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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 19. november 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-067 (arkivnr: 20/2333) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen 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. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 

  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den er fremsatt etter 

klagefristen. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 27. august 2020 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 19. september 2020 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra sakkyndig i saken og partenes 
prosessfullmektiger. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken var en foreldretvist, hvor klager var saksøker. Innklagede var dommer 
på saken. Det ble holdt saksforberedende møte den 6. desember 2019 og hovedforhandling den 
28. mai 2020. Saken ble avsluttet ved rettsforlik den 28. mai 2020.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagen knytter seg til dommerens mangel på tilrettelegging for dialog, oppmerksomhet på 
partenes bevis og anførsler, fordeling av tid og manglende kontroll på tiden, samt gjennomføring 
av saken under press. Dette førte til at partene kl. 23.45 – etter nesten 15 timer i retten – signerte 
en avtale det burde vært forutsigbart at ikke ville fungere.  
 
I det forberedende rettsmøte 6. desember 2019 la dommeren ikke på noen måte til rette for at de 
skulle kunne komme frem til en minnelig løsning, og både han og hans advokat reagerte på 
hvordan dette rettsmøtet forløp.  
 
Det var opprinnelig satt av halvannen dag til hovedforhandling, men dommeren ønsket å avslutte 
i løpet av en dag. Rettsforhandlingene ble sterkt forsinket, da vitneførselen tok langt mer tid enn 
avsatt. Til slutt endte rettsforhandlingene opp med å ha pågått fra kl. 09.00 til kl. 23.45. Det må 
anses som uforsvarlig at private parter kl. 23.45, etter en lang rettsdag, signerer en avtale med et 
så alvorlig innhold og under det parten opplever som sterkt press.  
 
Han opplevde å bli satt under utilbørlig press for å signere avtalen etter at dommeren kom med 
blant annet følgende innspill: 
 

- «Det er vel ingen som er interessert i å komme tilbake hit i morgen for at jeg skal 
prosedere.» 

- «Klokka er halv tolv, vi må bli enige.» 
- «Det har nok blitt løyet fra begge kanter her i dag, om jeg skal ta stilling til foreldreansvar 

så blir det som å trille terning.» 
- «Du er ikke garantert at foreldreansvar blir omgjort i 2022, dersom du sier nei til forlik.» 
- «Dersom du ikke nå er fornøyd med avtalen, beviser du jo at mor har rett i at du aldri blir 

fornøyd.» 
 
Ved den siste uttalelsen viste dommeren for første gang antydning til smil, men han oppfattet det 
som mer alvor enn spøk.  
 
Dommeren ga også uttrykk for ikke å ha lest deres prosesskriv.  
 
Også prosessen under rettsforhandlingene opplevdes som ugrei. Under rettssaken var ikke 
dommeren opptatt av å skille fakta fra løgn. Dommeren var kjent med at motpartens påstander 
om vold var sterkt imøtegått, likevel fikk påstandene om vold minimalt fokus. Han opplevde at 
han ikke fikk anledning til å imøtegå dette, og motparten ble ikke stilt kritiske spørsmål om sine 
anklager. Rettens manglende vilje til å stille spørsmål ved motpartens påstander har gjort 
situasjonen håpløs for han, blant annet sørget for at han må leve med status som voldsmistenkt.  
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Klokken må ha passert 22.00 da motpartens advokat presenterte sitt forslag til rettsforlik. 
Forslaget var sjokkerende dårlig. De var heller ikke innstilt på et forlik, særlig ikke når det skulle 
forhandles nærmere midnatt. Det ble imidlertid hintet om at forlik var det mest gunstige og at det 
måtte inngås samme dag. Også sakkyndig poengterte at en dom kan gi dårligere utfall og trenere 
saken ytterligere.  
 
