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Innledning: 
 
Ved brev av 11. mai 2020 har A, B og C klaget på jordskiftedommer D ved X jordskifterett. Klagen 
gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt jordskiftedommer D, som ved brev av 22. juni og 8. 
september 2020 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra teknisk utreder. 
 
Klagen er supplert ved brev av 19. juli 2020 (A), 23. juli 2020 (C), 13. september 2020 (C) og 13. 
oktober 2020 (C). C har videre oversendt et notat fra E, som representerte en av partene på 
saksøktesiden.  
 
Jordskifterettsleder F ved X jordskifterett er orientert om klagen og har den 13. juli 2020 avgitt 
uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken var en jordskiftesak om grensefastsetting for grunneiendom og 
rettsutgreiing i utmark. Innklagede var dommer på saken. Klagerne var parter på saksøktesiden. 
Det ble holdt rettsmøte 24. og 25. februar 2020, og dom ble avsagt 6. mars 2020.  
 
Klager – C – har i brev vedlagt klagen i hovedsak vist til følgende: 
 
Hva angår selve saken mener de at dommeren har basert sin dom på flere feil i sin beskrivelse av 
fakta. Dette gjelder fakta som i stor grad er fremkommet som udokumenterte utsagt fra 
motparten, og som i dommen er blitt vektlagt i langt større grad enn de fakta som ble fremmet av 
dem.  
 
For dem har det imidlertid vært mest bekymringsfullt å oppleve hvordan dommeren har ledet og 
opptrådt under rettsprosessen. Deres side satt fra første rettsmøte igjen med en viss følelse av at 
dommeren allerede ved begjæring/åpning av saken hadde bestemt seg for domsresultatet, jf. 
dommerens kommentarer og opptreden overfor motparten. Dommeren skal angivelig også ha 
hatt dialog med representanter for motparten både før og mellom rettsmøtene. De registrerte 
aktiv «sosial» og uformell dialog mellom dommeren og motparten under rettsmøtene.  
 
I forbindelse med befaring hadde dommeren nær kontakt med motparten og hadde overnatting i 
fritidsboligen hos personer med nære relasjoner til motparten.  
 
Dommeren har vært påfallende lydhør overfor motpartens utsagt i rettsmøtene, mens de ved et 
par tilfeller ble nektet å fremlegge/lese opp fra dokument med viktig informasjon/fakta. Skriftlig 
materiale og fakta fremlagt av dem ble under hele rettsprosessen tillagt mindre vekt og 
sannhetsgehalt enn udokumenterte utsagn fra motparten. De fikk heller ikke anledning til å 
kommentere eller imøtegå mange av hovedpunktene som de i ettertid ser er lagt til grunn i 
dommen.  
 
De mener dommeren hadde svak styring av rettsmøtene, det var lite struktur i dialog og 
spørsmålsstilling. Dommeren stilte til dels ledende spørsmål til motparten, og fikk svar som passet 
inn i motpartens påstand. Dommeren ga motparten taletid for nedsettende og upassende 
kommentarer, samt også nedsettende beskrivelser og direkte personangrep på en avdød person.  
 
Dommeren formulerte motpartens påstand i hovedforhandlingen, uten at de ble gjort kjent med 
den endelige teksten i motpartens påstand. Dommerens budskap til motparten var at «hvis dere 
ikke har med dette i påstanden, vil dere tape saken». På slutten av hovedforhandlingen 
kommenterte dommeren til motparten at «hadde dere hatt en proff advokat, hadde deres 
påstand vært krav om eiendomsrett ved hevd». Dette er vel informasjon dommeren burde 
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informert begge parter om tidligere, samt innhentet fakta fra partene som eventuelt kunne legges 
til grunn for en slik påstand.  
 
Under deler av hovedforhandlingen opptrådte dommeren svært partisk og i flere tilfeller på en 
slik måte at de oppfattet dommeren som motpartens advokat. Dommeren har samarbeidet med 
og godtatt en person med nære relasjoner til motparten som konsulert, kart/grense-spesialist og 
vitne.  
 
