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Krav og forventninger til den moderne dommeren 
 

Sorenskriver Yngve Svendsen, Norge 

 

1 Innledning. 

Ettersom dette er et korreferat er det min oppgave å gi en kritisk analyse og vurdering 

av referentens teser og synspunkter for øvrig. Jeg vil imidlertid understreke at 

referenten har gitt en meget god og dekkende beskrivelse av emnet, som jeg i det alt 

vesentlige er enig i.  

Iht. veiledningen bør korreferentens innlegg holdes innen de saklige 

rammene som referenten har angitt gjennom sine teser. Jeg skal i det vesentlige gjøre 

det, men kommer på et punkt til å gjøre et avvik. Det er i forhold til spørsmålet om 

spesialisering av dommere, primært innenfor de alminnelige domstolene. I Norge, der 

vi har svært lite innslag av særdomstoler, er dette en viktig og stadig mer aktuell 

problemstilling, sett i lys av den økende spesialiseringen ellers i samfunnet. Dette 

kommer jeg tilbake til. 

Språklig er det naturlig å skille mellom ”krav” og ”forventninger”, som er 

begreper med ulikt innhold. I likhet med referatet, unnlater jeg imidlertid å gå 

nærmere inn på dette, fordi det i vår sammenheng ikke er så viktig.  På samme måte 

som referatet, forstår jeg begrepet ”den moderne dommeren” som ment å beskrive noe 

positivt - synonymt med ”en god dommer av i dag”. Et annet spørsmål er ”hvems” 

krav og forventninger det siktes til. Dette kan utvikles og utdypes i atskillig grad, men 

i vår sammenheng – og i tråd med korreferentens oppgave – begrenses min 

fremstilling til det fokuset som referenten har lagt til grunn.  

Tradisjonelt har den norske dommeren i atskillig grad nøyd seg med å opptre 

som en nøytral og nokså tilbaketrukket og passiv tredjemann. Partene har hatt det 

faktiske herredømmet over saksforberedelsen og langt på vei også over 

hovedforhandlingen. Dommeren har avgrenset sin oppgave til å avgjøre selve tvisten, 

eventuelt også å treffe prosesstyrende avgjørelser underveis i tilfelle det er tvist om 

saksbehandlingen. Dette har endret seg markert de siste par ti-årene. 

Forbrukerperspektivet, i denne sammenheng borgernes krav og forventninger til det 

offentlige, ble sentrale på 1980 og 1990-tallet, og det resulterte bl.a. i at det ble et stort 

fokus på domstolenes saksbehandlingstid, og herunder også den enkelte dommers 

ansvar for raskere og mer effektiv saksbehandling. Dette har etter hvert grepet mer om 

seg, og medført økte krav til offentlighet, service og kvalitet i rettspleien. Det har også 

nedfelt seg i sentral lovgivning, særlig tvisteloven fra 2005, der det stilles krav om en 

klart mer aktiv dommer både under saksforberedelsen og under hovedforhandlingen. 

Noe som har vært et viktig element i utviklingen og moderniseringen av 

dommerrollen i Norge, er at Den norske Dommerforening selv dels har vært en 

pådriver for denne utviklingen. Dette har gitt endringene større grad av legitimitet og 

tyngde overfor dommerne, og har nok medvirket til at endringene har blitt mindre 

problemfylte enn de ellers kunne ha blitt. Sentrale tiltak fra Dommerforeningen har 

bl.a. vært å utarbeide en anbefaling for mer effektiv og raskere behandling av 

straffesaker (”Dommerstyring av straffesaker”, 2005) og håndboken ”Dommerne og 
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mediene”, som gjelder regelverk og god praksis for dommernes forhold til mediene 

(2006).  

 

2 Tesene 

Tese 1: Det er viktig med et utenfraperspektiv på dommeren og domstolenes 

virksomhet, men borgernes krav og forventninger kan bare tilgodeses så lenge de står 

i overensstemmelse med den demokratisk besluttede rettsordningen og ”the rule of 

law”. 

