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Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 

 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder bevisførselen 

og rettsforlikets gyldighet. 
 

 2. Det foreligger ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak 
overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 15. april 2015 har A inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd og saksbehandling. Klagen er forelagt innklagede, som ved brev av 22. mai 2015 
har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat C og advokat D. Klagen er 
supplert ved brev av 18. mai 2015 og 12. juni 2015, samt bekreftelse datert 17. juni 2015 fra 
klagerens lege, dr. med. E. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til en arbeidsrettssak om berettigelsen av Y Fylkeskommunes avskjed av klager. 
Innklagede var dommer i saken. Hovedforhandling ble avholdt i X tingrett 21.–23. januar 2015. 
Saken ble avsluttet ved inngåelse av rettsforlik 23. januar 2015. Klagen gjelder behandlingen av 
bevis og forholdene rundt inngåelsen av rettsforliket.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommer B ble villedet av motparten til å pålegge klageren å utlevere hans legejournaler. 
Motparten misbrukte disse legejournalene i retten og leste bl.a. opp forhold rundt hans ektefelles 
sykdom og bortgang  inntil han fikk sammenbrudd. Opplysningene var irrelevante i avskjedssaken, 
og dette ble gjort kun for å psyke ham ned i retten.  
 
Han ble avslutningsvis pålagt av dommeren å inngå forlik. Hun sa at saken ikke egnet seg for dom, 
og at partene måtte bli igjen til forlik var inngått. Han oppfattet dette som et klart pålegg fra 
dommeren om å inngå et forlik. I samtale i ettertid med advokater er han blitt gjort kjent med at 
dette ikke er uvanlig fra dommere, og dermed heller ikke var et pålegg slik han trodde.  
 
På sakens andre dag brøt han på nytt sammen i salen og fikk legehjelp. Dette på grunn av et nytt 
dødsfall i familien. Han var ikke i stand til å vurdere sitt eget beste. Han signerte dessverre forliket 
etter råd fra sin advokat.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun husker ikke fullt ut hvilke ord hun brukte da hun oppfordret partene til å inngå forlik, men 
hun er ikke enig i klagerens gjengivelse av det som ble sagt. Partene ble oppfordret til å inngå 
forlik på slutten av sakens andre dag. Tidspunktet ble valgt for at partene skulle ha nødvendig tid 
til å forhandle. De ble tilbudt å benytte lokalene i tinghuset. Det er ikke riktig at hun skal ha sagt at 
partene "må bli igjen" til forlik er inngått. Hun kan ikke erindre at hun ved noen anledninger har 
brukt uttrykk som "dere skal eller må inngå forlik". Når partene oppfordres til å forsøke å finne en 
minnelig løsning, planlegger hun det hun skal si. Det gjorde hun også i dette tilfelle. Det er snevre 
rammer for hva en dommer kan og bør si i en slik situasjon. Samtidig skal oppfordringen til å inngå 
forlik bidra til at partene foretar en reell vurdering av om de ønsker å inngå forlik. Oppfordringen 
ble i denne saken begrunnet med at en dom i all hovedsak ikke ville løse de underliggende 
konflikter og utfordringer klager hadde med disse. Hun kom kort inn på bevisførselen. Hun tror 
hun presiserte at oppfordringen til å inngå forlik ikke var begrunnet i et forventet domsresultat. 
Det hun sa var også preget av at dette var en spesiell arbeidsrettssak.  
 
Hun observerte ingen tegn til at klager ikke ønsket forlik eller følte seg presset. Hun opplevde 
heller ikke at klager var ute av stand til å inngå forlik. Forhandlingene ble stanset i 10 minutter på 
dag én. Dette skjedde etter at et brev ble dokumentert og klageren brast i gråt. Etter pausen ble 
det opplyst at han kunne fortsette forhandlingene. Noe psykisk sammenbrudd på dag to erindrer 
hun ikke, heller ikke at det ble opplyst at han hadde hatt et sammenbrudd i en pause. Rettens 
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medlemmer drøftet den 22. januar 2015 om de skulle ta opp spørsmålet om forlik og også 
begrunnelsen for dette. Hun tror meddommerne bekreftet at det hun sa om forlik var greit.  
 
