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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. september 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-050 (arkivnr: 20/1786) 
  
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 har myndighet til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B.   
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Innledning: 
 
Ved brev av 25. mai 2020 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeradferd under saksforberedelse og under rettsmøtet. Klagen er forelagt tingrettsdommer 
B, som ved brev av 24. juni 2020 og 17. september 2020 har avgitt uttalelse. Tilsynsutvalget har 
videre innhentet uttalelse fra prosessfullmektig for klagers motpart og klagers rettslige 
medhjelper. Klagen er supplert ved brev av 21. juni 2020 og e-post av 27. juni 2020 som 
inneholder lydopptak. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt en tvist om samvær etter barneloven. Det ble avholdt 
saksforberedende møte i saken 6. mars 2020 og innklagede var dommer i saken. Klager var 
selvprosederende.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hovedmomentene i klagen er at dommeren inntok forhåndsstandpunkt, utsatte han for 
forlikspress og dommerens oppførsel under sakens gang. Klager har lagt ved klagen sin til X 
tingrett hvor grunnlaget for klagen fremkommer. Klager anfører at han som selvprosederende har 
blitt avvist av retten og ikke har fått den rettslige veiledningen som retten er pålagt å gi en 
selvprosederende part. Det er i saken begått saksbehandlingsfeil av innklagede. Kravet til 
rettferdig rettergang er ikke ivaretatt. Ved rettsmøtet skulle dommeren ha lagt de faktiske forhold 
til grunn for mekling i retten. Hun unnlot å gjøre dette da hun i strid med sakens materielle 
faktum la til grunn at barnet kategorisk stilte seg avvisende til samvær. Det er åpenbart at 
innklagede viste at hun hadde inntatt et kategorisk forhåndsstandpunkt.  
 
Innklagede unnlot å mekle i saken slik en dommer skal gjøre i en slik sak. Når dommeren unnlater 
å forsøke å få partene til å komme til enighet med bakgrunn i uttalelser fra barnet selv, da er det 
hans konklusjon at dommeren unnlater å oppfylle den lovpålagte oppgaven som loven pålegger 
henne. Det vises i denne sammenheng til rettsboken hvor dommeren har uttalt at «A ikke tok 
imot D sitt tilbud om forliksløsning». Innføringen i rettsboken har betydning ved en vurdering av 
hvem saksomkostningene skal tildeles. Det fremstår som åpenbart at innklagede med overlegg 
søker å påføre en part et rettstap i strid med sakens materielle side og «den materielle sannhets 
prinsipp».  
 
Dommerens prosesstyring ved åpning av rettsmøte var ikke i tråd med gjeldende lov og 
rettspraksis. Dommeren påvirket klager til å gi et svar han ellers ikke ville gitt om dommerens 
prosessuelle handling hadde vært gjennomført i tråd med gjeldende rettsorden, rettspraksis og 
juridisk teori. Spørsmål om dommeren og den sakkyndiges habilitet skal fremsettes i en åpen 
spørsmålsstilling. I strid med rettspraksis fremsatte innklagede sitt spørsmål om habilitet som et 
lukket spørsmål. Dette legger føringer for et svar som parten får anledning til å gi.  
 
Den sakkyndiges fremstilling av saken i rettsmøtet var ikke i tråd med hva han selv skrev i eget 
notat. Det blir feil når en slik uriktig fremstilling legges til grunn for dommerens saksbehandling og 
forslag til minnelig løsning der far gis tilbud om å akseptere mors vilkår ellers vil saken gå til hoved 
forhandling.  
 
I sin uttalelse vedrørende varsel om avvisning har klager forståelse for at Tilsynsutvalget vil avvise 
deler av hans klage. Det er et krystallklart faktum at innklagede inntok et klart og ubetinget 
forhåndsstandpunkt samt at hun utsatte han for et forlikspress helt fullstendig i strid med sakens 
materielle status quo. Dette er et klokkerent brudd på de Etiske prinsippene for dommeren punkt 
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3. De etiske overtredelsene er vel dokumentert i lydopptaket. Saken er ytterligere dokumentert 
ved transkripsjon av sentrale deler av lydopptaket som fremgår av hans klage.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun tok helt klart ikke noe forhåndsstandpunkt, men viser til at rettsmøtet var et 
saksforberedende møte etter barneloven, og det var en meklingssituasjon. Under det 
saksforberedende møtet tok hun utgangspunkt i barnets sine uttalelser til sakkyndig. Hun hadde i 
samtale med den sakkyndige vært veldig tydelig på at hun ikke ønsket samvær med sin far. Klager 
ønsket ikke å imøtekomme barnet sitt ønske, og da vurderte hun at det ikke var aktuelt med 
videre forhandlinger. Det ble derfor berammet hovedforhandling. Klager har videre anført at hun 
som dommer utsatte han for forlikspress. Hun vil bestemt avvise dette. Som dommer i saken har 
hun opptrådt på en ryddig, tydelig og klar måte. Alle aktørene fikk anledning til å uttale seg, og 
hun kan ikke se at hun på noen måte har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Klager anmodet i e-post 19. mars 2020 om veiledning knyttet til Corona-situasjonen. Hun ga først 
beskjed om at klager ville få en tilbakemelding dersom denne situasjonen medførte endringer i 
fremdriften av saken. Det ble deretter gitt mer utfyllende veiledning om betydningen av corona-
situasjonen i e-post 25. mars 2020. Klager fikk også informasjon om at videre veiledning om dette 
ville bli gitt på et tidspunktet nærmere hovedforhandlingen. Tingretten mottok deretter klagen 
hvor det ble anført at klager ikke hadde fått rettslig veiledning. Saken ble overført til en annen 
dommer 22. april 2002. Klager fikk for øvrig rettslig veiledning i møte med en annen dommer 30. 
mars 2020. Senere har klager fått ytterligere rettslig veiledning av andre dommere både i mai, juni 
og august.   
 
Prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kan fullt ut tiltre det som fremkom i innklagedes uttalelse. Det kan kort legges til at også han 
selv under rettsmøtet, innstendig oppfordret klager til å akseptere sin datters klare og konsistente 
standpunkt til tema samvær.  
 
Rettslig medhjelper – E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
I rettsmøtet reagerte han på at dommeren forsøkte å mekle mellom partene med å «presse» 
klager til å akseptere motpartens krav uten tilsvarende «press» på motparten om å søke å 
gjennomføre samvær med klager, særlig når sakkyndig hadde skrevet i et notat at barnet kunne 
tenke seg samvær dersom hun hadde med seg en venninne. I dette ligger det at det var åpninger 
for å få til en fremforhandlet løsning, men dette fremsto dommeren uinteressert i. Han reagerte 
også på at dommeren klart ga uttrykk for at det ikke var nødvendig med sakkyndig utredning av 
saken, spesielt siden den daværende sakkyndig på dette tidspunkt hadde trukket seg fra saken 
uten å ha gått inn i partens viktigste anførsler.  
 
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 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. 
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Klagen retter seg delvis mot innholdet i dommerens prosessledende avgjørelser under det 
saksforberedende rettsmøtet hvor det også ble meklet mellom partene. Dette gjelder bl.a. 
anførslene knyttet til at dommeren feilaktig stoppet forliksforhandlingene under henvisning til 
barnets uttalelser, og at dommeren ikke gjennomførte rettsmøtet «i tråd med gjeldende 
rettsorden, rettspraksis og juridisk teori».  
 
Tilsynsutvalget bemerker at prosessledende avgjørelser i tilknytning til et saksforberedende møte 
med mekling ikke kan gjøres til gjenstand for rettslig overprøving ved anke. Innholdet i slike 
dommeravgjørelser kan forutsetningsvis heller ikke overprøves av Tilsynsutvalget, jf. Ot.prp. nr. 
44 (2000-2001) punkt 11.5.9 og NOU 1999:19 punkt 10.6.3.3 og hvor det fremgår at 
disiplinærorganet i slike tilfeller ikke skal fungere som noen overprøvingsinstans. Det ligger 
således utenfor utvalgets myndighet å ta stilling til de deler av klagen som gjelder innholdet i 
dommerens prosessledende avgjørelser under rettsmøtet, bl.a. dommerens avgjørelse om at det 
ikke var grunnlag for å fortsette meklingen og at det derfor ble berammet hovedforhandling. 
Denne delen av klagen må derfor avvises.  
 
Klager har videre vist til at dommeren opptrådte partisk og at han ble utsatt for forlikspress under 
det forberedende rettsmøtet. Videre er det vist til at dommeren har avvist/ikke besvart klagerens 
krav på veiledning i etterkant av rettsmøtet. Dette er forhold Tilsynsutvalget kan vurdere.  
 
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. Utilbørlig forlikspress kan være en slik klanderverdig opptreden.  
 
Tilsynsutvalget bemerker at dommerens rolle under et saksforberedende rettsmøte med mekling 
vil være en annen enn under en hovedforhandling som skal resultere i en dom. I et slikt 
saksforberedende rettsmøte vil dommerens rolle være å bistå partene i et forsøk på å finne en 
frivillig avtale.  
 
Dommeren har bestridt at hun var forutinntatt og utsatte klager for forlikspress. Dette 
standpunktet støttes av motpartens prosessfullmektig.  
 
Tilsynsutvalget finner det ikke sannsynliggjort at dommeren har opptrådt klanderverdig under 
meklingen. Lydopptaket og de eksempler det er vist til i klagen, f.eks. at dommeren ba om et klart 
ja/nei svar på om klager hadde innsigelser til den sakkyndiges habilitet, eller at dommeren spurte 
klager om han ville akseptere motpartens forslag til samværsløsning, underbygger ikke at 
dommeren var forutinntatt, eller at klager ble utsatt for utilbørlig forlikspress. Heller ikke den 
omstendighet at dommeren, bl.a. under henvisning til barnets uttalte standpunkt til samvær med 
klager, valgte å avslutte meklingen og beramme hovedforhandling, gir grunnlag for en slik 
oppfatning. At klagers rettslige medhjelper har støttet klagers syn om forlikspress, er tatt i 
betraktning, men endrer ikke utvalgets vurdering.  
 
Når det gjelder anførselen om manglende veiledning, bemerker Tilsynsutvalget at en 
selvprosederende part etter tvisteloven § 11-5 første ledd har krav på veiledning om prosessuelle 
spørsmål så langt det er «nødvendig» for å ivareta sine interesser i tvistesaken. I følge innklagde 
dommer ble saken overført til en annen dommer 22. april 2020. Innklagde dommer er således 
ikke ansvarlig for veiledningen som ble gitt etter dette tidspunktet.  
 
På bakgrunn av dommerens redegjørelse, legger Tilsynsutvalget til grunn at klager har fått 
veiledning av innklagde dommer om betydningen av covid 19-pandemien slik han selv 
etterspurte. Klagers etterfølgende anmodning om «rettslig» veiledning bl.a. i e-poster av hhv. 23. 
mars, 25. mars og 26. mars 2020 er ivaretatt av andre dommere ved tingretten, bl.a. i møte        
30. mars 2020 og i flere etterfølgende møter.   
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Tilsynsutvalget finner etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å 

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

tingrettsdommer B.   