Avtalen ble signert nærmere midnatt. Avtalen er ikke blitt fulgt av motparten i ettertid. Forliket 
bærer preg av at flere ønsket å få avsluttet saken, snarere enn å komme fram til en realistisk og 
rettferdig avtale som kunne la seg gjennomføre i praksis. I mangel av alternativer følte han seg 
presset til å signere den dårlige avtalen.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klager skisserer en holdning og opptreden fra hennes side som hun ikke kjenner seg igjen i. Det er 
også utfordrende å avgi uttalelse til saken, da klager virker å være misfornøyd med hele 
prosessen. Etter hennes mening skyldes det to forhold: At klager har misforstått domstolens rolle 
ved foreldretvister, samt at rettsforliket ikke ble fulgt opp av motparten.  
 
Klager har anført at motparten løy i sin forklaring, og at hun burde ha vært mer kritisk til 
forklaringen. For henne var det viktig at begge parter fikk lov til å komme med sin «fortelling» 
under hovedforhandlingen. Dette handler om at den parten som formidler sin historie skal 
oppleve at dommeren lytter. Den andre parten kan kanskje tro at når dommeren lytter, så blir 
forklaringen lagt til grunn som et faktum. Dette er selvsagt ikke tilfelle.  
 
Når det gjelder rettsmøtet 16. desember 2020, kjenner hun seg ikke igjen i klagers anførsler om 
dette møtet.  
 
Det er riktig at klager den 9. februar 2020 sendte inn et prosesskriv. Hun oppfattet det slik at 
prosesskrivet var ment som et oppfordring til motparten, og oppfattet det ikke naturlig at retten 
tok konkrete initiativ til løsninger på dette tidspunktet. Det var på dette tidspunktet satt av tid til 
hovedforhandling og sakkyndig var oppnevnt.  
 
I fremdriftsplanen fra klagers prosessfullmektig var det lagt opp til innledning, partsforklaringer og 
sakkyndig sin forklaring på dag en, og to vitneavhør og prosedyrer på dag to. For å sikre at den 
sakkyndige fikk med seg all bevisførsel før sin egen forklaring, i tråd med tidligere avtale, justerte 
hun fremdriftsplanen slik at innledning, partsforklaring, tre vitneforklaringer og sakkyndig sin 
forklaring ble lagt til dag en, og prosedyrene til dag to. Samtidig endret hun sluttidspunktet på dag 
en til en time senere, altså til kl. 18.15. Det var ingen merknader til denne justeringen, og hun 
oppfattet det slik at det var enighet om fremdriftsplanen. Programmet for dagen ble også 
forskjøvet med ca. 30 minutter på grunn av at sakkyndig skulle vitne i en sak i lagmannsretten.  
 
Under hovedforhandlingen ble det brukt mer tid enn fastsatt på klagers saksfremstilling og 
partsforklaring. Bevisførselen ble ferdig ca. kl. 20.30. Ved avslutningen av bevisførselen, var det 
naturlig for henne å vise til at retten skal søke å legge til rette for minnelige ordninger på et hvert 
tidspunkt i saken. Hun spurte derfor partene om det hadde kommet frem noe i sakkyndig sin 
forklaring som gjorde at de ville forsøke å komme fram til en minnelig ordning. I denne 
forbindelse fremhevet hun noen generelle moment: 
 

- At en dom i seg selv ikke er en garanti for å få til et godt samarbeid, men at en avtale som 
partene blir enige om kan være et skritt i riktig retning 
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- At det var lenge siden klager hadde hatt samvær og at begge parter hadde erkjent at det 
var behov for en gradvis opptrapping. Gjennom en avtale kunne partene lettere få med 
detaljer og tilpassinger i opptrappingsplanen 

 
Hun mener at dette initiativet samsvarer godt med prinsippene i tvisteloven.  
 
