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Utvalgsmedlemmer: Ragnhild Olsnes (vara) 
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 Ragnhild Olsnes møtte som varamedlem for Unni Sandbukt, 
som hadde forfall. 
 

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

Vedtak: 
 

Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor jordskifterettsleder B.  
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Innledning: 
 
Ved brev 24. juli 2014 har A inngitt klage på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett. 
Klagen gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt jordskifterettsleder B, som har avgitt 
uttalelse ved brev 27. oktober 2014. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
prosessfullmektigene og overingeniøren som var til stede under den befaringen klagen 
gjelder.  
 
Saksframstilling: 
 
Klagen gjelder jordskifterettsleder Bs handlemåte under en befaring 24. april 2014 i en 
jordskiftesak hvor han var dommer. A var part i saken.   
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Under befaringen måtte dommeren få båtskyss av partene. Først ble han skysset av 
motparten fram og tilbake mellom rettslokalet og befaringsstedet. Da det etter rettsmøtet 
skulle foretas noen oppmålinger, fikk dommeren skyss av ham. Før båtturene formante 
dommeren om at saken ikke skulle diskuteres under båtskyssen siden den andre parten ikke 
var til stede og kunne imøtegå eventuell argumentasjon.  
 
Da de la til land under den første turen, opplevde de at motparten med dommeren om bord 
tok seg svært god tid på overfarten. Motparten gestikulerte, snakket og pekte på to av 
områdene saken gjaldt. Båten med dommeren passerte videre kaien der de skulle gå i land 
og gikk videre inn i bukten, der det samme ble gjort på det tredje området saken gjaldt.  
 
Det er uakseptabelt at motparten fikk komme uimotsagt til orde og at de fikk så god 
anledning til å legge fram sine argumenter i saken, mens hans side verken fikk anledning 
til å høre eller imøtegå det som ble formidlet til dommeren. Dommerens oppførsel er helt 
uakseptabel og i strid med rettsreglene.  
 
Innklagede – jordskifterettsleder B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han stiller spørsmål ved om klagen gjelder et saksbehandlingsspørsmål som ligger utenfor 
det Tilsynsutvalget har myndighet til å vurdere, men ser positivt på det om utvalget finner 
grunnlag for å realitetsbehandle klagen.   
 
Saken gjaldt plasseringen av og grensene for en sjøhustomt. Båtturen fra rettslokalet til 
befaringsstedet tar noen få minutter. Spørsmålet om båtskyss var oppe som tema på 
planmøtet. Det ble da avtalt at partene skulle ordne med båtskyss, også for ham og 
overingeniøren. De to partene stilte med hver sin båt til befaringen. Dette var åpne 
småbåter, og det var åpenbart ikke fornuftig at alle de ni personene skulle forflyttes i den 
samme båten.  
 
I noen tilfeller, som i denne saken, er det vanskelig eller tungvint å unngå at han som 
jordskiftedommer vil måtte tilbringe noe tid sammen bare den ene eller noen av partene. 
Da pleier han å orientere om at saken ikke må bringes på bane før retten og alle partene er 
samlet, og bakgrunnen for at det må være slik. Han mener å huske at det ble gjort også i 
denne saken, noe A også har bekreftet.  
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Det er riktig som A nevner at båten gjorde en ekstra runde inne på vågen sør for 
tvisteområdet før båten la til nær husene på As eiendom. Han hadde regnet det som 
selvsagt at båten skulle gå korteste vegen til området for tvisten. Det var derfor 
overraskende og ubehagelig da han etter hvert skjønte at det her ble gjort en ekstra og 
unødvendig runde inne på vågen, uten hans viten og vilje. Han mener bestemt å huske at 
han da ga beskjed om at båten måtte gå til land med en gang. Om det ble gestikulert, og 
hvem som eventuelt gjorde hva, har han ikke noe minne om. Saken ble ikke diskutert på 
overfarten. Det var ingen merknader til forhandlingene ved avslutningen av rettsmøtet.  
 
På returen mener han å huske at han ble med i As båt, men er usikker på dette. Ved 
oppmålingen i etterkant av rettsmøtet ble de skysset begge veger av A. A var eksemplarisk, 
saken ble ikke nevnt med ett ord.  
 
