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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 17. juni 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-034 (arkivnr: 19/808) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på lagdommer B ved X lagmannsrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Malt 
Turid Ellingsen 
 
Anne Gro Aanensen Kleven møtte som varamedlem for Heidi 
Heggdal, som hadde forfall. 

  
Offentlighet: I medhold av offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. 

forvaltningsloven § 13 første ledd nr.1, er private parters navn 
unntatt fra offentlighet. Forøvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3.  
 

 
 

Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 
overfor lagdommer B.   
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Innledning: 
 
Ved brev av 10. mars 2019 har fra A klaget på lagdommer B ved X lagmannsrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt B, som ved brev av 1. april 2019 har avgitt uttalelse. 
Førstelagmann C ved X lagmannsrett er orientert om klagen og har den 2. april 2019 avgitt 
uttalelse.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder et krav om tvangssalg og erstatning, hvor klager var saksøker. 
Klager vant fram i tingretten, og i ankerunden ble saken avgjort ved rettsmekling. Meklingen fant 
sted 11. desember 2018, og innklagede dommer var mekler.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det første de ble møtt med ved meklingen var at dommeren mente de ikke hadde store 
muligheter til å vinne frem med tvangssalg av seksjonene i ankerunden, fordi det neste aldri 
hadde skjedd tidligere. Dommeren mente at det de kunne forhandle om var erstatningskravet.  
 
Etter nesten 11 timer mekling, der dommeren brukte 90 % av tiden på å snakke med motparten, 
konkluderte dommeren med at det ikke fantes økonomisk evne til å betale erstatningen 
motparten var idømt i tingretten.  
 
På dette grunnlaget ble det skrevet rettsmeklingsprotokoll på at motparten skulle betale  
kr 400 000 over en periode på to år. Tre dager etter rettsmeklingen ble de gjort kjent med at 
motparten innen nyttår ville motta kr 310 000 fra en annen rettsak. Motparten og motpartens 
prosessfullmektig har altså sittet i 11 timer og tilbakeholdt denne informasjonen.  
 
De forsøkte umiddelbart via deres advokat å få omgjort rettsmeklingsprotokollen som følge av 
motpartens tilbakeholdelse av opplysninger. Det har vist seg ikke å være så enkelt, da dommeren 
lot dette passere uten videre konsekvens. Han lurer på hvordan det kan være mulig å bevisst 
lyve/gi uriktige opplysninger i retten uten at det får noen konsekvenser.  
 
De er i ettertid skuffet over dommeren i saken. Ikke bare var dommeren forutinntatt og startet 
rettsmeklingen med at de hadde en dårlig sak. For dem virker det som at dommeren ikke hadde 
lest dommen fra tingretten eller satt seg inn i sakens kjerne. I tillegg brukte dommeren 
mesteparten av tiden på motparten, og ga dem lite eller ingen innsikt i hva som foregikk. 
Motparten klarte å trekke inn nye ting som dommeren hadde skrevet ferdig i 
rettsmeklingsprotokollen da den ble fremlagt for den. Dette var punkter som ikke var omtalt i 
tingrettens dom, men som motparten fikk komme med under rettsmeklingen. Da styreleder ble 
forbannet over dette, ble styreleder tilsnakket av dommeren og fikk beskjed om at det var lite 
konstruktivt.  
 
Det hele endte med at dommeren sa seg fornøyd og mente at det var det beste de kunne 
forvente. Da de var usikre på om resultatet i det hele tatt var godt for dem, ble dommeren 
forbannet og mente at de nå snart burde bli ferdige etter 11 timer. Dommeren hadde aldri brukt 
så mye tid på en rettsmekling og ville hjem. De ble alle litt overrasket over den merkelige 
oppførselen.  
 
Innklagede – lagdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
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Rettsmeklingsmøtet startet kl. 09.30 og ble avsluttet kl. 21.00. Meklingen forløp på sedvanlig 
måte med både fellesmøter og særmøter, og hun tilbragte om lag like mye tid i særmøter med 
begge parter. Hun hadde forut for meklingsmøtet satt seg godt inn i sakens faktum. Som ledd i 
forberedelsene hadde hun også gjort visse undersøkelser av rettstilstanden knyttet til blant annet 
tvangssalg av eierseksjoner. Slik tvisteloven gir anvisning på, ble prosessrisikoen knyttet til sakens 
tvistepunkter drøftet i særmøtene.  
 
Rettsmeklingen var krevende, men ut på ettermiddagen kom partene til enighet og ønsket å inngå 
rettsforlik. Innholdet ble utformet av prosessfullmektigene i fellesskap, med henne til stede. 
Avtalen ble deretter lest opp og gjennomgått med partene. Arbeidet med å finne en omforent 
avtaletekst tok relativt lang tid.  
 
