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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-089 (arkivnr: 19/1861) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat 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 § 3 er vedtaket offentlig. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold 

utvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 

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

 
 



 2 

Innledning: 
 
Ved brev av 23. august 2019 har advokat A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 30. oktober 2019 
har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelser fra advokat C og meddommerne D og 
E. Sorenskriver F ved X tingrett er orientert om klagen, og har avgitt uttalelse ved brev av 5. 
november 2019.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken var en entreprisesak. Klager var prosessfullmektig for saksøkte. 
Rettsmekling i saken fant sted 20. mars 2019, ledet av sorenskriver F. Tingrettsdommer B 
(heretter innklagede) var deretter saksforberedende dommer frem mot hovedforhandling. 
Hovedforhandling ble gjennomført over syv rettsdager fra 3.-12. juni 2019, med retten satt med 
to fagkyndige meddommere og innklagede som administrator. Dom ble avsagt 9. juli 2019. 
Partene har i ettertid kommet frem til en minnelig løsning.  
 
Under hovedforhandlingenes fjerde dag, 6. juni 2019, tok innklagede opp spørsmålet om partene 
ønsket å sette av tid til nye forliksdrøftelser. Det ble så avholdt et møte der partenes 
prosessfullmektiger og rettens medlemmer var til stede. Partene deltok ikke i møtet. 

 
Ved protokolltilførsel av 7. juni 2019, i relasjon til forliksdrøftelser i et møte mellom rettens 
medlemmer og partenes prosessfullmektiger 6. juni 2019, ble rettens medlemmer bedt av klager 
om å vurdere sin habilitet. Saksøkers prosessfullmektig innga også en protokolltilførsel i denne 
forbindelse. Retten avsa samme dag kjennelse om at dommerne ikke ville vike sete. Rettsboken 
viser at avgjørelsen ble meddelt på starten av påfølgende rettsdag 11. juni 2019. 
 
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han anfører primært at innklagede har opptrådt i strid med domstolloven § 55 tredje ledd og 
Etiske prinsipper for dommeratferd. Grunnlaget for klagen er innklagedes atferd i forbindelse med 
forliksdrøftelser mellom partene under sakens hovedforhandling, samt gjengivelsen av faktum og 
bevis i rettens avgjørelser. 
 
Ved ekspedisjon fra innklagede av 10. mai 2019 anmodet innklagede partene om å gjøre en 
fornyet «kraftanstrengelse med sikte på å få avklart om det likevel kan være mulig å få saken løst i 
minnelighet». Etter at han per e-post fremsatte et forlikstilbud til innklagede, med saksøkers 
prosessfullmektig i kopi, ble svaret fra saksøker aldri videreformidlet til ham fra innklagede. 
 
Videre anfører han at rettsboken side 7 siste avsnitt (sitert nedenfor), som er del av rettens 
kjennelse om habilitet, ikke gjenspeiler hva som faktisk skjedde under møtet mellom retten og 
partenes prosessfullmektiger: 
 

 «Retten er ikke enig i det som her er anført. Formålet med møtet var å gjøre et siste forsøk 
på å få avklart om partene hadde foretatt det som var mulig for å utrede om det kunne være 
grunnlag for et forlik. Forutsetningen var at deltakerne kunne samtale fritt om dette temaet 
uten å bli konfrontert med det som ble sagt ved en fortsettelse av hovedforhandlingen. 
Partene deltok ikke i møtet. Advokat C fremsatte etter noe tid et tentativt 
forlikstilbud. For rettens medlemmer var det viktig å forsikre seg om at de vurderinger som 
ble foretatt knyttet til forlikstilbudet og eventuelle alternativer til dette var forankret i 
tilstrekkelig informerte overveielser. Rettens leder stilte noen spørsmål knyttet til dette. 
Dersom advokat A oppfattet spørsmålene som for direkte og pågående, leder ikke 
dette i seg selv til inhabilitet. Rettens medlemmer ga verken direkte eller indirekte uttrykk 
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for hvordan de så på det tentative forlikstilbudet som advokat C fremla eller for 
hvilken holdning saksøkte burde innta til tilbudet. Retts- og bevisspørsmålene i saken ble ikke berørt.» 

