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Tilsynsutvalget for dommere har i ekstraordinært videomøte den 30. april 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-122 (arkivnr: 19/2525) 
  
Saken gjelder: Klage fra A og B på jordskiftedommer C ved X jordskifterett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Solfrid Mykland Fjell 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 
Arnulf Oleif Prestbakmo har fratrådt som inhabil i saken, og 
Solfrid Mykland Fjell deltok i hans sted. 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold der 

klagefristen er utløpt, og forhold som utvalget ikke kan 
vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor jordskiftedommer C.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 1. desember 2019 har A og B klaget på jordskiftedommer C ved X jordskifterett. 
Klagen gjelder dommeratferd, og er supplert med en rekke brev, senest av 23. april 2020. Klagen 
er forelagt jordskiftedommer C, som ved brev av 7. februar 2020 og 20. april 2020 har avgitt 
uttalelser. Utvalget har videre innhentet uttalelser fra prosessfullmektigene for klager og klagers 
motpart, samt fra overingeniør D ved X jordskifterett. Jordskifterettsleder E ved X jordskifterett er 
orientert om klagen og har avgitt uttalelse.  
 
Saken ble realitetsbehandlet og vedtak ble fattet av Tilsynsutvalget for dommere i ekstraordinært 
videomøte 30. april 2020. Enkelte formuleringer ble i etterkant av møtet justert ved sirkulasjon 
blant medlemmene. 
 
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder i utgangspunktet krav om bruksordningsregler for felles uteareal for et 
seksjonssameie. Klagerne eier den ene seksjonen. Klagen retter seg mot gjennomføringen av en 
rekke rettsmøter i perioden 6. november 2018 til 24. september 2019. Under sakens gang er det 
avsagt to jordskifteavgjørelser, inngått en avtale (som legges til grunn for den ene 
jordskifteavgjørelsen) og ett rettsforlik. Klagerne var representert ved advokat i alle rettsmøtene 
klagen er knyttet til, men de var ikke representert ved advokat i perioden mellom de to siste 
rettsmøtene (fra april til september 2019). 
 
Klagerne – A og B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klagen er særlig knyttet til feil i rettsbok og manglende utsendelse av rettsbok, hva som tillates 
lagt frem og godtas som prosesskrift, og ledelse av rettsmøter og befaringer. De mener at 
dommerens opptreden er i strid med Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 1, 3, 4 og 5.  
 
I rettsmøtet 6. november 2018 tillot dommeren at deres motparts prosessfullmektig fremla et 
prosesskrift som inneholdt påstander som ikke var relatert til saken. Dommeren sendte ikke ut 
rettsbok etter møtet. 
 
I rettsmøtet 15. januar 2019 tillot dommeren at deres motparts prosessfullmektig fremla et 
prosesskrift sendt kl. 18 dagen før rettsmøtet. Rettsboken fra dette rettsmøtet er ikke korrekt. 
 
I rettsmøtet 29. april 2019 tillot dommeren at det ble inngått en avtale. De ble ikke hørt på at 
avtalen var urimelig og i strid med plan- og bygningsloven (pbl.) og eierseksjonsloven. De sørget 
derfor for at avtalen skulle spesifisere at de kun ville godkjenne løsninger som var i samsvar med 
pbl. og tilhørende forskrifter. De mener forutsetningene for denne avtalen ble brutt da 
dommeren sendte søknad til kommunen om etablering av en ekstra avkjørsel. Kommunen 
godkjente for øvrig søknaden, og de har etter dette klaget på kommunens vedtak. 
 
I rettsbok fra rettsmøtet 24. september 2019 fremgår det at partene fikk forklare seg før 
befaringen startet. De mener dette ikke stemmer. Representantene for naboeiendommen fikk 
uttale seg, men ikke de. Videre stiller de spørsmål ved hvorfor enkelte punkt er tatt med i 
rettsboken, og mener at punkt to og tre i rettsboken (rettsforliket) ikke er korrekt. 
 
I respons på dommerens uttalelse til klagen, ønsker de å rette skarp kritikk mot dommerens 
utforming av tilsvarsbrevet, og reagerer særlig på at slektskapsforholdet mellom eierne av de 
ulike seksjonene omtales («søster»), samt at dommeren kun omtaler at det er en av klagerne som 
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reagerer på dommerens atferd. Begge eierne av seksjonen burde her vært omtalt, og de mener at 
formuleringene til dommeren er høyst uprofesjonelle og også kan tyde på forhåndsstandpunkt. 
De mener tonen i tilsvaret fra dommeren er symptomatisk for hvordan dommeren har oppført 
seg gjennom hele saken.  
 
