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Saken gjelder: Klage fra advokat A på lagdommer B ved X lagmannsrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 
Anne Gro Aanensen Kleven møtte som varamedlem for Heidi 
Heggdal, som hadde forfall. 

  
Offentlighet: I medhold av offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. 

forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, er private parters navn  
unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 

 
Vedtak: 

 
Det foreligger ikke grunnlag for disiplinærtiltak overfor 
lagdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 23. oktober 2020 har advokat A klaget på lagdommer B ved X  lagmannsrett. Klagen 
gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt lagdommer B , som ved brev av 5. januar 2021 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra meddommere, sakkyndig og 
prosessfullmektiger. Førstelagmann C ved X lagmannsrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt en barnevernssak for X lagmannsrett fra 28. september 2020 til 5. 
oktober 2020 vedrørende omsorgsovertakelse. Innklaget dommer opptrådte som rettens leder i 
saken og klager var prosessfullmektig for mor i saken. Dom ble avsagt 30. oktober 2020.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klager anfører at innklagedes adferd ved behandlingen av saken er i strid med flere av de Etiske 
prinsippene for dommeratferd. Innklagede dommer opplevdes for klager som nedlatende og 
utålmodig og med mangel på respekt for hennes rolle i saken. Hun opptrådte videre som så 
autorativ at hennes væremåte resulterte i at de øvrige dommerne fremsto som passive, 
likegyldige og ikke som fullverdige medlemmer av retten. Mor i saken opplevde en total mangel 
på medmenneskelighet i måten hun ble møtt av dommeren på. Flere av vitnene ble møtt med en 
utålmodighet og en nedlatende og avvisende tone og det ble stilt kritiske spørsmål til vitnenes 
motivasjon for deres standpunkt i saken, som opplevdes som et forsøk på å degradere deres 
troverdighet. Det ene vitnet forlot rettsalen i tårer, mens et annet fikk en sterk fysisk reaksjon i 
vitneboksen i form av stressutslett, som følge av måten de ble møtt av dommeren på. Det gjøres 
gjeldende at dommeren opptrådte uverdig ovenfor mors vitner og i strid med prinsippet om 
korrekt opptreden. Dommerens saksstyring i forbindelse med vitnene ga et klart inntrykk av en 
mistillit til mors vitner og en forutinntatthet. Overfor barnevernets vitner var imidlertid 
dommeren svært tålmodig og gikk langt i å hjelpe særlig barnevernet i deres partsforklaring. 
Dette etterlot et klart inntrykk av at lagdommeren var partisk og hennes atferd var klart i strid 
med prinsippet om likebehandling.  
 
I sum var dommerens adferd og holdning gjennom forhandlingene ikke egnet til å skape tillit til en 
betryggende behandling av saken.  
 
Innklagede – lagdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det ble ikke under ankeforhandlingen tatt opp forhold vedrørende hennes rolle som rettens 
leder. Hun ledet forhandlingene i denne saken på samme måte som hun leder forhandlingene i 
andre saker. Etter hennes vurdering var hennes prosessledelse i samsvar med hennes plikt til å 
sørge for sakens opplysning og en forsvarlig fremdrift i saken, og i samsvar med god dommerskikk.  
 
Det er korrekt, som påpekt av klager, at mor forklarte seg om konkrete faktiske 
omstendigheter i saken som var belastende for henne og barna, og at mor opplevde det som 
belastende å forklare seg om dette i lagmannsretten. Det er forståelig, og ikke uvanlig i denne 
type saker. I løpet av sin forklaring begynte mor å gråte, og det er nok korrekt at advokat 
A da ba om en pause. Som rettens leder har hun sikkert, i umiddelbar forlengelse av dette, 
stilt spørsmål til parten om hun orket å fortsette litt til, for om mulig å kunne avslutte denne 
delen av forklaringen. Det korrekte er uansett at partens ønske om en pause ble etterkommet 
etter at hun svarte benektende på mitt spørsmål om hun maktet å fortsette med sin forklaring. 
Klagers henvisning til at mor opplevde «en total mangel på medmenneskelighet i måten 
hun ble møtt av lagdommeren på», er beklagelig. En slik beskrivelse av en subjektiv 
opplevelse er uansett vanskelig å imøtegå. Hun er av den oppfatning at 
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formuleringen av mitt spørsmål til parten, måten dette ble formidlet på og begrunnelsen for 
spørsmålet, klart ligger innenfor hennes rolle som rettens leder. 
 