 
Allerede første dag av hovedforhandlingene tok innklagede opp «mulighetene for forlik», viste til 
tidligere korrespondanse om dette, og tilkjennegav at han på et senere tidspunkt ville ta initiativ 
til å se på om saken kunne løses i minnelighet. Etter at partsforklaringene var gjennomført 6. juni 
2019, oppfordret innklagede partene til å vurdere mulighetene for forlik under den etterfølgende 
lunsjpausen. Etter lunsjpausen bekreftet begge parter at de var villige til å forøke å løse saken i 
minnelighet, og innklagede innkalte partenes prosessfullmektiger til et møte. Han tilkjennegav her 
at hans klient fortsatt var interessert i å løse saken i minnelighet, men at utgangspunktet da måtte 
tas i den differanse som var mellom partene, uavhengig av sakskostnader og morarenter. 
Saksøkers prosessfullmektig tilkjennegav at det måtte tas hensyn til de betydelige sakskostnader 
som hadde påløpt under rettsmeklingen. På direkte spørsmål fra innklagede, tilkjennegav 
saksøkers prosessfullmektig at hovedstolen i hvert fall måtte innfris. 
 
Innklagede henvendte seg så direkte til saksøkers prosessfullmektig, med spørsmål om han kunne 
høre med sin klient om saken kunne forlikes med en betaling på kr. 4.000.000,-. Saksøkers 
prosessfullmektig bekreftet at han ville gjøre dette, og deretter fikk han selv samme oppfordring. 
Han anfører at ved å tilkjennegi et forliksbeløp har innklagede brutt Etiske prinsipper for 
dommeratferd punkt 3. 
 
Da partene igjen møttes, informerte han innklagede om at hans klient ikke kunne forlike saken 
med en slik betaling. Han fikk da en «betydelig reprimande» av innklagede, inkludert et kritisk 
spørsmål om hvorfor hans klient v/styreleder ikke var til stede under hovedforhandlingen. 
Innklagede uttrykte at dersom styreleder hadde vært til stede, og hørt forhandlingene og 
bevisføringen, burde hans klient sterkt vurdert det foreslåtte forliksalternativet. Innklagede 
utøvde et betydelig påtrykk overfor ham. Han anfører at slik opptreden er i strid med Etiske 
prinsipper for dommeratferd punkt 3, 4, 6 og 11.  
 
Påtrykket fra innklagede førte til at han den 7. juni 2019 ønsket en protokolltilførsel om 
forliksdrøftelsene, der retten ble bedt om å vurdere sin egen habilitet. Retten trakk seg ikke 
umiddelbart tilbake for å behandle protokolltilførselen. Videre ble rettens stilling til 
protokolltilførselen først meddelt ved hovedforhandlingens avslutning. Protokolltilførselen er for 
øvrig heller ikke korrekt gjengitt i rettsboken. 
 
Videre anfører han at saksøkers frafall av et vitne etter forliksdrøftelsene underbygger at 
innklagede har handlet i strid med Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 1. Det aktuelle vitnet 
ble oppfattet av ham og hans klient som et sentralt vitne for saksøker, og frafallet tyder på at 
innklagede hadde gitt signaler av en slik karakter under forliksdrøftelsene at rettens syn på hva 
som måte bli sakens resultat allerede var tilkjennegitt. 
 
Han anfører til sist at innklagedes beskrivelser av sentrale bevis i saken er i strid med Etiske 
prinsipper for dommeratferd punkt 7. I dom av 9. juli 2019 side 36 refererer innklagede fra e-post 
fra hans klient av 9. mars 2016. Han anser det sterkt kritikkverdig at innklagede har utelatt ordet 
«nedenfor» i sin gjengivelse. Hadde ordet «nedenfor» vært inntatt og sett i sammenheng med 
korrespondansen, må det fremstå som åpenbart at hans klient aldri har bestilt det som faktisk ble 
levert i saken. 
 