Begge sider ga klart utrykk for at de ville gjøre et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, 
og hun trakk seg derfor tilbake. Hun ba prosessfullmektigene om å ta kontakt når de hadde fått en 
avklaring på om det var aktuelt med en avtale eller ikke. Hun gikk etter dette opp på sitt kontor, 
og har ikke kjennskap til hvordan partene forhandlet eller hva de forhandlet om. Da det hadde 
gått ca. halvannen time hadde hun enda ikke hørt noe fra prosessfullmektigene. Hun vurderte om 
hun skulle kontakte partene tidligere, men hun hadde oppfattet at det hadde vært en relativt god 
tone da hun forlot retten og la til grunn at partene hadde en konstruktiv dialog. Begge partene 
hadde også tilgang til den sakkyndige. Ettersom hun skulle skrive dom i saken dersom partene 
ikke kom frem til en avtale, ville hun ikke involvere seg i de konkrete forhandlingene. Hun fikk 
heller ikke noen signal om at aktørene var trøtte og slitne, eller at de ville avslutte forhandlingene.  
 
Etter hvert fikk hun likevel behov for å få en avklaring på om tiden var inne for å avslutte for 
dagen. Da klokka var ca. 21.45 gikk hun ned i rettssalen for å høre hvordan det gikk. Partene satt 
da og vurderte et avtaleutkast, så hun forlot dem igjen. Etter 20-30 minutter gikk hun på nytt ned 
og kontaktet partene, men de satt fremdeles og vurderte avtalen. Heller ikke på dette tidspunktet 
ga de uttrykk for at de ville avslutte forhandlingen.  
 
Da klokka var blitt ca. 23 og hun fremdeles ikke hadde hørt noe fra aktørene, gikk hun på nytt ned 
i rettssalen og ba om en tilbakemelding på status. Avtaleutkastet ble fremlagt og det ble gjort 
noen justeringer i denne. Etter disse justeringene ble klager bedt om å ta stilling til om det var 
ønskelig å inngå avtalen eller ikke.  
 
Det er ikke riktig at hun var stressa. Hun var likevel kjent med at en alarm ville slå seg på dersom 
det var personer i domstolens lokaler etter midnatt. Hun var derfor opptatt av at de måtte få en 
avklaring på om partene ønsket en avtale eller ikke, og fremhevet også på dette tidspunkt de 
generelle momentene som taler for å inngå minnelige ordninger i saker etter barneloven.  
 
Klager ga uttrykk for å ville inngå avtale. Det endelige avtaleutkastet ble sendt til henne kl. 23.19, 
og avtalen ble tatt inn i rettsboka, skrevet ut og signert. Det var hennes inntrykk at rettsforliket 
som ble inngått var i tråd med de signal som sakkyndig ga i sin forklaring. Hun er kjent med at 
klager ønsket en raskere opptrapping, men oppfattet det slik at klager så verdien i en avtale.  
 
Hun mener det ikke er riktig at klager ble utsatt for et utilbørlig press for å signere rettsforliket. 
Klager var også representert med prosessfullmektig, som ikke på noe tidspunkt ga uttrykk for at 
klager var i en pressituasjon. Det er derimot riktig at hun formidlet at klokka var mye, at de måtte 
avslutte for dagen, og at klager måtte bestemme seg for om avtalen skulle inngås eller ikke. Det 
var også avtalt prosedyrer neste dag, så klager og klagers prosessfullmektig var derfor kjent med 
at de om ønskelig kunne avslutte for dagen og gi en tilbakemelding ved oppstart neste dag.  
 
Klager er videre misfornøyd med hvordan motpartens partsforklaring ble fulgt opp av henne. 
Motparten ble på vanlig måte spurt ut av begge prosessfullmektigene. Som dommer stiller hun 
oppfølgingsspørsmål ved behov, men hun husker ikke om hun hadde noen spørsmål ved dette 
tilfellet. Hadde hun spurt ut motparten slik klager mener at hun burde, er det åpenbart at hun fra 
motpartens perspektiv ville blitt oppfattet som partisk og lite objektiv. Det er viktig å ta vare på 
hensynet til begge parter i en slik prosess.   
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Klager har nevnt noen sitat hun skal ha kommet med, og hun vil knytte noen kommentarer til 
disse: 
 

- «Det er vel ingen som er interessert i å komme tilbake hit i morgen for at jeg skal 
prosedere.»  

Hun kan ikke huske å ha sagt dette, og finner det lite sannsynlig at hun kan ha sagt noe sånn. For 
henne er det selvsagt at fordelen med en minnelig ordning handler om barn og foreldre, ikke om 
hennes arbeidshverdag.  
 