Påstanden om at hun, ved sin atferd, skal ha mistenkeliggjort det sakkyndige vitnet, finner hun 
uberettiget. Det sakkyndige vitnet gjennomførte sin forklaring, og sakens aktører stilte spørsmål 
til vitnet på vanlig måte. 
 
I klagen fremmes alvorlig kritikk mot hennes måte å lede forhandlingene på, som dels er basert 
på klager sin oppfatning og dels synes å være en gjengivelse av vitners oppfatning. 
Kritikken er ikke konkretisert, og er ikke mulig å gjendrive. Hun kan ikke se at hun 
har møtt vitner på en utålmodig og nedlatende måte, og at hun har stilt spørsmål til vitner som 
ledd i et «forsøk på å degradere deres troverdighet». Under ankeforhandlingen, heller ikke i 
relasjon til vitneforklaringer, ble det tatt opp forhold som kan belyse de forhold klagen 
omhandler på dette punkt. I klagen anføres også at advokat A oppfattet henne som nedlatende 
og utålmodig og med mangel på respekt for advokatens rolle i saken. Dette tar hun klart avstand 
fra. 
 
Kritikken om at hun ledet forhandlingene på en slik autorativ måte som medførte at øvrige 
dommere ble likegyldige, passive og ikke opptrådte som fullverdige medlemmer av retten, er 
etter hennes vurdering ikke berettiget. I denne saken var det påkrevd med aktiv saksstyring, og 
samtlige dommere ble gitt anledning til å stille spørsmål til parter, vitner og den sakkyndige. Dette 
ble også gjort, men god dommerskikk innebærer også at man ikke stiller spørsmål til aktørene når 
det ikke er foranledning til dette. 
 
Fagdommer – lagdommer D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun viser til at ingen av de fremmøtte kom med innvendinger eller fremmet klage på dommeren 
under forhandlingene. Hun registrerte heller ikke at det var uro eller noe som tilsa at aktørene var 
misfornøyd med måten forhandlingene ble ledet på. Etter hennes syn var det heller ikke grunn til 
å reagere på dommerens måte å lede forhandlingene på, som ble gjort på en dommerfaglig 
korrekt og god måte. Det var ro under forhandlingene, og hun opplevde at alle parter og vitner 
fikk komme med det de hadde å si som gjaldt saken. Det ligger på retten et stort ansvar for å få 
godt opplyst denne typen saker. Det kan derfor være nødvendig å stille spørsmål til parter og 
vitner. At parter og vitner kan opplevde det vanskelig å gi forklaring / svare på spørsmål er 
naturlig i slike saker. Hun opplevde likevel ikke dommeren som nedlatende eller at hun virket 
utålmodig. Tvert imot opplevde hun at hun utviste stor tålmodighet. Etter hennes syn ble alle 
prosessfullmektigene møtt med respekt for den oppgaven de hadde under rettsforhandlingene. 
Beskyldningene mot de øvrige dommerne er svært alvorlige mot henne som dommer. Hun 
kjenner seg ikke igjen i klagers fremstilling av dommerpanelet. Når man opplever at saken fremsto 
så godt opplyst som den kan bli, og alle relevante spørsmål er stilt og gitt svar på, er det etter 
hennes syn unødvendig å stille spørsmål på nytt.  
 
