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Tilsynsutvalget for dommere har i møte 31. januar 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-099 (arkivnr: 19/2116) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A, på vegne av B og C, på jordskiftedommer D 

ved X jordskifterett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Arnulf Oleif Prestbakmo 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 

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

disiplinærtiltak overfor jordskiftedommer D. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 27. september 2019 har advokat A, på vegne av B og C, klaget på jordskiftedommer D 
ved X jordskifterett. Klagen gjelder en formulering i premissene for en av rettens delavgjørelser. 
Klagen er forelagt jordskiftedommer D, som ved brev av 16. oktober 2019 har avgitt uttalelse. 
Utvalget har videre innhentet uttalelse fra meddommer E. Jordskifterettslederne F ved Y 
jordskifterett og G ved X jordskifterett er orientert om klagen, og sistnevnte har den 12. 
november 2019 kommentert klagen. 
 
Saken ble realitetsbehandlet og vedtak fattet av Tilsynsutvalget i møte 31. januar 2020. Enkelte 
formuleringer ble i etterkant av møtet justert ved sirkulasjon blant medlemmene. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder en jordskiftesak ved Y jordskifterett, som ble ledet av jordskiftedommer D, tilsatt 
ved X tingrett.  
 
Sakens parter ble den 4. juli 2019 oversendt Y jordskifteretts rettsbok fra et rettsmøte avholdt 26. 
juni 2019. Til behandling i møtet var rettsfastsettende vedtak for grenser mot Statens vegvesen, 
vedtak om standskogoppgjør, og vedtak for felles tiltak/bruksordning for tre vegstrekninger. 
Rettsboken ble kvittert mottatt av klagernes advokat 22. juli 2019. 
 
Klagen knytter seg til en formulering i rettsboken. 
 
  
Klager – advokat A på vegne av B og C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I rettsboken har dommeren formulert følgende karakteristikk som del av premissene for rettens 
delavgjørelse knyttet til vegløsninger: 
 

«Det er ikkje så mange grunneigarar som vel eit dårlegare og dyrare alternativ berre for å 
provosere eller øydelegge for ein nabo.» 

 
Formuleringen, som retter seg mot klagerne, er feilaktig, injurierende, og fullstendig irrelevant i 
relasjon til det retten skulle ta stilling til. 
 
Formuleringen er inntatt i en avsagt rettsavgjørelse, som formodentlig vil kunne bli tinglyst, og 
som etterkommere vil kunne lese om i flere generasjoner. Formuleringen er stigmatiserende i den 
forstand at klagerne fremstilles som personer som bare provoserer og ødelegger for naboer, selv 
om det eneste de har gjort er å ønske å beholde sin eksklusive eiendomsrett, samt å begrense 
ferdsel og ytterligere naturinngrep i sin utmark. 
 
C har i en årrekke vært meddommer i jordskifteretten, i tillegg til å inneha en rekke lokale verv. 
Slik usaklig stigmatisering og urettmessige karakteristikker oppfattes i denne sammenheng som 
ekstra graverende. 
 
I et rettsmøte i saken, en stund forut for oversendelsen av rettsboken, fremkom innklagede med 
et voldsomt utbrudd overfor C. Innklagede slo i bordet, og brølte/skjelte. Dette ble aldri klaget inn 
for Tilsynsutvalget, selv om dette burde vært gjort. Sett i sammenheng med denne hendelsen er 
formuleringen i rettsboken ytterligere graverende. 
 
Formuleringen og innklagedes atferd er i strid med god dommerskikk, og fremmer på ingen måte 
tillit til domstolene. Formuleringen bidrar til at innklagede fremstår som partisk. 
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Selv om ærekrenkelser ble avkriminalisert for få år siden, vil klagerne nevne at innklagedes 
formulering oppfattes å være så grov at den sannsynligvis ville vært straffbar etter den nå 
opphevede regelen i den gamle straffeloven. Ærekrenkende uttalelser kan også fortsatt være 
ulovlige, og lede til økonomisk erstatningsansvar etter skadeerstatningsloven § 3-6 (a). Klagernes 
standpunkt er også vernet av menneskerettighetene, og innholdet i dommerens ærekrenkende 
formulering vil være i strid med menneskerettsloven. Dommerens skriftlige latterliggjøring og 
stigmatisering av klagerne, som ønsker å verne om sin egen eiendom, fremstår som 
oppsiktsvekkende og kritikkverdig. 
 