Videre anfører de at dommeren har vært dårlig forberedt til rettsmøtet, har oppført seg dårlig 
overfor partene, utsatt dem for forlikspress og gitt uttrykk for forhåndsstandpunkt i saken. 
 
De mener at dommeren fremstiller rettsmøtet 24. september 2019 feilaktig, og understreker at 
det kun ble innkalt til grenseoppgang. De mener de er forledet til å underskrive en avtale som er 
til skade eller uleilighet for dem. De understreker at de ikke kan stå inne for noe annet enn det 
som omhandler grensen i rettsforliket. 
 
Innklagede – jordskiftedommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Høyt konfliktnivå i saken har gjort det nødvendig med aktiv saksstyring, slik at forhandlingene 
kunne gjennomføres på hensiktsmessig og forsvarlig vis. 
 
De fleste anførslene i klagen er knyttet til forhold som har funnet sted mer enn tre måneder før 
klagen ble fremsatt. Han kan ikke se at han har opptrådt kritikkverdig overfor 
partene. Han påpeker at klagernes uenighet over saksbehandlingen og avgjørelser som er tatt i 
saken eventuelt kan påankes. 
 
Rettsboken fra rettsmøtet 6. november 2018 ble ikke sendt til partene fordi retten ikke anså dette 
som nødvendig. Det var kun snakk om en avgjørelse om saklig og geografisk avgrensning av saken, 
som ble forkynt for partene i møtet. 
 
I rettsmøtet 29. april 2019 kom partene frem til en avtale som regulerer bruken av sameiets 
fellesareal, samt enkelte tiltak. Alle parter underskrev avtalen, som ble lagt til grunn i en 
jordskifteavgjørelse. Det var enighet om at jordskifteretten skulle søke kommunen om 
avkjøringstillatelse på vegne av partene, og at partene ikke skulle kontakte kommunen for å 
påvirke behandlingen. Avtalen forutsetter at de ulike tiltak på eiendommen skulle godkjennes av 
kommunen. Alle partene var representert ved advokat i dette møtet. 
 
I rettsmøtet 24. september 2019 inngikk partene rettsforlik om grensene mellom eierseksjonene 
og naboeiendommen. Alle parter var representert ved advokat i dette møtet, og parten har fått 
forklart seg og fremlegge bevis i saken. Han mener han var godt forberedt på det som skulle 
behandles i rettsmøtet. Han hadde lest gjennom de relevante dokumentene uten å ta 
forhåndsstandpunkt. Partene inngikk rettsforlik uten at det de ble utsatt for noen form for 
forlikspress. Klagerne underskrev rettsforliket på lik linje med de øvrige partene, uten innsigelser 
mot dets innhold. Dersom han har blitt oppfattet som en streng dommer som konsekvens av aktiv 
saksstyring og prosessledelse, har han uansett ikke kommet med noen unødvendig strenge 
uttalelser mot partene i saken. 
 
Vedrørende det innsendte prosesskriftet som klager reagerer på at ble tillatt fremlagt i retten, ble 
dette godkjent av klagernes prosessfullmektig. Prosessfullmektigen fikk tilstrekkelig tid til å sette 
seg inn i skrivet. 
 
Domstolleder – jordskifterettsleder E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hans oppfatning er at klagen i hovedsak er rettet mot antatt resultat av rettens pågående 
behandling av saken, og at den rette klagemåten på behandling og innhold vil være anke til 
høyere instans.  
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Teknisk utreder – overingeniør D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har oppfattet at dommeren har opptrådt ryddig og klart i saken. Begge parter i saken har 
vært representert ved prosessfullmektig. Konfliktnivået i saken har vært høyt, og han stiller 
spørsmål ved hvorfor ikke prosessfullmektigene har reist innvendinger mot dommeren dersom 
det skulle vært hold i klagernes påstander. 
 
Han mener dommeren har vært godt forberedt til rettsmøtene, inkludert møtet 24. september 
2019. Etter hans skjønn har dommeren vært aktiv i saksstyringen, noe han anser som en 
forutsetning i saker som dette. Han har ikke observert dårlig oppførsel fra dommeren overfor 
partene eller prosessfullmektigene. Han opplevde ikke at det ble lagt press på partene for å få i 
stand rettsforliket av 24. september 2019. 
 