Dette er en god og dekkende beskrivelse. Samtidig representerer 

utenfraperspektivet en viktig del av forventningene og kravene som den moderne 

dommeren må forholde seg til og møte på en god måte. Disse kravene/forventningene 

gjør seg gjeldende på flere sentrale plan; både i forhold til måten rettsmøter ledes på, 

håndteringen av parter/vitner, å skrive avgjørelsene på en forståelig måte for 

partene/omverdenen, etc. Borgerne er i dag mer rettighetsfokuserte og kritiske enn 

tidligere, og kunnskapsnivået om for eksempel belastningen ved å være et såkalt 

sårbart vitne er også større enn før. Det må være et krav til den moderne dommeren at 

han/hun kan møte og forstå både profesjonelle aktører, parter, vitner og andre på deres 

egne premisser. Dette må dommeren klare på en måte som både ivaretar alle de 

gjeldende formelle reglene, men også i høy grad med god psykologisk innsikt og 

klokskap. Dommerens opptreden betyr mye for hvordan domstolene oppfattes, og 

innvirker dermed også på domstolenes autoritet og legitimitet. 

Det dreier seg i atskillig grad om innsikt  som man har fått gjennom sin 

livserfaring og ervervet i andre jobber, og i noen grad har nok noen en personlighet 

som gjør det lettere å møte disse kravene enn andre.  

”Rule of law” prinsippet er en sentral og selvfølgelig del av tesen. Det 

illustrerer også viktigheten av å ikke vurdere domstolene for mye ut fra opinionens 

vurderinger, som gjerne kan bero på helt andre kriterier enn det som er domstolenes 

oppgave. Samtidig er det mange sider ved vårt arbeide, for eksempel måten 

parter/vitner behandles på og hvordan vi kommuniserer våre avgjørelser, der 

brukernes/medborgernes opplevelse, er viktige kriterier når kvaliteten på vårt arbeide 

skal bedømmes. 

 

Tese 2: De grunnleggende kravene og forventningene til den gode dommeren er i dag 

de samme som de har vært siden dømmende virksomhet ble påbegynt i vårt land. 

Dette er nok riktig hvis man med ”grunnleggende krav og forventninger” 

sikter til faglig dyktig, klok, uavhengig, ubestikkelig, objektiv, rettferdig og 

selvstendig, selv om nok ikke alt dette har vært praktisert like strengt i hele denne 

tiden. Men den moderne dommeren stilles overfor flere krav og forventninger som er 

så sterke og dyptgripende at også de i vår tid må kunne anses som grunnleggende. 

Som et eksempel på dette kan nevnes evne og kraft nok til å avsi avgjørelser i tråd 

med sin fortolkning av loven, selv om både media og opinion presser kraftig i motsatt 

retning. Media har i dag langt større kraft enn tidligere, og en dommer som går på 

tvers av et sterkt medietrykk i en bestemt sak, kan oppleve det som både vanskelig og 

som noe som gir stort personlig ubehag. Samtidig er det å stå fast på loven i slike 

situasjoner noe som må kreves av den moderne dommeren. Ikke minst viktig er det 

fordi det i vår tid fra tid til annen kommer bølger der bestemte måter å se saker eller 
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sakskompleks på blir helt dominerende, og uten at bildet balanseres av særlige 

motforestillinger.  Det er viktig at dommerne ikke lar seg rive med av slike bølger, 

men hele tiden uredd bygger på nøkterne og saklige vurderinger i forhold til loven. 

 

Tese 3: I dag får imidlertid dommeren ikke mer respekt og ikke mer tillit enn han eller 

hun gjør seg fortjent til gjennom sin måte å utøve sitt embete på. 