Sett i ettertid kunne han selvsagt løst dette mer elegant, for eksempel ved å rokere på 
personsammensetningen i de to båtene. I det minste kunne han ordnet det slik at de to 
prosessfullmektigene var sammen med ham begge veger. Han kunne også, etter 
ilandstigningen, sagt at den ekstra runden var mot hans vilje, og videre nevnt at saken ikke 
ble drøftet der ute på sjøen. Dette får være læring til en annen gang.  
 
Prosessfullmektig for klageren – advokat C – har i hovedsak uttalt følgene:  
 
Hun kan bekrefte at jordskifterettslederen satt på i motpartens båt da de reiste mellom 
rettslokalet og befaringsstedet. Hun satt selv på i As båt, som ankom stedet en stund før 
motpartens båt. A var nede ved kaien da motpartens båt ankom. Etter det hun kan huske 
var hun selv inne i huset, og fikk derfor ikke med seg det som skjedde.  
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kan ikke se at dommeren kan kritiseres for sin prosessledelse. Under jordskiftesaker 
må man nødvendigvis finne praktiske løsninger for å frakte rettens medlemmer, parter og 
advokater til befaring. I dette tilfellet var ikke båtene store nok til å frakte alle samtidig.  
 
Under den svært korte overfarten innledet jordskiftelederen med at saken ikke skulle 
diskuteres, noe samtlige aktører om bord respekterte fullt ut. Nettopp på grunn av 
dommerens ryddige holdning til dette hadde verken han eller hans klient noen innsigelser 
mot at A fraktet rettens medlemmer tilbake til øya for oppmåling etter at rettsmøtet var 
avsluttet.  
 
Ingeniør i jordskifteretten – overingeniør E – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Han er usikker på detaljene rundt overfarten, men mener å huske at han ble skysset i 
samme båt som jordskifterettsleder B. Han mener også å huske at båten tok en sving inn på 
vågen. Da han er usikker på detaljene, har han ingen merknader til anførslene i klagen.  
 
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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Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant 
sted, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som 
regel ikke tas til behandling. Klagen er inngitt innen fristen. 
 
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. 
 
Innklagede har vist til at klagen gjelder et saksbehandlingsspørsmål, hvorvidt det i den 
aktuelle situasjonen var mangel på kontradiksjon, noe som i så fall kan være grunnlag for 
anke. Klageren mener innklagede opptrådte i strid med god dommerskikk underveis til 
befaringen. Tilsynsutvalget bemerker at det sentrale i klagen er innsigelse mot dommerens 
atferd i saken. Dette er et forhold 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 vil spørsmål 
om brudd på god dommerskikk kunne komme inn i forbindelse med vurdering av hvordan 
saksbehandlingen utføres, herunder om dommeren opptrer sendrektig, er dårlig forberedt til 
møter og mangler organisering av forberedelsen til rettsmøter osv. ”  

 
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.  
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 påvist. Klageren har framholdt at "motparten 
fikk komme uimotsagt til orde og fikk god anledning til å fremlegge sine argumenter" 
under båtturen til befaringen. Klageren var ikke selv med i båten, men observerte båten fra 
land. Klagen bygger følgelig på en antakelse av hva som skjedde under overfarten. 
Innklagede selv har opplyst at saken ikke ble diskutert i båten. Dette er bekreftet av 
prosessfullmektigen som var med i båten; han har vist til at det "overhodet ikke ble 
fremført noen partsargumenter under overfarten". Innklagede har vist til at han er nøye 
med å orientere om at en sak ikke må bringes på bane uten at retten og alle partene er 
samlet, samt bakgrunnen for at det må være slik. Klageren har selv vist til at innklagede 
forut for båttransporten formante om at saken ikke skulle diskuteres underveis til 
befaringen. Tilsynsutvalget mener på denne bakgrunn at innklagede håndterte situasjonen 
på en god måte. Han kan ikke lastes for at føreren av båten tok en ekstra runde på vågen, 
noe han for øvrig påtalte så snart han ble klar over det.  
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Etter dette finner Tilsynsutvalget ikke grunnlag for å konkludere med at jordskifterettsleder 
B har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 

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