Han konstaterer at det er betydelig divergens i fremstillingen av hva som skjedde under møtet 
6. juni 2019 i uttalelsene inngitt i forbindelse med klagesaken. Særlig viser han til sin anførsel om 
at innklagede tilkjennegav et forliksbeløp på kr. 4.000.000,- Han tolker uttalelsene fra saksøkers 
prosessfullmektig og meddommer Knut R. E som at disse henholdsvis imøtegår og samsvarer med 
hans fremstilling. 
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Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han bemerker at retten er forpliktet til å vurdere muligheten for å få saken helt eller delvis løst i 
minnelighet på ethvert trinn av saken etter tvisteloven § 8-1 første ledd, og til å ta de nødvendige 
initiativ overfor partene i denne forbindelse. Denne plikten må, slik det heter i lovens forarbeider, 
utøves med realisme og forstand. En balansegang mellom forpliktelsene etter § 8-1 første ledd og 
øvrige hensyn kan være en utfordring når retten, som i den aktuelle saken, tar initiativ til 
forliksdrøftelser under hovedforhandlingen. 
 
Mot slutten av saksforberedelsen vurderte han at det var god grunn til å anmode partene om å 
gjøre en innsats for å undersøke mulighetene for et forlik, som fremgår av hans brev av 10. mai 
2019 vedlagt klagen. I forbindelse med nevnte initiativ er det beklagelig at retten ikke fanget opp 
at klager ikke var satt som kopiadressat for e-post av 27. mai 2019 fra saksøkers 
prosessfullmektig. 
 
Ved starten av hovedforhandlingene i juni varslet han om at retten senere ville komme tilbake til 
spørsmålet om saken kunne løses i minnelighet, med mindre partene meddelte at de motsatte 
seg dette. Ved lunsjtider under hovedforhandlingens fjerde dag hadde han fått ytterligere 
forsterket sin vurdering av at det burde gjøres ytterligere anstrengelser for å utrede mulighetene 
for forlik. Han delte ikke grunnlaget for denne vurderingen med noen, men meddommerne var 
enige i at det burde gjøres et forsøk på tilnærming mellom partene. I åpen rett tok han så opp 
spørsmålet om hvorvidt det burde settes av tid til nye forliksdrøftelser, noe partene var positive 
til. 
 
Det er ikke korrekt at han «innkalte partene» til det påfølgende møtet slik klager har anført. 
Prosessfullmektigene fikk tilbud om at det kunne avsettes tid til et møte og om at rettens 
medlemmer kunne delta. Dette ønsket prosessfullmektigene. 
 
Han kjenner seg ikke igjen i anførslene om at han skal ha vært partisk og forutinntatt i møtet, 
særlig ikke at hadde «tilkjennegitt» forliksbeløpet på kr. 4.000.000,-, ga klager en «betydelig 
reprimande» og stilte kritiske spørsmål til ham, eller utøvde et «betydelig påtrykk» overfor klager. 
 
Han ga i møtet verken direkte eller indirekte uttrykk for hvordan han så på sakens utfall ut fra den 
bevisførsel som så langt hadde funnet sted. Dette gjorde heller ikke de fagkyndige dommerne. 
Rettens medlemmer var ikke forutinntatte, og det ble ikke «tilkjennegitt» noe syn på materielle 
spørsmål i saken. At rettens medlemmer brukte hele tre dager på rådslagning etter 
hovedforhandlingen, i tillegg til rådslagningen ved domsavsigelsen, illustrerer med tydelighet at 
ingen var preget av forutinntatthet. 
 
Han viser ellers til at partsrepresentant for saksøkte uttalte til lokalpressen at han var overrasket 
over dommen, som taler for at saksøkte ikke kan ha hatt noen opplevelse av at retten allerede 
hadde tilkjennegitt sitt syn på saken. 
 
For øvrig har han lite å tilføye til innholdet av møtet 6. juni 2019 utover det som er nedfelt i side 7 
siste avsnitt og de to første avsnittene på side 8 i rettsboken. Han slutter seg til uttalelsen fra 
saksøkers prosessfullmektig om det som skjedde i møtet, som i det alt vesentlige sammenfaller 
med hans hukommelse. 
 