Ifølge en fersk undersøkelse har 84% av den norske befolkningen ganske stor 

eller svært stor tillit til domstolene (Rett på sak nr. 4 for 2010, s 6 – 7). Dette er det 

høyeste tallet som er målt i løpet av de 15 årene disse undersøkelsene har vært 

gjennomført. Man må dermed kunne legge til grunn at dommerne i utgangspunktet 

har både tillit og respekt, antakelig som følge av den måten dommerstanden mer 

generelt har skjøttet sitt arbeide på over lang tid. Noen krise i befolkningens respekt 

eller tillit til domstolene foreligger dermed ikke pr. i dag. Men med dagens 

mediebilde, som jeg senere kommer tilbake til, kan dette fort endre seg. Kanskje skal 

det ikke mer til enn èn sak som får svært stor oppmerksomhet i media, og der 

opinionen er sterkt uenig i noe domstolen har gjort eller den dommen som er avsagt.  

For å opprettholde – og aller helst øke tilliten – er det nødvendig at 

dommerne kontinuerlig arbeider slik at man gjør seg fortjent til tillit og respekt. 

Samtidig dreier det seg ikke bare om hva man fortjener, men også i atskillig 

utstrekning om hvordan arbeidet man gjør blir presentert i media.  Uansett er jeg enig 

med referenten i at autoriteten som kun er bygget på det å ha en spesiell stilling, langt 

på vei er død, og at dommerne framover må regne med at respekten og tilliten hele 

tiden må vinnes gjennom måten man skjøtter sitt embete på. Ikke minst må man regne 

med at det vil bli stilt stadig økende krav til dommerens måte å kommunisere med de 

andre aktørene på, både under rettsforhandlingene og gjennom måten 

rettsavgjørelsene skrives og begrunnes på.  

 

Tesene 4, 5 og 7 om bl.a. internasjonaliseringen, det flerkulturelle samfunnet, kravene 

til økt kompetanse og alternative tvisteløsningsmodeller.  

Noe av det aller mest fremtredende i forhold til den moderne dommeren, er 

kravene og forventningene om bredere og økt kompetanse. Dette gjelder bl.a. som 

følge av internasjonaliseringen, det flerkulturelle samfunnet og utviklingen av 

alternative tvisteløsningsmetoder. Dels kreves større kunnskaper, og dels også 

innlæring av teknikker og adferd i forhold til gjennomføring av bestemte oppgaver, 

for eksempel rettsmekling.  

Kravene til kompetanse har også økt som følge av at stadig flere områder er 

blitt lovregulert, at borgerne i økende grad har fått rettigheter som kan håndheves ved 

søksmål for domstolene, og omfattende nye regler om konkurransen mellom 

næringsdrivende som kom gjennom tilknytningen til EU gjennom EØS-avtalen. 

Domstolenes myndighetsområde har videre blitt forsterket gjennom inkorporeringen 

av internasjonale menneskerettskonvensjoner, så som ikke minst Den europeiske 

menneskerettskonvensjon. 

En viktig side av internasjonaliseringen og et omfattende internasjonalt 

rettskildebilde, er behovet for økte språkkunnskaper hos dommerne. Uten gode 

språkkunnskaper, særlig i engelsk, vil det være vanskelig å i nødvendig grad kunne 

tilegne seg sentrale utenlandske rettskilder og utenlandsk litteratur. 
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Som det fremgår av de etiske prinsippene for dommeradferd i Norge (pkt. 9) 

skal en dommer vedlikeholde og forbedre sine faglige kunnskaper og ferdigheter. 

Kravene og forventningene om økt kompetanse stiller også atskillige krav til 

domstolenes utvikling og gjennomføring av opplæringstilbud, samt til opplegg og 

tilrettelegging fra de sentrale domstolsadministrasjonenes side.  Jeg tror det er viktig 

at domstolene, domstolsadministrasjonene og de enkelte dommerne får et mer bevisst 

forhold til dette, og at kompetanseutviklingen i større grad enn i dag innarbeides som 

en integrert del av dommernes rettigheter og plikter.  

Samtidig illustrerer bredden i det økte kompetansebehovet også den ganske 

grunnleggende endringen som selve dommerrollen har hatt de senere årene.  