- «Klokka er halv tolv, vi må bli enige.» 
Hun mener klager har oppfattet et utsagn fra henne annerledes enn det hun mente. Hun har aldri 
formidlet at partene måtte bli enige. Det hun formidlet var at klokka var mye og at partene måtte 
bestemme seg for om de ville inngå avtale eller ikke.  
 

- «Det har nok blitt løyet fra begge kanter her i dag, om jeg skal ta stilling til foreldreansvar 
så blir det som å trille terning.»  

Hun kan ikke huske å ha sagt dette, og kjenner seg sikker på at hun ikke sa den delen om å trille 
terning. Sannsynligvis har hun gitt uttrykk for at spørsmålet om foreldreansvar er en vurdering 
med momenter som trekker i begge retninger. Det er også slik at parter i foreldrekonflikter til 
tider påstår at den andre lyver, men hun kan ikke forstå at hun skal ha uttalt at det har blitt løyet 
fra begge kanter. Det hun derimot av og til formidler, er at det ikke er uvanlig at partene har ulik 
oppfatning av faktum og ser verden ulikt.  
 

- «Du er ikke garantert at foreldreansvar blir omgjort i 2022, dersom du sier nei til forlik.» 
Hun kan ikke huske dette, men hun opplevde at klager kjente seg trygg på at det i forhold til 
foreldreansvaret ville bli et bedre resultat i en dom. Det kan hende at hun i denne sammenheng 
har formidlet at man ikke kan være sikker på det.  
 

- «Dersom du ikke nå er fornøyd med avtalen, beviser du jo at mor har rett i at du aldri blir 
fornøyd.»  

Dette gjelder en tematikk som hun mener var omtalt i forklaringer fra motparten og motpartens 
vitner. Det er mulig at hun mot slutten av dagen har kommet med en kommentar knyttet til dette 
temaet. Hun kan ikke huske eventuell ordlyd, men det har aldri vært hennes mening å si noe på 
klager sin bekostning. Dersom klager oppfattet dette slikt, beklager hun dette.  

 
Avslutningsvis oppfatter hun det slik at klager mener at hun under forhandlingene har vært 
humørløs og at det har vært en dårlig stemning. Dette er generell kritikk av hennes 
administrasjon, som det ikke er lett å komme med uttalelse om eller forsvare seg mot. Det er 
hennes intensjon å lede rettsmøter i en lett og ledig tone, da hun mener at dette jevnt over 
fungerer best. Dette var hennes intensjon også ved denne hovedforhandlingen. Dette er også 
første gangen hun har fått slik kritikk som klager kommer med.  
 
Sakkyndig – psykolog D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Saken var fra starten preget av at klager var fortvilet, og denne fortvilelsen preget mye av 
kontakten han hadde med klager. Fortvilelsen fremsto som godt forståelig.  
 
Under hovedforhandlingen gikk det lang tid på bevisførselen. Klager har hele veien vært detaljert, 
og han oppfattet det slik at dommeren lot klager få tid til å fremlegge det klager hadde på hjertet. 
De kom bakpå i forhold til tidsskjema, og siden det var slik at bevisførsel og hans forklaring måtte 
gjøres på en dag, ble det brukt tid utover det som er vanlig på en rettsdag.  
 



 6 

Etter at han var ferdig med sin forklaring, ble mulighetene for å komme frem til en avtale drøftet. 
Begge parter viste interesse for det, og resten av kvelden frem til avslutning gikk med til å 
forhandle frem en avtale.  
 
Hans opplevelse i løpet av rettsdagen var at dommeren ga god tid til forklaringer på begge sider. 
Da det begynte å bli sent, presiserte dommeren flere ganger at partene nå måtte bestemme seg 
for om de ville inngå avtale eller om de skulle avslutte og ta prosedyrer dagen etter. Han 
registrerte ikke fra dommerens side noe press i retning av å inngå avtale. Det endte med at 
partene kom frem til en avtale, som var signert kl. 23.45.  
 