De fikk manglende informasjon og veiledning om rettigheter, rettsprosessen og mulighet for 
rettsmekling. Dommeren tok aldri opp spørsmål om muligheten for forlik mellom partene.  
 
Noen av dommerens uttalelser kan synes å være preget av ideologisk/politisk tankegods, blant 
annet dommerens svar på spørsmål om behovet for å måtte forsvare sin eiendomsrett: «dette må 
man regne med når man eier noe» og «dei har aldri brukt sin påståtte grunneiendomsrett …  til 
noko». De spurte om dommeren virkelig mente at utelatt aktiv bruk av en utmark kan brukes som 
argument for å overdra eiendomsretten til motparten.  
 
Dommeren har hele veien lagt opp til full grenseoppgang, og synes ikke å ta hensyn til deres 
ønske om begrenset bistand fra jordskifteretten til denne jobben. De har dessverre ingen tillitt til 
at dommeren vil fremkomme med en rettferdig og upartisk grensesetting.  
 
De mener at saken kunne fått en annen og lagt mer rettferdig og akseptabel løsning med en 
upartisk dommer som under prosessen hadde gitt dem nødvendig informasjon og veiledning.  
 
I uttalelse av 23. juli 2020 skriver han i hovedsak følgende: 
 
De har lest kommentarene fra dommeren, og står fortsatt ved alle klagepunktene. De er ikke 
overrasket over at dommeren har en noe annen virkelighetsoppfatning av sin ledelse og 
opptreden. Når dommeren ber om en konkretisering av en del av deres klagepunkter, indikerer 
dette ytterligere at dommeren ikke har forstått hvordan en part kan reagere på en åpenlyst 
partisk opptreden fra en dommer i en rettssak. 
 
I henhold til den svært ensidige dommen er det lite som indikerer at dommerens konklusjoner ble 
bestemt så sendt som dommeren hevder.  
 
Når det gjelder nekting av fremlegging/opplesning viser han til at en av de saksøkte har studert og 
skrevet ned en rekke fakta om eiendomsforholdene på stedet. Dommeren nektet fremleggelse av 
dette materiale som dokumentasjon og vitneprov, med begrunnelse av at personen var part i 
saken. Dommeren nektet saksøkte å fremlegge dokumentene hvis innhold tydeligvis ikke passet 
inn i det resultat dommeren allerede hadde bestemt seg for. De trodde dommeren hadde 
interesse i å få fakta på presentert i stedet for å stoppe dette ut i fra formaliteter.  
 
Motparten kom med kommentarer vedrørende han som kan oppfattes som personangrep, som 
f.eks. hans «drømmeverden» og «stakkars mann». Dommeren reagerte ikke på dette. Hans 
protester ble ikke tatt til følge av dommeren, og dommeren sa at «dette må du tåle og kan 
sammenlignes med dine uttalelser om Kardemommeloven». Han protesterte med at dette med 
Kardemommeloven var en metafor og ikke et personangrep. 
 
Dommeren formulerte og skrev ned motpartens påstand i samråd med motparten, og var nøye 
med å forklare at påstanden ville være avgjørende for utfallet av saken. Dommeren sa blant annet 
at hvis ikke utmarken tas med i påstanden så måtte dette dømmes til saksøkte (klagerne). De 
reagerte kraftig på dette som en klar partisk handling fra dommeren. De undres også over at 
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dommerens opplysninger om bruk av hevd ble fremsatt helt mot slutten, da dette kunne ha 
påvirket hele rettsprosessen.  
 
Når dommeren hevder at mekling var nytteløst, så er dette noe en ikke kan konkludere med uten 
å ha prøvd. Manglende vilje til mekling gjør at de mener at mulighetene for forlik ble spolert av 
dommeren, en mulighet som de hele tiden har ment at var tilstede og som også går klart frem av 
tidligere korrespondanse. Under første rettsmøte den 6. mars 2019 ble de oversett i deres 
anmodninger om å bruke tid på å finne konstruktive løsninger og avgrense saken.  
 