Prosessfullmektig – advokat E  – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun kan i all hovedsak slutte seg til klagers saksfremstilling. Hun opplevde, i likhet med klager, at 
saksstyringen gjennomgående og allerede innledningsvis dag en, bar preg av at retten hadde 
dårlig tid, noe som resulterte i en rekke avbrytelser i prosessfullmektigens innledende innlegg, til 
tross for at en var godt innenfor tidsskjema. Dette opplevdes forstyrrende for saksfremstillingen, 
og gjorde at en satt igjen med et inntrykk av at viktige poeng gikk tapt. Det anføres at dommeren 
gikk utover hva som anses nødvendig for en effektiv saksstyring, og da særlig sett hen til sakens 
karakter. Videre vil en særlig fremheve at dommerens fremtoning overfor tre av mors vitner var 
problematisk. Hun vil anføre at dommeren ikke opptrådte verdig og korrekt overfor disse vitnene. 
I sum, og ut fra en totalvurdering sitter en igjen med et inntrykk av at dommerens adferd gjennom 
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forhandlingene ikke var egnet til å fremme den alminnelige tilliten til domstolen, og at dommeren 
har opptrådt i strid med prinsippene om integritet og korrekt opptreden. Hun understreker at det 
ble vurdert underveis å ta opp med lagmannsretten hvordan en opplevde dommerens 
fremtoning. Det er imidlertid mange hensyn å ta, særlig i en sak som denne hvor klientene 
naturlig nok er bekymret for at enhver bemerkning i negativ retning skal kunne påvirke sakens 
utfall.  
 
Sakkyndig – psykologspesialist F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun slutter seg til klagen fra klager. Beskrivelsen av forløpet i rettsaken under behandlingen av 
den aktuelle saken stemmer helt overens med hennes oppfatning. Dommeren fremstod som 
nedlatende, uhøflig, trøtt til tider og uinteressert. I tillegg var hun svært kritisk til noen av vitnene. 
Hun prøvde å finne et mønster i hvem dommeren behandlet dårlig og hvem hun behandlet bra, 
men det var vanskelig finne ut av. Dommeren var imidlertid veldig støttende og hjelpende overfor 
barnevernets ene vitne som hadde vanskelig for å holde tråden og svare på spørsmålene, men 
derimot kritisk og utålmodig mot en tidligere sakkyndig. Selv var hun var rettsoppnevnt sakkyndig 
i herværende sak og dommeren opptrådte høvisk og respektfullt overfor henne. Dette stod i sterk 
kontrast til hvordan hun behandlet mange av de øvrige vitnene, samt to av advokatene. 
 
Generelt ga dommeren inntrykk av at hun var misfornøyd, hun kunne f.eks. hilse om 
morgenen uten å se opp mens hun gjorde en misfornøyd grimase. Hun kunne med 
sterke ikke-verbale uttrykk formidle at det vitner og advokater hadde på hjertet var 
tåpelig og uinteressant. Hun avfeide og gikk imot dem på en oppsiktsvekkende måte 
som gjorde at det ble en svært beklemt stemning. 
 
Prosessfullmektig – advokat G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun husker dommerens prosessledelse generelt som aktiv, tydelig, og bestemt gjennom hele 
forhandlingene. Hun deler ikke opplevelsene beskrevet i klagen.  
 
Meddommer – psykiater H – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Saken fremsto som svært komplisert og omfattende. Det krever lang erfaring å være 
administrator i en slik sak, og hans inntrykk var at dommeren hadde den erfaringen. Hans 
opplevelse var at det absolutt ble stilt åpne spørsmål uten synlige tegn til partiskhet. Ved ethvert 
vitneprov så oppfattet han at dommeren var nøye med å spørre meddommerne om de ville stille 
noen spørsmål til det som fremkom. Dommeren opptrådte bestemt, slik det som oftest må være, 
men virket vennlig, lyttende og empatisk. Han tar sterk avstand fra påstanden om at 
meddommerne var «passive og likegyldige». 
 