Vedrørende sitatene som skal vise utsagn fra dommeren, kan han ikke huske disse ordlydene. Det 
stemmer imidlertid at det ble sagt noe om at klager hadde ingen garanti for at klager fikk del i 
foreldreansvaret i 2022 dersom de ikke inngikk en avtale, etter at dette var diskutert som et ledd i 
en eventuell avtale. Dette var egentlig selvsagt, i og med at det var noe partene kunne avtale, 
men som de ikke kunne regne med ville stå i en dom. Han oppfattet dette som en nyttig 
påminnelse til klager, og ikke noe mer enn det.  
 
Oppsummert er hans inntrykk at dommeren har opptrådt ryddig og balansert i denne prosessen.  
 
Prosessfullmektig for klager – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun kan i det vesentlige tiltre hva klager utrykker i sin klage, idet hun har oppfattet mye av 
rettsprosessen på samme måte.  
 
Hun er enig i klagers anførsler om rettsmøtet 6. desember 2020.  
 
Når det gjelder hovedforhandling, kan hun se at klager opplevde det som press ved å sent på 
kvelden få presentert et forslag om forlik med noen vilkår.  
 
Hun oppfattet det som at dommeren ga et signal ved å si noe som at «det har nok blitt løyet fra 
begge kanter her i dag. Om jeg skal ta stilling til foreldreansvar så blir det som å slå terningkast». 
Hun forsøkte å ivareta klager og ikke «gamble» på klagers bekostning. Hun fikk en følelse av at 
dommeren ville gi motparten foreldreansvaret alene i en dom, og da ville det muligens være 
bedre å inngå forlik. Hun forklarte at klager ville ha mer kontroll over innholdet ved å inngå forlik, 
men uten å legge føringer. Hun forklarte alternativene for klager.  
 
Det var ikke greit da dommeren sa at det nok ble løyet fra begge sider. Dette opplevdes som 
krenkende for klager, da klager hadde vært sannferdig. Klager dokumenterte alle sine anførsler.  
 
Hun reagerte på at dommeren sa til klager «du er ikke garantert at foreldreansvaret blir omgjort i 
2022, dersom du sier nei til forlik». Dette utsagnet kunne lede en til å tro at dommeren ville ha gitt 
foreldreansvaret til motparten alene i en eventuell dom.  
 
Hun opplevde det som press mot klager da dommeren sa «dersom du nå ikke er fornøyd med 
avtalen, beviser du jo at mor har rett i at du aldri blir fornøyd».  
 
I hennes innledningsforedrag fikk hun inntrykk av at dommeren ikke hadde fått med seg sentrale 
moment fra deres prosesskriv. Dette underbygger at dommeren ikke hadde fått med seg eller 
forstått hva klager sto i.  
 
Hun er ikke enig i at klager hadde en urealistisk forventning til domstolens rolle. Klager savnet 
mer interesse for saken og kartlegging av anførslene fra begge parter.  
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Dommeren har skrevet at prosesskrivet av 9. februar 2020 ble oppfattet som en oppfordring til 
motparten. Dette prosesskrivet var ment for å opplyse retten og motpartens advokat om klagers 
utfordringer i kommunikasjonen med motparten.  
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han var ikke tilstede i det saksforberedende møte i desember 2019, og kan derfor ikke si noe om 
hvordan det forløp.  
 
Han mener hovedforhandlingen ble gjennomført uten at det var noe annet bemerkelsesverdig 
enn at de var sent ferdig. Det meste av bevisførselen var gjennomført og det gjenstod prosedyrer. 
Dommeren uttalte at det var hennes plikt å utrede om det var grunnlag for en avtalebasert 
løsning. Det var en mulighet for partene som de via sine prosessfullmektiger grep.  
 
