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

Sak nr: 20-068 (arkivnr: 20/2369)

Saken gjelder: Klage fra A på jordskiftedommerfullmektig 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 for de forhold som kan benyttes som
ankegrunn.

2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av
disiplinærtiltak overfor jordskiftedommerfullmektig B.
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Innledning: 

Ved brev av 26. august 2020 har A klaget på jordskiftedommer B ved X jordskifterett. Klagen 
gjelder avskjæring av bevis og mangelfull veiledning. Klagen ble varslet delvis avvist den 29. 
september 2020. Klagen er forelagt jordskiftedommerfullmektig B, som ved brev av 12. oktober 
2020 har avgitt uttalelse. Jordskifterettsleder C ved X jordskifterett er orientert om klagen og har 
den 12. oktober 2020 avgitt uttalelse.  

Saksfremstilling: 

Den underliggende saken gjelder bruksordning av vei etter jordskifteloven §§ 3-8 og 3-10.  
Innklagede var dommer på saken. Klagerne er part i saken. Det er avsagt kjennelse om avskjæring 
av bevis i saken 16. juli 2020.  

Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 

Klager anfører at jordskiftedommerfullmektig har avskjært bevis som har medført at de ikke har 
fått fremlagt sine synspunkter og beviser i saken. De anfører videre at de ikke har mottatt adekvat 
rettledning for retting før kjennelsen av 16. juli 2020 ble fattet. I et møte den 6. august 2020 med 
jordskifterettsleder C var han enig med dem i dette. Klager mener seg sensurert og diskriminert 
av jordskifteretten.    

Innklagede – jordskiftedommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 

Etter å ha mottatt dokumenter i stort omfang ringte hun klager for å gi veiledning over telefon 
den 20. januar 2020. Det ble her orientert om jordskifteretten som domstol, de ulike sakstypene, 
hva bruksordning er, og hvordan prosessen for en slik sakstype foregår og hva som er relevant 
dokumentasjon i en slik sak. Brev med beslutning om retting ble oversendt 3. februar 2020 og 
inneholdt også veiledning om hva som var relevant dokumentasjon i en sak om bruksordning. 
Etter mottak av nye dokumenter kontaktet hun igjen A og ga veiledning om vilkårene for 
jordskifte. Det ble sendt et nytt brev 16. februar 2020 med beslutning om retting og veiledning 
om relevante dokumenter. Kjennelse om avskjæring av bevis ble avsagt 16. juli 2020. Klager har 
fått mye veiledning både skriftlig og per telefon og har blitt oppfordret til å ta kontakt med 
domstolen for mer veiledning dersom dette var ønskelig. De har blitt veiledet på sakstype, 
prosess, medvirkning, relevante dokumenter og vilkår for jordskifte. Hun kan ikke på dette 
grunnlag se at veiledningen av klager skal ha vært mangelfull. Hun kjenner seg heller ikke igjen 
påstandene om at jordskifteretten skal ha sensurert eller diskriminert klager.  

Domstolleder – Jordskifteretteleder C – har i hovedsak uttalt følgende: 

Han viser til at klagerne har fått omfattende veiledning både skriftlig og muntlig. Han har også 
forsøkt å veilede klagerne i hva jordskiftesaken går ut på, hvilken dokumentasjon som er relevant 
for å behandle kravet om bruksordning for veien og hvordan jordskifteretten behandler en slik 
sakstype. Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra klagerne om at han i møtet var enig i at det 
ikke var gitt «adekvat rettledning». Han var enig i at det var uheldig at klagerne ikke har fått tatt 
inn de dokumenter som er relevante. Årsaken til dette er ikke manglende veiledning, men at mye 
av den innsendte dokumentasjonen er misnøye med to tidligere tvistesaker mellom partene hvor 
Y tingrett har dømt i disfavør av klager.  
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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 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.  
 
Klagen retter seg i hovedsak mot dommerens avgjørelser knyttet til hvilke dokumenter som 
tillates fremlagt for retten. Dette dreier seg om dommeravgjørelser som Tilsynsutvalget ikke har 
anledning til å vurdere. Denne delen av klagen må derfor avvises.  
 
Klager har videre anført at dommeren ikke gav klager adekvat veiledning før 
bevisavskjæringskjennelsen av 16. juli 2020. Dette er et forhold som utvalget kan vurdere. På 
bakgrunn av den fremlagte korrespondansen og uttalelsene fra dommeren og domstolsleder, kan 
imidlertid ikke Tilsynsutvalget se at det er påvist at klager ikke har fått tilstrekkelig veiledning. 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
jordskiftedommerfullmektig B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 

1. Klagen avvises for de forhold som kan benyttes som ankegrunn.  
 

2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 
jordskiftedommerfullmektig B. 


