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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 22. juni 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-038 (arkivnr: 16/580) 
  
Saken gjelder: Klage fra A og B på jordskiftedommer C ved X jordskifterett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Trond Berge 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

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

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

kan brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor jordskiftedommer C. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 28. april og 3. mai 2016 har A og B inngitt klage på jordskiftedommer C ved X 
jordskifterett. Klagen gjelder saksbehandlingen. Klagen er forelagt C, som ved brev av 23. mai 
2016 har avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 19. og 26. mai 2016. Jordskifterettsleder 
D ved X jordskifterett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til behandlingen av en sak som ble krevd for X jordskifterett den 1. juli 2015. A 
er, som hjemmelshaver til gnr. […] bnr. […], en av flere motparter i saken. B er As ektefelle og C er 
dommer i saken. Hovedkravet i saken omfatter bruksordning og felles tiltak for en privat vei som 
skal betjene ca. 20 eiendommer, bl.a. klagernes fritidseiendom. I tillegg omfatter saken flere 
delkrav. Klagerne er ikke parter i alle delkravene. Et av delkravene, tvist om rettigheter til 
båtfester, ble behandlet i rettsmøte den 18. mars 2016. Hovedkravet og de øvrige delkravene er 
under saksforberedelse, den saklige og geografiske avgrensningen av saken er ikke endelig 
avklart. 
 
 
Klager – A og B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I henhold til hjemmesiden til X jordskifterett skal retten videresende innkomne dokumenter innen 
en uke. Klagerne har ikke fått noen av de innkomne dokumenter på mer enn fem måneder. Til 
tross for at saken trekker ut i tid har de ikke mottatt orientering om planlagt saksgang. E-mail av 
26. mars 2016 er ikke besvart. Den del av saken som gjelder klagerne må prioriteres først på 
grunn av oppgitte helsegrunner. De får ikke bekreftelser på at jordskifteretten har mottatt deres 
e-mail. Notat av 25. februar 2016 fra jordskifteretten fikk de først to måneder etter at andre 
parter hadde fått det. Rettsaken må berammes slik at den blir ferdig før det går et år. 
Saksbehandlingen er uakseptabelt sen. Tilsynsutvalget må øve påtrykk ovenfor jordskifterettens 
saksbehandling, blant annet i forhold til et bevisopptak.    
 
 
Innklagede – jordskiftedommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det er bare kommet inn et par dokumenter fra andre enn klagerne i saken. Disse er ikke sendt 
klagerne, men berører heller ikke de problemstillinger som klagerne ønsker behandlet. Rettens 
notat om videre saksgang er sendt klagerne.  
 
Saken inneholder mange momenter, også avklaringer i forhold til forvaltning og vil ta tid. Saken 
trekker ikke spesielt ut i tid. Problemstillingene til A og B er mulig egne saker og vil kanskje ikke ha 
noe med hovedkravet bruksordning å gjøre. De må derfor vente til hovedkravet er på plass og 
ordentlig avklart.   
 
Det vil bli sjekket at e-mail automatisk bekreftes mottatt av jordskifteretten. At Tilsynsutvalget 
skal øve påtrykk på jordskifterettens saksbehandling ligger utenfor Tilsynsutvalgets mandat. 
Skriftlig beslutning om bevisopptak vil bli besørget snarest.  
 
 
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,  
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jf. domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge noen av 
partene å forklare seg for utvalget. 
 
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. 
 
Klagen omfatter flere forhold som gjelder saksbehandlingen og prosessledelsen. Klagerne mener 
at dommerens saksforberedelse og prioriteringer mellom de ulike kravene er kritikkverdig. De 
mener bl.a. det er kritikkverdig at dommeren har besluttet å behandle hovedkravet før det 
delkravet som er av størst betydning for dem, at han har truffet beslutning om å nekte 
bevisopptak og har avvist et tilleggskrav framsatt av dem.  
 
Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere. 
Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan brukes som grunnlag for anke eller 
gjenåpning. 
 
Klagerne har også anført at de ikke har fått tilsendt alle dokumentene i saken eller fått 
dokumentene senere enn andre parter. Kontradiksjonsprinsippet innebærer bl.a. at partene har 
rett til å få tilsendt alle skriv og dokumenter som angår deres sak. I en større sak med flere delkrav 
innebærer ikke dette at dokumenter som gjelder et av delkravene må sendes til alle partene i 
hovedkravet, men kun til partene i delkravet. Det ligger til dommeren å avgjøre hvordan 
kontradiksjonen skal ivaretas i den enkelte sak. Manglende kontradiksjon kan brukes som 
ankegrunn og er dermed et forhold utvalget ikke kan vurdere.  
 
Klager har videre anført at behandlingen av saken har tatt for lang tid, samt at innklagde har 
unnlatt å besvare eposter fra dem eller brukt for lang tid på å besvare henvendelsene.   
 
Dette er forhold som 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.  
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Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er sannsynliggjort. Det er derved ikke grunnlag for å 
konkludere med at jordskiftedommer C har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Utvalget kan ikke se at det er grunnlag for å gi kritikk for lang saksbehandlingstid. Den 
jordskiftesaken klagen knytter seg til er stor og uoversiktlig, med mange parter og flere hoved- og 
delkrav. I slike saker er det nødvendig med omfattende saksforberedelse før de ulike spørsmålene 
kan tas til behandling og avgjøres. Saken omfatter dessuten felles tiltak for bygging av privat vei, 
noe som innebærer at det er påkrevd med avklaringer fra forvaltningsmyndigheter. Som påpekt 
av innklagde vil slike avklaringer rimeligvis ta tid. 
 
Det er god saksbehandlingsskikk å besvare alle henvendelser så raskt som mulig, også 
henvendelser via epost. Etter det som framkommer i klagen har ikke alle henvendelser blitt 
besvart så raskt som de burde. Utvalget har for øvrig merket seg at dommeren utarbeidet et notat 
etter at det var avholdt hovedforhandling i et av delkravene. Notatet gjaldt alle partene, men ble i 
første omgang kun sendt til rekvirenten og partene i delkravet. Klagerne fikk først notatet etter å 
ha etterlyst det. Tilsynsutvalget mener i seg selv at utarbeiding av notat ikke er i samsvar med god 
saksbehandling. Det var spesielt uheldig at det ikke umiddelbart ble sendt til alle partene. Av 
notatet framgår det for øvrig at dommeren hadde hatt et møte med forvaltningen i kommunen 
uten at partene var til stede. Dette er heller ikke i samsvar med god saksbehandlingsskikk.  
 
Disse forholdene er ikke gjort til gjenstand for klage, og kan også være grunnlag for anke. Den 
måten en dommer organiserer saksbehandlingen på, har også en dommeretisk side og utvalget 
har derfor valgt å kommentere disse forholdene.  Tilsynsutvalget kan imidlertid ikke se at det er 
grunnlag for disiplinærtiltak. Utvalget viser til at det det må foreligge uheldig dommeratferd over 
en viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk.  Tilsynsutvalget har kommet til at denne 
terskelen ikke er overtrådt.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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

eller gjenåpning. 
  

2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 
jordskiftedommer C. 

 
 


