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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 09. november 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-069 (arkivnr: 16/856) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på jordskiftedommer B ved X Jordskifterett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Liv Oddveig Nergaard  
Bjørn Hübert Senum 
Gerd Ingun Opdal 
Turid Ellingsen 
 
Trond Berge har fratrådt som inhabil i saken, og Liv Oddveig 
Nergaard, deltok i hans sted. 
Bjørn Hübert Senum møtte som varamedlem for Ketil Myhre, 
som hadde forfall.  
Gerd Ingun Opdal møtte som varamedlem for Svein J. 
Magnussen, som hadde forfall. 

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

 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den retter seg mot forhold 

som Tilsynsutvalget ikke kan behandle. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor jordskiftedommer B. 
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Innledning: 
 
A har i brev fra 13. juli 2016 klaget på jordskiftedommer B ved X jordskifterett. Klagen gjelder 
dommeradferd. Klagen er forelagt jordskiftedommer B. Han har avgitt uttalelse i brev av 30. 
august 2016. Utvalget har videre innhentet uttalelser fra de andre partene som var til stede i 
saken. C har ikke besvart Tilsynsutvalgets henvendelse, men Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn 
til å pålegge C å avgi en uttalelse. Jordskifterettsleder D ved X jordskifterett er orientert om 
klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjaldt tvist om veirettigheter i Y kommune for gnr. [...] over gnr. [...]. Det ble i samme 
rettsmøte også foretatt behandling av forslag til jordskifteløsning.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han deltok i rettsmøtet 7. juli 2016. Han satt i over to timer uten å få uttale seg, mens de andre 
partene fikk uttale seg flere ganger. Da han bad om ordet, fikk han beskjed av jordskiftedommer B 
at han visste hva han mente.  
 
Dette gjorde han oppbrakt.  
 
Innklagede – jordskiftedommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han mener klagen må avvises. Hvis en part ikke har fått uttalt seg i rettsmøtet, er det etter hans 
syn en saksbehandlingsfeil som kan brukes som grunnlag for anke. Dersom Tilsynsutvalget likevel 
vil behandle saken, mener han at det ikke foreligger noen form for brudd på god dommerskikk 
som gir grunnlag for kritikk eller advarsel.  
 
I rettsmøtet var partene innkalt for å behandle to spørsmål.  
 
Det første spørsmålet var tvist om veirett. Klager var til stede, men var ikke part i tvisten, da 
klager var enig med grunneier E på gnr. [...] i at gnr. [...] kun hadde veirett på ett bestemt sted. 
Dette var klarlagt allerede i saksforberedelsen. I brev datert 9. mai 2016 fra klager mente klager at 
gnr. [...] hadde veiretter på to steder over eiendommen til E, mens klager i brev datert 22. juni 
2016 reduserte dette til veirett ett sted.  
 
Det andre spørsmålet som ble behandlet var forslag til jordskifteløsning der også klager var part.  
 
Det er dommerens rett og plikt å lede rettsmøtet og bestemme når den enkelte skal få ordet. 
Rettsboka viser hvem som har fått ordet i rettsmøtet. Når klager kun har fått uttalt seg i 
begrenset grad, skyldes dette at klager ikke var part i den tvisten som ble behandlet. 
Jordskiftedommer B mener klager ble avskåret på en nøytral og høflig måte, uten at han kan 
huske ordrett hva han sa. Han tror ikke han ordla seg slik det fremgår av klagen. Klager fikk uttale 
seg om forslag til jordskifteløsning på lik linje med de øvrige partene.  
 
Part – E– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han var til stede i rettsmøtet 7. juli 2016.  
 
Han bekrefter at klagers versjon av møtet med innklagede dommer er korrekt.  
 
Part – F – har i hovedsak uttalt følgende: 
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Han stiller seg fullstendig uforstående til klagen fra hans nabo A. Han synes innklagede ledet 
forhandlingene i jordskifteretten på en meget behagelig og konstruktiv måte.  
 
Forut for rettsmøtet 7. juli 2016 hadde jordskifteretten foretatt befaring 19. april 2016. Alle 
partene møtte og fikk anledning til å påvise bevis og redegjøre for sine oppfatninger.  
 
Det er riktig at klager fikk ordet sent i rettsmøtet, men klager fikk da full anledning til å legge fram 
sitt syn. Innklagedes bemerkning med et smil, om at han visste hva klager mente, må ses på 
bakgrunn av det som hadde kommet fram under befaringen og i tidligere rettsmøte. Han 
opplevde på ingen måte at klager ble neglisjert eller tilsidesatt. Det var bare ikke klagers 
interesser som stod i fokus under saken.  
 
Slik han opplevde det, var det en god tone under hele saksbehandlingen, både mellom partene og 
mellom innklagede og partene. Innklagede skal ha sin store del av æren for det.  
 
Part – G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han er enig i og slutter seg til uttalelsen fra F.  
 
 
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. 
 
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.  
 
A har klaget på to forholdt. For det første har han klaget på at han ikke fikk ordet under 
forhandlingene før etter at de andre partene hadde hatt ordet flere ganger.  
 
Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn. Utvalget har som nevnt ikke anledning til å 
vurdere slike forhold.  Klagen avvises i den utstrekning den gjelder dommerens prosessledelse og 
forhold Tilsynsutvalget ikke kan behandle.  
 
Rannestad har dessuten klaget på måten han ble avvist på. Han skriver i klagen: 
 

"Da jeg bad om ordet, gav han bare beskjed om at han viste hva jeg mente. Dette gjorde meg 
oppbrakt".  

 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. 
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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.  
 
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.  
 
At A ble avvist med informasjon om at dommeren visste hva han mente, har trolig bakgrunn i at 
det har vært flere møter i saken, slik partsrepresentanten F har opplyst. Etter utvalgets syn kunne 
muligens ordvalget til dommeren vært noe annerledes, uten at det kan karakteriseres som 
klanderverdig. 
 
Tilsynsutvalget kan etter dette ikke se at de forhold som er anført gir grunnlag for å konkludere 
med at jordskiftedommer B har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
jordskiftedommer B 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den retter seg mot forhold som Tilsynsutvalget ikke kan 

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

jordskiftedommer B. 
 
 


