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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 11. juni 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-038 (arkivnr: 20/735) 
  
Saken gjelder: Klage fra 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 § 13 første ledd, jf. 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, er private parters navn 
unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 

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

Tilsynsutvalget ikke kan vurdere. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 18. april 2020 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 7. mai 2020 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra partenes prosessfullmektiger. Klagen er 
supplert ved brev av 20. mai 2020. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken var en foreldretvist om fast bosted og samvær, hvor klager var en av 
partene. I saken har det vært gjennomført et planleggingsmøte den 8. april 2019 med en annen 
dommer, samt saksforberedende møter den 15. mai 2019 (første rettsmøte), 10. september 2019 
(kun prosessfullmektiger), 21. oktober 2019 (andre rettsmøte) og 9. desember 2019 (tredje 
rettsmøte) med innklagede dommer. Hovedforhandling ble holdt 14. februar 2020. Under 
hovedforhandlingen inngikk partene rettsforlik, og begjærte saken hevet. I kjennelse av 
14. februar 2020 ble saken hevet.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han er svært skuffet over hele sakens forløp, fra og med første rettsmøte i mai 2019.  
 
Et saksforberedende møte er ment som et forsoningsmøte for å unngå hovedforhandling. Som 
han ga uttrykk for i siste møte, var han svært skuffet over at motparten fikk operere tilnærmet 
fritt i forhold til å kaste dritt på ham. Dette ble ikke stoppet og han fikk aldri sjansen til å uttale 
seg. Han ble aldri spurt om å kommentere og motparten ble ikke bedt om å se fremover i den 
grad det etter hans mening var behov for.  
 
En hovedforhandling var dermed ikke til å unngå. Det ble satt av en dag til hovedforhandling. 
Dette var en komplisert sak, og mange potensielle vitner ble skrellet ned på grunn av den korte 
tiden som var satt av.  
 
Hele hovedforhandlingen ble preget av en stadig påminnelse om at tiden løp ifra dem. Det ble 
heller aldri tid til sluttinnlegg fra advokatene, da det etter hans opplevelse ble utøvd et urimelig 
press på ham for å komme til enighet mens, motparten fortsatte å slenge bemerkninger myntet 
på ham fra motsatt side av rommet. Alt dette mens det ble påpekt at de måtte være ferdig til kl. 
16. Han opplevde et stort ubehag og et press i en allerede nervøs situasjon der det sto veldig mye 
på spill. Situasjonen ble umulig for ham da han ikke vet hvor stor skade det ville medføre at 
motparten fikk så «frø» om ham som person, uten å bli stoppet eller at han fikk mulighet til å 
kommentere.  
 
Siden tidspresset hang over dem fra første time, ble det heller ikke mulighet til å påpeke enda 
flere løgner enn de som kom frem i de saksforberedende møtene.  
 
Han er dypt skuffet over måten hele prosessen ble styrt på, og han føler behov for å kommunisere 
dette.  
 
Han skal være forsiktig med å antyde hva utfallet av en eventuell dom ville blitt, men han vil 
gjenta at han føler han har god grunn til å føle seg presset inn i et forlik. Han viser til at det var 
tidspress, tilnærmet fritt spillerom for motparten, liten/ingen interesse i å høre hans versjon, 
skrelling av antall vitner og et press på ham for å inngå forlik bare minutter før dagen var over, i 
en allerede skremmende setting der mye sto på spill. 
 
Det er også mye som tyder på at forliket er ugyldig.  



 3 

 
I uttalelse av 20. mai 2020 har klager blant annet vist til følgende: 
 
Han har aldri påstått at hovedforhandlingen varte til kl. 16. Han skrev derimot at dommeren flere 
ganger påpekte at de måtte være ferdig til kl. 16. Dette la føringer for hvordan saken ble avsluttet, 
uavhengig av når de faktisk ble ferdig.  
 
Han reagerer på at motpartens prosessfullmektig ikke har tatt stilling til hvordan stresset rundt 
tiden til rådighet var ukomfortabelt for partene, og heller ikke har sagt seg i det minste litt enig i 
påstanden om at motparten fikk kaste dritt mot ham. Prosessfullmektigen måtte selv stoppe sin 
klient under hovedforhandlingen da dette skjedde der. Han tror det ble ropt noe som at «…jeg er 
ikke noe sosialkontor».  
 