I relasjon til klagers beskrivelse av at side 7 siste avsnitt  i rettsboken ikke «gjenspeiler hva som 
faktisk skjedde i møtet», bemerker han at dette avsnittet var en del av rettens premisser for 
habilitetskjennelsen av 7. juni 2019, og ikke var ment som et referat fra møtet. 
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Han utelukker ikke at det kan ha blitt nevnt noen tall ved starten av møtet for å få prosessen i 
gang. Partenes tidligere forlikstilbud var godt kjent. I denne forbindelse tror han at han spurte 
saksøkers prosessfullmektig om muligheten for å anslå en nedre grense for forliksbeløp som 
kunne fremlegges for hans klient til vurdering. Han mener det var her beløpet kr. 4.000.000,- kom 
frem. Det var saksøkers prosessfullmektig som konkret formulerte dette beløpet. 
Prosessfullmektigene ble bedt om å avklare med sine respektive parter om det tentative tilbudet 
fra saksøkers prosessfullmektig var akseptabelt som basis for et forlik, og ingen hadde 
innvendinger mot dette. 
 
Møtet fortsatte etter kort tid, og klager opplyste da at hans klient ikke aksepterte det fremsatte 
forlikstilbudet. Det ble ikke fremlagt noe alternativt tilbud eller forslag. På spørsmål fra ham 
opplyste klager at avgjørelsen var tatt av klientens styreleder. Det ble ikke opplyst om hvorvidt 
den partsrepresentant som var utstyrt med fullmakt til å inngå forlik på vegne av klagers klient var 
tatt med på råd. Her oppstod det et kort ordskifte mellom klager og ham, som omtalt i uttalelsen 
til saksøkers prosessfullmektig. Han påpekte at styrelederen, som klager hadde søkt avklaring hos, 
neppe kunne ha kjennskap til bevisføringen i retten, da styrelederen ikke hadde vært til stede 
under hovedforhandlingen. Klager fastholdt at styrelederen hadde god innsikt i dette, og han 
repliserte da at dette etter hans mening ikke kunne være riktig. Han vurderte det slik at direkte 
kunnskap om bevisføringen i retten var viktig for å foreta en forsvarlig vurdering av det tentative 
tilbudet eller alternative tilbud. Etter dette fremkom det at et av motkravene til klagers klient 
faktisk var et absolutt krav, noe det ikke tidligere var informert om. Han stilte da spørsmål ved 
nødvendigheten av å ha med dette kravet, da det hindret drøftelser om løsning for øvrige deler av 
saken. 
 
Han er ikke enig i at klager ble satt under noe press for å anbefale forlik med et bestemt innhold 
for sin klient. Ingen av rettens medlemmer ga uttrykk for noen vurdering av det tentative 
forlikstilbudet fra saksøkers prosessfullmektig eller av hva en minnelig løsning ellers burde være. 
Klager ble imidlertid satt under et visst press for å bidra til en best mulig avklaring av om et forlik 
var mulig, hvilket var møtets eneste formål. Gjennom noen kritiske spørsmål og kommentarer 
utfordret han nok klager på prosess, men ikke på innhold. Han oppfattet det slik at han hadde 
friere tøyler da kun prosessfullmektigene var til stede, ikke partene. Svarene han fikk på enkelte 
punkter førte nok til at han ble noe formørket, og det er godt mulig at dette var mer synlig for de 
tilstedeværende enn han selv oppfattet. At han kan ha uttalt noe som med rimelighet kan 
oppfattes som en «reprimande» mener han er galt, og viser også her til uttalelsen fra saksøkers 
prosessfullmektig. Han formoder at klager ville ha fått frem en slik hendelse i den 
protokolltilførselen/habilitetsinnsigelsen han fremsatte neste dag, dersom klager virkelig mente 
seg utsatt for en «betydelig reprimande». 
 
Han mener det er på det rene at det korte møtet ganske raskt fikk en negativ dynamikk, og at det i 
dag er lett å se at det med fordel kunne vært avsluttet tidligere fordi det viste seg å ikke være 
noen realistisk mulighet for forlik. 
 
Hva gjelder anførselen om at klagers protokolltilførsel ikke er gjengitt korrekt i rettsboken, mener 
han denne er riktig med unntak av at et «nevnte» er blitt til «dette», og at det har sneket seg inn 
et «bør» i samme setning. Det er åpenbart at dette er rene skrive- og korrekturfeil, da 
meningsinnholdet er identisk. 
 
