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Innledning: 
 
Ved brev av 19. januar 2015 har A og B  inngitt felles klage på tingrettsdommer D ved X tingrett. 
Klagen gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer D, som ved brev av 23. februar 
2015 har avgitt uttalelse. Utvalget har innhentet uttalelse fra meddommerne E og F, og 
prosessfullmektigene advokat G og advokat H. Sorenskriver J ved X tingrett  har ved brev av  24. 
februar 2015 kommentert klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til gjennomføringen av hovedforhandlingen i en arbeidsrettssak om 
gyldigheten av en avskjed. A var partsrepresentant og B var vitne. Begge møtte for saksøkte C, og 
begge var til stede under hele hovedforhandlingen, som ble gjennomført 20.-23. oktober 2014 
ved X tingrett. Dom i saken ble avsagt den 3. desember 2015. D var dommer i saken.   
 
Klager – A og B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommer D fremsto ikke som upartisk og nøytral i saken. Han var påfallende positiv og hyggelig 
ovenfor saksøker og hennes advokat og vitner de tre første dagene av saken. Klagernes side ble 
behandlet som luft, uten blikk-kontakt, kommunikasjon eller henvendelser fra dommeren. Det 
virket som han var irritert på dem. Han henvendte seg konsekvent kun til motpartens advokat ved 
for eksempel spørsmål om pauser og videre saksgang, uten at deres side fikk gi innspill. Dette 
pågikk til saksøktes bevisførsel og befaringen var over. Først da endret dommer D holdning og ble 
lydhør og oppmerksom på saksøktesiden.  
 
Før befaring uttalte dommer D "skal vi komme oss ut og få avdramatisert dette" e.l. Han ga 
derved klart uttrykk for at han oppfattet episoden som lå til grunn for arbeidsrettssaken som 
overdramatisert. Før befaringen foreslo dommer D også at den ene meddommeren kunne sitte på 
med saksøkersiden. Meddommeren avslo dette.  
 
Cs vitner ble avbrutt med en krass tone. Dommer D himlet med øynene, flirte av uttalelser han 
reagerte på, eller kom med sarkastiske kommentarer. Han hadde et negativt kroppsspråk og ble 
oppfattet å stille ledende spørsmål. Klagernes vitner ble utrygge og opplevde situasjonen som 
ubehagelig. Dommeren tillot høylytt latter og snakking fra tilhørere som var familie eller venner 
av saksøker. Da deres advokat ba dommer D om å stanse de mest åpenbare forstyrrelsene, ble 
dette avvist med henvisning til at rettssaker er åpne for publikum. Det virket som om dommer D 
til tider hørte dårlig og ikke alltid oppfattet det som ble sagt. 
 
Innklagede – tingrettsdommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Arbeidsrettssaken var spesiell fordi det var steile fronter mellom partene. Han mener han 
behandlet advokatene likt og forsøkte å være rolig og hyggelig ovenfor alle. Advokaten for C 
påtalte flere ganger tilhørernes atferd. Han fant imidlertid ikke grunn til en tydelig irettesettelse 
av tilhørerne da dette kunne bidra til ytterligere polarisering av frontene.   
Tilhørerne forstyrret heller ikke forhandlingene i nevneverdig grad. 
 
Saksøktes vitneførsel foregikk til utpå tredje dag. En partsrepresentant kan nok oppleve at retten 
er mest opptatt av motparten under deres vitneførsel. Tidspunkt for oppstart av 
hovedforhandlingen hver dag, lunsj og tidspunkt for avslutning for dagen var avtalt på forhånd. 
Andre pauser ble avtalt på en ryddig måte med aktørene. Han behandlet ikke klagerne som "luft".   
 
Han husker ikke utsagnet før befaringen. Han hadde ingen oppfatning av om episoden på 
lekeplassen var overdramatisert eller ikke. Dommerne ønsket befaring for å belyse hendelsen.  
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Han har ikke foreslått at den ene meddommeren skulle sitte på med saksøkersiden til befaringen. 
Han foreslo at saksøkersiden kunne sitte på med den mannlige meddommeren. Han oppfattet 
ikke at meddommeren ble overrasket av forslaget.   
 
Vitnene ble behandlet likt og han kan ikke huske å ha kommet med sarkastiske eller krenkende 
kommentarer ovenfor saksøktes vitner eller behandlet dem dårlig. Han ser det viktig å behandle 
vitner korrekt. En vennlig og hyggelig tone hjelper til å avdramatisere vitnesituasjonen.  
 
