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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-055 (arkivnr: 16/682) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på jordskifterettsleder B 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 er 

fremsatt etter klagefristens utløp. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor jordskifterettsleder B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 24. mai 2016 har A inngitt klage på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett. Klagen 
gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt jordskifterettsleder B, som ved brev av 22. juni 2016 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra meddommer C, overingeniør D og 
partene E og F. Tilsynsutvalget har også bedt om uttalelse fra meddommer G, men han har ikke 
besvart utvalgets henvendelse. Utvalget har ikke funnet grunn til å pålegge meddommer G å avgi 
uttalelse i saken. Klagen er supplert ved brev av 1. juni 2016, 27. juni 2016, 13. juli 2016 og 25. 
august 2016.   
 
Saksfremstilling: 
 
Saken for jordskifteretten gjelder grensefastsetting for grunneiendommer i Y kommune. Det er 
gjennomført saksforberedende rettsmøte den 13. oktober 2015. Den 15. mars 2016 ble det 
avholdt rettsmøte for å avgjøre sakens geografiske og saklige omfang.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Store deler av rettsmøtet 15. mars 2016 ble brukt av part F til å mobbe og trakassere ham, uten at 
innklagede grep inn. Han oppfattet dette som meget ubehagelig og forstyrrende for retten. 
 
Før rettsmøtet hadde han undersøkt med en advokat hvorvidt han hadde anledning til å foreta 
opptak av forhandlingene. Under rettsmøtet gikk F frem til dommerbordet og påpekte at han 
foretok opptak i rettsmøtet, og F mente dette var forstyrrende for retten. Han bekreftet at han 
foretok opptak og innklagede mente at opptak var forstyrrende for retten, og han ble bedt om å 
stanse opptaket.  
 
Opptaket som ble foretatt var i overkant av 30 minutter, og det fremgår av opptaket at det var 
rolig i retten og ikke forstyrrende.   
 
Etter at opptaket var stanset startet mobbingen og trakasseringen mot ham. Dette vedvarte 
gjennom hele rettsmøtet uten at innklagede grep inn, selv om han poengterte de uverdige 
forholdene flere ganger.  
 
Innklagede spurte i rettsmøtet hvorfor så få av grunneierne stilte i rettsmøtet. F svarte at dette 
var fordi A hadde truet og trakassert de andre grunneierne.  
 
Han reagerte spontant på påstanden, men innklagede reagerte ikke. Det ble heller ikke 
protokollert.  
 
På bakgrunn av de to rettsmøtene som hadde vært holdt i saken, og hvordan ting hadde utviklet 
seg ba han om et møte med innklagede. Møtet ble avholdt 5. april 2016 og overingeniør D deltok 
også. Han refererte til spørsmålet fra innklagede om hvorfor så få av grunneierne møtte i 
rettsmøtet i mars og svaret fra F, men verken innklagede eller overingeniør D husket noe av dette.  
 
Han opplever jordskifteretten som partisk og at retten har blitt en mobbearena mot ham, noe han 
ikke kan akseptere. Han har derfor ingen tillit til innklagede.  
 
Innklagede – jordskifterettsleder B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saken jordskifteretten har til behandling har versert i forvaltningen i 10 år.  
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Konfliktnivået mellom F og klager er høyt. I tillegg er samtlige parter selvprosederende. Det er 
krevende å håndtere slike saker på en god måte.  
 
15. mars 2016 ble det avholdt rettsmøte for å avgjøre sakens saklige og geografiske omfang.  
 
I løpet av rettsmøtet kom det frem at klager foretok skjult lydopptak. F mente dette forstyrret 
forhandlingene. Retten påla klager å avslutte opptaket i medhold av domstolloven  
§ 133. 
 
Klager påstår at F gikk frem til dommerbordet og påpekte opptaket. Dette er feil. F leverte inn et 
dokument han mente skulle belyse saken. 
 
Han kjenner seg på ingen måter igjen i beskrivelsen til klager angående mobbing og trakassering. 
Som klager selv påpeker, med henvisning til sitt eget opptak, var forholdene rolige i retten så 
lenge han tok opp forhandlingene. Verken han selv eller rettens to øvrige medlemmer kjente til 
det skjulte opptaket. Forhandlingen ble ledet på vanlig måte før de ble klar over dette. Etter at 
opptaket ble stanset var det ingen endring i møteledelsen.  
 
Det er korrekt at de selvprosederende partene kom med krasse bemerkninger til hverandre. Som 
møteleder var det svært vanskelig å kontrollere partene når de slet med å holde kontroll på 
følelsene. Slik han oppfattet rettsmøtet var både klager og F like engasjerte. Det er en konstant 
avveiing mellom å avbryte forhandlingene med hyppige pauser og det å få gjennomført 
rettsmøtet. Siden begge parter hadde samme engasjement var det ingen som ble mobbet eller 
trakassert.  
 