Dommeren skal ikke lenger bare sitte tilbakelent og avgjøre tvister som andre 

presenterer for ham, men må også være foreberedt på å ha en helt annen rolle som for 

eksempel å være rettsmekler, å styre rettsprosessene i klart større grad enn det som før 

var vanlig, og forholde seg med kunnskap og klokskap til personer med bakgrunn i 

fremmede kulturer, mv.  

Den moderne dommerrollen krever dommere som er samfunnsengasjerte, og 

faglig og personlig innsiktsfulle, samt har livserfaring, interesse for mennesker og 

evne til empati. Et snevert faglig fokus vil ikke oppfylle samfunnets krav og 

forventninger.  

 

Tese 6: Medienes fremtredende rolle er noe som alle dommere må forholde seg til, og 

alle dommere må evne å kommunisere med mediene. 

Mediene, både aviser, etermedier og sosiale medier, viser stor interesse for 

en del av sakene som behandles av domstolene. Det bildet som de videreformidler av 

domstolene og de avgjørelsene som fattes, får stor betydning for den oppfatningen 

befolkningen får av det arbeidet dommerne gjør. I neste omgang påvirker dette 

dommernes omdømme og tillit. Når mediesituasjonen er slik, er ikke spørsmålet om 

dommerne skal forholde seg til media, men heller på hvilken måte de skal gjøre det.  

På samme måte som i flere av de andre Nordiske landene har Norge en 

gruppe dommere som spesielt har påtatt seg å være tilgjengelige for journalister. De 

kan bistå mediene når det er behov for uttalelser eller forklaringer fra en dommer. 

Utgangspunktet er et ønske om å bidra til åpenhet og økt kunnskap om domstolene 

hos allmennheten. Medlemmene av dommernes mediegruppe uttaler seg ikke på 

vegne av de norske domstolene, enkeltdomstoler eller andre dommere, men gir kun 

uttrykk for sine personlige meninger. Disse dommerne gjør en viktig og god jobb, 

men er neppe tilstrekkelig til å dekke behovet i forhold til media. 

Et sentralt spørsmål er om en dommer som har avsagt en avgjørelse selv bør 

kommentere denne overfor media. Tradisjonelt har oppfatningen i Norge vært at det 

dommeren har å si står i avgjørelsen, og at dommeren ikke skal si noe til media utover 

det. Spørsmålet er om denne oppfatningen bør mykes opp, og om tausheten i alle fall 

bør vike i de tilfellene der den kan skade tilliten til domstolene. I det før nevnte 

skriftet ”Dommerne og mediene” utarbeidet av en gruppe dommere nedsatt av Den 

norske Dommerforening, tas det til orde for dette. Det kan være dårlig strategi å møte 

kritikk mot domstolene og dommeravgjørelser med avvisende utsagn om at 

domstolene ikke kommenterer/forklarer egne avgjørelser. Men spørsmålet er 

komplisert, og gruppen nedsatt av Dommerforeningen mente, som et utgangspunkt,  

at spesielt stor grad av varsomhet bør vises i forhold til å kommentere egne 
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avgjørelser som kan bli gjenstand for overprøving av annen domstol. Gruppen 

bemerket videre at avgjørelsen under ingen omstendighet må kommenteres på en slik 

måte at uttalelsen kan oppfattes som en tilleggsbegrunnelse eller skape misforståelser 

om avgjørelsens innhold. Motstykket er selvsagt at det kan være enda større fare for 

misforståelser dersom dommeren ikke gir ledsagende forklaringer til media.  

Den offentlige debatt er ikke tjent med å bygge på misforståelser om rettslige 

avgjørelser. Gruppen mente at dommeren må ha full anledning til å oppklare slike 

misforståelser når misforståelsen spiller en rolle i den offentlige debatt. Dommeren 

bør imidlertid unngå å argumentere for avgjørelsen.  