Prosessfullmektig for klagerne – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har ikke opplysninger i saken utover det som fremgår av hans korrespondanse med retten på 
vegne av klagerne, som var vedlegg til klagen. 
 
I prosesskriv av 16. september 2019 vedlagt klagen fremgår det at han etter møtet den 24. april 
2019 ble bedt om å avslutte sitt arbeidsforhold til klagerne, etter jordskifteavgjørelsen som ble 
tatt på bakgrunn av avtalen som ble inngått mellom partene. Klagerne ba ham igjen om å 
representere dem før rettsmøtet i september. I prosesskrivet anførte han at avtalen som ble 
inngått den 24. april 2019 ble inngått på bristende forutsetninger og/eller i strid med avtaleloven 
§ 36.  
 
Prosessfullmektig for klagernes motpart – advokat G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har ikke noe å utsette på dommerens oppførsel eller saksstyring i rettsmøtene gjennomført 
6. november 2018, 15. januar 2019 og 29. april 2019.  
 
I rettsmøtet 24. september 2019 ble det gjennomført befaring. Representanter for en 
naboeiendom var til stede, og disse fikk uttale seg på lik linje med partene. Disse gav også 
samtykke til enkelte tiltak knyttet til eiendommen. Han oppfattet da at en av klagerne fremsatte 
en trussel mot representantene for naboeiendommen. Dommeren brøt inn med beskjed til 
klageren om at dersom han ønsket å formidle noe til retten, måtte han gjøre dette gjennom sin 
prosessfullmektig. Under rettsmøtet ble rettsforliket av 29. april 2019 forsøkt endret av klagernes 
prosessfullmektig. Dette ble helt korrekt avvist av dommeren. 
 
Senere i rettsmøtet ble det inngått rettsforlik om eiendommens grenser. Også her var klagerne 
bistått av prosessfullmektig, som anbefalte inngåelsen av et slikt forlik. Han har intet å utsette på 
dommerens oppførsel i dette rettsmøtet. 
 
Han har ingen innvendinger mot måten dommeren har utført sin dommergjerning på i saken. 
Dommeren har ledet rettsmøtene på en god og hensiktsmessig måte. Partene fikk formidle det de 
hadde på hjertet. Dommeren har kommet med tilsnakk til sakens aktører i den utstrekning det har 
vært påkrevd. 
 
Han avslutter med å gjøre oppmerksom om at klagerne også har klaget på hans oppførsel 
gjennom prosessen, ved en politianmeldelse og totalt syv advokatklager underveis i 2019.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
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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. 
 
I forhold til den lovfestede klagefristen i domstolloven § 237 fjerde ledd har klagerne gjort 
gjeldende at den påklagede dommeradferden i rettsmøtene utgjør en «sammenhengende linje» 
som bør muliggjøre behandling av hele klagen. Tilsynsutvalget forstår dette slik at det anføres at 
den påklagede dommeradferden utgjør et sammenhengende forhold. Utvalget er ikke enig i 
dette. Klagepunktene er knyttet til dommerens konkrete handlinger og unnlatelser i fire 
individualiserte rettsmøter. At flere av klagepunktene er likeartede medfører ikke at den 
påklagede dommeradferd utgjør et sammenhengende forhold. Utvalget legger derfor til grunn at 
klagefristen må vurderes i forhold til det tidspunkt den påklagede dommeradferd fant sted. 
 
Tilsynsutvalget kan ikke ta en klage til behandling dersom den er fremsatt mer enn ett år etter at 
de påklagede forhold fant sted, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Denne fristen er absolutt og 
gjelder uten unntak. Deler av de påklagede forhold fant sted før 1. desember 2018, og disse 
delene av klagen må dermed avvises. 
 
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 er knyttet til rettsmøtene gjennomført 15. januar og 29. april 2019 er 
inngitt henholdsvis elleve og syv måneder etter at forholdene fant sted. Tilsynsutvalget har ikke 
fått informasjon som tilsier at klagerne hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen for disse 
forholdene, eller at det foreligger særlige forhold som skulle godtgjøre at disse delene av klagen 
skal tas til behandling av utvalget etter fristens utløp. Tilsynsutvalget viser til at klagerne ikke har 
gitt noen begrunnelse for hvorfor det ikke er inngitt klage angående disse forholdene tidligere. 
Disse delene av klagen tas derfor heller ikke opp til behandling.  
 
