
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Torgarden 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
21 55 31 10 
 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 

 

  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. september 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-040 (arkivnr: 20/1483) 
  
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 ikke kan vurderes av 

Tilsynsutvalget. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 1. mai 2020 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 6. juni 2020 har avgitt 
uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 28. mai 2020. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert 
om klagen.  
 
Klager har to ganger tidligere klaget inn sorenskriver B for Tilsynsutvalget. 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder en klage over utleggstrekk. Klager var part i saken. Klagen 
gjelder sorenskriverens behandling i februar 2020 vedr. en begjæring om utsettelse og en 
inhabilitetsinnsigelse.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun anfører at sorenskriver ikke tok hensyn til legeattest av 17. februar 2020 hvor hennes lege ba 
om at saken skulle settes i bero til hun var ferdig på medisinsk rehabilitering. Sorenskriveren 
uttalte at det var hun som skulle behandle saken og ba om å få alle sakens dokumenter samme 
dag. Det ble ingen utsettelse. 
 
Sorenskriveren instruerte hennes samboer om at inhabilitetsinnsigelsen kunne gjøres på noen få 
linjer, og hindret henne åpenbart i å få fremlagt inhabilitetsinnsigelsen. Dette er i strid med god 
dommerskikk. Hennes samboer ble rystet over sorenskriverens nedlatende holdning ovenfor 
klager og informerte henne om at det ville komme en inhabilitetsinnsigelse mot at hun behandlet 
saken. 
 
Senere kontaktet klager en advokat, som begjærte stans av saken på grunn av at klager var 
rehabilitering. Sorenskriveren tok verken hensyn til legen eller til begjæringen fra 
advokaten om stans av saken. 
 
I den senere tid har det fremkommet at flere av dommerne og deres familie har tilknytning til 
klagers motpart og prosessfullmektig.  
 
Klager har anmodet om å få forklare seg muntlig for tilsynsutvalget, jf. domstolloven § 238, annet 
ledd.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun fikk saken første gang 8. januar 2020. Hun snakket med klagers samboer to ganger på telefon 
17. februar 2020. I første samtale sa hun at hun ikke kom til å utsette avgjørelsen av klagesaken 
på grunn av legeerklæringen. De hadde fått så mange utsettelser for å levere inn dokumentasjon 
og siste frist gikk ut 14. februar 2020. Hun anså saken som ferdig forberedt.  
 
Det eneste hun har sagt i forhold til legeattesten er at den ikke fikk betydning for klagesaken, da 
den var kommet inn etter at saksforberedelsen var avsluttet. Klagers samboer mente den ikke var 
ferdig forberedt fordi hun var inhabil og de måtte forberede den delen. Hun forklarte da at de 
ikke trengte særlig forberedelse og dokumentasjon, de trengte bare å skrive at de mente hun var 
inhabil og kort begrunne hvorfor. Hun har ikke instruert samboeren om at en 
inhabilitetsinnsigelse kunne gjøres på få linjer, bare forklart at det var mulig å gjøre det kort. Hun 
mener hun ikke var nedlatende ovenfor han i telefonen, men hun måtte nok snakke tydelig for at 
han skulle forstå hva hun mente.  
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Inhabilitetsinnsigelse ble innlevert den 17. februar 2020 og ble behandlet av sorenskriver C som 
mente hun ikke var inhabil. Den 18. februar 2020 kom det inn brev fra advokat med begjæring om 
utsettelse. Brevet er besvart av henne den 24. februar 2020 hvor det ikke gis utsettelse. Den 26. 
februar 2020 traff hun sin avgjørelse i saken.  
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Partene er orientert om 
muligheten til å forklare seg muntlig.  Klager har bedt om få å avgi muntlig forklaring. 
Tilsynsutvalget finner saken tilstrekkelig opplyst ut fra sakens skriftlige dokumenter og finner det 
ikke nødvendig at partene avgir muntlig forklaring.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke vurdere prosessuelle avgjørelser som ikke kan ankes, for eksempel 
beslutninger om tid og sted for hovedforhandling eller lignende, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 
175. 
 
Klager har anført at sorenskriveren ikke ville stille saken i bero, hverken når det gjaldt saken som 
sådan eller muligheten til å fremme inhabilitetsinnsigelse. Dette er prosessuelle avgjørelser som 
ikke kan ankes og som tilsynsutvalget ikke kan vurdere og som derfor må avvises.  
 
Klager anfører også at sorenskriveren instruerte hennes samboer om at inhabilitetsinnsigelsen 
kunne gjøres på noen få linjer. Hun hevder dette er i strid med god dommerskikk. Hennes 
samboer ble også rystet over sorenskriverens nedlatende holdning ovenfor klager. Dette er 
forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere. 
 
Tilsynsutvalget 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. 
 
 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.  Det har også betydning hvordan dommeren opptrer utenfor 
retten i møte med sakens parter og andre som er berørt av dommerens gjøremål på det enkelte 
området» 

 
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.  
 
Tilsynsutvalget har lagt til grunn i sin praksis at det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form 
av krenkende utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget 
skal kunne reagere med disiplinærtiltak.  
 
Når det gjelder telefonsamtalen som sorenskriveren hadde med klagers samboer, der det hevdes 
at hun opplyste at en inhabilitetsklage kunne gjøres på få linjer, har sorenskriveren opplyst at hun 
informerte om at inhabilitetsinnsigelsens kunne gjøres kort. Om sorenskriveren uttalte at en 
inhabilitetsinnsigelse kunne gjøres på få linjer eller kunne gjøres kort, har ingen betydning for 
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Tilsynsutvalgets vurdering. Slik Tilsynsutvalget ser det fremstår uttalelsen fra sorenskriveren som 
veiledning og gir ikke grunnlag for kritikk.   
 
Klager anfører også at sorenskriveren opptrådte nedlatende overfor henne i samtalen med 
samboeren. Det er ikke konkretisert hva som medførte at sorenskriveren ble oppfattet slik. 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det er sannsynliggjort at sorenskriveren har opptrådt nedlatende. 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at sorenskriver B har opptrådt i strid med god 
dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget 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 ikke kan vurderes av Tilsynsutvalget. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 