Det var en forutsetning at motparten hadde økonomisk evne til å gjøre opp for seg. Hun kan i den 
anledning bekrefte at motpartens økonomiske situasjon var tema under rettsmeklingen. Ikke på 
noe tidspunkt under meklingen fikk hun opplyst at motparten skulle motta penger innen 
utgangen av året. Hun ble gjort kjent med dette noen dager etter meklingsmøtet, og hun gjorde 
klagers prosessfullmektig oppmerksom på at rettsforlik kan kjennes ugyldig på samme måte som 
andre avtaler. Verken hun eller X lagmannsrett har etter denne telefonsamtalen mottatt 
ytterligere henvendelser eller dokumenter i sakens anledning.  
 
Hun har vanskelig for å se hva hun som lagdommer/rettsmekler eventuelt skulle eller burde ha 
foretatt seg knyttet til de nye opplysningene.  
 
Det er selvsagt beklagelig hvis rettsmeklinger ikke svarer til partenes forventinger, men hun 
kjenner seg ikke igjen i kritikken fra klager. Tvert imot brukte hun av sin fritid for å hjelpe partene 
til å komme frem til en løsning på tvisten.  
 
Domstolleder – førstelagmann C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Som supplerende bemerkning til dommerens uttalelse, vil hun understreke at et rettsforlik vil 
kunne kjennes ugyldig på samme måte som alle andre avtaler. Den som hevder at det foreligger 
en ugyldighetsgrunn, må reise ny sak om rettsforlikets gyldighet for tingretten. Det er forøvrig 
ikke vanlig praksis at domstolene av eget tiltak anmelder eller følger opp anførsler/henvendelser 
fra parter om at motparter og/eller vitner ikke har snakket sant i rettsmøter.  
 
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 har bedt om uttalelse fra prosessfullmektigene, men disse har, tross purring, ikke 
besvart utvalgets henvendelse. Utvalget har ikke funnet grunn til å pålegge prosessfullmektigene 
å uttale seg. Det er lagt vekt på at hovedvekten av klagen gjelder forhold som anses forsvarlig 
opplyst uten uttalelse fra prosessfullmektigene. 
 
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. 
 
Utvalget forstår det slik at klagen i det vesentlige synes å gjelde at dommeren skulle ha forhindret 
at klager inngikk rettsforlik på uriktige/bristende forutsetninger.  
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Verken klagen, dommerens uttalelse til klagen, eller sakens dokumenter underbygger at 
dommeren var klar over at motparten eventuelt holdt tilbake relevante opplysninger før 
rettsforliket ble inngått. Tilsynsutvalget finner derfor ikke at dommeren kan bebreides for at 
klager eventuelt inngikk rettsforlik under uriktige/bristende forutsetninger. 
  
Klager har videre vist til at dommeren var dårlig forberedt, forutinntatt, brukte mest tid på 
motparten under meklingen, samt at hun ble «forbannet» da de stilte spørsmål ved om forliket 
var bra for dem.  
 
Dommeren har i uttalelsen til klagen gitt uttrykk for at det var «krevende» forhandlinger, men at 
hun brukte tilnærmet like mye tid på begge parter.  
 
Tilsynsutvalget viser til at rettsmeklinger gjennomføres på en annen måte enn 
hovedforhandlinger som skal ende opp med en dom. Dommerens rolle og involvering som mekler 
vil ha som formål å bistå begge parter under forhandlingene slik at det eventuelt kan inngås en 
frivillig avtale. Det ligger i dette at en avtaleløsning kan avvike fra det som ville blitt resultatet i en 
dom. Under meklingen deltar dommeren i fellesmøter og avholder særmøter med partene. Hvor 
mye tid en dommer bruker i særmøter med de respektive parter vil variere og beror bl.a. på 
partenes posisjoner/standpunkter og sakens karakter. I saken her var begge parter bistått av 
prosessfullmektig, og forhandlingene tok samlet sett svært lang tid.  
 
For at Tilsynsutvalget skal kunne reagere med disiplinærreaksjon, må det være påvist konkrete 
forhold, f.eks. i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens 
side. Forlikspress kan være en slik klanderverdig opptreden.  
 
Tilsynsutvalget har ikke funnet konkrete holdepunkter for at dommeren utøvde forlikspress under 
rettsmeklingen. At meklingen var langvarig og krevende, og at klager i ettertid er misfornøyd med 
avtalen, gir ikke alene grunnlag for at dommeren har opptrådt klanderverdig. De øvrige forhold 
som er tatt opp i klagen, herunder at dommeren var forutinntatt og ble «forbannet», er i liten 
grad konkretiserte eller utdypet. Etter en samlet vurdering finner utvalget det ikke sannsynliggjort 
at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Etter dette finner Tilsynsutvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
lagdommer B. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagdommer B.  
 
 
 