Han kjenner seg ikke igjen i påstanden om at Cs vitner ble behandlet kort og konsist og at 
spørsmålene de fikk sådde tvil om deres forklaring. Det er advokatene som står for utspørringen 
av vitnene. Han la ingen tidsmessige begrensninger på advokatene. Det kan imidlertid være slik at 
det mot slutten av vitneførselen blir færre oppfølgende spørsmål fra retten.  
 
Han forstod at flere av vitnene fra arbeidsplassen opplevde ubehag ved å avgi forklaring. Dette ble 
forsøkt avdempet ved å være vennlig og rolig mot dem.  
 
Rettsalen har høyttaleranlegg. Det er til tider dårlige lydforhold i salen og han måtte gjentatte 
ganger be vitner om å snakke høyere eller inn i mikrofonen. Hva han som dommer har fått med 
seg fremgår av detaljene i dommen. Det kan være grunn til å spørre om klagerne har overtolket 
situasjonen og undervurdert de steile frontene og den sterke personlige involvering på begge 
sider.  
 
Meddommer – E – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Fra sin posisjon kunne hun ikke se om innklagede himlet med øynene eller hadde annet 
kroppsspråk. Kommentaren om å "komme seg ut og avdramatisere dette", ble sagt av dommer D. 
Han foreslo at meddommer F skulle sitte på med saksøkersiden, noe han avslo. Det kom en del 
ledende spørsmål. Det var uforholdsmessig mye støy i salen, særlig fra personer som tydelig 
hadde en relasjon til saksøker. Klagernes beskrivelse av at dommer D til tider hørte dårlig og ikke 
alltid oppfattet det som ble sagt, stemmer med hennes opplevelse. Han noterte imidlertid iherdig 
på pc under forhandlingene og noe kan ha falt bort parallelt med skrivingen.   
 
Meddommer – F – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommer D var oppriktig opptatt av at saken skulle bli grundig opplyst og ville derfor heller ikke 
avskjære saksøkers mange vitner. Vitnene ble ikke forskjellsbehandlet. Det var naturlig å stille 
kritiske spørsmål. Vitnene ble ikke behandlet slik klager beskriver det. Han husker ikke uttalelsen 
forut for befaringen om å "avdramatisere dette". På grunn av sin plassering så han ikke dommer 
Ds kroppsspråk. Han fikk på ingen måte inntrykk av at dommer D ikke fikk med seg relevant 
informasjon. Dommeren hadde stor tålmodighet som resulterte i grundige rettsforhandlinger.   
 
Advokat G – prosessfullmektig for saksøkte – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innledningsvis i saken henvendte dommer D seg i det vesentlige til saksøkersiden med spørsmål 
om pauser og andre praktiske rammer for hovedforhandlingen. Flere vitner reagerte på hans 
utspørring, som ble mer rettet mot vitnenes troverdighet enn å opplyse saksforholdet. Ett av 
vitnene gråt på gangen etter sin forklaring. Hun formidlet at hun var nedbrutt fordi hun opplevde 
at dommeren ikke trodde på henne. Avbrytelser og unødige kommentarer til vitnets svar 
medvirket til dette. At klagerne reagerte på ulik behandling av vitnene er forståelig. Utsagnet før 
befaringen var uheldig og ga etter omstendighetene inntrykk av at man er forutinntatt.   
Dommer D foreslo at den ene meddommeren kunne sitte på med saksøkersiden til befaringen. 
Dommeren var i denne saken ikke tilstrekkelig bevisst hvilke signaler han ga til aktørene. Han 
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virket tydelig negativ til avskjed i første del av rettsaken. Dette påvirket nok hans innstilling til 
advokater og vitner. Dette endret seg etter befaringen der arbeidstakers forklaring ble utfordret. 
Han tror ikke dommer D ønske å fremstå partisk eller bevisst forskjellsbehandle, men på grunn av 
ulik tilnærming til partene og uheldige enkeltuttalelser utviste han forutinntatte holdninger. 
 
Advokat H – prosessfullmektig for saksøkeren – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saken ble gjennomført på en god og korrekt måte. Hun observerte ingen opptreden fra 
tingrettsdommer D som var i strid med noen av de etiske prinsippene for dommeradferd.  
 
