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Innledning: 
 
Ved brev av 17. september 2015 har A inngitt klage på jordskiftedommer B ved X jordskifterett. 
Klagen er supplert ved brev av 3. oktober 2015 og 11. oktober 2015. Klagen gjelder 
dommeradferd. Klagen er forelagt jordskiftedommer B, som ved brev av 5. oktober 2015, og ved 
brev mottatt 22. oktober 2015 har avgitt uttalelser. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra en 
meddommer og parter i saken. Ikke alle som er bedt om å avgi uttalelse, har besvart 
anmodningen. Jordskifterettsleder C ved X jordskifterett har 14. oktober 2015 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Det forholdet klagen gjelder fant sted under et rettsmøte som ble avholdt i grendehuset i Y i Z den 
10. september 2015. I rettsmøtet ble fremming av en jordskiftesak behandlet. Saken gjaldt 
bruksordning og felles tiltak for innkjøp i felles vei. Klager var en av i alt 26 parter i saken. 
 
Klager – A - har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innklagede jordskiftedommer B hadde et sinneutbrudd mot ham under rettsmøtet. Innklagede 
hevet stemmen kraftig, ble mørk i blikket, endret ansiktsuttrykk og han fikk beskjed om å holde 
munn.  
 
Han mener innklagede også pekte på ham, men det kan være at han husker feil.  
 
Han hadde ikke gjort annet enn å ta ordet/replikk utenom tur, slik også andre parter gjorde både 
før og etter han. Ingen av de andre partene fikk irettesettelse.  
 
Dette var usaklig, uprofesjonelt og ubegrunnet. Utbruddet var et brudd på god dommerskikk.   
 
Han har vært part og partsrepresentant i flere saker i jordskifteretten og lagmannsretten og har 
aldri opplevd noe lignende.  
 
Det var flere parter i saken som mente at innklagede var inhabil. Dette ble avvist av domstolleder, 
jordskifterettsleder C. Han mener det som skjedde i rettsmøtet viser at de hadde rett. Innklagede 
fremstår ikke med den formelle objektiviteten og sakligheten som kan forventes av en dommer.  
 
Innklagede fremstår som forutinntatt ovenfor ham og det medfører forskjellsbehandling av 
partene. Han hadde akseptert utbruddet dersom innklagede hadde tatt kontakt med ham i 
ettertid og beklaget. Dette har ikke skjedd, heller ikke etter at han henvendte seg skriftlig både til 
jordskifterettsleder C og innklagede.  
 
Innklagede – jordskiftedommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I rettsmøtet den 10. september 2015 hadde han innledningsvis, som vanlig, forklart gangen i et 
rettsmøte og opplyst at alle partene ville få ordet etter tur. Rekvirenten, D, hadde ordet. Klager 
avbrøt under Ds forklaring. Han ba klager om å vente med sine kommentarer til D var ferdig. 
Klager fortsatte likevel å snakke i munnen på D. Han ba da klager om å være stille og vente på tur. 
Klager hørte ikke på dette og fortsatte. Han hevet da stemmen og opplyste klager om at det var 
han selv som styrte ordet og uttalte at dersom klager ikke nå holdt opp, ville klager bli bedt om å 
forlate lokalet. Klager holdt da opp.  
 
Også andre fikk nok beskjed om å vente til den som hadde ordet var ferdig, noe de alle fleste 
parter gjør etter å ha blitt gjort oppmerksomme på det en gang. Hvor mange ganger dette skjedde 
og overfor hvem husker han ikke. Det er ikke uvanlig og han legger nesten ikke merke til det.  
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Enkelte kommentarer som kommer utenom tur lar seg ikke stoppe. Det er sjelden noe poeng å 
bemerke dette etterpå. Det blir noe annet når to parter snakker i munnen og prøver å overdøve 
hverandre. Det var det ingen andre enn klager og D som gjorde. D hadde ordet og det var klager 
som brøt inn. Hadde situasjonen vært motsatt, ville D fått samme behandling som klager.  
 
Klagers henvendelse i ettertid ble besvart av jordskiftleder C. Han så ikke noe poeng i å ha et møte 
da han mente klager ikke hadde krav på noen unnskyldning. Det mener han fortsatt.  
 
