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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 14. november 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 18-079 (arkivnr: 18/967) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på jordskiftedommer B ved X jordskifterett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Trond Berge 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor jordskiftedommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 12. juli 2018 har advokat A klaget på jordskiftedommer B ved X jordskifterett. Klagen 
gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt jordskiftedommer B, som ved brev av 22. august 2018 
har avgitt uttalelse.  
 
Jordskifterettslederen ved X jordskifterett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen er relatert til den skriftlige saksforberedelsen i en jordskiftesak hvor klager representerer 
en av partene i saken. Klagers part er saksøkt. Innklaget dommer er jordskiftedommer i saken. 
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren har utvist en kritikkverdig adferd under saksforberedelsen, i form av kritiske uttalelser 
og standpunkter, forutinntatthet og meddelelser av resultater før avgjørelser er avsagt.  
 
Dommerens opptreden i og ledelse av saken, med kategoriske og upresise uttalelser om hva 
saken gjelder og hva som må anses avgjørende, gir ikke klientene tillit til at dommeren vil 
håndtere saken på en objektiv, upartisk og forsvarlig måte.  
 
I en e-post sendt fra dommeren den 5. april 2018 går dommeren svært langt i å uttale seg om 
betydningen av de faktiske forhold i saken, på en måte som synliggjør dommerens standpunkt. 
Dette på et tidspunkt hvor deres side ikke hadde inngitt tilsvar eller fått redegjort for sakens 
forhold.  
 
I tilsvaret ble deler av søksmålet begjært avvist som rettskraftig avgjort. Motparten motsatte seg 
avvisning, og krevde befaring på eiendommen for å avgjøre avvisningsspørsmålet. Deres side 
motsatte seg befaring, med henvisning til at dette var et rettslig spørsmål og ikke noe som kunne 
løses ved befaring. I en e-post fra dommeren den 20. juni 2018, redegjorde dommeren for sitt syn 
på spørsmålet om avvisning og argumenterer for at befaring kan gjennomføres for å vurdere 
spørsmålet om avvisning.  
 
Motparten ba om at rettsmøte med befaring ble berammet, og dommeren sendte den 4. juli 2018 
e-post hvor det ble foreslått dato for befaring. Klager motsatte seg dette, og ba om at retten avsa 
kjennelse dersom den ikke var enig i at spørsmålet om avvisning gjaldt faktiske og ikke rettslige 
vurderinger. Samme dag opprettholdt dommeren kravet om at spørsmålet måtte behandles i 
rettsmøte, og at dette var besluttet den 20. juni. 
 
I e-post sendt 4. juli 2018, motsatte klager seg berammelse av rettsmøte, og opprettholdt kravet 
om en kjennelse som kunne påankes. I en e-post fra dommeren samme dag, skriver han at han vil 
fatte en kjennelse om at han ikke ønsker å avvise saken uten rettsmøte og befaring, men at dette 
vil skje etter dommerens ferie. I e-posten viser dommeren en kritisk holdning til parten og partens 
rettslige standpunkt i saken, som er lite treffene og uskjønnsomme. E-posten oppfattes også som 
kritikk av prosessfullmektigen og de rådene som gis til parten. I e-posten fremgår også en 
uttalelse om en kjennelse som skal avsies frem i tid, hvor det samtidig opplyses om hvilket 
resultat den skal ha, noe som anses som et brudd på de etiske prinsippene for dommeradferd.  
 
Dommerens uttalelser i e-postkorrespondansen viser forutinntatte holdninger og unyanserte 
vurderinger av de spørsmål saken reiser, samt en meget uformell, uklar og uriktig saksbehandling. 
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Dommerens forutinntatte og negative holdning til parten, innebærer at det kan stilles spørsmål 
ved om dommerens opptreden er uhildet og upartisk. 
 
Innklagede – jordskiftedommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Den eneste kontakten som har vært mellom klager og ham, er den fremlagte  
e-postkorrespondansen, samt et skriv fra retten. Han undres derfor over at klager på dette 
grunnlag kan danne seg en så bastant oppfatning av hans dommeradferd. 
 
Han er uenig i at det i hans e-post sendt 5. april 2018 gis uttrykk for et forhåndsstandpunkt til 
realitetene i saken.  
 
