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Innledning: 
 
Ved brev av 11. desember 2019 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 10. januar 2020 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelser fra klagernes prosessfullmektig, advokat F, og 
fra motpartens prosessfullmektig og rettslige medhjelper, advokatene G og H. Én av klagerne, C, 
har også avgitt én selvstendig kommentar til sorenskriver Bs uttalelse og én til uttalelsen fra 
advokat G. Klagerne D og E har avgitt kommentarer til uttalelsen fra advokat G. 
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen er knyttet til et rettsmeklingsmøte i forbindelse med en byggesakstvist. Klagerne er 
saksøkere. 
 
Sorenskriver B tok i løpet av sommeren 2019 enkelte avgjørelser i forbindelse med 
saksforberedelsene. I juni 2019 fattet han en beslutning vedrørende oppdeling av saken og bruk 
av fagkyndige meddommere. Den 28. august 2019 fattet han en kjennelse der en rekke krav 
fremsatt av saksøkerne ikke ble tatt til følge. Før dette har enkelte sider av saken blitt behandlet i 
tingretten og lagmannsretten, senest i 2017. Saksøkerne ble da tilkjent prisavslag fordi de 
omtvistede parkeringsplassene ikke holdt forventet standard ved lagmannsrettens dom 10. mai 
2017. 
 
Hovedforhandling i den gjeldende saken startet 23. september 2019. Retten var satt med 
tingrettsdommer J som rettens administrator og to fagkyndige dommere. Fjerde rettsdag, 26. 
september 2019, ble det gjennomført befaring og en partsforklaring på formiddagen. Rettsboken 
viser at rettens administrator etter dette underrettet partene om at domstolen kunne tilby 
rettsmekling ledet av sorenskriveren. Partene ønsket slik bistand. Etter lunsj ba partene om pause 
resten av dagen for å kunne tilrettelegge for rettsmekling. Det ble avtalt at hovedforhandling 
skulle fortsette påfølgende rettsdag dersom partene ikke skulle komme til en minnelig løsning. 
 
Sorenskriveren gjennomførte så et saksforberedende fjernmøte med partenes 
prosessfullmektiger. Den praktiske gjennomføringen av rettsmeklingen ble planlagt. Videre ble 
sorenskriverens habilitet avklart. Begge sider var informert om at sorenskriveren hadde avsagt en 
kjennelse om bevistilgang m.v. under saksforberedelsen, ettersom de samme advokatene også da 
representerte de samme klientene. Ifølge rettsboken ble det ikke utvekslet særlig informasjon om 
faktum, og det ble presisert at partene var forventet å fremsette konkrete forlikstilbud under 
rettsmeklingen. 
 
Partene deltok i rettsmeklingsmøtet sammen med sine respektive prosessfullmektiger. 14 
saksøkere var til stede. Rettsmeklingen startet med et kort fellesmøte. Sorenskriveren hadde 
saksdokumentene, og det ble ikke reist innvendinger mot hans habilitet. Etter fellesmøtet 
oppholdt saksøkerne og de saksøkte seg i hvert sitt møterom. Sorenskriveren gikk mellom og det 
ble avholdt særmøter. Rettsmeklingen varte i underkant av fem timer. 
 
Saken ble ikke løst under rettsmeklingen. Partene kom imidlertid til en utenrettslig løsning i løpet 
av den påfølgende natten. Dette ble meddelt rettens administrator før rett skulle settes neste 
morgen. Saken ble hevet som forlikt 27. september 2019. 
 
Syv av de deltakende saksøkerne har gått sammen om klagen mot sorenskriveren, som er knyttet 
til delen av møtet der saksøkere og saksøkte var atskilt. 
 
Klagerne – A – har i hovedsak vist til følgende: 
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Samlet sett innga ikke dommeren tillit gjennom dialog, han opplevdes ikke upartisk, han satte ikke 
deres interesser i fokus, han fremstod med meget forutinntatte holdninger, og han presset dem 
kontinuerlig negativt gjennom meklingen. Dommeren medvirket dermed til at de har mistet tillit 
til rettssystemet. 
 