Kjennelsen om fremleggelse av legejournaler ble respektert og ble ikke anket. 
 
Prosessfullmektig – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Rettens henstilling til partene etter andre dag av hovedforhandlingen oppfattet hun å være i tråd 
med rettens ansvar og oppgaver for aktiv prosessledelse. Hun viser til klagerens erkjennelse av at 
han i ettertid har fått klarhet i at han misoppfattet dommerens uttalelser som et pålegg. Det er 
ikke grunnlag for kritikk av dommeren hva gjelder det inngåtte rettsforliket.  
 
Klagen oppfattes som en beklagelse over at klager følte seg presset til å inngå et forlik han angrer 
på, og at han opplevde at hans samtykke hadde sammenheng med at motpartens handlemåte var 
så psykisk nedbrytende at han ikke maktet å vurdere sitt eget beste. Fremleggelsen av 
legejournaler forsterket belastningen så mye at klager fikk et alvorlig sammenbrudd, men etter en 
vurdering av forsvarligheten fikk dommeren beskjed om at rettsforhandlingene skulle fortsette.   
 
Prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
Klagen er på flere punkter rettet mot han og hans klient samt klagerens egen advokat. Den delen 
av klagen som er rettet mot dommer B, synes å bygge på misforståelser og uriktige 
forutsetninger. Det ble ikke reist innvendinger eller kritikk mot dommeren under 
hovedforhandlingen. Sakens kjerne er at klager ønsker å trekke seg fra forliket.  
 
Når det gjelder legejournalene, ble disse fremlagt etter at retten hadde avsagt kjennelse om 
dette.  Saksøkeren hadde full adgang til å lese fra journalene i retten, og dommeren kan ikke 
kritiseres for dette. At journalene ble dokumentert er klagers ansvar, ettersom han valgte å gå til 
søksmål og  ntroduserte sin helsemessige tilstand som tema i saken.   
 
Sitatet fra dommeren om at partene "må" inngå forlik, stemmer ikke overens med hans 
oppfatning av saken. Dommeren sa heller ikke at partene måtte bli igjen til forlik var inngått. Det 
var Ingenting i dommerens henvendelse om forlik som ga grunnlag for reaksjoner. Det kom for 
øvrig ingen reaksjoner fra klager etter at rettsforliket var inngått.  
 
 
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. 
 
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.  
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Spørsmålene som knytter seg til fremleggelse og opplesing fra klagerens legejournaler gjelder 
sakens bevisførsel og dommerens beslutninger i den forbindelse. Dette er et forhold som hører til 
saksbehandlingen og som kan brukes som ankegrunn, og som utvalget derfor ikke kan vurdere.  
 
Realiteten i saken ble avgjort ved rettsforlik. Rettsforlik er en formbundet avtale mellom partene 
om en bindende løsning av tvisten i en rettssak. Rettsforlik kan ikke ankes. Gyldigheten av forliket 
kan angripes ved søksmål for tingretten, jf. tvisteloven § 19-12 annet ledd. Et rettsforlik kan ved 
dom kjennes ugyldig eller endres etter alminnelige avtalerettslige regler. 
 
Tilsynsutvalget kan derfor heller ikke prøve spørsmål som knytter seg til avtalemessige forhold av 
betydning for rettsforlikets gyldighet, eksempelvis tvang, uredelighet, utnytting av en psykisk 
redusert tilstand eller utilregnelighet. 
 
Klagen avvises i den utstrekning den gjelder bevisførselen og rettsforlikets gyldighet. 
 
Tvisteloven § 8-1 oppfordrer retten til på ethvert trinn av saken å vurdere muligheten for å få 
tvisten løst i minnelighet. Dette stiller krav til dommerens saklige og upartiske opptreden. Det 
samme fremgår av de etiske prinsipper for dommeradferd punkt 3 siste ledd hvor det heter at 
 

"Dommeren skal aktivt legge forholdene til rette for minnelige løsninger, men partene skal 
ikke utsettes for press til å inngå forlik." 