Det stemmer at retten ikke umiddelbart trakk seg tilbake for å behandle protokolltilførselen. 
Saksøkers prosessfullmektig ønsket også å fremlegge en protokolltilførsel. Denne var ikke 
utformet, og han besluttet å vente på denne for å sikre kontradiksjon. Retten besluttet å fortsette 
med den pågående vitneføringen og dermed avvente behandlingen av protokolltilførselen til 
slutten av rettsdagen. Det fremkom ingen innsigelser mot dette. Rettsboken viser at rettens 
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enstemmige slutning om habilitetsspørsmålet ble meddelt ved starten av påfølgende rettsdag (11. 
juni 2019). Det medfører altså ikke riktighet at rettens stillingtagen til protokolltilførselen først ble 
meddelt ved sakens avslutning. 
 
Han viser til uttalelsen fra saksøkers prosessfullmektigen hva gjelder klagers anførsel om frafallet 
av et vitne. For øvrig ble det aktuelle vitnet formant og avga forsikring 5. juni 2019, samt ga 
forklaring under befaring samme dag. Dette var før møtet der forlik ble drøftet. Det ble åpnet for 
spørsmål til blant annet samme vitne i rettsmøtet 7. juni 2019, altså etter møtet. 
 
Hva gjelder anførselen om at det er sterkt kritikkverdig av ham å utelate ordet «nedenfor» i et 
sitat fra en av e-postene fremlagt som bevis i saken, antar han at dette er trukket frem som et 
bevis for at retten skal ha vært forutinntatt. Rekken med e-poster anførselen gjelder er i det 
vesentlige gjengitt og sitert kronologisk i dommen. Ordet «nedenfor» ble trolig tatt ut av sitatet 
fordi det kunne være misvisende, da korrespondansen sitatet inngikk i ble beskrevet og sitert 
kronologisk «ovenfor» i domspremissene. Dersom det hevdes at han skal ha tilpasset sitatet for at 
det skulle bli mulig å komme frem til et bevisresultat det ellers ikke var grunnlag for, er dette en 
uhørt påstand han ikke vil kommentere. 
 
 
Domstolleder – sorenskriver F - har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun var innledningsvis saksforberedende dommer i saken, og dommer under rettsmeklingen som 
ble gjennomført 20. mars 2019. Under rettsmeklingen ble det protokollert tilbud fra begge parter. 
På bakgrunn av sakens karakter; en entreprisesak med mange poster, avstanden mellom partene 
og antatte saksomkostninger ved gjennomføringen av hovedforhandling, antok hun at det var 
gode utsikter til at partene ville komme frem til en løsning forut for hovedforhandling. 
 
Det var satt av syv dager til hovedforhandling, som innebærer at det påløper betydelige 
saksomkostninger. Etter hennes skjønn var dette en sak hvor dommeren åpenbart hadde plikt til å 
bistå partene med å finne en forliksløsning. Partene har for øvrig gitt uttrykk for at de burde ha 
kommet til en løsning uten rettssak i uttalelser til en lokalavis etter domsavsigelsen. 
 
 
Prosessfullmektig for saksøker – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klagers fremstilling av forliksdrøftelsene er uriktig på vesentlige punkter. Klager påstår at det var 
innklagede som tilkjennegav et forliksbeløp. Det følger av hans protokolltilførsel i rettsboken at 
det var han (prosessfullmektig for saksøker) som fremsatte et konkret forlikstilbud med forbehold 
om endelig godkjennelse fra sin klient. Begge parters prosessfullmektiger ble så oppfordret av 
innklagede til å avklare om det konkrete tilbudet kunne aksepteres. Hans protokolltilførsel er 
presis – han etablerte og kommuniserte forlikstilbudet og nivået på dette, ikke innklagede. 
 