Han er sterkt uenig i at det ble utøvet noen form for press fra dommeren for å komme frem til en 
avtale. Tvert imot. Det var en mulighet som ble gitt partene, og som partene benyttet seg av med 
bistand fra sine prosessfullmektiger og med fri tilgang til den sakkyndige. Det ble fra dommeren 
understreket at det var frivillig, men at det i forhold til videre foreldresamarbeid kunne være en 
fordel med en avtalebasert løsning. Han hadde ikke noen opplevelse av at dommeren var aktiv, 
annet enn ved å undersøke om fremdriften et par ganger i løpet av 2-3 timer. Etter at det var 
kommet i stand avtale, berømmet dommeren partene for å ha kommet frem til en avtale og at 
det var et godt utgangspunkt for videre foreldresamarbeid.  
 
I forsøket på å komme frem til en avtale, ble det i stor grad forhandlet separat. Han kjenner ikke 
til i hvilken grad motparten benyttet den sakkyndige.  
 
Til de anførte uttalelsene fra dommeren, så ville han under rettsmøtet ha reagert på flere av disse 
dersom de faktisk hadde blitt uttalt. Han ville ha reagert på uttalelsene som sådan, og at den 
konkrete dommeren skal ha uttalt ting som at «det har blitt løyet fra begge kanter her i dag» og at 
dommerens vurdering av foreldreansvaret blir som å «trille terning».  
 
Han mener at dommeren uttalte at begge partene hadde sin versjon av hva som har skjedd. Det 
ble i alle fall ikke sagt at begge parter har løyet. Dommeren hadde også en kommentar til klager, 
hvor han oppfattet meningsinnholdet var at man ikke kan kjenne utfallet av en dom før den 
foreligger. Dette var en merknad til klagers uttalelse om at klager var trygg på utfallet av en 
fremtidig dom.  
 
Et tema fra saksøkte under partsforklaringen var at klager var rigid og at ingen forslag eller 
handling var bra nok for klager. Klager hadde en kommentar til ett av avtalepunktene etter at det 
forelå endelig avtaleutkast og han hadde fått tilbakemelding fra klagers prosessfullmektig om at 
det forelå enighet. Dette var også formidlet til retten. I forbindelse med klagers kommentar til ett 
av avtalepunktene, ble det fra dommeren uttalt noe i retning av at man måtte være varsom så 
man ikke bekreftet motpartens beskrivelse av hvordan klager ble oppfattet. Han mener 
uttalelsen, ut fra sammenhengen, var adekvat og ikke sagt på en måte han ville reagert på om den 
var fremsatt overfor hans klient.  
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget for dommere 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. 
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Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
De delene av klagen som knytter seg til det saksforberedende møtet 6. desember 2019 og 
oppfølgingen av prosesskrivet 9. februar 2020 er fremsatt hhv. over 5 måneder og over 3 
måneder etter klagefristen. Tilsynsutvalget kan ikke se at klager har angitt noen rimelig grunn for 
å oversitte klagefristen. Denne delen av klagen kan derfor avvises.  
 
Tilsynsutvalget har adgang til å ta en klage til behandling selv om klagefristen er oversittet, 
dersom det ikke er gått mer enn ett år siden forholdet fant sted, jf. domstolloven § 237 fjerde 
ledd. 
 
Tilsynsutvalget har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å 
realitetsbehandle disse delene av klagen. Utvalget har ved denne vurderingen blant annet lagt 
vekt på at klager ikke har påvist noen rimelig grunn for oversittelsen av klagefristen. Videre er det 
lagt vekt på at de forhold som er anført som klagegrunn ikke er av en slik karakter at utvalget 
finner at klagen bør tas til behandling.  
 
De delene av klagen som retter seg mot hovedforhandlingen 28. mai 2020 er fremsatt innen 
klagefristen og tas til behandling.  
 
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. 
 
Tilsynsutvalget forstår klagen slik at den både retter seg mot dommerens opptreden/oppførsel 
under hovedforhandlingen, samt dommerens rolle og uttalelser under de påfølgende 
forliksforhandlingene utover kvelden. Dette er forhold utvalget kan vurdere.  
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. Tilsynsutvalget 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.» 