Det er en gjengs oppfatning at han som talsmann for saksøkte fikk en mye røffere behandling fra 
dommeren enn saksøkers talsmenn. Dette ble kommentert fra flere deltakere i rettsmøtene, også 
fra representanter for motparten.  
 
I uttalelse av 13. september 2020 skriver han i hovedsak følgende: 
 
Deres oppfatninger, holdninger og synspunkter av denne saken har de forsøkt å gi uttrykk for flere 
ganger. De har dessverre ikke blitt hørt, sett eller nådd frem med deres synspunkter, mens 
motpartens muntlige, udokumenterte påstander er blitt lagt til grunn dommen. De mener 
kommentarene i dommerens brev gjenspeiler dette, og bekrefter det de har hevdet vedrørende 
dommeren.  
 
De er en gruppe på fire saksøkte som har den samme oppfatningen av dommeren. Han er 
talsmann for gruppen. De ser at dommeren forsøker å skape et inntrykk av at dette er en sak 
mellom han og dommeren, da dommeren i sine kommentarer ikke omtaler dem som saksøkte 
som en gruppe, men linker alt opp mot han.  
 
I uttalelse av 13. oktober 2020 skriver han i hovedsak følgende: 
 
Korrespondansen de har hatt med dommeren i etterkant av domsavsigelsen bekrefter det de har 
hevdet i klagen og etterfølgende korrespondanse. De blir mer og mer forvirret over dommerens 
utspill, samtidig som korrespondansen med dommeren underbygger deres påstand om 
partiskhet. 
 
Klager – A – har i brev vedlagt klagen i hovedsak vist til følgende: 
 
Han viser til Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 3 om upartiskhet. Her har dommeren feilet 
på det groveste.  
 
På det første rettsmøtet var dommeren svært opptatt av å selge sine tjenester for oppmålinger av 
eiendommene, noe som må ha vært av rene forretningsmessige hensyn. 
 
På det andre rettsmøtet viste dommeren stor sympati for saksøkeren og partiskhet. Under 
rettsmøtet distribuerte dommeren kart utarbeidet av en person helt uten kjennskap til saken og 
grensene. Kartene er laget etter skjønn og er dermed uverifisert. Han mener dette er 
dokumentforfalskning.  
 
Dommeren skrev også selv påstanden til saksøkeren, og finpusset på denne underveis i samråd 
med saksøker. Også her viste dommeren sympati med saksøker. Dommeren uttalte også at 
dersom det hadde vært advokater inne i bildet ville de tatt opp hevd som et punkt.  
 
Det ble tatt kontakt for å høre hva påstanden var. Da fikk de beskjed om at dommeren leste 
denne opp for dem, etter at dommeren hadde skrevet påstanden. Dette medførte ikke riktighet, 
og var en løgn fra dommeren.  
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Dommeren har ikke gjort noe for å komme med minnelige løsninger av saken, tvert imot.  
 
I e-post av 19. juli 2020 har han i hovedsak skrevet følgende: 
 
Dommeren har i sin uttalelse pyntet på beskrivelsen, med hele og halve usannheter. Han 
fastholder det han har skrevet i klagen.  
 
Partsrepresentant – E – har i innsendt notat i hovedsak vist til følgende: 
 
Når det gjelder dårlig styring av rettsmøtet, vil oppstykking av møtet gjøre at hendelsene isolert 
sett vil fremstå som greie. Ved å se hovedforhandlingen i sammenheng kommer dårlig styring av 
møtene og opplevelsen av dommeren som partshjelper kanskje tydeligere frem.  
 
Å tillate at saksøker under møtet kommer med muntlige utbrudd og viser tydelig negativt 
kroppsspråk mens en fra saksøktesiden har ordet, er ikke god møteledelse. Å tillate personangrep 
og i etterkant kalle det humor, synliggjør liten respekt for enkelte personer. Å si at dette er vanlig i 
møter av denne typen, viser at møteledelsen legger til rette for at mange vil kvie seg for å ta 
ordet. At alle fikk god anledning til å stille spørsmål og komme med opplysninger når styringene 
av møtene var som beskrevet, er kanskje medvirkende årsak til at påstander ble stående 
uimotsagt.  
 