Det saken i realiteten gjelder er uenighet mellom partene om hvordan saken skal behandles, og 
da i første omgang om hele eller deler av kravet skal avvises uten at det avholdes rettsmøte eller 
ikke. Saksforberedelsen i saken har ikke kommet lenger enn dette. 
 
I hans brev til partene, sendt 18. juni 2018 fremgår det hvilke krav som foreligger og hvilke 
rammer som vil gjelde for rettens behandling av disse. Samtidig signaliserte han at han mener det 
er nødvendig å ha et rettsmøte med befaring, før retten kan ta stilling til spørsmålet om avvisning. 
Han mener en avvisning uten slik behandling er uforsvarlig. 
 
Det samme gjentas i hans e-post til partene 20. juni 2018. At han ved dette har tatt standpunkt til 
realitetene i kravene, slik klager påstår, kan han vanskelig forstå. Det eneste han har tatt 
standpunkt til er at kravene ikke kan avvises med begrunnelse i at dette allerede er rettslig 
avgjort. 
  
Hans første e-post sendt 4. juli var primært for å avklare dato for et rettsmøte. E-posten utløste 
en serie med korrespondanse, og hans siste e-post denne dagen kunne sikkert med fordel vært 
formulert noe annerledes. Formuleringen må likevel sees med bakgrunn av den smule frustrasjon 
som oppstod ved at saken stoppet opp og de ikke fikk berammet et rettsmøte, og dels av den 
«rettsbelæring» som klager fremførte. 
 
Drøftingene så langt i saken har kun gått på prosessen og saksforberedelsen, og ikke på realiteten 
i kravene. Han stiller seg derfor sterkt undrende til at klager i så sterke ordelag hevder at han ikke 
ser realitetene og betydningen i saken, og til påstanden om at han i sin kommunikasjon har gitt 
uttrykk for forhåndsdømming. 
 
Han har ikke gitt uttrykk for hvorvidt deler av saken skal avvises, men kun gitt uttrykk for at han vil 
avsi en kjennelse om at dette spørsmålet ikke vil bli avgjort uten rettsmøte og befaring. At han 
signaliserte dette samtidig som han skriver at det vil komme en formell kjennelse om dette, 
skyldes at partene på det tidspunkt allerede hadde kommet med sine kommentarer, og at 
ytterligere kontradiksjon derfor ikke var nødvendig. 
 
Klager mottok ikke e-postene fra motpartens advokat. Dette er beklagelig, og det er forståelig at 
det har ført til en viss frustrasjon. Dette er imidlertid ikke et forhold retten kan klandres for. Han 
har forsøkt å være imøtekommende, har videresendt skrivene og forlenget tilsvarsfrister hvor det 
har vært ønskelig. 
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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. 
 
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.  
 
Klagen er relatert til den skriftlige saksforberedelsen i saken, nærmere bestemt innholdet i e-
postkorrespondansen mellom dommeren og prosessfullmektigene.  
 
Den første e-posten som er gjort til en del av klagen ble sendt 5. april 2018, altså mer enn tre 
måneder før klagen ble inngitt. De neste e-postene fra dommeren, ble sendt hhv. 20. juni og 
4. juli.  
 
Klager har anført at klagen gjelder dommerens adferd som helhet under saksforberedelsen, og at 
også den første e-posten derfor bør vurderes av utvalget. Dette er begrunnet med at den første e-
posten ikke isolert sett ga klager initiativ til å klage på dommeren, men at saksforberedelsen sett 
under ett tilsier at også den første e-posten bør vurderes i sammenheng med de øvrige. 
Tilsynsutvalget er enig i at sammenhengen mellom e-postene tilsier at det er et 
sammenhengende forhold, og at klagefristen dermed ikke er oversittet for den første e-posten. 
 
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 danne 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. Utvalget kan likevel vurdere om dommeren har utvist 
kritikkverdig atferd i forbindelse med slike avgjørelser, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 175. 
 