Dommeren mistolket sin rolle. Han hadde deres motparts argumenter med seg på en lite nøytral 
måte. Som lekmenn ble de skremt av måten dommeren kommuniserte på. De opplevde verken å 
bli sett eller hørt av den som skulle tilrettelegge for dialog og forhandling mellom partene. 
 
De er forundret over at det under rettsmeklingen ikke ble opplyst om at dommeren avsa 
kjennelse vedrørende befaring og bevistilgang i saken den 28. august 2019. 
 
Dommeren nektet å forholde seg til en veldokumentert takstrapport om de omtvistede 
parkeringsplassene. 
 
Ut fra motpartens forlikstilbud, er det grunn til å stille spørsmål ved om dette var en reell 
meklingssituasjon. I sluttfasen argumenterte de for et siste forsøk, men dommeren var ikke 
interessert i å forfølge dette og de er usikre på om det i det hele tatt ble presentert for 
motparten. 
 
Deres motpart har hele tiden stått på at den rettskraftige lagmannsrettsdommen fra 2017 er feil, 
og har brukt de forhold de ble dømt for som begrunnelse for at de (klagerne) ikke har noen sak. 
Dette anser de som alvorlig. Enda mer alvorlig er det at de oppfattet at dommeren langt på vei 
bifalt motpartens standpunkt, blant annet ved å klart uttale at de ikke hadde noen sak under 
rettsmeklingen. 
 
De føler seg overkjørt, utsatt for økonomisk press, og opplevde at dommeren hele tiden fokuserte 
på risiko og tap forbundet med saken. De opplevde dommeren som en representant for 
motparten, som synset om hva han mente om saken. 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han beklager at klagerne har hatt en dårlig opplevelse med ham i rettsmeklingen. Klagen knytter 
seg langt på vei til bevisstgjøring om risiko. Han mener det er en sentral oppgave for ham som 
rettsmekler å påpeke faktisk og rettslig risiko, og mulige konsekvenser av at risikoen 
materialiserer seg. 
 
Der partene er bistått av advokat, mener han det er forsvarlig å legge til grunn at all relevant 
informasjon er formidlet til partene. 
 
Han oppfattet at saksøkerne i varierende grad var kjent med de anførsler og posisjoner de hadde 
tatt gjennom stevning og etterfølgende prosesskrifter, hvilke påstander de hadde lagt ned og hva 
de i beste fall kunne oppnå og i verste fall risikere, samt utviklingen i saken fra stevning ble anlagt. 
Han opplevde at saksøkernes bevissthet om risikoprofilen i saksanlegget gjorde meklingen 
utfordrende. Hans særmøter med saksøkerne ble noe preget av at enkelte av dem uttrykte 
misnøye med spørsmålene som ble reist om sentrale elementer ved saksanlegget, og det ble 
vanskelig å komme inn i et konstruktivt spor. 
 
Han oppfatter klagen som at hans forsøk på å skape bevissthet om risiko ble oppfattet som 
partiskhet. Han mener at han presiserte at han ikke hadde kjennskap til saken og/eller 
bevisføringen som ga ham forutsetninger for å mene noe om utfallet. Som mekler har han ingen 
mening om hva resultatet ved en dom måtte bli. 
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Han verken underslo eller lot være å formidle tilbud mellom partene. Imidlertid utfordret han 
begge sider til å ta initiativ til å komme med egne forlikstilbud fremfor å vente på motpartens 
eventuelle utspill. 
 
Klagen gir ham gode innspill til læring. Forberedelsesfasen til meklingen ble svært kort i denne 
saken, da meklingen ble gjennomført i en pause i hovedforhandlingen. Det gjelder å sikre at 
partene er kjent med sentral informasjon om saken og meklingsprosessen, og han må være enda 
tydeligere på sin oppgave i å påpeke risiko uten å ta stilling til hva utfallet måtte bli. Klagen er en 
påminnelse om at opplevelsen av å bli behandlet respektfullt er individuell, og at han som 
profesjonell aktør må ta høyde for at partene ikke alltid er helt innforstått med rammene 
rettsmeklingen skjer innenfor. Allikevel mener han at hans handlemåte er nokså langt fra det som 
kan gi grunnlag for en disiplinærreaksjon. 
 