Prosessfullmektig – advokat I – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Dommerens atferd i møte med prosessfullmektiger, vitner og sakkyndige var etter hans 
sides skjønn ikke nedlatende eller uten respekt. Angående rettens forkvinnes autoritative stil 
bekreftes at saksstyringen var bestemt, men ikke på et slikt nivå at meddommere ble passivisert 
eller fratatt mulighetene til å ivareta sin rolle i forhandlingene. Angående rettens måte å håndtere 
moren på, som sto ovenfor omsorgsovertagelsen, var det slik det fremsto fra hans side en saklig 
tilnærming. 
 
Oppsummert opplevde ikke han som aktør i retten at det var en saksstyring eller atferd fra 
rettens administrator som skilte seg ut på negativt vis på en slik måte at han vil støtte 
klagemålet fra klager. 
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Saken bar ellers preg av at det var et press på tidsplanen– slik det ofte er i saker etter 
barnevernloven. Oppsummert opplevde han ikke at retten behandlet saken på en lite 
betryggende måte eller at tilliten til dommerne eller rettens integritet ble svekket. 
 
Meddommer – J – har i hovedsak uttalt følgende:  
 
Dommeren ledet saken på en balansert og god måte og partene ble på alle måter behandlet 
likeverdig og respektfullt. Etter hans vurdering gir den fremsatte klagen derfor et uriktig bilde av 
hvordan rettsforhandlingene ble ledet.  
 
Prosessfullmektig – advokat K – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hans oppfatning er at klager, som var mors prosessfullmektig, i stor grad ble avbrutt ved 
utspørringen av så vel hennes klient som av hennes vitner. Det er en kjensgjerning at klager hadde 
den mest krevende oppgaven, all den tid hun representerte mor. Han registrerte at hans kollega 
ble avbrutt unødig mange ganger under sin utspørring av vitnene og videre under hennes 
prosedyre. Han registrerte også at hun tok seg nær av dette, når det gjelder hennes prosedyre, 
som var omfattende, ble hun avbrutt flerfoldige ganger, hvilket gjorde det svært krevende for 
henne å holde prosedyren sin. 
 
Disse avbruddene, som virket forstyrrende for klager i hennes arbeid, førte til en spent 
atmosfære i salen. Det er viktig i alle saker, men kanskje spesielt i krevende, store 
barnevernssaker, at administrator sørger for at det, på tross av at saken var krevende, blir 
gjennomført i en så god atmosfære som mulig. I denne saken var dette ikke tilfelle. 
 
Det opplevdes videre slik at innklagede opptrådte på en langt mer positiv måte ved 
utspørringen av offentlig parts vitner, herunder saksbehandlere som ga forklaring i retten - 
Denne forskjellsbehandlingen var påtagelig. Det er særs viktig å se til at parter og 
prosessfullmektiger gis anledning til å bruke den tid som er nødvendig for at saken blir 
tilstrekkelig opplyst - slik var det ikke i denne saken. Dette 
preget hovedforhandlingen - han presiserer at dette i stor grad gjaldt klager. 
 
Ekstraordinær lagdommer – pensjonert lagdommer L – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han husker godt saken, men kan ikke se at rettens leder ved gjennomføringen av 
ankeforhandlingen opptrådte på en slik måte at dette var i strid med de Etiske prinsipper for 
dommeradferd. Dette gjelder så vel ved utspørringen av ankende part og vitner.  
 
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 dommeren administrerte ankeforhandlingen på en måte som strider mot 
flere Etiske prinsipper for dommeratferd. Det er særlig vist til at dommeren opptrådte 
forutinntatt, nedlatende, utålmodig, autorativt, partisk, med manglende medmenneskelighet og 
med manglende respekt for klagers rolle som prosessfullmektig.  
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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. ”  

 
Utvalget viser også til de deler av Etiske prinsipper for dommeratferd som klager har anført at er 
overtrådt: 
 

1. Grunnleggende krav 
En dommer skal opptre i samsvar med loven, rettsordenen og god dommerskikk, og slik at han 
eller hun gjennom sin atferd fremmer den alminnelige tillit til domstolene. 
 