 
Tilsynsutvalget viser videre til NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
 

”Dette innebærer bl.a. at grov, ubehøvlet opptreden fra en dommers side i et rettsmøte vil kunne 
gjøres til gjenstand for disiplinær forfølgning. Det samme må gjelde (andre) utslag av slett 
møteledelse…” 

 
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.  
 
Klager har anført at dommeren under hovedforhandlingen ikke var opptatt av «å skille fakta fra 
løgn», at han ikke fikk anledning til å imøtegå motpartens påstander om vold, og at motparten 
ikke ble stilt kritiske spørsmål til dette.  
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Tilsynsutvalget bemerker at rammene for dommerens prosessledelse følger av 
prosesslovgivningen. Dommeren skal bidra til sakens opplysning og kan stille spørsmål til parter 
og vitner. Prosessledelsen skal likevel balanseres slik at dommerens nøytralitet ikke trekkes i tvil. 
Det vies bl.a. til Etiske prinsipper for dommerdferd punkt 3 første og annet avsnitt (Upartiskhet) 
som lyder: 
 

«En dommer skal være og fremtre 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 hun har under behandling 
eller som det er nærliggende at dommeren kan få til behandling» 

 
Slik saken er opplyst gjennom uttalelsen fra dommeren, sammenholdt med uttalelsene fra de to 
prosessfullmektigene og den sakkyndige, legger Tilsynsutvalget til grunn at klager ble gitt 
tilstrekkelig tid til å forklare seg, og at han fikk anledning til å kommentere motpartens påstander 
om vold. Dommerens standpunkt til de enkelte bevis, herunder om noen av partene forklarte seg 
usant, inngår i den samlede bevisvurderingen og skal komme til uttrykk i en eventuell dom og ikke 
under hovedforhandlingen. Det ligger utenfor utvalgets myndighet å ta stilling til om saken var 
tilstrekkelig opplyst, herunder om dommeren burde stilt ytterligere spørsmål til noen av partene.  
 
Tilsynsutvalget finner etter dette at det ikke er sannsynliggjort forhold ved dommerens opptreden 
forut for forliksforhandlingene som gir grunnlag for disiplinærreaksjon. 
 
Tilsynsutvalget går så over til dommerens opptreden i forbindelse med forliksforhandlingene 
mellom partene.  
 
Klageren har anført at rettsforhandlingene pågikk over svært mange timer, at han var trøtt og 
sliten, og at han følte seg presset til å inngå forlik. Det er herunder vist til konkrete uttalelser fra 
dommeren som skal underbygge at det ble utøvd forlikspress. 
 
I Etiske prinsipper for dommerdferd punkt 3 (Upartiskhet) fjerde avsnitt heter det: 
 

«Dommeren skal aktivt legge forholdene til rette for minnelige løsninger, men partene skal ikke 
utsettes for press til å inngå forlik» 

 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at utilbørlig forlikspress kan gi grunnlag for 
disiplinærreaksjon.  
 
Dommerens ansvar for å legge til rette for minnelige løsninger følger av tvisteloven § 8-1, og er 
spesielt fremtredende i foreldretvister. Samtidig skal dommerens bistand til å finne minnelige 
løsninger skje under forsvarlige rammer. Rettsforhandlingene pågikk i denne saken 
sammenhengende fra kl. 09.00 og frem til forlik ble inngått ca. kl. 23.45, altså nærmere 15 timer. 
Forliksforhandlingene startet ca. kl. 20.30. Forhandlingene var da kraftig på overtid. Selv om 
rettsforhandlingene frem til forliksforhandlingene startet ble avbrutt av lunsj og kortere pauser, 
er dette svært lang tid. At partene og aktørene var trøtte og slitne etter så mange timer med 
rettsforhandlinger, er forståelig. En slik tilstand kan etter omstendighetene være egnet til å 
påvirke de valg som tas av partene. Tilsynsutvalget finner derfor grunn til å påpeke at en 
dommerinitiert forliksforhandling i en slik situasjon reiser dommeretiske problemstillinger.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at dommerens involvering i forhandlingene, både innledningsvis og 
mens forhandlingene pågikk, var begrenset til å legge de praktiske forhold til rette, bl.a. ved at de 
kunne benytte rettens lokaler samt at den sakkyndige var tilgjengelig for å bistå partene. Både 
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klagen og opplysningene i de innhentede uttalelsene underbygger at partene og deres 
prosessfullmektiger ønsket å forhandle, det ble forhandlet med bistand av den sakkyndige og de 
kom selv frem til innholdet i avtalen. Slik saken er opplyst, bl.a. gjennom uttalelsene fra 
dommeren, den sakkyndige og de to prosessfullmektigene, var dommeren ikke involvert i selve 
forhandlingene, og ingen av partene eller prosessfullmektigene ga på spørsmål uttrykk for at de 
ville avslutte forhandlingene.  
 