Det er også opprørende at dommeren påstår ingen erindring om saksøkers negative tirade om 
avdød. «Temporært hørselstap» og «selektivt hukommelse» av møteledelsen understreker 
hvordan stemningen opplevdes.  
 
Begge parter hadde en innledning under hovedforhandlingen. Dommeren tok initiativ til fire 
temaer der dommeren stilte mange spørsmål, men det ble ikke gjort forsøk på å løfte saksøktes 
versjon. Innleverte bevis ble heller ikke belyst. Under arbeidet med formulering av påstanden til 
saksøker informerer dommeren overraskende om saksøkers mulighet til bruk av hevd. Ingen av 
argumentene til saksøker er i utgangspunktet basert på dette. Dette ble det vanskelig for 
saksøktesiden å forsvare seg mot på dette tidspunktet i møtet.  
 
Etter hovedforhandlingene etterspurte saksøkte påstandene fra saksøker hos domstolen. 
Forespørselen ble avvist og det ble opplyst at påstandene ville bli tilsendt sammen med 
domsavsigelsen.  
 
Dommen falt i samme tidsrom som at landet ble stengt ned, noe som satte en stopper for 
mulighet til å møtes. Dette vanskeliggjorde arbeidet med ankevurdering. Ønsket om utvidet frist 
ble avvist.  
 
Innklagede – jordskiftedommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Til klagen fra C uttaler han i hovedsak følgende: 
 
Domsresultatet bestemte han seg for mange dager etter rettsmøtet, etter at han hadde arbeidet 
seg gjennom skriftlig bevismateriale, notater fra rettsmøtet og en del rettspraksis og skrevet mye 
av domspremissene.  
 
Det stemmer at han har hatt dialog med representanter for motparten før og mellom 
rettsmøtene, men det er ikke bare disse han har hatt dialog med. Han har også at dialog med 
klager. Det har kommet en del e-poster han har svart på, både fra klagerne og fra motparten. I 
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tillegg er det to parter/fullmektiger som har bedt om å få komme på kontoret for veiledning, blant 
annet klager.  
 
Han forstår ikke hva klager mener med at han har hatt aktiv «sosial» og uformell dialog med 
motparten. Anførselen er ikke tilstrekkelig konkretisert til at han kan kommentere dette.  
 
Jordskifteretten var på befaring 14. august 2019. Når det gjelder anførselen om at han hadde 
overnatting i fritidsboligen til en person med nær relasjon til motparten, viser han til at 
jordskifteretten har leid et fritidshus innenfor området som er omfattet av grensegangsdelen av 
saken. Han har aldri møtt huseieren, men de har hatt litt dialog om leie av huset. Han vet 
ingenting om hvem utleier skal ha nære relasjoner til. Utleier er ikke part i saken. Alternative 
overnattingsmuligheter ville medført uforholdsmessig mye ekstratid til transport.  
 
Han vet ikke hva klageren sikter til at han har vært «påfallende lydhør overfor motpartens 
utsagn», og kan derfor ikke kommentere dette. Det samme gjelder anførselen om at klagernes 
bevis er tillagt mindre vekt. Når det gjelder nekting av fremlegging/opplesning, viser han til at han 
avskår bevis fra begge sider.  
 
Alle partene i rettsmøtet fikk rikelig med mulighet til å både forklare seg, kommentere og å stille 
spørsmål. Han mener at alle påstandsgrunnlag, med unntak av hevd, er vurdert i dommen. Når 
det gjelder anførselen om svak styring av rettsmøtene, kommenterer han at rettsmøtene ikke har 
blitt styrt strengt i samsvar med tvistelovens regler om hovedforhandling. Som kjent gjelder disse 
reglene bare så langt de passer for jordskifteretten. Partene har fått større mulighet til spørsmål 
og kommentarer enn tvisteloven legger opp til. Siste del av rettsmøtet gikk også til dialog direkte 
mellom partene. Det er videre uklart for han hva klager mener med «til dels ledende spørsmål».  
 