Spørsmål rundt hans habilitet ble avgjort av jordskifterettsleder C i kjennelse av 13. mai 2015. 
Etter kjennelsen har det ikke vært merknader til hans habilitet. Han har ikke avvist eventuelle 
merknader til hans habilitet.  
 
Han har ikke hatt innvirkning på hvem som er bedt om å avgi uttalelse til Tilsynsutvalget.  
 
Domstolleder – jordskifterettsleder C – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Klagen knytter seg til en hendelse under et rettsmøte. Han var ikke til stede og han har dermed 
ikke grunnlag for å uttale seg.  
 
I en e-post av 14. september 2015 ba klageren om et møte med ham og innklagede for å drøfte 
det som hadde skjedd i rettsmøtet. Han besvarte klagers henvendelse og opplyste at det var 
utenfor hans ansvarsområde idet innklagede er uavhengig og at han som jordskifterettsleder ikke 
kan instruere innklagede i saken.   
 
Meddommer – E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er riktig at innklagede hevet stemmen kraftig og ba klager om å holde munn. Han kan ikke 
kommentere innklagedes blikk og ansiktsuttrykk da han satt ved siden av innklagede og så mot 
klager. Dette skjedde etter gjentatte avbrytelser fra klager, uten at klager hadde bedt om ordet. 
Klagers kommentarer og replikker kom mens andre forklarte seg.  
 
Han registrerte heller ikke at klager ble pekt på av innklagede.  
 
Det ble innledningsvis i saken presisert at alle skulle få ordet etter tur og at det ikke ville bli 
akseptert at noen tok ordet uten at det var bedt om dette. Det ble også opplyst at alle ville få 
muligheten til så mange kommentarer og replikker som det var ønske om.  
 
Prosessfullmektig – seniorrådgiver/advokat F fra […] – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Utbruddet til innklagede var mer energisk enn det han opplever som vanlig fra dommere. 
Utbruddet kom derfor overraskende.  
 
Samtidig hadde klager i det foregående rettsmøtet, ved flere anledninger, gjentatt og referert til 
at han anså innklagede for å være inhabil. Det var også tegn til dette tidlig i rettsmøtet 10. 
september 2015. Det var et slikt hint eller forventningen om et hint, som ble for provoserende for 
innklagede. Til å begynne med hadde innklagede sterk verdighet, men klager klarte å utnytte det 
underliggende sinne til å skape en sterkere reaksjon fra innklagede enn den som ideelt sett burde 
ha funnet sted.  
 
Klager har valgt å ha en provoserende adferd overfor innklagede og andre parter. Under 
befaringen oppstod det en ny situasjon hvor en annen part kom i munnhuggeri med klager. Det 
bør derfor ikke være overraskende for klager at det kommer reaksjoner fra de som provoseres.  
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Han kommer utenfra i denne saken, som prosessfullmektig for den eneste parten som ikke er 
hjemmehørende i Z. Han har ikke et personlig forhold til partene. Et generelt inntrykk av saken er 
at det egentlige saksforholdet for flere parter kan ha mindre fokus enn å føre gamle kamper 
videre mellom naboer som fra før er uvenner. For noen av partene virker det å finne den beste 
løsningen mindre viktig enn å få ødelagt for eller beseire de andre. Han opplever klagen for å 
være en del av denne kampen, like mye som en fortjent klage på innklagede.  
 
Innklagede burde ha håndtert den situasjonen som oppstod bedre enn han gjorde. Det vil likevel 
etter hans mening være en klar overreaksjon om det får virking for sakens videre gjennomføring. 
Han har full tillit til at innklagede er habil og kompetent til å fullføre saken på en tilfredsstillende 
måte.  
 
Part – D - har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Klager ble to ganger bedt av innklagede om ikke å avbryte andre som hadde ordet, men tok ikke 
hensyn til dette. Den tredje gangen fikk klager en veldig klar beskjed om å tie inntil han fikk ordet.  
 
Dersom alle skulle pratet i munnen på hverandre ville det blitt et veldig uryddig rettsmøte.  
 
Han mener derfor at det innklagede gjorde var helt rett.  
 
Part – G - har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Han vil bruke ordene til klager; innklagede hadde et kraftig og ukontrollert sinneutbrudd. Det var 
både usaklig, uprofesjonelt og ubegrunnet.  
 