Klager - C - har i hovedsak tilføyd følgende: 
 
Han ønsker, kun på vegne av seg selv, å fremme en varsling vedrørende dommerens atferd basert 
på klagernes opplevelser av rettsmeklingen og dommerens uttalelse til klagen. Dommerens atferd 
under rettsmeklingen fremmet ikke den alminnelige tillit til rettsvesenet og domstolene, og er til 
skade for omdømme og anseelse som er avgjørende i et rettssamfunn. 
 
Klagen viser ut fra klagernes opplevelser at det med rimelighet kan stilles spørsmål ved 
rettsmeklerens nøytralitet. Dommeren utsatte klagerne for et enormt press, økonomisk og på 
andre måter, til å inngå forlik. 
 
Han ønsker å reise spørsmål ved om dommerens respons er akseptabel i relasjon til klagen. 
Mantraet om at «man skal lære» brukes aktivt av dommeren i uttalelsen til klagen. Det er ikke 
akseptabelt at fremtidige rettsmeklinger med dommeren skal brukes i en læringsprosess. 
Terskelen for å klage på en dommer er høy. 
 
Videre ser han det som særdeles alvorlig at dommeren, ved å uttale at klagerne ikke hadde noen 
sak fordi de parkerte på plassene de var tildelt, indikerte at han mener lagmannsrettens dom fra 
2017 var feil.  
 
Dommeren mente med styrke, i tråd med argumentene til klagernes motpart, at klagerne ikke led 
noen ulempe og at det dermed ikke forelå noe verditap. En uavhengig vurdering som gav klare 
indikasjoner på et betydelig verditap ble avfeid av dommeren. Han er forundret over at 
dommeren la beviskravet for et betydelig verditap på dem, ettersom dette ikke fremkommer før 
ved eventuelt salg av leilighetene. 
 
Dommeren påstod med kraft at selv om klagerne skulle vinne saken, ville de bli idømt 
saksomkostninger og dermed gå i minus økonomisk. 
 
Til uttalelsen fra motpartens prosessfullmektig kommenterer han at han ikke erindrer at de ble 
orientert om sorenskriverens tidligere rolle i saken. Han vil også presisere at klagen gjelder 
sorenskriverens oppførsel under rettsmeklingen, ikke misnøye med forliket. 
 
Klagerne – D og E – har i hovedsak tilføyd følgende: 
 
Til uttalelsen fra motpartens prosessfullmektig kommenterer de at klagen ikke er en omkamp om 
rettsforliket. Alle som deltok i rettsmeklingen beskrev sine opplevelser i klagen. Imidlertid var det 
noen av disse som ikke ønsket å være med på selve klagen, da de nok ville legge saken bak seg. 
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Prosessfullmektig for klagerne – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Rettens initiativ til rettsmekling kom noe overraskende på ham. Han ser i ettertid at han skulle ha 
rådført seg med sine klienter i enerom før tilbudet ble akseptert, samt drøftet med klientene det 
forhold at meklingen skulle gjennomføres av en dommer som hadde forestått deler av 
saksforberedelsen tidligere i 2019, inkludert avsigelse av en kjennelse om bevistilgang. I ettertid 
reagerte han på at motpartens prosessfullmektig sannsynligvis må ha tatt kontakt med tingrettens 
ledelse om gjennomføring av rettsmekling 27. september 2019, uten at han var orientert om 
dette på forhånd. 
 
Saken ble ikke drøftet på noe vis under det saksforberedende møtet avholdt per telefon før 
rettsmeklingen. Det ble konkludert med at sorenskriveren burde lese partenes sluttinnlegg som 
forberedelse til meklingen. 
 
Han erindrer ikke mye av detaljene under meklingen. Han mener at rettsmekling ikke burde vært 
gjennomført når den ene parten var så lite innstilt på å «gi noe». 
 
Han bekrefter at hans klienters inntrykk var at sorenskriveren i liten grad la seg på de 
bevismessige og rettslige vurderingene som lagmannsrettsdommen fra 2017 ga grunnlag for, og 
at sorenskriveren stilte spørsmål ved om det overhodet forelå mangler ved parkeringsplassene. 
 
Hans klienter opplevde seg også presset på om hvorvidt de hadde reklamert i rett tid. 
 