Han har ikke gitt motparten «taletid for nedsettende og upassende kommentarer». Han regner 
med at klager sikter til en episode i rettsmøtet hvor klager hadde ordet. Klager uttalte at det 
tidligere var fred og harmoni i området og at det var kardemommeloven som gjaldt der. Da 
motparten fikk hodet, uttalte motparten «kardemommeloven … eksisterer bare i hodet ditt». 
Klager uttalte deretter at en slik kommentar var så upassende at dommeren burde gripe inn. Han 
grep ikke inn, men svarte at det var vel ikke verre enn kardemommeloven. Klager svarte det var 
verre, og at det var et personangrep. Han kommenterte ikke mer til dette. Både under rettsmøtet 
og i ettertid har han oppfatta uttalelsen fra motparten som en humoristisk måte å utrykke 
uenighet, og mener fortsatt at dette ligger innafor det som må kunne passere.  
 
Han kan ikke huske at det ble fremsatt nedsettende beskrivelser eller direkte personangrep mot 
avdød person.  
 
Motparten hadde ikke levert påstanden sin skriftlig, slik klagerne gjorde i rettsmøtet. Motpartens 
påstand ble derfor skrevet ned av han, etter at motparten hadde forklart hva påstanden gikk ut 
på. Etter å ha lest opp den nedskrevne påstanden kommenterte han at klagerne hadde nedlagt 
påstand om sakskostnader, og at dersom motparten ville det samme måtte dette med i 
påstanden. Han sa ikke at de ellers ville tape saken, men sa noe mer presist om kostnader. At ikke 
klagerne oppfattet hva motpartens påstand var, er for han helt uforståelig. Han tilføyer at han 
også hjalp klagerne med å utforme påstanden. Etter hans syn var alt dette i samsvar med rettens 
veiledningsplikt.  
 
Langt ute i hovedforhandlingen kom han etter hvert til at motparten kunne bygge sin påstand på 
hevd. Han sa derfor dette til motparten: «No vil sikkert partane frå hovudbruka [klagerne] meine 
at eg er partisk. Men siden retten har ei lovbestemt plikt til å rettleie partar og hindre rettstap 
seier eg dette likevel: Hadde de hadd ein advokat i denne saka, så ville han sikkert også brukt 
hevd som grunnlag for påstanden». Deretter skisserte han hevdsvilkårene kort, før motparten 
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uttalte at de ville ha med hevd som grunnlag for påstanden. Han mener dette var i samsvar med 
loven. Han nevner også at det ikke var noen tilsvarende fare for rettstap på klagernes side.  
 
Anførselen om at han var partisk og at klagerne oppfattet han som motpartens advokat, er for 
generell til at det er mulig for han å kommentere dette.  
 
Klager har anført at han samarbeidet med en person med nære relasjoner til motparten. Denne 
personen var part i saken, men bare i den delen som gjaldt grensefastsetting. Under 
saksforberedelsen til hovedforhandlingen varslet motpartene at de ville innkalle personen som 
vitne. Det kom ikke inn protester eller kommentarer fra andre til dette. Vitnet møtte ved 
rettsmøtestart, og han tok da opp spørsmålet om vitnet skulle få være tilstede under eller møtet. 
Det var ingen som protesterte mot dette. Det ble heller ikke behov for vitnemålet. Det finnes ikke 
økonomisk kartverk for området, og materialet utarbeidet av blant annet dette vitnet var derfor 
til stor hjelp for jordskifterettens arbeid med å klarlegge grenser. Under befaring og markarbeid 
har vitnet vært med de noen dager som kjentmann og veiviser til gamle grensemerker, både på 
egne grenser og ellers.  
 