Når det gjelder dommerens uttalelse er det uforståelig for han at dommeren kan mene at det var 
satt av tilstrekkelig med tid. Hadde det blitt satt av tilstrekkelig tid, hadde det ikke blitt 
kommunisert at de ikke hadde tid til sluttinnlegg. At dommeren sier at de hadde fått tid til 
sluttinnlegg dersom det ikke hadde blitt forlik, var ikke kommunisert.  
 
At dommeren avviser at det ble utøvd press mener han vitner om at dommeren ikke er sin 
overlegenhet bevisst, og mangler evnen til å sette seg inn i hvordan involverte parter opplever en 
slik situasjon. Han ga klart uttrykk for hvor ukomfortabel han var med hele forlikssituasjonen i 
retten. Han syns det er betenkelig at dommeren ikke anerkjenner hvordan han har opplevd saken.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I det andre saksforberedende møtet ble partene enige om en samværsfordeling. Tvistetemaet 
som gjensto var i utgangspunktet om det skulle være delt fast bosted, og partene inngikk 
rettsforlik under hovedforhandling. I lys av sakens tvistetema kan hun ikke se at det ikke var 
avsatt tilstrekkelig tid til behandling av saken. Hovedforhandlingens varighet var fra kl. 09:00 til kl. 
17:25. Begge parter avga forklaring. Det ble ført seks vitner, og ingen bevis ble avskåret.  
 
Det er riktig at hun minnet advokatene om å overholde tidsplanen. Hun mener det var fullt ut 
forsvarlig.  
 
Hun er ikke enig i at motparten «fikk operere tilnærmet fritt i forhold til å kaste dritt», og at klager 
ikke fikk sjansen til å uttale seg. Hun mener hun var bevisst at partene måtte forholde seg saklig 
og at begge parter fikk like god mulighet til å belyse sin oppfatning av saksforholdet. Hun mener 
også at hun forholdt seg nøytralt under hele prosessen.  
 
Hun avviser at det ble utøvd noen form for press for å inngå forlik. Klager har vist til at advokatene 
ikke holdt sluttinnlegg under hovedforhandlingen. Det ville de naturligvis fått anledning til om det 
ikke ble inngått rettsforlik. Hun tok forøvrig opp muligheten for å holde prosedyrer og 
gjennomføre hovedforhandlingen som planlagt, og at partene eventuelt kunne fortsette dialogen 
etter rettsmøtet inntil dom ble avsagt. Dette ble avslått. Advokatene mente det mest 
hensiktsmessige var å avklare muligheten for et rettsforlik under hovedforhandlingen.  
 
Prosessfullmektig for motparten – advokatfullmektig D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Under hovedforhandlingen ble det inngått rettsforlik, og partene begjærte saken hevet. 
Dommeren la til rette for at partene kunne inngå en minnelig løsning, men partene ble ikke utsatt 
for press til å inngå forlik. 
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Det er i klagen opplyst at hovedforhandlingen varte til kl. 16. Dette er ikke riktig. Forhandlingene 
rundt en minnelig løsning varte til kl. 17. Det er hennes oppfatning at dommeren ga passende 
uttrykk for tidsplanens rammer i de situasjoner hvor aktørene gikk utover tidsplanen.  
 
Det var ingen forhold under hovedforhandlingen som tilsa at dommeren overtrådte stillingens 
plikter, eller på annen måte opptrådte i strid med god dommerskikk.  
 
Prosessfullmektig for klager – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klager opplevde stor forskjell på hvordan domstolen håndterte saken i 2013 og i 2019. Klager 
opplevde den første dommeren som mer aktiv og styrende under møtene, hvor dommeren etter 
klagers oppfatning «slo umiddelbart ned på» det klager oppfattet som sarkastiske, negative og 
nedlatende bemerkninger. Klager oppfattet å få mindre tid enn motparten til å forklare seg i de to 
første rettsmøtene, og opplevde å bli utsatt for flere utspill hvor motparten kom med 
beskyldninger. Klager opplevde å få lite tid og rom til å «forsvare seg».  
 