Sorenskriver J – har på generelt grunnlag uttalt følgende: 
 
Det er ikke uvanlig at dommere har større oppmerksomhet rettet mot den parten eller de vitnene 
som skal forklare seg om det springende punktet i saken. Prinsippet om likebehandling av partene 
handler om likeverdig behandling og må ikke forstås slik at dommeren må likefordele 
oppmerksomheten. 
 
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. 
 
Klagerne har anført at tingrettsdommer D har opptrådt i strid med god dommerskikk under sin 
ledelse av hovedforhandlingen i en arbeidsrettssak, som gjaldt avskjed av en barnehageassistent 
fra en barnehage drevet av C. Saken varte i fire lange dager. Retten hørte forklaringer fra 
arbeidstakeren og fra arbeidsgiverrepresentanten og 24 vitner og var på befaring. Det fremgår av 
sakens opplysninger at det var mange tilhørere til stede i retten til støtte for den avskjedigede 
barnehageassistenten og at det var en sak med sterkt følelsesmessig engasjement.  
 
Klagerne mener tingrettsdommer D har brutt de etiske prinsipper for dommeradferd punkt 3 om 
upartiskhet og punkt 5 om likebehandling. De har kort oppsummert vist til følgende: 
 

- han var positiv og hyggelig overfor arbeidstakersiden som også fikk alle henvendelser om 
saksgangen i motsetning til overfor arbeidsgiversiden som ble oversett 

- han ga uttrykk for at episoden som lå til grunn for saken virket overdramatisert 
- han foreslo at en meddommer kunne sitte på med saksøkersiden til befaring 
- han gjorde situasjonen utrygg og ubehagelig for saksøkerens vitner med avbrytelser i en 

krass tone, negativt kroppsspråk, sarkastiske kommentarer og ledende spørsmål 
- han tillot høylydte forstyrrelser fra tilhørere som var venner/familie med saksøkte 
- han virket til tider å høre dårlig og ikke oppfatte det som ble sagt,  

 
Det er i forarbeidene til domstolloven kapittel 12 nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for Tilsynsutvalgets vurdering av dommeratferd, jf. bl.a. til Ot.prp. nr. 44 (2000-
2001) side 199 og NOU 1999:19 side 326. 
 
God dommerskikk har å gjøre med hvordan en dommer utfører sine oppgaver. I dette tilfelle 
gjelder det dommerens opptreden i retten, hvor spørsmål om møteledelse og opptreden overfor 
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partene, advokatene og vitnene er sentrale vurderingstema. Hvordan saksbehandlingen utføres 
og organiseringen av rettsmøtet kommer også inn som tema. Forskjellige former for ubehøvlet 
opptreden eller handlemåte fra dommerens side, verbalt eller fysisk, og andre utslag av slett 
møteledelse, kan også rammes som opptreden i strid med god dommerskikk.  
 
Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til domstolene og dommerne. Sentralt ved denne vurderingen står spørsmålet om 
dommeren har overtrådt de etiske prinsipper for dommeradferd, vedtatt 1. oktober 2010. I denne 
saken er det særlig prinsippenes punkt 3 som setter krav til upartiskhet og prinsippenes punkt 5 
som setter krav til likebehandling som angir de sentrale vurderingstema.  
 
Det må være påvist konkrete forhold i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig 
opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. Ikke 
enhver uheldig dommeradferd rammes. Denne må ligge over en viss kvalifisert terskel for at 
Tilsynsutvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. 
 
Tilsynsutvalget ser ikke bort fra at klagerne oppriktig følte at dommeren skjevfordelte sin 
oppmerksomhet mot partene under sakens første dager i forbindelse med bevisførselen. 
Dommeren skal opptre nøytralt og balansert i prosessledelsen og sørge for trygghet og saklighet. 
Hvor det ikke bare dreier seg om eventuelle enkelte uheldige utsagn, men et vedvarende mønster 
over flere dager blir situasjonen alvorlig. Utvalget tar klagernes meddelte opplevelser på alvor. 
Klagernes beskrivelser er imidlertid ikke eksemplifisert eller konkrete nok til å fastslå at 
dommeren opptrådte eller uttalte seg på en måte som gir grunnlag for kritikk i denne forbindelse. 
Det er ikke nok at klagerne formidler en subjektiv oppfatning med generelle karakteristikker. 
Klagernes beskrivelse av manglende oppmerksomhet og krasse avbrytelser, negativt kroppsspråk 
og sarkastiske uttalelser er heller ikke nærmere beskrevet av andre tilstedeværende aktører. At 
vitner reagerer og føler utspørringen belastende kan ikke nødvendigvis lastes dommeren. I 
hvilken grad dommeren stilte ledende spørsmål, foretok unødvendige avbrytelser, eller gikk ut 
over grensen for styringsretten, er det vanskelig for Tilsynsutvalget å ha noen oppfatning om. 
 
