fremsettes innen fristen. Denne delen av klagen avvises. 
 
Det er fremsatt klage på bobestyrer. Utvalget behandler kun klager på dommere. Denne delen av 
klagen avvises. 
 
Det er også fremmet et erstatningskrav i saken. Utvalget behandler ikke erstatningskrav. Denne 
delen av klagen avvises.  
 
Tvangssalgsaken ble avsluttet ved hevningskjennelse den 7. oktober 2019 og var da ferdig 
behandlet i tingretten. Kjennelsen ble ikke anket. Bobehandlingen ble innstilt etter skifteloven § 
33 a den 20. desember 2019. Klager har opplyst i sin klage at saksbehandlingen fortsatte frem til 
januar 2020, men utvalget kan ikke se at det fremgår av sakens øvrige dokumentasjon. Klagen er 
datert 25. februar 2020. Utvalget legger til grunn at klagen gjelder saksbehandlingstiden frem til 
bobehandlingen ble innstilt og denne delen av klagen er dermed innen 3 måneders fristen.  
 
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. ”  
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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.  
 
Det fremgår av Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 199 at spørsmålet om god dommerskikk kan 
komme inn i vurderinger av hvordan saksbehandlingen utføres, herunder om dommeren opptrer 
sendrektig. 
 
Det vises til Etiske prinsipper for dommeradferd punkt 10 «Effektivitet» som lyder slik: 
 

«En dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig hurtighet, så langt 
det er forenlig med kravene til forsvarlig og faglig kvalitet og at når det oppstår 
forsinkelser av betydning skal de partene som er berørt varsles om dette.»  

 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at for at saksbehandlingstidens lengde skal gi 
grunnlag for disiplinærtiltak, må det foreligge en betydelig overskridelse av den 
saksbehandlingstid som normalt kan forventes uten at det er rimelig grunn til det. Dommeren må 
i tillegg bebreides for forsinkelsen. Slik saken er fremstilt er det ikke holdepunkter for dommeren 
kan bebreides for sendrektig saksbehandling. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den er fremsatt for sent eller gjelder forhold Tilsynsutvalget 

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

tingrettsdommer B. 
 
 
 