Det var ikke ubegrunnet at innklagede reagerte. Klager fikk advarsel om at han måtte vente på tur 
og ikke avbryte andre når disse hadde ordet. Klager fortsatte likevel. Saken har også et bakteppe 
idet det er fremsatt påstander om at innklagede er inhabil. Det har også vært et tidligere 
rettsmøte der klager var aktiv og måtte begrenses noe. Det var ikke bare klager som tok ordet 
utenom tur, men klager var nok den som provoserte mest.  
 
Da innklagede reagerte som han gjorde tenkte han ikke over at det var usaklig, men det kunne 
oppleves som uprofesjonelt. Det skjedde noe der og da som utløste reaksjonen. Det var ikke galt 
at innklagede måtte si fra, men det kom uheldig ut.  
 
Part – H - har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Han var til stede i rettsmøtet og opplevde hendelsen litt annerledes enn klager.  
 
Det er riktig at også andre tok ordet utenom tur og kom med uttalelser og innlegg. Dette gjaldt 
også klager. Disse ble imidlertid avsluttet når innklagede påpekte at det ikke var rett tidspunkt for 
uttalelsene.    
 
Slik han husker episoden, ble klager to ganger etter hverandre anmodet om å avslutte et innlegg 
fordi det ikke var klagers tur eller at innlegget ikke var relevant på det tidspunktet. Da klager 
likevel fortsatte, synes han dommerens reaksjon var nødvendig og adekvat for at det skulle være 
mulig å fortsette møtet på normal måte.   
 
Partene – J – har i hovedsak uttalt følgende:  
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De er ikke enige i at innklagede var ukontrollert. De mener det var rett og riktig at klager ble 
irettesatt. De oppfattet klager som fremprovoserende overfor innklagede.  
 
Part – K – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Det var D som hadde ordet, da klager tok ordet. Innklagede gav beskjed om at ingen måtte ta 
ordet utenom tur. Klager fortsatt å ta ordet, selv om D pratet. Innklagede gav da beskjed til klager 
at det var han som styrte hvem som pratet. Klager gav seg ikke og fortsatte. Innklagede hevet 
stemmen kraftig, pekte på klager og uttalte at nå var det nok og klager måtte holde munn. Klager 
føyde seg etter innklagedes krav.  
 
Part – L – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Etter hans mening har klager skildret situasjonen slik som også han oppfattet den. Innklagede 
pekte også på klager. Da han omtalte rettsmøtet i ettertid, brukte han ordet uprofesjonell 
oppførsel om innklagedes irettesettelse av klager.  
 
Flere andre parter tok også ordet utenom tur, uten å bli tilsnakket slik som klager. At det var 
klager som fikk tilsnakk og ikke de andre skyldtes nok at innklagede og klager har hatt en del 
konfrontasjoner tidligere, både i oppstarten av denne saken og i tidligere jordskiftesaker i Z.  
 
Part – M – har i hovedsak uttalt følgende:   
 
Hans opplevelse av situasjonen var at innklagede hadde en kraftig reaksjon mot klager og den var 
omtrent slik klager beskriver. Foranledningen var slik klager beskriver, at klager selv tok ordet 
utenom tur, i likhet med flere andre parter, han selv inkludert.  
 
Saken gjelder veirettigheter til eksisterende vei, og er nokså betent. Det er sterke følelser i sving 
og de ulike partene har ulike motivasjonsfaktorer. Med det som bakteppe mener han at 
rettsmøtet foregikk på en ryddig og saklig måte under ledelse av innklagede. Alle parter fikk være 
tilstede under hele rettsmøtet og gi sine forklaringer.  
 
Part – N på vegne av Z kommune - har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Han møtte for Z kommune i rettsmøtet. Han opplevde hendelsen som klager beskriver omtrent 
slik det fremgår av klagen.  
 
Hendelsen fant sted tidlig i rettsmøtet i forbindelse med presentasjon av partene og fremsettelser 
av påstander i saken.  
 
Innklagede ledet etter hans syn rettsmøtet i en mer uformell stil enn det han har opplevd i andre 
rettsmøter. Intensjon kan ha vært å skape en hyggelig tone mellom parter som i utgangspunktet 
virker å ha et ugreit forhold til hverandre. Dette ble ikke vellykket da det medførte at de mest 
engasjerte partene i saken stadig tok ordet utenom tur. Andre, inkludert han selv, som prøvde å 
følge normal folkeskikk og rekke opp hånden for å be om ordet, ble oversett av innklagede og fikk 
aldri ordet.  
 