Det er ikke korrekt at innklagede ga klager en «betydelig reprimande», ei heller at han utøvde et 
«betydelig påtrykk» overfor klager. Han viser her til sin protokolltilførsel fra møtet, som viser at 
innklagede stilte spørsmål ved om styreleder for klagers klient virkelig var så godt informert om 
bevisføringen i saken at klager kunne avvise forlikstilbudet på stedet. Klager hadde vist til 
styreleders vurdering i sin begrunnelse for avslaget, selv om denne ikke hadde vært tilstede under 
hovedforhandlingen. Klager uttalte da at han opplevde spørsmålet som upassende. 
 
Det er søkt og grovt uriktig å påstå at saksøkers frafall av vitner var utløst av at innklagede skulle 
ha tilkjennegitt sitt syn på sakens løsning. Frafallet var begrunnet med at avsatt tid ble brukt opp 
til gjennomgang av skriftlige beviser, og klager opprettholdt sitt ønske om å disponere sin tid etter 
tidsplanen. Etter domsavsigelsen har dessuten partsrepresentant for saksøkte, som var til stede 
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under hovedforhandlingen, uttalt at han på sin side var overrasket over resultatet retten kom 
frem til. 
 
Det er uriktig at klager først ble kjent med hans e-post av 27. mai 2019 den 6. august 2019. Kopi 
ble tilsendt klager 14. juni 2019, og dette ble også påpekt overfor klager den 6. august 2019. 
 
 
Fagkyndig meddommer – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hva gjelder domsavsigelsen opplever han at saken ble gjennomgått i detalj på alle punkter 
presentert av partene. Han anser saken som skjønnsmessig godt behandlet når det gjelder 
gjennomgangen av sakens endringsmeldinger. 
 
Han oppfatter at rettsboken ivaretar og gjengir korrekt det alt vesentlige i saken. 
 
Når det gjelder forliksdrøftelsene ønsket innklagede å forlike, i den forstand at innklagede tok 
styring og prøvde å få partene til å nærme seg en løsning på saken. Han bekrefter at innklagede 
ikke hadde forutinntatte holdninger, og at innklagede forsøkte å forlike saken etter beste evne. 
 
 
Fagkyndig meddommer – E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det ble brukt mye tid på en detaljert gjennomgang av saken under hovedforhandlingen. 
Innklagede var ikke forutinntatt.  
 
Innklagede fremla et forliksforslag for partene etter å ha gjennomgått fremsatt krav mot klagers 
klient. Klager avslo forslaget fra innklagede på kr. 4.000.000,- på vegne av sin klient. Innklagede 
gjorde i klar tekst partene oppmerksom på kostnadene som ville følge dersom partene ikke kunne 
komme frem til en minnelig løsning, uten at han vil kalle dette en «betydelig reprimande». Som 
meddommer mente han det var på sin plass å føre partene nærmere sammen i forsøk på å finne 
en løsning. Han bekrefter at det ble stilt spørsmål ved hvorfor styreleder for klagers klient ikke var 
til stede under bevisføringen, da han og de andre dommerne mente dette ville være nøkkelen til 
et eventuelt forlik. 
 
 
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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Klager har anført at dommeren har gjengitt bevis i dommen uriktig. Det er vist til at ordet 
«nedenfor» er utelatt i gjengivelsen av en e-post på side 36 i dommen. Videre er det anført at 
dommeren har gjengitt de faktiske forhold uriktig i kjennelsen som er inntatt i rettsboken, 
herunder særlig i siste avsnitt på side 7.  
 
Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derfor ikke kan vurdere. 
Denne delen av klagen blir dermed å avvise.  
 
Klager har videre anført at dommeren opptrådte i strid med god dommerskikk i forbindelse med 
forliksdrøftingene på hovedforhandlingens fjerde dag. Det er anført at dommeren utøvde et 
betydelig påtrykk overfor klager, at dommeren tilkjennegav et forhåndsstandpunkt og at klager 
fikk en «betydelig reprimande» fra dommeren, herunder ved kritiske spørsmål knyttet til at 
styreleder for klagers klient ikke var tilstede under hovedforhandlingen. I forlengelsen av dette er 
det anført at dommeren gav uttrykk for at dersom vedkommende hadde vært til stede og fulgt 
bevisføringen burde klagers klient sterkt vurdert det forlikstilbud som var fremsatt av motparten. 
Klager har vist til at disse forholdene innebærer brudd på Etiske prinsipper for dommeratferd 
punkt 3, 4, 6 og 11. Klager har også anført at utelatelsen av ordet «nedenfor» i dommen, jf. 
ovenfor, innebærer et brudd på Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 7.  
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.  
 