Hans klienter opplevde nok meklingen som meget konfronterende, der deres påstandsgrunnlag 
ikke ble tillagt vekt og der mange av klientene opplevde at sorenskriveren fremførte de samme 
argumentene som hans klienters motpart. 
 
Både han og enkelte av hans klienter redegjorde for klientenes syn på de forhold som ble drøftet 
av mekleren. Det ble også en reell drøfting av de kritiske innfallsvinklene som sorenskriveren 
hadde til klientenes opplevelse av hvorvidt de hadde en sak, og til risikoen i saken. Han oppfattet 
at all dialog i den forbindelse ble holdt i saklige former av alle tilstedeværende. 
 
En del av hans klienters tilbakemelding etter at det senere ble inngått rettsforlik var at de var 
svært misfornøyd med meklingen og utfallet av saken. 
 
Prosessfullmektig for klagernes motpart – advokat G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han oppfatter klagen som grunnløs, og at den føyer seg inn i rekken av forsøk på omkamp fra 
klagerne D og E i etterkant av forliket i den angjeldende saken. Han mener det kan synes som at 
klagerne ikke har blitt orientert godt nok om prosessen og forliket av sin prosessfullmektig, 
eventuelt at de ikke har forstått slike redegjørelser. 
 
Klagerne fremholder i klagen at de savner en tydeligere orientering om hvem som initierte 
rettsmekling. Dette bærer preg av at klagerne i liten grad har blitt orientert om dette. Rettens 
administrator gjorde partene oppmerksom på at tingretten, om partene ønsket dette, kunne 
fasilitere rettsmekling mellom partene med sorenskriveren som rettsmekler. Retten tok deretter 
en pause, slik at partene kunne diskutere dette med sine prosessfullmektiger. Rettens initiativ 
kom i forlengelsen av signaler som også var gitt i åpen rett tidligere under hovedforhandlingen. 
 
Etter krav fra hans klient ble resten av rettsdagen satt av til forberedelser til rettsmeklingen. I en 
kort telefonkonferanse ble opplegget for rettsmeklingen diskutert mellom sorenskriveren og 
prosessfullmektigene. 
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Rettsmeklingen ble innledet med det planlagte fellesmøtet. Sorenskriveren understreket at han 
ikke skulle avsi noen dom i saken, og at meklingen ville bli utfordrende for begge parter. 
Sorenskriveren tok også opp sin egen habilitet. Etter hva han kan huske ble det særskilt tatt opp 
at sorenskriveren hadde fattet prosessuelle beslutninger og en kjennelse under saksforberedelsen 
før hovedforhandling. Ingen hadde innvendinger mot sorenskriverens habilitet. 
 
Foruten dette innledende fellesmøtet og avslutningen av rettsmeklingen, foregikk resten av 
meklingen i særmøter. Etter hans oppfatning opptrådte sorenskriveren helt korrekt og ytterst 
profesjonelt i fellesmøtene. I særmøtene med han og hans klient opptrådte sorenskriveren slik en 
rettsmekler skal opptre. Sorenskriveren utfordret hans klient på ulike standpunkter i saken og på 
deres forliksvilje. Dette ligger i kjernen av rettsmeklerens rolle, slik han ser det. 
 
Selv om han ikke har grunnlag for å uttale seg om hva som fant sted i særmøtene hos motparten, 
vil han bemerke at klagernes beskrivelser etter hans oppfatning ikke tyder på manglende 
objektivitet eller forlikspress. Selv om de forhold som beskrives skulle bli lagt til grunn som 
sannsynliggjorte, er hans oppfatning at dette ikke danner grunnlag for kritikk av sorenskriveren. 
Under det avsluttende fellesmøtet ble det heller ikke reist noen innsigelser fra verken klagerne 
eller deres prosessfullmektig vedrørende gjennomføringen av rettsmeklingen. 
 
Han vil berømme både rettens administrator og sorenskriveren for å tilby rettsmekling under den 
pågående hovedforhandlingen. Selv om det er et uvanlig grep, var det etter hans oppfatning 
riktig. Han opplever sorenskriveren som en erfaren, dyktig og balansert mekler. 
 
Rettslig medhjelper for klagernes motpart – advokat H – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han tiltrer fullt ut uttalelsen fra advokat G, prosessfullmektig for klagernes motpart. 
 