 
Innklagede – jordskiftedommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagerne tar en setning ut av sammenhengen. Setningen peker ikke på klagerne, men på de 
partene som nå vil forlenge og oppgradere første del av den aktuelle vegen. Retten antar at disse 
partene ikke velger et dyrt og dårlig alternativ bare for å provosere eller ødelegge for sine naboer, 
herunder klagerne. Retten er enig med disse partene om at forlengelse og oppgradering av vegen 
er det eneste reelle alternativet. 
 
Hva gjelder anklagelsen om å ha skjelt ut C, kan han ikke se at dette er rett. Det er vanskelig å 
forsvare seg mot anklagelsen når det ikke er pekt på hvilket rettsmøte dette skal ha skjedd, og i 
hvilken sammenheng. Han bruker verken ukvemsord eller banning i rettsmøter ved tale til/omtale 
av aktører. 
 
 
Meddommer – E – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Det er ikke enkelt for ham som lekmann å bedømme om påstanden er for drøy, men han sitter 
igjen med et inntrykk av at det må være lov å kalle en spade for en spade. 
 
Det er etter hans mening ikke tilfellet at dommeren kom med et voldsomt utbrudd overfor C. Det 
er mulig at dommeren slo i bordet, og det med rette, men de ble ikke «brølt/skjelt» slik klagerne 
beskriver. 
 
 
Domstolleder – jordskifterettsleder G ved X jordskifterett – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Når han leser det aktuelle avsnittet i rettsboken i sammenheng, tolker han det ikke slik at det er 
klagerne som velger et alternativ (eller mangel på) for vegbygging for å «provosere». Tvert imot er 
det klagernes motparter som har et sterkt og velbegrunnet ønske om å bygge veg, og retten la til 
grunn at disse ikke har inntatt dette standpunktet «berre for å provosere eller øydelegge for ein 
nabo». 
 
Han har ingen merknader til påstanden om at innklagede skal ha opptrådt kritikkverdig i et 
rettsmøte, da klagerne ikke har anført dette som et klagegrunnlag, og han uansett ikke var til 
stede under møtet. 
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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. 

Klager har anført at jordskiftedommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk ved utforming 
av premissene i avgjørelsen av 26. juni 2019.  

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 NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt: 

(…) 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.” 

En viktig rettesnor for Tilsynsutvalget er 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.  

Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 7 sier at: 

«Ved utforming av rettens avgjørelser må dommeren vise tilbørlig respekt overfor alle involverte 
så langt der er forenelig med kravet til en dekkende begrunnelse.» 

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. I tillegg 
må det foreligge uheldig atferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk. 

I avgjørelse av 26. juni 2019 har jordskiftedommeren og meddommerne E og [...] gitt utrykk for 
følgende på s. 133: 

«Det er ikkje så mange grunneigarar som vel eit dårlegare og dyrare alternativ berre for å 
provosere eller øydelegge for ein nabo.» 

Sett i sammenheng med det avsnitt denne setningen avslutter, anfører advokat A at setningen 
viser tilbake på hans klienter som tidligere ikke har ønsket veg over sine eiendommer. 

Jordskiftedommeren viser til at setningen knytter seg til eierne av naboeiendommene, at det er 
dem som ikke velger en dårligere og dyrere løsning for å hindre sine naboer.  

Den ene meddommeren, E, uttaler som nevnt, at det må være tillatt med slike uttalelser. Han 
nevner derimot ikke hvem uttalelsen retter seg mot. 

Setningen står i avsnittet knyttet til en kort gjennomgang av historikken for vegen. Tidligere i 
avsnittet skrives det at jordskiftedommeren sammen med meddommere, ikke ser logikken i å 
takke nei til gratis veg. På den måten gir de uttrykk for sin holdning til spørsmålet om 
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gjennomføring av tiltaket. Setningen kan dermed leses som en bemerkning til klagerne for deres 
tidligere handlingsmønster.  
 
Spørsmålet for utvalget er om dette er av slik karakter at det er et brudd på god dommerskikk.  
 
Det er uklart hvem av partene setningen retter seg mot. Meningsinnholdet i setningen kan 
oppfattes forskjellig beroende på hvem som er adressat for den. Tilsynsutvalget finner imidlertid 
ikke at en slik uklarhet medfører at terskelen for å ilegge disiplinærreaksjon er overskredet.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
jordskiftedommer D.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 
 

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