Han tror innklagede innså at han måtte få møtet over i mer ordnede former og det var i denne 
forbindelse av det oppstod det han vil kalle et munnhuggeri mellom innklagede og klager.  
 
Etter dette ledet innklagede resten av rettsmøtet og befaringen på en god måte.  
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Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling.  
 
Klager har bedt om å få avgi muntlig forklaring for Tilsynsutvalget, jf. domstolloven § 238 annet 
ledd. Tilsynsutvalget behandlet anmodningen i møte 9. november 2015. Tilsynsutvalget fant det 
åpenbart unødvendig med muntlig forklaring av hensyn til sakens opplysning, jf. domstolloven 
§ 238 annet ledd annet punktum.  
 
Klagen er framsatt av en part som har vært direkte berørt av det forholdet klagen gjelder. Det 
foreligger derfor klagerett etter domstolloven § 237 første ledd. Klagen er inngitt mindre enn 3 
måneder etter at den aktuelle hendelsen fant sted. Klagen er dermed framsatt innen rett tid, jf.  
§ 237 fjerde ledd. 
 

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. Klager mener at dommeren har opptrådt i strid 
med god dommerskikk. Han mener seg utsatt for et usaklig, uprofesjonelt og ubegrunnet 
sinneutbrudd fra dommeren. Tilsynsutvalget kan vurdere om dommerens opptreden er i strid 
med god dommerskikk.  
 
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. ”  

 
Utvalget viser bl.a. 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…” 
… Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.”) 

 
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. 
 
Etter tvisteloven § 11-6 (4) har rettens leder plikt til aktiv styring av rettsmøter. Ved åpningen av 
rettsmøtet skal rettens leder sørge for at forhandlingene kan gjennomføres på en hensiktsmessig 
måte, jf. tvisteloven § 9-13 (1). Videre er det etter § 9-13 (2) rettens leder sin plikt at 
forhandlingene skjer konsentrert og forsvarlig. I dette er innbefattet en plikt til å forhindre 
avbrytelser.  
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Bortsett fra mindre nyanser, har klager, innklagede og de andre som har gitt uttalelse, en 
sammenfallende beskrivelse av den episoden som er årsaken til klagen. Tilsynsutvalget legger til 
grunn at dommeren hevet stemmen og ba klager om å holde munn. Bakgrunnen for 
irettesettelsen var at klager flere ganger tok ordet mens en annen part ga forklaring for retten. 
Dommeren ba ham to ganger om å vente med kommentarene til han fikk ordet, men klager 
fortsatte med avbrytelsene. Dette resulterte i at dommeren ba klager om å holde munn. 
 
Ved åpningen av møtet informerte dommeren partene om at de ville få ordet etter tur. Dette ble 
tydeligvis ikke respektert av samtlige parter, heller ikke av klager. Det var dermed dommerens 
plikt å tilrettevise de partene som tok ordet utenom tur. De øvrige partene etterkom 
tilrettevisningen, men klageren fortsatte avbrytelsene, på tross av to irettesettelser. I denne 
situasjon var det helt klart dommerens plikt å forhindre videre avbrytelser. 
 
Tilsynsutvalget ser ikke bort fra at innklagde ble så provosert av klagerens manglende respekt for 
motparten og for ham som leder av retten, at den tredje irettesettelsen ble mer "energisk" enn 
nødvendig, slik advokat F har uttalt. En mindre kraftig irettesettelse ville kanskje vært tilstrekkelig, 
noe Tilsynsutvalget vanskelig kan bedømme.   
 
Dommerens oppgave var å lede et rettsmøte med 26 parter, som med ett unntak var 
selvprosederende. Flere av uttalelsene tilsier at det var høyt konfliktnivå, noe som gjorde 
møteledelsen utfordrende. Med dette som bakteppe og i sammenheng med den forutgående 
provokasjonen, har Tilsynsutvalget kommet til at innklagdes utbrudd ikke kan medføre 
disiplinærtiltak. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor jordskiftedommer B. 
 