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. ”  

 
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 i sin praksis lagt til grunn 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.  
 
Utvalget behandler først anførselen knyttet til at dommeren utøvde forlikspress og tilkjennegav et 
forhåndsstandpunkt under forliksdrøftingene på hovedforhandlingens fjerde dag. Disse 
anførslene kan særlig knyttes opp mot Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 3: 
 

En dommer skal være og framtre som upartisk og opptre slik at det ikke med rimelighet kan stilles 
spørsmål ved dommerens nøytralitet. 
 
En dommer må ikke gi uttrykk for forhåndsstandpunkt i saker han eller har under behandling eller 
som det er nærliggende at dommeren kan få til behandling. 
 
En dommer skal utøve dommergjerningen uten forutinntatte holdninger. 
 
Dommeren skal aktivt legge forholdene til rette for minnelige løsninger, men partene skal ikke 
utsettes for press til å inngå forlik. 

 
Utvalget tar ved sin vurdering utgangpunkt i at dommeren, i kraft av sin prosessledelse, har en 
rett, og plikt, til aktivt å legge forholdene til rette for at partene kan komme frem til en minnelig 
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løsning. Når dommeren tar et slikt initiativ overfor partene, må dommeren påse at det ikke utøves 
noen form for utilbørlig press, og dommeren må videre påse at det ikke gis uttrykk for et 
forhåndsstandpunkt. Grensen for når dommerens initiativ kommer i konflikt med de etiske 
retningslinjene må vurderes konkret.  
 
Det er enighet om at dommeren tok initiativ til forliksforhandlinger mellom partene, og at det i 
den forbindelse ble avholdt et møte mellom prosessfullmektigene og de tre dommerne på 
hovedforhandlingen fjerde dag. Videre er det enighet om at begge parter gav uttrykk for at de 
ønsket å forsøke å finne frem til en minnelig løsning.  
 
Når det gjelder det som videre skjedde under forliksmøtet har de involverte ulike oppfatninger. 
Klager gav allerede i etterkant av møtet uttrykk for at dommeren hadde utøvet et utilbørlig press 
og gitt uttrykk for et forhåndsstandpunkt. Etter anmodning fra klager ble dette nedfelt i 
rettsboken. Samtidig ble det inntatt en merknad i rettsboken fra motpartens prosessfullmektig, 
hvor klagers oppfatning bestrides. Motpartens prosessfullmektig har gjentatt dette i sin uttalelse 
til Tilsynsutvalget.  Dommeren har også bestridt anførslene om forlikspress/forhåndsstandpunkt i 
sin uttalelse til Tilsynsvalget. Meddommerne, som var til stede under møtet, gir heller ikke støtte 
til klagers anførsler.  
 
Tilsynsutvalget finner det etter dette ikke sannsynliggjort at dommeren har gitt uttrykk for et 
forhåndsstandpunkt eller utøvet et utilbørlig forlikspress.  
 
Klagers anførsel om at han fikk en «betydelig reprimande» fra dommeren er særlig begrunnet i at 
dommeren stilte kritiske spørsmål knyttet til at styreleder for klagers klient ikke var tilstede under 
hovedforhandlingen. Det er ikke bestridt at det ble stilt slike kritiske spørsmål fra dommerens side 
under forliksmøtet. Ut ifra de uttalelser som er innhentet finner utvalget imidlertid at det ikke er 
sannsynliggjort at spørsmålene ble stilt på en måte som kommer i strid med reglene om god 
dommerskikk.  
 
Klagers anførsel om at utelatelsen av ordet «nedenfor» på side 36 i dommen innebærer et brudd 
på Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 7 kan heller ikke føre frem. Disiplinærreaksjon i 
forbindelse med utforming av rettslige avgjørelser kan være aktuelt dersom det er brukt 
unødvendig sterke ord eller uttrykk, og disse er egnet til å virke klart sårende. Dette er ikke tilfelle 
i denne saken.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B ved X tingrett. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold utvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 


