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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 19. november 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-059 (arkivnr: 20/2038) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på jordskiftedommer B 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: 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 B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 29. juni 2020 har A klaget på jordskiftedommer B ved X jordskifterett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt jordskiftedommer B, som ved brev av 21. august 2020 har avgitt 
uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 8. oktober 2020. Jordskifterettsleder C ved X 
jordskifterett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken var en veisak, hvor jordskifteretten skulle utarbeide regler for sambruk 
av vei og avgjøre spørsmål om bruksrett. Det har vært holdt rettsmøter den 26. februar 2019 
(saksforberedende rettsmøte), 12. september 2019 (første ordinære rettsmøte) og 21. november 
2019 (hovedforhandling om bruksrett).  
 
Retten har avsagt avgjørelser den 3. desember 2019 (dom om bruksrett), 20. januar 2020 
(kjennelse om habilitet), 4. juni 2020 (jordskifteavgjørelse om saklig og geografisk avgrensning) og 
29. juni 2020 (beslutning om å fortsette behandlingen).  
 
Den 23. september 2020 ble det utarbeidet forslag til jordskifteavgjørelse, som ifølge klager ble 
lagt fram på telefonmøte 1. oktober 2020.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Under første rettsmøte la han frem bildedokument, men dommeren skjøv dette til side og uttalte: 
«viser en mener snø». Den andre parten la frem noen dokumenter, og da smilte dommeren og 
uttalte: «du trenger ikke bekymre deg, jeg har ikke planer om å foreta noen større endring». 
 
Han mener dommeren har opptrådt klart partisk. Han mener også at dommeren valgte å avsi dom 
uten å sette seg inn i problemstillingene og finne relevante løsninger. Videre ble dommeren 
skriftlig orientert om mulige straffbare forhold med dokumentasjon, men dommeren valgte å ikke 
foreta seg noe skriftlig eller muntlig. Dette strider mot norsk lov og rettspraksis.  
 
I tilleggsuttalelse av 8. oktober 2020 har klager i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren har under rettsmøter, befaring og tilsendt brev, blitt orientert om de uforsvarlige og 
farlige forhold til veidriften de siste 25 årene. Under telefonmøte 1. oktober 2020 la dommeren 
frem forslag til veiavtale som innebærer at disse farlige forholdene forsetter.  
 
I tillegg foreslår dommeren å utvide fullmaktene til styreleder. I tillegg forsøker dommeren å 
skjule en svindel begått av styreleder. Han stiller spørsmål om sammenblanding av roller og 
habilitet mellom styreleder og jordskifteretten.  
 
Det er også naturlig å reise spørsmål om hvilken rettskaffenhet, samfunnsforståelse, 
rettsoppfatning, etikk og moral som utvises av dommeren.  
 
Under det første rettsmøtet forhåndsdømte dommeren utfallet av saken før dommeren hadde 
satt seg inn i problemstillingene og før første rettsmøte av avsluttet.  
 
Innklagede – jordskiftedommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Slik han forstår klagen, mener klager at han under det saksforberedende rettsmøte den 26. 
februar 2019 opptrådte partisk. Slik han ser det, ble dette rettsmøtet gjennomført på ordinær 
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måte. Alle parter fikk anledning til å fremføre sitt syn på saken, han ga ingen forhåndsuttalelser 
om utfallet og han utviste ikke partiskhet i sin fremferd.  
 
Klager har anført at han har avsagt dom uten å sette seg inn i problemstillingene og uten å finne 
relevante løsninger. Til dette vil han bemerke at dommen ble satt til forhånds påanke. Den ble 
ikke anket.  
 
Klager har i løpet av første halvår 2020 krevd at jordskifteretten pålegger en av de andre partene 
å betale et utestående beløp til klager, og videre at hele veilaget gjør opp et utestående. Med 
bakgrunn i dette vil det være naturlig å forklare jordskifterettens begrensede kompetanse muntlig 
for partene på et rettsmøte. På grunn av situasjonen med covid-19 har det ikke vært mulig å 
avholde møter første halvår 2020. Sett i lys av utsatt mulighet for en muntlig avklaring burde han 
ha informert partene skriftlig om at en slikt krav ikke kan behandles av jordskifteretten.  
 
 
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 det saksforberedende 
rettsmøtet 26. februar 2019 og den absolutte fristen på ett år er derved utløpt. Denne delen av 
klagen blir derfor avvist.  
 
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.  
 
De delene av klagen som knytter seg til rettsmøtene 12. september 2019 og 21. november 2019, 
samt rettsavgjørelser og manglende aktivitet fra dommeren forut for 28. mars 2020, er inngitt 
mer enn tre måneder etter at forholdene fant sted. Klagefristen er derfor utløpt for denne delen 
av klagen.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen. 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. 
 
Klager har anført at dommeren var partisk og forutinntatt, og at denne partiskheten ble bekreftet 
ved forslaget til bruksordningsregler dommeren fremla i rettsmøte 1. oktober 2020. Dette er 
forhold Tilsynsutvalget kan vurdere.  
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Tilsynsutvalget kan ikke se at det er påvist forhold som gir grunnlag for å konkludere med at 
dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk. Det forhold at dommeren fremsetter et 
skjønnsmessig forslag til jordskifteavgjørelse, kan ikke sies å gi uttrykk for partiskhet eller en 
forutinntatt holdning. 
 
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 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 B. 
 


