
        

    TILSYNSUTVALGET 
FOR  DOMMERE 

 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 14-036 (arkivnr: 201400256 – 14/178-1) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Trond Berge 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Bjørg Tørresdal 
 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentleglova § 3. 

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

som kan danne grunnlag for anke eller gjenåpning. 
 

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

 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

Telefaks 
73 56 70 01 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 
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Innledning: 
 
Ved brev av 22. april 2014 har A inngitt klage på jordskifterettsleder B ved X 
jordskifterett.  Klagen gjelder dommeradferd og saksbehandling, derunder at saken har tatt 
for lang tid. Klagen er forelagt jordskifterettsleder B som ved brev av 26. mai 2014 har 
avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 20. juni 2014.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til saksbehandlingen i sak om hvorvidt gnr. 32 bnr. 12 i Y kommune 
har rett til jakt, fiske, beite, hogst og ved i jordsameiet på Z. Jordskifterettsleder B var 
dommer og A var part i saken. Ved brev av 10. september 2012 krevde A rettsutgreiing for 
å få klarlagt samtlige rettigheter til nevnte eiendom som hun eier. På klagetidspunktet var 
det over ett år og fem måneder siden saksbehandlingen startet, og det forelå enda ingen 
avgjørelse. Saken ble senere avgjort ved dom den 13. juni 2014.  
A klager i tillegg på jordskifterettsleder B for uttalelser til lokalavisen C i mars 2014. Disse 
uttalelsene gjelder ikke den saken som var til behandling, men forhold knyttet til pågående 
omstruktureringsdebatt. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Begjæring om rettsutgreiing ble sendt i september 2012 med begjæring om at saken ble 
avgjort på bakgrunn av sakens dokumenter. Domstolen gjorde intet. Artikler fra C med 
uttalelser fra mars 2014 er vedlagt. Jordskifteretten gjorde samtlige andelshavere i Z til 
parter, noe som gjorde saken mer komplisert enn nødvendig. Valgte handlinger bidro til å 
lage en kunstig konflikt mellom klager og de øvrige andelshaverne i sameiet rundt Z. 
Plasseringen av klager på den ene siden i rettssalen og de andre oppmøtte på den andre 
forsterket en kunstig konflikt. Innklagede var lite forberedt. Han opplyste ikke om 
konsekvensene av en eventuell innsigelse mot at innklagede var dommer i saken. 
Innklagede har tatt utenforliggende hensyn og misforstått fakta. Saksbehandlingen fremstår 
som lite tillitsvekkende.   
 
Innklagede – jordskifterettsleder B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Første kontakt mellom ham og klager var en telefonsamtale den 24.04. 2014. Han fikk da 
vite at saken hastet for rekvirenten og besluttet å melde seg av et kurs for å fremskynde 
saken. Han startet ved X jordskifterett i oktober 2012 og har gjennomgått et relativt 
omfattende opplæringsprogram. Det er først i inneværende år han kan administrere et 
normalår i domstolen. Sakstilfanget er sterkt økende. En kollega har en eldre 
saksportefølge som domstolen prioriterer. I arbeidet med å bygge ned restansene og få ned 
saksbehandlingstiden ser han ikke bort fra at prioriteringene kan bli feil dersom han ikke 
fanger opp signal som tyder på at en sak haster. 
 
 
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. 
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Klager har, uten nærmere begrunnelse, påklagd innklagedes opptreden i media. Kopi av 
flere medieoppslag er vedlagt klagen. Ingen av oppslagene gjelder den aktuelle 
jordskiftesaken, og utvalget finner ikke dette forhold kritikkverdig. 
 
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. 
Utvalget kan heller ikke vurdere prosessuelle avgjørelser som ikke kan ankes, for eksempel 
beslutninger om tid og sted for hovedforhandling eller lignende, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-
2001) side 175. 
 
Klager har anført at jordskifteretten gjorde samtlige andelshavere i sameiet til parter, noe 
som gjorde saken mer komplisert enn nødvendig og bidro til å lage en kunstig konflikt 
mellom klager og de øvrige partene. Videre er det anført at dommeren ved 
realitetsavgjørelsen tok utenforliggende hensyn og misforsto faktum. Dette er forhold som 
kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere. Klagen avvises i den 
utstrekning den gjelder forhold som kan overprøves etter reglene i rettspleielovgivningen. 
 
Klager har videre anført at rettsmøtet fremsto som lite forberedt, samt at plasseringen av 
partene under rettsmøtet forsterket en kunstig konflikt. 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.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er sannsynliggjort. De forhold det er vist til 
medfører ikke at innklagede har opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
Klagen synes i første rekke å gjelde lang behandlingstid. Klager har vist til at det på 
klagetidspunktet var gått et år og syv måneder siden kravet var framsatt, men uten at 
domstolen hadde foretatt seg noe. Sendrektig opptreden fra dommers side kan medføre at 
det foreligger brudd på god dommerskikk og er følgelig et spørsmål Tilsynsutvalget kan 
treffe vedtak om.  
 
Tilsynsutvalget har forståelse for at klager oppfatter behandlingstiden i saken som lang. 
Etter den kjennskap utvalget har er det imidlertid ikke uvanlig med store restanser og lang 
saksbehandlingstid ved flere av landets jordskiftedomstoler. Etter de opplysninger 
innklagede har gitt og den saksoversikten som er vedlagt uttalelsen, har dette også vært 
situasjonen ved den jordskifteretten han leder. Innklagede tok til i stillingen som 
domstolleder den 15. oktober 2012.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at innklagede kan lastes for lang behandlingstid i den aktuelle 
saken. Etter det som har framkommet har innklagede arbeidet aktivt for å redusere 
restansene og saksbehandlingstiden etter at han ble leder av domstolen. Antall avslutta 
saker har økt betydelig i 2013 og 2014. I forhold til den saken klagen gjelder, må det 
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tillegges vekt at innklagede, så snart han ble kjent med at det var mye om å gjøre for klager 
å få saken raskt avgjort, besørget en raskere behandling.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
jordskifterettsleder B. 
    
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan danne grunnlag for anke 

eller gjenåpning. 
 

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