Klagen er i stor grad knyttet opp mot dommerens beslutning om ikke å ta stilling til 
avvisningsbegjæringen før rettsmøte med befaring var avholdt. Beslutningen er etter sin art en 
prosessledende avgjørelse som er uangripelig. Tilsynsutvalget har tidligere lagt til grunn at 
utvalgets myndighet ved slike avgjørelser er begrenset til å vurdere om dommeren i tilknytning til 
de aktuelle avgjørelsene har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Klager har anført at dommeren har utvist kritikkverdig adferd under saksforberedelsen, i form av 
kritiske uttalelser og standpunkter, forutinntatthet og meddelelser av resultater før avgjørelser er 
avsagt. Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
Det er i klagen vist til de etiske prinsipper for dommeradferd punkt 1, 3, 6 og 8. I hovedsak er det 
punkt 6 som er aktuell for Tilsynsutvalgets vurdering. Denne lyder slik: 
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6. Korrekt opptreden 
En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor 
alle som dommeren har med å gjøre i embetsutøvelsen. 
Dommeren skal påse at meddommere deltar som fullverdige medlemmer av 
retten. 
Dommeren skal vise respekt for de oppgavene advokater og representanter 
for påtalemyndigheten har i rettspleien. En advokat skal ikke identifiseres 
med sin klient. 

 
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.  
 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at 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. Det må imidlertid foreligge uheldig dommeratferd over 
en viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk.  
 
Første del av klagen gjelder følgende bemerkning, inntatt i innklagdes e-post av 5. april 2018: 
 

I tillegg til momentene som er anført i henvendelsen, legger retten også vekt på at den 
reviderte byggesøknaden som Kirken har inngitt da forhåpentligvis vil være nærmere 
avklart. For spørsmålet om flytting evt. omskiping av parkeringsplassene etter 
servituttloven § 5 vil resultatet av dette kunne ha avgjørende betydning. 

 
Klager mener at innklagde med denne bemerkningen ga klart uttrykk for sitt standpunkt i saken, 
ved uoppfordret å uttale seg om betydningen av faktiske forhold. Han mener dette viser 
forutinntatthet og et forhåndsstandpunkt, som medfører brudd på punkt 3 i de etiske prinsippene 
for dommeradferd. Innklagde har på sin side vanskelig for å forstå at bemerkningen kan tolkes 
som forhåndsinntatt standpunkt til realitetene i saken. Poenget med bemerkningen var kun å vise 
til at kommunens avgjørelse i byggesaken kunne få betydning for de avgjørelser jordskifteretten 
skulle treffe. 
 
Tilsynsutvalget kan ikke se noe kritikkverdig i at dommeren viste til hvilken betydning 
forvaltningsmessige bestemmelser kunne ha i forhold til mulighetene for flytting eller omskiping 
av parkeringsplasser. Dommeren ga ikke dermed uttrykk for sitt syn i favør eller disfavør av den 
ene eller andre parten. Utvalget kan ikke se at bemerkningen tilsier forutinntatthet. 
 
I klagen er det vist til at klager ikke mottok e-poster fra motpartens advokat. Dette er et forhold 
dommeren åpenbart ikke kan klandres for. 
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Resten av klagen er i all hovedsak relatert til innklagedes behandling av avvisningsbegjæringen. 
Tilsynsutvalget er enig med klager i at innklagde kunne behandlet avvisningsbegjæringen på en 
bedre måte. Beslutningen om – og begrunnelsen for – å utsette spørsmålet om avvisning til etter 
rettsmøtet, kunne med fordel vært truffet og formidlet på en mer formell og tydeligere måte.  
 
Tilsynsutvalget har særlig merket seg dommerens siste e-post av 4. juli 2018:  
 

Når saksøkte her heller ønsker å bruke ressursene på prosess (anke til lagmannsrett) enn 
på en reell avklaring av hvor parkeringsplassene ligger, og om vilkårene for å flytte disse 
etter jskl. § 3-4 er oppfylt, er dette dennes valg. Jeg avsier derfor en kjennelse om at jeg 
ikke ønsker å avvise saken uten rettsmøte og befaring, og så får ankedomstolen evt. 
avgjøre spørsmålet. 
Men før jeg gjør det tar jeg ferie. Som dere da skjønner kan datoen 4. september 
dermed brukes til noe annet. 

 
Innklagede har selv erkjent at e-posten med fordel kunne vært formulert annerledes. Utvalget er 
enig i dette. Tilsynsutvalget mener imidlertid at terskelen for å reagere med disiplinærtiltak ikke 
er overskredet. 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
jordskiftedommer B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