Han mener partene har fått mye veiledning om prosessen, både i rettsmøter, i brev og ellers. 
Skriftlig og muntlig er det fra rettens side gitt minst like mye informasjon og veiledning som vanlig 
i slike saker. De som har ringt eller sendt e-post har fått svar så langt han har kunne svare. Klager 
har vært innom kontoret for å få informasjon og veiledning. Dersom de ville ha mer, kunne de 
spurt, slik de ble oppfordret til i vedlegget til forkynning av sakskravet. I saksforberedende møte 
6. mars 2019 opplyste han om rettsforlik som en av flere avgjørelsesformer. I rettsmøtet 14. 
august 2019 sa han at gebyrkostnader kunne inngå i en forhandling om forlik. Han mener også at 
han snakka litt om fordelene med å bli enige, men uten å ta mer initiativ til mekling. Han har ikke 
tilbydd rettsmekling i saken. Grunnen til dette var først og fremst at han har vurdert det som 
usannsynlig å få til noe forlik mellom alle parter, blant annet fordi det var svært mange parter. 
Hadde en part gitt signal om å prøve å få til en minnelig løsning, hadde han selvsagt tatt opp 
dette.  
 
Et utsagt om at «å bli involvert i en rettssak i jordskifteretten må man regne med når man eier 
noe» er etter hans oppfatning en faktisk/juridisk opplysning, ikke politisk tankegods. Bakgrunnen 
for utsagnet var nok at klagerne ikke ville at jordskifteretten skulle etterkomme kravet om 
grensegang. I rettsmøtet 14. august 2019 forsøkte han å forklare partene at en domstol må 
behandle de sakene som blir krevd. Når det gjelder den andre uttalelsen klagerne har gjengitt er 
dette noe som står i dommen, og som han derfor må avstå fra å kommentere.  
 
Til klagen fra A uttaler han i hovedsak følgende: 
 
Han forstår ikke hva slags forretningsmessige hensyn klageren sikter til. På bakgrunn av 
uenigheten mellom partene om hva saken skulle omfatte, informerte han både i 
saksforberedende møte og det første ordinære rettsmøtet blant annet om grensegang i 
jordskifteretten. Etter hans syn er ikke dette salg av tjenester, men informasjon om 
grensefastsetting i jordskifterettens regi. 
 
Det var vanskelig å få partene fra klagers side å innse at retten stort sett må behandle de kravene 
som rekvirenten fremmer, og at det ikke er en likestilling mellom alle parter i henhold til 
jordskifteloven.  
 
Forøvrig viser han til kommentarene overfor til klagen fra C.  
 
I uttalelse av 8. september 2020 uttaler han i hovedsak følgende om tilleggsuttalelsen fra C: 
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Han og klagerne blir nok aldri enige om hva som var rett virkelighetsoppfatning av hans ledelse og 
opptreden i rettsmøtene. 
 
Når det gjelder anførselen om at domsresultatet var forhåndsbestemt, lurer han på om klagerne 
har lest og forstått domsgrunnene. Hvorfor skulle han f.eks. nevne påstandsgrunnlaget hevd 
under hovedforhandling dersom han hadde bestemt seg for resultatet på forhånd, all den tid hevd 
ikke hadde betydning for sakens utfall.  
 
Han har ikke nektet fremlegging av «materiale som dokumentasjon og vitneprov». Han antar at 
det klager sikter til, gjelder noe som ligger tilbake i tid, trolig vinteren 2018/2019. Klager spurte 
per telefon om å få føre en av partene som vitne, og han svarte da at dette var noe som hørte 
hjemme i partens partsforklaring. Han går ut i fra at det er dette som nå blir ansett som nekting av 
fremlegging.  
 
Han nekter for å ha sagt «dette må du tåle», det han sa var «dette er vel ikkje verre enn 
Kardemommeloven». Han kan ikke huske at det ble sagt «stakkars mann».  
 
Han kjenner seg ikke igjen i påstanden om at han var svært nøye med å forklare at påstanden ville 
være avgjørende for utfallet av saken. Det kan godt være at han gjorde parten oppmerksom på 
konsekvensen av å ikke nedlegge påstand, men han mener dette var knyttet til påstandspunktet 
om sakskostnader. Uansett så var dette ordinær, lovfesta, prosessuell veiledning. 
 