3. Upartiskhet 
En dommer skal være og framtre som upartisk og opptre slik at det ikke med rimelighet kan stilles 
spørsmål ved dommerens nøytralitet. 
En dommer må ikke gi uttrykk for forhåndsstandpunkt i saker han eller hun har under behandling 
eller som det er nærliggende at dommeren kan få til behandling. 
En dommer skal utøve dommergjerningen uten forutinntatte holdninger.  

 
4. Integritet 
En dommer skal opptre på en måte som ikke er egnet til å skade den alminnelige tilliten til 
domstolens eller dommerstandens anseelse. 

 
5. Likebehandling 
En dommer skal ivareta hensynet til likebehandling av parter og øvrige aktører som opptrer for 
domstolen. 
 
6. Korrekt opptreden 
En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som dommeren har 
med å gjøre i embetsutøvelsen. 
Dommeren skal påse at meddommere deltar som fullverdige medlemmer av retten. 

 
Det er generelt 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.  
 
Klagen er i forholdsvis liten grad konkretisert utover noen få eksempler. Utvalget behandler først 
disse eksemplene. 
 
Klager har vist til at dommeren opptrådte så autorativt av de øvrige dommerne ble passive og ikke 
fullverdige medlemmer av retten. Dette er imidlertid ikke nærmere konkretisert. Ved sin 
vurdering må derfor utvalget legge til grunn uttalelsene fra de øvrige dommerne, hvor det 
fremgår at de ikke opplevde dommerens atferd på en slik måte.  
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I forhold til anførselen om at barnas mor opplevde en total mangel på medmenneskelighet i 
måten hun ble møtt på av dommeren, er det vist til at dommeren uttalte at «Tror du at du klarer 
litt mer» da klager spurte om hun trengte en pause. Dommeren har uttalt at hun kan ha uttrykt 
seg slik, men presisert at retten tok pause når barnas mor svarte benektende på dommerens 
spørsmål. Utvalget kan ikke se at dette spørsmålet fra dommeren i seg selv er kritikkverdig.  
 
Når det gjelder dommerens atferd overfor vitnene som ble ført av barnas mor, er det vist til at de 
ble møtt med utålmodighet, en nedlatende og avvisende tone og at det ble stilt kritiske spørsmål 
til vitnenes motivasjon for deres standpunkt. Videre er det vist til at et vitne forlot rettsalen i tårer 
og at et annet vitne fikk stressutslett som følge av dommerens opptreden. Også denne delen av 
klagen er lite konkretisert. Det er således ikke gjort nærmere rede for på hvilken måte dommeren 
opptrådte utålmodig, nedlatende og avvisende. Det forhold at dommeren skal ha stilt kritiske 
spørsmål til vitnenes motivasjon er heller ikke i seg selv kritikkverdig. Utvalget viser her til at 
dommeren har et selvstendig ansvar for at saken blir forsvarlig opplyst og at dommeren i den 
forbindelse har en vid anledning til å stille både kritiske og inngående spørsmål. Dette må 
imidlertid gjøres på en respektfull måte og for øvrig innenfor rammene av god dommerskikk.  
 
I forhold til utspørringen av psykologspesialist M, som tidligere hadde foretatt en sakkyndig 
utredning vedrørende ett av mors øvrige barn, er det vist til at dommeren påsto at hennes 
vurdering om at mors omsorgsevne var god, skyldtes at hennes mandat var uriktig. Klager 
opplevde dette som en mistenkeliggjøring av det sakkyndige vitnet. Dommeren har bekreftet at 
det ble stilt spørsmål knyttet til mandatet og eventuell betydning av dette for de spørsmål 
lagmannsretten hadde til behandling i denne saken. Det foreligger ikke nærmere opplysninger om 
dette forholdet og utvalget kan ikke se at det aktuelle spørsmålet i seg selv var kritikkverdig.  
 
