
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. november 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: TU-sak 16-065 (arkivnr: 16/841) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Bjørn Eirik Hansen 
Bjørn Hübert Senum 
Gerd Ingun Opdal 
Turid Ellingsen 
 
Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for Randi Grøndalen, 
som hadde forfall. 
Bjørn Hübert Senum møtte som varamedlem for Ketil Myhre, som 
hadde forfall. 
Gerd Ingun Opdal møtte som varamedlem for Svein J. Magnussen, 
som hadde forfall. 

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

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

kan brukes som grunnlag for fornyet prøving av saken.  
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
 

   
 



 2 

Innledning: 
 
Ved brev av 28. juni 2016 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd i forbindelse med rettsmekling. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved 
brev av 2. september 2016 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat 
C og D. Advokat E og F har ikke besvart Tilsynsutvalgets henvendelse. Tilsynsutvalget har vært i 
kontakt med advokat E 6. oktober 2016, men han ønsket ikke å avgi en uttalelse i saken. 
Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge advokat E og F å avgi en uttalelse. Klagen er 
supplert ved brev av 1. september 2016, 29. september 2016 og 13. oktober 2016. Sorenskriver G 
ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder innklagedes opptreden under et rettsmeklingsmøte. Den underliggende tvist 
omhandler felling av et lønnetre og et bjørketre på gnr. […], bnr. […] i […] kommune. Stevningen 
ble levert til X tingrett den 22. april 2016 der A, H og D var saksøkt. I tilsvar av 11. mai 2016 fra H 
og D framkom det at de ikke hadde noen innsigelser på å fjerne trærne. A motsa seg kravet. Det 
ble avholdt rettsmeklingsmøte den 31. mai 2016. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Rettsmeklingen ble gjennomført på saksøkers og saksøktes adresser 31. mai 2016. Hun følte seg 
truet til å delta i rettsmeklingen og forliket, selv om grunnlaget for rettsmekling og forlik ikke var 
til stede. Hun måtte også stille med egen prosessfullmektig som ga henne store økonomiske 
utlegg. Hele saksbehandlingen er kritikkverdig med rot og uregelmessigheter.  
 
Innklagede møtte klokken 12.15, mens resten hadde møtt kl. 12.00. Tingrettsdommer B opplyste 
at han hørte dårlig. 
 
H møtte ikke. Hun hadde verken levert fullmakt eller sykemelding. Innklagede reagerte ikke på 
dette. H er en av eierne i sameiet hun tilhører, og var inntatt i stevningen. D var fraværende 
mesteparten av tiden rettsmeklingen foregikk.  
 
D og H mottok heller ikke innkalling til rettsmeklingen. Det var bare hun av de saksøkte som 
mottok innkallingen. Hun kontaktet X tingrett og opplyste om dette, og hun informerte ekteparet 
D om rettsmeklingen.  
 
Rettsmeklingen pågikk i fem timer uten pause, mat eller drikke. Det var svært sterk sol, og hun 
mener innklagede burde sett og kjent hvordan solen skinte på saksøkernes terrasser, og dermed 
stanset rettsmeklingen. Hun mener tingrettsdommer B har tvunget frem en rettsmekling og 
gjennomført denne uten at alle var tilstede og uten korrekt fullmakt.  
 
Tingrettsdommer B ble også tatt med inn på soverommet til saksøkerne for å se på utsikten og 
nye dyner og diskutere andre tema enn det saken gjaldt.   
 
Rettsmekleren kunne ha stoppet møtet både på grunn av manglende innkalling, langvarig møte 
uten pauser og fordi han burde sett at det ikke var riktig at trærne skjermet for solen. Dommeren 
forskjellsbehandlet partene, i og med at han aksepterte at D ikke var til stede under meklingen, 
selv om familien er like delaktig som de andre.  
 
Etter at meklingen hadde pågått i 4,5 timer besluttet innklagede at rettsforliket skulle skrives ned 
ved hagebordet til saksøkerne hvor det var stekende sol. Nedtegningen skulle skje av saksøkernes 
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advokat. Advokaten måtte sitte i stekende sol, mens hun selv ble tilbudt å sitte i skyggen, men 
hun valgte å stå.  
 