Det kan se ut til at det foreligger en nyere praksis hvor saker etter barneloven og barnevernloven 
generelt tilbys mindre tid enn hva som er vanlig etter hennes erfaring i andre tingretter. Hun 
erfarer at forholdsvis mange kollegaer opplever det samme, at det settes av for liten tid i slike 
saker i X tingrett. Det kan gi inntrykk av at slik saker anses som mindre viktige, krevende saker.  
 
Hun opplevde at begge parter mente at de fikk for lite tid, og hun ser i ettertid at hun burde ha 
reagert overfor domstolen. Når det er sagt, er det ingen enkel oppgave å klage, idet en under 
sakens beramming gis klar beskjed om at en dag til å behandle saken er alt en får.  
 
I og med at samarbeidsklimaet er såpass vanskelig, burde retten etter klagers oppfatning vært 
mer varsom i å presse en sak i en forliksbasert retning.  
 
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. 
 
I klagen av 18. april 2020 er det oppgitt at den knytter seg til hovedforhandlingen som ble avholdt 
den 14. februar 2020. Tilsynsutvalget legger dette til grunn. Klagers argumentasjon gjelder 
imidlertid også forhold som skal ha funnet sted under tidligere saksforberedende møter. Det siste 
saksforberedende møtet ble avholdt den 9. desember 2019. Utvalget bemerker for ordens skyld 
at klagefristen er utløpt for disse forholdene, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd, og at utvalget 
ikke kan se at det foreligger særlige grunner til å ta denne delen av klagen til behandling av eget 
tiltak. 
 
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 det ble satt av for liten tid til hovedforhandlingen, at prosessfullmektigene 
ikke fikk holde avsluttende innlegg, at klager ikke fikk anledning til å imøtegå alle løgnene fra 
motparten, at dommeren hadde liten eller ingen interesse i å høre hans versjon av saken, at 
vitner ikke fikk forklare seg, at rettsforliket kan være ugyldig og at delt fast bosted ikke bør 
anbefales når konfliktnivået er stort.  
 
Dette er et forhold som ligger utenfor det Tilsynsutvalget har anledning til å vurdere. Det vises til 
at anførslene retter seg saksbehandlingen, prosessledelsen og innholdet i rettsforliket. Videre 
vises det til at rettsforlik kan angripes ved søksmål etter tvisteloven § 19-12. Denne delen av 
klagen blir dermed å avvise. 
 
Klager har videre anført at han ble presset til å inngå rettsforliket og at motparten nærmest fritt 
fikk kaste dritt mot ham. 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.» 

 
Videre vises det til Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 3, hvor det fremgår at: 
 

«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.» 

 
Det er generelt 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 over en viss 
terskel, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. 
 
Anførsel om at klager følte seg presset til å inngå rettsforliket er ikke nærmere begrunnet i 
forhold knyttet til dommerens opptreden. Uttalelsene fra de øvrige aktørene i saken gir heller 
ikke støtte til at dommeren skal ha utsatt partene for et urimelig forlikspress. Det forhold at 
dommeren helt på sluttet av hovedforhandlingen tar opp spørsmålet om forlik innebærer i seg 
selv ikke at det utøves noen form for utilbørlig press.  
 
Anførselen om at motparten nærmest fritt fikk kaste dritt mot ham er også i liten grad 
underbygget med konkrete eksempler. Utvalget bemerker generelt at partene under en 
hovedforhandling bør ha et forholdvis vidt spillerom for å komme med sine synpunkter uten at 
det oppstår en plikt for dommeren til å gripe inn. I hvilken grad uttalelsene ligger innenfor det 
som vedkommer saken vil i stor grad være opp til dommerens skjønn. Utvalget kan i denne saken 
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ikke se at det er påvist at dommeren har forsømt sin plikt til å styre forhandlingen på en forsvarlig 
måte. Det er herunder ikke påvist at dommeren har ledet forhandlingen på en slik måte at det kan 
stilles spørsmål ved dommerens nøytralitet.  
 
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 Tilsynsutvalget ikke kan vurdere.  
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
 
 
 