Klager har endelig vist til at dommeren var svært tålmodig overfor barnevernets vitner og at hun 
gikk langt i å hjelpe partsrepresentanten under hennes partsforklaring. Dette støttes av advokat K 
og den rettsoppnevnte sakkyndige. Det forhold at dommeren var svært tålmodig overfor enkelte 
vitner kan i seg selv ikke være kritikkverdig. Uten nærmere opplysninger kan utvalget heller ikke 
legge til grunn at dommeren opptrådte i strid med god dommerskikk ved å hjelpe en 
partsrepresentant under hennes partsforklaring. Forholdet har imidlertid betydning for den mer 
generelle anførselen om at dommeren var forutinntatt og partisk i sin prosessledelse. Dette 
kommer utvalget nærmere tilbake til nedenfor.   
 
Ved den nærmere vurderingen av klagers mer generelle anførsler tar utvalget utgangspunkt i at 
flere av de øvrige aktørene i retten også har reagert på dommerens opptreden under 
ankeforhandlingen. Det vises til at advokat E har opplyst at dommeren avbrøt 
prosessfullmektigene en rekke ganger i deres innledende innlegg og at dette gikk utover hva som 
må ansees som nødvendig i forhold til en effektiv saksstyring. Videre har hun opplyst at 
dommeren ikke opptrådte på en verdig og korrekt måte overfor tre av vitnene til barnas mor. Det 
er vist til dommerens tonefall, kroppsspråk og utspørringsmetode. Den rettsoppnevnte 
sakkyndige har opplyst at dommeren fremsto som nedlatende, uhøflig, trøtt og til tider 
uinteressert. Hun behandlet noen av aktørene dårlig og andre aktører bra. Dommeren kunne hilse 
på morgenen uten å se opp mens hun gjorde en misfornøyd grimase. Hun kunne med sterke ikke-
verbale uttrykk formidle at det vitner og advokater hadde på hjertet var tåpelig og uinteressant. 
Hun avfeide og gikk imot dem på en oppsiktsvekkende måte som gjorde at det ble en svært 
beklemt stemning. Videre vises det til at advokat K har uttalt at klager, etter hans oppfatning, ble 
avbrutt unødvendig mange ganger. Avbrytelsene virket forstyrrende for klager og førte til en 
spent atmosfære i rettssalen. Han har også påpekt at dommeren forskjellsbehandlet kommunens 
og andre parters vitner.  
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De øvrige aktører som har gitt uttalelse til utvalget, to fagdommere, to meddommere og to 
prosessfullmektiger, har på sin side ikke hatt innvendinger av betydning mot dommerens atferd 
og prosessledelse.  
 
Uttalelsene viser at aktørene i retten har opplevd dommerens atferd og prosessledelse veldig 
ulikt. Utvalget kan vanskelig vurdere årsaken til dette, men det kan blant annet skyldes ulike 
oppfatninger av hva som er rimelig og at ulike aktører kan ha forskjellig subjektiv opplevelse av 
hvordan en dommer opptrer.  
 
På tross av at uttalelsene spriker, finner utvalget at det, etter en samlet vurdering, er 
sannsynliggjort at dommerens opptreden under ankeforhandling var uheldig. Ved denne 
vurderingen er det lagt avgjørende vekt på at fire profesjonelle aktører har reagert, til dels sterkt, 
på dommerens atferd og prosessledelse. Utvalget finner det således sannsynliggjort at 
dommerens tidvis meget aktive prosessledelse ble utøvd på en måte som ikke var tilstrekkelig 
hensynsfull og respektfull over alle aktører. Herunder er det sannsynliggjort at dommeren utøvde 
sin prosessledelse overfor forskjellige aktører på en så ulik måte at saken fikk en uheldig slagside. 
Videre finner utvalget det sannsynliggjort at dommeren tidvis hadde en atferd, herunder ved 
tonefall og kroppsspråk, som var uheldig. Det vises herunder til at det ble opplevd at denne 
atferden signaliserte en negativ oppfatning av det som ble fremført av aktørene og at denne 
atferden hadde en negativ påvirkning på atmosfærer i retten.  
 