Hans påpeking av hevd som påstandsgrunnlag kom langt uti hovedforhandlingen, og etter at 
begge sider hadde kommet med mange hevdsrelaterte opplysninger. Det hører også med i bildet 
at klagerne etterpå hadde rikelig med anledning til å kommentere dette og til å be om tid til å i 
imøtegå hevdsgrunnlaget.  
 
Han har ikke hevdet at mekling var nytteløst. Partene hadde god tid før hovedforhandlingen til å 
forhandle om minnelige løsninger, og har også hatt mange muligheter til å signalisere vilje til 
forliksforhandlinger. Det var synd at slike signal ikke kom før etter at dommen var avsagt.  
 
Det stemmer ikke at de saksøkte ble oversett på rettsmøtet den 6. mars 2019.  
 
Klager har anført at han fikk en røffere behandling enn saksøkers talsmenn. Denne anførselen 
forstår han ikke. Han antar at det kan ha sammenheng med replikken om Kardemommeloven, 
omtalt overfor.  
 
I uttalelse av 8. september 2020 uttaler han i hovedsak følgende om notatet fra E: 
 
Det er ikke konkretisert hva de påståtte nedsettende beskrivelsene og personangrepene gikk ut 
på, men i klagen var det vist til Facebook som kilde for de nedsettende kommentarene. Om det i 
rettsmøtet ble opplyst noe som var publisert på Facebook, så finner han det ikke 
oppsiktsvekkende at han ikke har festa seg så mye ved det, at han kan huske det nå. 
 
Han og klagerne har nok ganske ulike analyser av hva partsforklaringer og utspørring under 
hovedforhandling dreier seg om. 
 
Grunnen til at påstandene ikke ble sendt ut straks han fikk spørsmål om dette fra klagerne, var 
fordi påstandene ble opplest under hovedforhandling, fordi rettsboken snart ville bli utsendt til 
alle parter og fordi saken var tatt opp til doms. Det var derfor ingen rasjonell grunn til at 
domstolen skulle bruke tid på å sende påstandene særskilt til klagerne.  
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Klagerne påstår at ønsket om utvidet ankefrist ble avvist av han. Hovedpoenget her var at 
jordskifteretten ikke hadde lovlig adgang til å utvide fristen. Når det gjaldt brevet fra domstolen 
angående videre saksbehandling og tilbakemeldingsfrist, var poenget å få satt en frist slik at 
retten kunne avgjøre saken før sommeren og feltsesongen. Dette for å ha framdrift i saken, som 
innebar mye feltarbeid på barmark.  
 
Avslutningsvis kommenterer han at den veiledningen han har gitt i saken, har han vurdert som 
helt nødvendig og i samsvar med den lovfestede veiledningsplikten han har. Klagerne har ventet 
til etter at dommen var avsagt før de kom fram med sin oppfatning om at han var partisk og 
hadde bestemt resultatet helt fra starten av saken. Ingen parter har hatt noen kommentarer om 
dette eller om habiliteten hans i noen av rettsmøtene. Når det nå i ettertid viser seg at noen 
parter helt fra starten har oppfatta han som partisk, var det nærmest umulig å drive veiledning av 
saksøkerne uten å bli oppfattet som partisk.  
 
Teknisk utreder – overingeniør G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Dommeren notarer partenes påstander, og da leses det opp slik at de kan kontrollere at det blir 
riktig.  
 
Hun har ikke opplevd at dommeren gjorde seg inhabil eller på annen måte skulle være uskikket. 
Hun syns møtet forløp helt normalt, og har ikke tenkt at det skulle være noe å klage over.  
 
Domstolleder – jordskifterettsleder F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har ikke anmodet partene om å klage på dommeren, kun opplyst om muligheten.  
 
Forøvrig er han meget godt fornøyd med dommeren. Han var ikke tilstede under rettsmøtene i 
saken, og har ingen førstehåndskjennskap til hva som har skjedd.  
 