Tilsynsutvalget oppfatter at saken voldte sterkt engasjement og var belastende for vitnene på 
grunn av det nære forhold til sakens parter, noe som lett kan påvirke opplevelsen i retten. I en 
avskjedssak må arbeidsgiversiden tåle at det stilles kritiske spørsmål til grunnlaget for avskjeden. 
For øvrig ligger det ikke noe unaturlig i at dommeren har hovedoppmerksomheten rettet mot 
saksøkersiden så langt denne er først ute med innledningen, partsforklaring og vitneførsel. Krav til 
likebehandling krever ikke lik fordeling av tid og oppmerksomhet, jf. domstolleders uttalelse.  
 
Hva gjelder omstendighetene rundt bevisførselen og saksgangen i retten, har ikke Tilsynsutvalget 
grunnlag for å konkludere med at dommer D har opptrådt i strid med god dommerskikk.   
 
I denne saken var det tilhørere til stede, hvilket det som dommer D påpeker er adgang til. 
Dommeren skal imidlertid sørge for ro og verdighet i retten. Her er det uenighet om i hvilken grad 
tilhørerne opptrådte forstyrrende og nødvendigheten av å gripe inn mot tilhørerne adferd. 
Tilsynsutvalget har ikke grunnlag for å overprøve dommeren vurderinger i den forbindelse.   
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at dommer D før befaringen uttalte seg på en måte som kunne gi 
inntrykk av at avskjedsgrunnlaget for dommeren virket overdramatisert, jf. klagernes referat av 
dommer Ds utsagn og den ene meddommerens og den ene advokatens bekreftelse av dette.  
 
Dette var en uheldig uttalelse. 
 
Tilsynsutvalget legger videre til grunn at dommer D foreslo at den ene meddommeren kunne 
kjøre sammen med saksøkersiden til befaringen, jf. beskrivelser og bekreftelser av dette også fra 
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dommeren selv. Det spiller ingen rolle hvem sin bil det var aktuelt å bruke. Særlig i denne saken 
burde dommeren forstått at forslaget ville vekke reaksjoner, og etter utvalgets vurdering var 
dette et uheldig forslag.  
 
Det er videre anført at det virket som dommeren hørte dårlig og ikke oppfattet det som ble sagt. 
Tilsynsutvalget har ingen forutsetninger for å mene noe om dommer Ds hørsel. Som påpekt, kan 
høyttaleranlegg og lydforhold være dårlig i norske rettssaler. Vitner snakker ofte lavt, og det blir 
nødvendig å be disse om å snakke høyere eller rettet mot mikrofonen. Det som er viktig, er at 
dommeren innretter seg slik at det ikke skapes et inntrykk av at han ikke hører eller ikke følger 
med i det som blir sagt. Opptreden som vitner om manglende interesse eller manglende 
oppmerksomhet kan være kritikkverdig. Iherdig skriving på PC er et slikt eksempel, fordi det kan gi 
inntrykk av at dommeren ikke har fokus på det som sies i rettssalen.  
 
Hvor omfattende PC-skrivingen var og i hvilken grad dommer D ikke alltid fikk med seg det som 
ble sagt, er ikke nærmere beskrevet og Tilsynsutvalget har ikke grunnlag for å konkludere med at 
dommer D har opptrådt i strid med god dommerskikk på dette punkt.   
 
Tilbake står dommer Ds utsagn om "avdramatisering" og forslag om kjøring til befaringen. 
Disiplinærtiltak er en alvorlig reaksjon og også dommere har en feilmargin. De handlinger dette 
gjelder, med de to episoder i tilknytning til befaringen, overstiger ikke terskelen for at utvalget 
skal kunne reagere med disiplinærtiltak.  
 
Tilsynsutvalget har etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor  
tingrettsdommer D.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer D. 
 
 


