
 
 
 

 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 22. juni 2016 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 16-008 (arkivnr: 16/143) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved Xjordskifterett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Liv Oddveig Nergaard (vara) 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Trond Berge har fratrådt som inhabil i saken, og vara Liv 
Oddveig Nergaard deltok i behandlingen hans sted. 

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

 
  
Vedtak: Klagen avvises 
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Innledning: 
 
A har ved brev av 15. januar 2016 inngitt klage på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett. Ved 
brev av 4. februar 2016 har Tilsynsutvalgets sekretariat varslet A om at klagen vurderes avvist, 
dels som følge av at klagen synes å gjelde forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere, 
dels også forhold hvor lovens klagefrist er utløpt. Helmen har ved brev av 7.februar 2016 kommet 
med bemerkninger til spørsmålet om avvisning.  
 
Jordskifterettsleder B er orientert om klagen. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
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.  
 
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.  
 
Deler av klagen gjelder dommerens opptreden i rettsmøte den 6. oktober 2015, herunder at 
dommeren ikke har opptrådt tilstrekkelig nøytralt. Denne delen av klagen er inngitt mer enn tre 
måneder etter at forholdet fant sted. Klagefristen er derfor utløpt.  
 
Klager har vist til at dommen først ble forkynt for ham 22. oktober 2015, og at klagen derfor er 
sent før utløpet av fristen. Imidlertid løper klagefristen fra det tidspunkt hvert enkelt forhold fant 
sted. I en klagesak hvor det klages over flere forhold, vil klagefristen bli beregnet for hvert enkelt 
forhold.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at klager har angitt noen rimelig grunn for å oversitte klagefristen. Den 
delen av klagen som er fremsatt etter utløpet av klagefristen 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.  
 
Utvalget har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å realitetsbehandle 
den del av klagen som gjelder dommerens opptreden i rettsmøtet. Utvalget har ved denne 
vurderingen blant annet lagt vekt på at klager ikke hadde rimelig grunn til å oversitte fristen, og at 
klagers begrunnelse er av en slik art at klagen ikke bør realitetsbehandles.  
 
Denne del av klagen avvises som for sent fremsatt.  
 
Klager har for øvrig anført at resultatet i saken er feil, og at motparten har blitt uberettiget 
beriket.  
 
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.  
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Klagers anførsler gjelder derved forhold som utvalget ikke kan vurdere.  
 
Klagen må avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan brukes som grunnlag for anke, jf. 
domstolloven § 236 fjerde ledd. 
 
 
Etter dette treffes følgende  
 

vedtak:  
 

 
Klagen avvises. 
 
 