Tilsynsutvalget finner det ikke sannsynliggjort at dommeren ordla seg slik det er fremstilt i klagen. 
Utvalget tar til etterretning at klager mener dommeren kom med uttalelser som han oppfattet 
som forlikspress, bl.a. at de «måtte bli enige», at begge parter hadde løyet og at avgjørelsen av 
foreldreansvaret var som «å trille terning, og at «det var vel ingen som var interessert å komme 
tilbake i morgen for å prosedere saken». Dommeren har benektet å ha ordlagt seg slik, og de 
øvrige uttalelsene underbygger ikke i tilstrekkelig grad klagers fremstilling. At dommeren ba 
partene om å avklare om de ville inngå avtale eller fortsette neste dag, samt informerte klager om 
at det fortsatt var prosessrisiko knyttet til en fremtidig avgjørelse av foreldreansvaret, fremstår 
ikke som utilbørlig forlikspress. Etter omstendighetene kan utvalget heller ikke se at dommerens 
uttalelse om at «dette beviser at mor har rett i at du aldri blir fornøyd», var utilbørlig eller 
krenkende sett i lys av den kontekst de ble fremsatt i. Uttalelsen ble avgitt med henvisning til 
tematikk fra partenes forklaringer, og som det også er fremhevet i klagen, «smilte» dommeren da 
dette ble uttalt.  
 
Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at Tilsynsutvalget skal reagere 
med kritikk. Utvalget finner, etter en samlet vurdering, at dommerens adferd ikke overstiger 
denne terskelen. Det er i vurderingen særlig vektlagt at partene ikke ga uttrykk for at de ønsket å 
avslutte forhandlingene, at dommeren i liten grad var engasjert i forhandlingene, at den 
sakkyndige kun var tilgjengelig denne dagen og at partene var representert med 
prosessfullmektiger.  
 
Etter domstolloven § 236 tredje ledd kan Tilsynsutvalget gi uttalelse om hva som er god 
dommerskikk uten at det ilegges disiplinærtiltak. Utvalget bemerker at det i denne saken fremstår 
som lite skjønnsomt at dommeren initierte til formelle forliksforhandlinger kl. 20.30 på kvelden, 
samt protokollerte forliket så sent som kl. 23.45. Som påpekt ovenfor var forhandlingene allerede 
langt på overtid da forliksforhandlingene startet, og partene var trøtte og slitne. Selv om 
dommerens adferd ikke kan anses som utilbørlig forlikspress, har dommeren et overordnet ansvar 
for at rettsforhandlingene gjennomføres på en forsvarlig måte og at rettsforlik som inngås under 
hovedforhandlingen bygger på en veloverveid beslutning hos partene. Dommeren må i denne 
forbindelse være seg bevisst på at det etter så lange og intense forhandlinger som i dette tilfellet 
kan oppleves vanskelig for partene å avbryte forhandlingene eller avslå et konkret forliksforslag 
selv om de ikke blir utsatt for utilbørlig press. Slik forhandlingene utviklet seg gjennom dagen og 
kvelden ville rettsforhandlingene samlet sett fremstått som mer tillitvekkende dersom dommeren 
hadde bedt partene om å protokollere forliket dagen etter.  
 
Etter dette finner Tilsynsutvalget 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 er fremsatt etter klagefristen. 
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2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B.   