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. 
 
Innledningsvis bemerkes at det i klagen er anført at klagerne ikke ble gjort oppmerksom på at 
sorenskriveren tidligere hadde avsagt kjennelse om befaring og bevistilgang. Tilsynsutvalget finner 
det klart at denne delen av klagen ikke kan føre frem. Sorenskriverens habilitet som rettsmekler 
ble avklart i et saksforberedende fjernmøte med begge parters prosessfullmektiger til stede. 
Ingen av prosessfullmektigene reiste habilitetsinnsigelse selv om de var kjent med at 
sorenskriveren tidligere hadde avsagt kjennelse i saken. Det ligger innenfor prosessfullmektigens 
prosessfullmakt å ta stilling til om det skal reises habilitetsinnsigelse. Hvorvidt klagerne fikk 
tilstrekkelig informasjon om dette fra sin prosessfullmektig tar utvalget ikke stilling til. 
Sorenskriveren er uansett ikke ansvarlig for informasjonsutvekslingen mellom klagerne og deres 
prosessfullmektig.  
 
Klagerne har anført at sorenskriveren i særmøtene under meklingen var forutinntatt, utsatte dem 
for press og at det ikke var en reell meklingssituasjon.  
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Tilsynsutvalget viser til at rettsmeklinger gjennomføres på en annen måte, og har et annet formål, 
enn hovedforhandlinger som skal resultere i en dom. Dommerens rolle og involvering som mekler 
vil være å bistå begge parter under forhandlingene slik at det kan inngås en frivillig avtale. Det 
ligger i dette at en avtaleløsning kan bygge på andre hensyn enn de rent rettslige, og avvike fra 
det som ville blitt resultatet i en dom. Under meklingen deltar dommeren i fellesmøter og 
særmøter med partene. I særmøter kan dommeren også gi uttrykk for sitt syn på forhandlings- og 
prosessrisiko knyttet til partenes ulike forhandlingsposisjoner.  
 
For at Tilsynsutvalget skal kunne reagere med disiplinærreaksjon må det være påvist konkrete 
forhold, f.eks. i form av krenkende eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side. 
Forlikspress og/eller manglende objektivitet under meklingen kan være slik klanderverdig 
opptreden. 
 
Tilsynsutvalget har merket seg at klagernes prosessfullmektig, i alle fall delvis, deler klagernes 
opplevelse av sorenskriverens opptreden under særmøtene med dem. På den annen side har 
motpartens prosessfullmektiger en helt annen, og langt mer positiv, opplevelse av 
sorenskriverens opptreden som rettsmekler.  
 
Etter Tilsynsutvalgets oppfatning kan klagen tilsi at klagerne ikke fullt ut var klar over og forberedt 
på hva en rettsmekling innebar, og innholdet i sorenskriverens rolle som rettsmekler. Dette kan til 
en viss grad skyldes at rettsmeklingen kom i stand på kort varsel under hovedforhandlingen, og at 
det var liten tid til forberedelse. Når partene bistås av prosessfullmektig under meklingen, må 
imidlertid rettsmekler som utgangspunkt også kunne legge til grunn at partene er gjort kjent med 
hva en rettsmekling er og rettsmeklers rolle. 
 
Både klagernes reaksjon, slik de kommer til uttrykk i klagen, og sorenskriverens egen redegjørelse, 
tilsier at sorenskriveren har tilkjennegitt sine synspunkter på tvistesaken og risikoen knyttet til 
klagernes forhandlingsposisjon på en tydelig måte. Tilsynsutvalget bemerker at en rettsmekler må 
være seg bevisst på at det kan være en flytende grense mellom klargjøring av risiko knyttet til en 
parts forhandlingsposisjon og det som parten opplever som manglende objektivitet og 
forlikspress. Selv om klagerne opplevde det som negativt at sorenskriveren på denne måten 
utfordret dem på egen forhandlingsposisjon, finner utvalget det ikke sannsynliggjort at 
sorenskriveren opptrådte partisk, eller utøvde utilbørlig forlikspress. Det er i vurderingen også lagt 
vekt på at klagerne var representert med prosessfullmektig under meklingen. 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B 
ved X tingrett.   
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B ved X 
tingrett.  
 