 
Denne standard er knyttet opp mot etiske problemstillinger og har derfor et bredere og mer 
sammensatt innhold enn slik press som på avtalerettslig grunnlag kan føre til ugyldighet.  
 
Tilsynsutvalget oppfatter klageren slik at han mener dommer B opptrådte i strid med god 
dommerskikk i forbindelse med oppfordringen til å inngå rettsforlik og ved inngåelsen av 
rettsforliket. Han hevder dommeren ordla seg slik at han ble pålagt å inngå forliket. Utvalget 
forstår dette slik at han der og da følte at han var utsatt for et sterkt psykisk press og at han ikke 
hadde noe valg, men at han i ettertid har forstått at han misforsto dette. Det er noe vanskelig å få 
tak i hva det er han konkret klandrer dommeren for.  Ellers ser det ut som han mener dommeren 
burde hindret motparten i å påføre han sammenbrudd og forstått at han ikke maktet å ivareta sitt 
eget beste. Utvalget ser det slik at han laster dommeren for at hun la han under press og mener 
hun ikke burde initiert og akseptert at han inngikk forliket, omstendighetene tatt i betraktning. 
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
God dommerskikk har å gjøre med hvordan en dommer utfører sine oppgaver og er knyttet til en 
rekke forhold. Dommerens opptreden i retten overfor partene og deres advokater - møteledelse, 
utsagn og handlinger - vil være av sentral betydning. Dette gjør seg særlig gjeldende hvor 
dommeren tar initiativ og oppfordrer partene til å forhandle om forlik og legger til rette for det.  
Dommeren skal være aktiv, men saklig og upartisk, og ikke legge press på noen av aktørene. 
 
Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til domstolene og dommerne, herunder om dommeren har overtrådt de etiske prinsipper 
for dommeradferd vedtatt 1. oktober 2010. I denne saken er det særlig prinsippenes punkt 3 om 
upartiskhet og ansvar for rettsforlik og punkt 6 om korrekt opptreden som er vurderingstema. 
 
Det må være påvist konkrete forhold i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig 
opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak.  
 
Klagers beskrivelse av hva dommeren sa i forbindelse med at spørsmålet om rettsforlik ble tatt 
opp, er ikke bekreftet at de andre som har uttalt seg i klagesaken. Tilsynsutvalget kan ikke se at 
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det er påvist klanderverdig opptreden fra dommer Bs side i tilknytning til at partene innledet 
forliksforhandlinger og inngikk rettsforlik. Det er ingen konkrete holdepunkter for at dommeren 
påla klageren å inngå rettsforlik, eller at hun må annet måte presset frem forliket ved bruk av 
uetiske metoder eller upassende sterke ord.  
 
Tilsynsutvalget kan heller ikke se at dommer B kan klandres for klagerens sammenbrudd eller for 
at motparten muligens forårsaket dette. Det er ikke beskrevet noen konkret situasjon i retten som 
dommeren skulle stanset eller grepet inn i. Tilsynsutvalget forstår at saken var sterkt 
følelsesmessig belastende for klageren, men det er ingenting som tilsier at dommeren skulle 
oppfattet at klageren muligens var i en slik mental tilstand at situasjonen ikke lå til rette for forlik. 
Bekreftelsen fra klagerens lege, som var til stede for å vitne, stiller ikke spørsmålet i et annet lys.  
 
Klageren hadde sin egen advokat som ga ham råd og ivaretok hans interesser. Det han nå gjør 
gjeldende i klagen ble i følge sakens opplysninger ikke gjort gjeldende i retten. Tilsynsutvalget har 
etter dette ikke grunnlag for å mene at tingrettsdommer B har opptrådt i strid med god 
dommerskikk. Det er ikke sannsynliggjort kritikkverdig dommeradferd og det er da ikke grunnlag 
for å reagere med disiplinærtiltak. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder bevisførselen og rettsforlikets gyldighet. 
 
2. Det foreligger ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer  

B. 
 
 