Etter at rettsforliket var undertegnet skulle dette signeres. Ett punkt var imidlertid uteglemt. Hun 
ønsket at sakkyndig F skulle få et slingringsmonn i forbindelse med kutting av bjørka. Forliket 
kunne heller ikke signeres av alle idet H ikke var tilstede. Det er for øvrig grunn til å mistenke at 
noen har signert med hennes navn på rettsforliket. Hun mener at forliket ikke kan anses gyldig. 
Dette er ikke partenes, men innklagedes ansvar.  
 
Hun reagerte på nytt da det viste seg å være en mangel i det nedtegnede rettsforliket. Hun 
kontaktet da tingrettsdommer B som bad partene om å ordne dette selv, ved å lage en 
tilleggsavtale.   
 
Spørsmålet om saksomkostninger knyttet til bruk av sakkyndig F ble heller ikke berørt under 
rettsmeklingen. Det er hun, som er pensjonist, som må dekke utgiftene hans.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Partene var enige om å gjennomføre rettsmekling, og at han ble spurt av avdelingsleder J om å 
gjennomføre rettsmeklingen. Innklagede kjenner seg ikke igjen i anførselen om at han har tvunget 
frem en rettsmekling.   
 
Han erkjenner at han kom noe for sent, men er usikker på om det var hele femten minutter. Dette 
var noe han også mener å ha beklaget da han ankom. 
  
Det var ikke nødvendig å innkalle ekteparet D siden de hadde godkjent saksøkernes krav. 
Ekteparet D var derfor ikke å anse som part i rettsmeklingen, men de kunne delta hvis de hadde 
ønske om dette. Siden de ikke var parter, trengtes derfor heller ikke deres underskrift.  
 
Rettsmeklingen pågikk i fire og en halv time uten planlagt felles pause. Dette var fordi det ble 
avholdt flere særmøter, hvor partene som ikke var i særmøte hadde mulighet til å ta pause. Han 
mener også at selv om det var sol, var det ikke så varmt at det kunne føre til sterkt ubehag.  
 
Han ble ikke med opp på saksøkernes soverom, men ventet ute på terrassen i første etasje. Klager 
tar derfor feil når hun anfører at det var visning av nye dyner og utsikten fra saksøkernes 
soverom.  
 
Når forliket skulle undertegnes, gav klager uttrykk for at det burde komme fram at sakkyndig F 
skulle ha et slingringsmonn på en meter opp og ned fra det avtalte punktet. Grunnen til at dette 
ikke kom med, husker han ikke.   
 
Spørsmålet om saksomkostninger knyttet til bruk av sakkyndig F ble berørt under rettsmeklingen. 
Saksøkers prosessfullmektig anførte at hennes klienter ikke ville være med på å dekke utgiftene til 
sakkyndige, siden de hadde motsatt seg hans tilstedeværelse. Dette ble det ikke protestert på, og 
partene var derav enige om hvem som skulle dekke saksomkostningene.  
 
Det forelå ikke noen åpenbar grunn til å stoppe rettsmeklingen. Klager var positiv til å 
gjennomføre rettsmeklingen før den startet, og verken klager eller hennes prosessfullmektig 
uttrykte at rettsmeklingen måtte stoppe mens den foregikk.  
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Saksøkte – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Innklagede informerte i forkant av rettsmeklingen om tid og sted for rettsmeklingen. Før 
rettsmeklingen startet ble det opplyst om at ekteparet D ikke var direkte part i saken, men at han 
var tilstede for å representere seg selv og sin kone. Dette var det ingen innsigelser mot. Meklingen 
foregikk slik at de to direkte partene meglet, og at han ble kontaktet ved behov. Ingen av partene 
hadde behov for innspill i løpet av meklingen.  
 
Når det skulle skrives under på dokumentet ble det poengtert av tingrettsdommer B at han kunne 
skrive under for sin kone som var bortreist. Det ble ikke anført noen innsigelser på dette.  
 