Alle deler av klagen som er fremsatt etter klagefristens utløp blir etter dette å avvise.  
 
Forholdene som gjenstår er knyttet til det siste rettsmøtet 24. september 2019. Denne delen av 
klagen er rettidig. 
 
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.  
 
Klagerne mener at rettsforliket som ble inngått i rettsmøtet den 24. september 2019 har en rekke 
feil, og at det kun er et punkt i rettsforliket som er riktig. Videre er det også anført feil i selve 
rettsboken. Forhold knyttet til om et rettsforlik er ugyldig kan bringes inn for tingretten som 
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ugyldighetssøksmål. Spørsmål knyttet til dette faller derfor utenfor Tilsynsutvalgets kompetanse. 
Denne delen av klagen blir derfor å avvise. 
 
Klagerne mener videre at dommeren ikke tillot tilstrekkelig kontradiksjon i det samme rettsmøtet. 
Denne typen påstått prosessledelse, som potensielt fører til at saken ikke er godt nok opplyst, er 
også forhold som kan brukes som ankegrunn. Også denne delen av klagen faller da utenfor 
Tilsynsutvalgets kompetanse og avvises. 
 
Klagerne har videre anført at dommeren har vært dårlig forberedt til rettsmøtet, har oppført seg 
dårlig overfor partene, har utsatt partene for forlikspress og gitt uttrykk for forhåndsstandpunkt i 
saken. 
 
Klagerne har også anført at dommeren, blant annet ved sin språkbruk i uttalelsen til klagen, har 
opptrådt uprofesjonelt. Han har omtalt partene ved slektskap heller enn ved eierstatus i sin 
uttalelse til klagen. Siden dette først er gjort av motpartens advokat, mener klagerne at dette 
signaliserer at dommeren har tatt forhåndsstandpunkt – mot dem. 
 
Dette er forhold som gjelder dommerens atferd, og er dermed 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.  
 
Tilsynsutvalget har lagt til grunn i sin praksis 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.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det er sannsynliggjort at omtalen av slektskapsforhold i denne 
prosessen er ment å være krenkende. Utvalget kan heller ikke se at disse uttalelsene kan brukes 
som bevis for at dommeren har tatt parti eller inntatt forhåndsstandpunkt i favør av klagernes 
motparter. I det siste rettsmøtet er det heller ikke tatt en avgjørelse på selvstendig grunnlag av 
dommeren. Det ble inngått et rettsforlik mellom partene i dette møtet, og alle parter var 
representert ved advokat. Klagerne har ikke konkretisert hvilken type press de mener de ble 
utsatt for. Utvalget finner det ikke sannsynliggjort at det ble utøvd noe press mot en spesiell 
løsning fra dommerens side, og heller ikke at dommeren har inntatt eller gitt uttrykk for et 
forhåndsstandpunkt i saken.   
 
Klagerne mener videre at jordskiftedommeren har vært dårlig forberedt, og at han generelt har 
utøvd respektløs atferd mot partene. Det er imidlertid ikke konkretisert hvilke mangler det har 
vært ved forberedelsen. Ingen av de øvrige aktørene i saken har opplevd forberedelsene som 
mangelfulle. Klagerne føler seg videre forbigått i det siste rettsmøtet, og opplevde at de har blitt 
unødvendig regulert av dommeren og i for liten grad fikk forklare seg. Utvalget finner at det klart 
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fremgår av de ulike uttalelsene i saken at det har vært høyt konfliktnivå mellom partene. Det kan 
nok oppleves ubehagelig som part å ikke få ordet når man ønsker, eller å få snakke så lenge man 
ønsker. I denne typen saker vil det imidlertid være behov for aktiv saksstyring fra dommeren. 
Ingen andre aktører i saken som har uttalt seg har reagert på dommerens atferd, og utvalget kan 
ikke finne det sannsynliggjort at dommeren her har handlet i strid med sine plikter eller god 
dommerskikk. 
 
Utvalget mener at forholdene det er klaget over ikke er sannsynliggjort, og at det ikke er grunnlag 
for å konkludere med at jordskiftedommer C har opptrådt i strid med god dommerskikk. Etter 
dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor jordskiftedommer C. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold der klagefristen er utløpt, og forhold som 

utvalget ikke kan vurdere. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

jordskiftedommer C. 
 
 