Et ganske stort problem i praksis er at en uttalelse fra en dommer kan være 

formulert på en uklanderlig måte, som ivaretar alle de motstridende hensynene på en 

god måte, men at media gjengir den i en slik forvridd form at den skaper større 

problemer enn den løser, og kanskje resulterer i svekket tillit til domstolene. 

I spesielt kompliserte saker, for eksempel der det er avsagt dom på et rettsfelt 

som tidligere ikke har vært behandlet i særlig grad for domstolene, kan det være god 

grunn til å gi en pedagogisk orientering om saken til media. Dette ble for eksempel 

gjort av tingrettsdommer Finn Haugen i Oslo tingrett etter at han i 2008 hadde avsagt 

dom i en sak om krigsforbrytelser i Bosnia. Inntrykket er at dette ble gjort på en god 

og ryddig måte. 

 

3 Egen problemstilling  

Har viktige områder i samfunnet blitt så kompliserte, og er behovet for 

spesialkompetanse blitt så stort, at det må kreves at dommerne i større grad enn 

tidligere spesialiserer seg for å kunne møte samfunnets krav/forventninger? 

Den norske rettstradisjon bygger på et system med alminnelige domstoler 

som behandler alle typer tvister.   
 

På den måten sikres at ulike rettsområder ses i sammenheng, og at den enkelte sak får en allsidig og 

bred vurdering, jf. Domstolsstrukturutvalget i NOU 1999:22 Domstolene i første instans s. 25. 

Domstolskommisjonen legger i NOU 1999:19 Domstolene i samfunnet til grunn at hensynet til 

rettsenhet er av vesentlig betydning og at dette forutsetter en mest mulig enhetlig domstolsstruktur – 

ved et hierarkisk oppbygd system med alminnelige domstoler og allsidige dommere. Faren er til 

stede for at det ved særdomstolene kan utvikles isolerte rettskulturer og en rettskildebruk som bryter 

med det som er vanlig ved de alminnelige domstolene og i samsvar med hevdvunne prinsipper.  

I Norge er det bred oppslutning om at det skal meget tungtveiende grunner til 

for å opprette særdomstoler. Men siden 1990-tallet har det skjedd en betydelig 

spesialisering på en rekke områder i samfunnet, og dette har blitt fulgt opp med 

spesialisering også innenfor mange rettsområder og blant advokatene. Det er et 

spørsmål om samfunnet, som en følge av dette, har en godt begrunnet forventning om 

at domstolene også for sin del til en viss grad må ha dommere med spesialkompetanse 

til å betjene noen av disse feltene. Særlig aktuelt vil det kanskje være innenfor saksfelt 

med relativt få saker der en allmenndommer vanskelig vil kunne opparbeide seg den 

mengdetrening og kompetanse som er nødvendig. Ved å etablere en form for 

spesialisering kan man sikre høyere kvalitet på de avgjørelsene som fattes. 

Argumentene mot å opprette særdomstoler er tunge, og jeg tror ikke det er noen farbar 

vei. Men kanskje kan man oppnå mange av de samme gevinstene, uten 

særdomstolenes ulemper, ved at de alminnelige dommerne spesialiserer seg innenfor 
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bestemte rettsfelt, samtidig som de i hovedsak fortsetter å behandle alle sakstyper. 

Forutsetningen må være at rollen som generalistdommer er den helt dominerende 

delen av vedkommendes arbeidsoppgaver. Det kan også tenkes at saksområdet som 

omfattes av den enkelte dommers spesialistdel er tidsbegrenset, for eksempel til fire år 

om gangen. 

 

4 Avsluttende merknad 

De grunnleggende og omfattende endringene i dommerrollen som jeg har vært inne 

på, illustrerer at det dels stilles andre - og større - krav til den moderne dommeren enn 

tidligere. Samfunnene dommerne i de nordiske landene arbeider i, er inne i en 

akselererende endringshastighet, og vi må påregne at det samme vil være tilfellet med 

dommerrollen i årene fremover.  

 