For at utvalget skal kunne reagere med kritikk, må det foreligge uheldig dommeratferd over en 
viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk. Tilsynsutvalget har etter en samlet vurdering 
kommet til at det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at dommerens opptreden i denne saken 
overstiger denne terskelen. Ved denne vurderingen er det lagt avgjørende vekt på at seks av de ti 
aktørene som har gitt uttalelse ikke har opplevd dommerens atferd og prosessledelse som 
uheldig. Videre er det lagt vekt på at det ikke er påvist konkrete uttalelser eller lignende fra 
dommeren som i seg selv er i strid med god dommerskikk. Utvalget har forståelse for at flere av 
de forhold som klager har anført kan være vanskelig å konkretisere. Med tanke på de ulike 
oppfatningene som har kommet til uttrykk i denne saken, må dette likevel få betydning for 
utvalgets vurdering. Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at dommeren har opptrådt 
i strid med god dommerskikk. 
 
Tilsynsutvalget har imidlertid anledning til å gi uttalelse om hva som er god dommerskikk uten at 
vedkommende gis kritikk eller advarsel, jf. domstolloven § 236 tredje ledd. Utvalget finner at 
dommerens opptreden i denne saken er av en slik karakter at det er grunnlag for å komme med 
en slik uttalelse. 
 
Utvalget vil understreke at en dommer i et hvert henseende skal opptre verdig og korrekt overfor 
aktørene i retten, jf. Etiske prinsipper for dommeradferd pkt. 6, at en dommer skal opptre slik at 
det ikke med rimelighet kan stilles spørsmål ved dommerens nøytralitet, jf. Etiske prinsipper for 
dommeradferd pkt. 3, og at en dommer skal ivareta hensynet til likebehandling av parter og 
øvrige aktører, jf. Etiske prinsipper for dommeradferd pkt. 5. I dette ligger det blant annet at en 
dommer må påse at en aktiv prosessledelse ikke utøves i et slikt omfang at det i seg selv oppleves 
som unødvendig forstyrrende for gjennomføringen av saken. Ved særlig aktiv prosessledelse har 
dommeren også et spesielt ansvar for at denne utøves på en tilstrekkelig hensynsfull måte. 
Utvalget understreker videre at dommeren i størst mulig grad bør begrense seg til å stille 
konkrete spørsmål til aktørene og eventuelt gi uttrykk for sitt syn på de svar som gis i 
rettsavgjørelsen.  
 
Utvalget har forståelse for at en dommer kan ha behov for å opptre ulikt overfor forskjellige 
aktører i retten. Dommeren har imidlertid også i en slik situasjon et ansvar for at dette ikke skjer 
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på en måte og i et slikt omfang at det med rimelighet kan stilles spørsmål ved dommerens 
nøytralitet.  
 
Utvalget vil også påpeke at en dommer i alminnelighet har et ansvar for å opptre og gjennomføre 
rettsforhandlingene slik at det ikke oppstår en unødvendig negativ eller ubehagelig stemning. 
Dette gjelder i særlig grad i saker etter for eksempel barnevernloven. En dommer må herunder 
være seg bevisst at egen atferd, herunder ved nonverbale uttrykk, er av helt sentral betydning i 
denne sammenheng. Videre er det viktig at en dommer er klar over, og tar hensyn til, at ulike 
aktører kan oppleve dommerens atferd i retten på ulik måte.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor lagdommer B . 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagdommer B . 
 
 