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 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 skal ha funnet sted i rettsmøter i forkant av 
hovedforhandlingen, uten at disse er datert, bl.a. i det saksforberedende møtet 6. mars 2019. For 
de forhold som skal ha funnet sted forut for 11. mai 2019 er den absolutte fristen på ett år utløpt. 
Denne delen av klagen må derfor 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.  
 
Klagen kan oppfattes å gjelde forhold som fant sted i rettsmøtet 14. august 2019. Disse anførslene 
er inngitt mer enn tre måneder etter at rettsmøtet fant sted, og klagefristen er utløpt også for 
denne delen av klagen. Tilsynsutvalget kan ikke se at klager hadde rimelig grunn til å oversitte 
klagefristen. 
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Klagerne har anført at dommeren har vært partisk under hele saksforløpet. Tilsynsutvalget kan 
likevel ikke se at de anførte forholdene må sees på som et sammenhengende forhold. Utvalget 
viser til at klagerne har anført konkrete forhold knyttet til de enkelte rettsmøtene. 
 
Tilsynsutvalget har vurdert om det foreligger særlige grunner til å ta denne delen av klagen til 
behandling av eget tiltak, men kan ikke se at slike grunner foreligger. 
 
Denne delen av klagen tas derved heller ikke til behandling.  
 
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 har bl.a. anført at innklagede har basert dommen på feil fakta, at han under 
hovedforhandlingen var mer lydhør overfor motpartens argumenter mens han avskar deres 
beviser. Alle anførsler knyttet til bevisavskjæringer og bevisvurderinger er forhold som kan brukes 
som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere. Denne delen av klagen avvises. 
 
Klagerne har videre anført at dommeren var partisk og forutinntatt under hovedforhandlingen 24. 
og 25. februar 2020. For å underbygge dette, har klagerne påpekt at dommeren formulerte 
motpartens påstand, viste til alternative måter å vinne frem på, unnlatt mekling mellom partene, 
gitt motparten mer veiledning enn klager, tillatt personangrep på klagerne og for så å kalle det 
humor, samt gjennomført rettsmøtet på en slik måte at klagerne fikk en røffere behandling enn 
de øvrige parter.  
 
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.”  

 
Videre viser utvalget 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.” 
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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.  
 
Klagerne har anført at dommerens veiledning av motparten ga utrykk for dommerens partiskhet. 
At veiledning gis i saker med selvprosederende parter er nødvendig for at avgjørelsen blir i 
samsvar med de forhold partene anfører. Tilsynsutvalget finner det ikke påvist at dommerens 
veiledning er utøvd på en klanderverdig måte. 
 
Videre er det ingen plikt for retten å gjennomføre mekling mellom partene. Dommeren skal 
vurdere mulighetene for enighet på et hvert tidspunkt, men det er ikke nødvendig å gjøre denne 
vurderingen sammen med partene.   
 
Både klagerne og dommeren viser til samme hendelse i hovedforhandlingen hvor partene har 
benyttet uheldig beskrivelser av hverandre. Utvalget bemerker generelt at partene under en 
hovedforhandling bør ha et forholdvis vidt spillerom for å komme med sine synpunkter uten at 
det oppstår en plikt for dommeren til å gripe inn. I hvilken grad uttalelsene ligger innenfor det 
som vedkommer saken vil i stor grad være opp til dommerens skjønn. Utvalget kan i denne saken 
ikke se at det er påvist at dommeren har forsømt sin plikt til å styre forhandlingen på en forsvarlig 
måte. Det er herunder ikke påvist at dommeren har ledet forhandlingen på en slik måte at det kan 
stilles spørsmål ved dommerens nøytralitet. Utvalget viser til at dommeren tillot begge parters 
uttalelser og at det etter det opplyste fant det ikke sted flere slike hendelser de to dagene 
hovedforhandlingen foregikk.  
 
Tilsynsutvalget finner det ikke sannsynliggjort at dommeren har opptrådt forutinntatt eller 
partisk, eller på annen måte opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
jordskiftedommer D. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 
 

vedtak: 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning klagen gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å 

vurdere og hvor klagefristen er oversittet.  
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

jordskiftedommer D. 
 
 