Prosessfullmektig – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Meklingen foregikk i tråd med standard prosedyre. Meklingen startet med et felles partsmøte 
med nedtegning av de fremmøtte. Klager stilte med sin prosessfullmektig og hadde i tillegg valgt å 
ta med seg en privat sakkyndig til meklingen. D og H, hadde allerede i tilsvaret til X tingrett 
akseptert saksøkernes krav, men D møtte likevel til rettsmekling på vegne av seg selv og sin 
hustru.  
 
Anførselen om at dommeren kan klandres for at meklingen foregikk i stekende varme, uten 
pauser og uten mat og drikke, er rent tøv. Det ble avholdt flere særmøter, og når dommeren 
hadde særmøte med en part, hadde den andre part pause. Klager hadde dessuten tilgang til sitt 
eget kjøleskap store deler av rettsmeklingen.  
 
Det er anført at saksøkerne var ivrige på å vise frem sitt soverom. Det opplyses at det er en 
balkong i tilknytning til dette soverommet, som i stor grad ikke lenger var brukbar som følge av de 
omstridte trærne. Klagers sakkyndige, dommeren, undertegnede og saksøkerne var ute på denne 
balkongen i boligens øverste etasje for å besiktige ulempen trærne medførte, i tillegg til best å 
kunne se hvilke greiner det var forsvarlig å kutte, og i hvilken høyde. 
 
Det er riktig at det ble anført at klager ville ha en meters slingringsmonn når F skulle foreta 
beskjæringen. Grunnen til at dette slingringsmonnet ikke ble inntatt i rettsforliket, var at 
saksøkerne ikke aksepterte at det skulle tas inn. Bakgrunnen for det var at saksøkerne ønsket at 
teksten i rettforliket skulle være helt klar og utvetydig, med sikte på å kunne tvangsfullbyrde 
rettsforliket.  
 
Da teksten i rettsforliket var skrevet inn i Word, ble teksten lest opp for alle de tilstedeværende. 
Dokumentet ble deretter skrevet ut og signert. D signerte for seg selv og sin kone. 
 
 
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 



 5 

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.  
 
Flere av ankepunktene mot dommeren og rettsforliket gjelder forhold som utvalget ikke kan 
vurdere. Dette gjelder de anførte feil ved saksbehandlingen og mangler ved rettsforlikets innhold, 
herunder mangler ved innkalling, spørsmålet om gyldig fravær, og feil ved fullmakten og 
signeringen. Dette er forhold som kan brukes som grunnlag for fornyet behandling av saken. 
Tilsynsutvalget går dermed ikke nærmere inn på disse spørsmålene.  
 
Når det gjelder spørsmålet om ekteparet Ds rolle i rettsmeklingen, bemerker utvalget at det 
opplyst at de hadde godkjent saksøkernes krav forut for rettsmeklingen og at det dermed ikke ble 
ansett som nødvendig at de var til stede.   
 
Tilsynsutvalget kan vurdere om dommeren (som rettsmekler) har handlet i strid med god 
dommerskikk, herunder om han har handlet i strid med etiske prinsipper om upartiskhet og 
korrekt opptreden. 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.  
 
Utvalget har oppfattet klagers anførsler slik at hun mener at dommeren bevisst har 
forskjellsbehandlet partene, at han snakket med motparten om forhold som ikke berørte tvisten 
og at meklingen pågikk i 4,5 time uten pauser, mat og drikke. Klager har videre anført at 
rettsmekleren presset frem rettsmeklingen og rettsforliket. 
 
Det må være påvist konkrete forhold over en viss terskel, f.eks. i form av krenkende utsagn eller 
annen klanderverdig opptreden, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det er påvist forhold i forbindelse med gjennomføringen av 
rettsmeklingen som overstiger denne terskelen.  Det er for øvrig ikke sannsynliggjort at klager ble 
utsatt for utidig press fra dommerens side for å delta i rettsmeklingen og signere rettsforliket. 
Hennes anførsler på dette punktet støttes ikke av de øvrige opplysningene i saken.  
 
Det er etter dette ikke grunnlag for å konkludere med at tingrettsdommer B har opptrådt i strid 
med god dommerskikk.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan brukes som grunnlag for fornyet 

prøving av saken.  
 

2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 