Klager ba i etterkant av rettsmøtet om et personlig møte med ham. Møtet ble avholdt 5. april 
2016 med overingeniør D og ham selv. Klager tok opp de forhold klager mente seg utsatt for. Han 
var lydhør for de tilbakemeldingene klager gav. I tillegg opplyste han om Tilsynsutvalget for 
dommere slik at klager kunne få prøvd forholdet av uhildede tredjeparter.   
 
Meddommer – C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han opplevde på ingen måte at innklagede ledet rettsmøtet uverdig eller mangelfullt. Ved et par 
anledninger måtte innklagede formane partene om å holde seg til det som var tema for møtet, og 
videre minne dem på ikke å ta ordet for replikk mens motparten hadde ordet.  
 
Han hadde aldri vært i kontakt med noen av partene før rettsmøtet, men han oppfattet raskt at 
særlig klager og F hadde svært ulike oppfatninger og synspunkter knyttet til saken, og de la heller 
ikke skjul på sin uenighet da de forklarte seg. Imidlertid oppfattet han ikke at det i løpet av møtet 
utartet i retning av trakassering av enkeltpersoner.  
 
Overingeniør – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Konfliktnivået i saken skiller seg ut fra gjennomsnittet. Med det mener han at konfliktnivået er 
noe høyere enn "normalen" i det sakene han har deltatt i.  
 
Med det som utgangspunkt må man i løpet av rettsmøtene forvente en del utspill fra partene som 
ikke alltid kan oppfattes som saklige. Det vil si at utspillene er av en karakter som ikke bidrar til å 
opplyse saken i den retning at det er til praktisk nytte for den konkrete problemstillingen som 
søkes løst. Hva jordskifteretten skal slå ned på når det gjelder uttalelser av denne karakter, mener 
han er en skjønnsmessig vurdering som må tas fortløpende av dommeren.  
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Videre er det et moment at de fleste partene i sakene for jordskifteretten er selvprosederende. 
Dette kan gi seg utslag i at partene kommer med uttalelser av mindre formell karakter.  
 
Klager uttaler at han følte seg mobbet og trakassert av motparten i saken, og fremstiller retten 
som en mobbearena. Det får være opp til den enkelte part å avgjøre hvordan de personlig 
oppfatter forholdene i rettsmøtene.  
 
Hans personlige mening er at det verken ble sagt eller uttalt noe i rettsmøtet 15. mars 2016, 
verken av klager eller de andre partene, som ligger utenfor det man kan forvente i en sak av 
denne karakter.  
 
Part – E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
F informerte innklagede om at klager tok opp det som ble sagt i rettsmøtet. F mente dette var 
forstyrrende, og han var enig i dette. Innklagede ba klager om å stoppe opptaket da det forstyrret 
de andre som var med i møtet. Dette ble gjort på en saklig og ordentlig måte.  
 
Klager påstår at mobbingen startet da opptaket ble stanset. Han oppfattet det ikke som mobbing, 
men en diskusjon med påstander om veisaken som har vært behandlet i andre offentlige organer. 
Innklagede presiserte mange ganger at en sak som er eller har vært under behandling i det 
offentlige ikke skal behandles i en jordskiftesak.  
 
Han mener innklagede ledet møtet godt, og han har ingenting å bemerke til innklagedes lederstil.  
 
Part – F – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Som part i saken kjenner han seg overhodet ikke igjen i klagers fremstilling av innklagede. 
Innklagede fremstår tvert imot som en meget ryddig, kompetent og god møte- og jordskifteleder.  
 
Under rettsmøtene har han ikke på noe tidspunkt registrert trakassering eller mobbing av noen 
part. Under alle rettsmøtene har innklagede vært tydelig og ledet møtene på en uklanderlig måte.  
 
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. 
 
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. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Den delen av klagen som gjelder rettsmøtet 13. oktober 2015 er inngitt over syv måneder etter at 
forholdet fant sted. Klagefristen er derfor utløpt for denne delen av klagen.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen. Den delen av 
klagen som er fremsatt etter klagefristens utløp tas etter dette ikke til behandling, men blir å 
avvise.  
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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 innklagde opptrådte i strid med god dommerskikk i rettsmøtet den 15. mars 
2016. Han har anført at han ble mobbet og trakassert av andre parter i dette rettsmøtet, uten at 
innklagede grep inn. Innklagede reagerte ikke da andre parter framsatte ærekrenkende, 
løgnaktige og sårende påstander mot ham. Klager opplevde jordskifteretten som partisk og som 
en mobbearena. 
 
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.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det er sannsynliggjort at innklagede har bidratt til, eller unnlatt å 
gripe inn i forhold til mobbing eller trakassering av klager. Innklagedes oppgave var å lede en 
forhandling i en sak mellom selvprosederende parter og med høyt konfliktnivå, noe som gjorde 
møteledelsen utfordrende. Innklagede har vist til at konfliktnivået mellom klager og F "i milde 
ordelag" var høyt og har bekreftet at begge parter var engasjerte og kom med krasse 
betraktninger til hverandre. På grunnlag av uttalelsene i saken legger Tilsynsutvalget til grunn at 
innklagede ikke har opptrådt kritikkverdig i saken.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som er fremsatt etter klagefristens utløp. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

jordskifterettsleder B. 
 


