Etiske prinsipper for dommeratferd

De etiske prinsippene for dommeratferd har som formål å fremme at
dommerne opptrer på en måte som skaper tillit til domstolene og deres
avgjørelser. Prinsippene skal også tjene til opplysning om hva som er god
dommerskikk.

Disse etiske prinsippene for dommeratferd er vedtatt av henholdsvis Den
norske Dommerforening, Teknas etatsforening for jordskifterettene og
Domstoladministrasjonen, og er utarbeidet i samarbeid mellom disse.
Prinsippene gjelder for alle fagdommere i de alminnelige domstolene og i
jordskiftedomstolene, både i og utenfor den dømmende virksomhet.

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.

2. Uavhengighet
En dommer skal utøve dommergjerningen uavhengig av utenrettslig
påvirkning fra offentlige eller private interesser.

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.

Dommeren skal aktivt legge forholdene til rette for minnelige løsninger,
men partene skal ikke utsettes for press til å inngå forlik.

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

En dommer skal ikke for seg selv eller andre motta gaver eller andre
fordeler som kan settes i forbindelse med utøvelsen av dommergjerningen.

5. Likebehandling
En dommer skal ivareta hensynet til likebehandling av parter og øvrige
aktører som opptrer for domstolen.

En dommer skal bygge på saklige hensyn ved tildeling av oppdrag 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.

Dommeren skal vise respekt for de oppgavene advokater og representanter
for påtalemyndigheten har i rettspleien. En advokat skal ikke identifiseres
med sin klient.

7. Utforming av rettslige avgjørelser
Ved utformingen av rettens avgjørelser må dommeren vise tilbørlig respekt
overfor alle involverte så langt det er forenlig med kravet til en dekkende
begrunnelse.
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8. Diskresjon
En dommer skal – foruten å overholde lovbestemt taushetsplikt – utvise
diskresjon om sensitive forhold som dommeren får kjennskap til i sitt virke
og skal ikke bruke slik informasjon til noe formål som ligger utenfor
dommergjerningen.

En dommer skal utad bevare taushet om rettens rådslagning og
stemmegivning for lukkede dører.

En dommer skal ikke meddele avgjørelsen før den er avsagt.

9. Kompetanse
En dommer skal vedlikeholde og forbedre sine faglige kunnskaper og
ferdigheter.

10. Effektivitet
En dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig
hurtighet, så langt det er forenlig med kravene til forsvarlig saksbehandling
og faglig kvalitet. Når det oppstår forsinkelser av betydning, skal de partene
som er berørt underrettes om dette.

11. Ytringer m.m.
En dommer har som enhver annen ytringsfrihet, religionsfrihet og
organisasjonsfrihet, men en dommer skal ved utøvelsen av slike rettigheter
ta hensyn til dommerembetets verdighet og domstolens upartiskhet,
nøytralitet og uavhengighet.

En dommer bør utvise forsiktighet ved omtale av saker som er under
behandling i domstolene, og av egne rettsavgjørelser.

12. Dommerens forhold til media
En dommer skal vise respekt for medias oppgaver, herunder med å gi
offentligheten informasjon om saker som behandles i domstolene.
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13. Dommerens forhold utenfor tjenesten
En dommer skal også utenfor tjenesten opptre slik at atferden ikke er egnet
til å skade respekten for eller tilliten til domstolene.

En dommer må ikke gjøre bruk av dommertittelen når slik bruk kan
oppfattes som en sammenblanding av roller eller hvor det for øvrig ikke er
saklig grunn til det.

En dommer må vise forsiktighet med å gi råd eller på annen måte engasjere
seg i andres rettstvister.

14. Fratrådte dommere
En fratrådt dommer bør unngå atferd som kan oppfattes som uheldig
utnyttelse av dommertittelen.

15. Inngrepsansvar
En dommer som blir kjent med overtredelser av disse etiske prinsipper
begått av en kollega, bør ta dette opp på en passende måte, og gripe inn
dersom overtredelsen er vesentlig.

1. oktober 20101
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I løpet av vår /høst 2010 har Den norske Dommerforening, Teknas etatsforening for
jordskifterettene og Domstoladministrasjonen vedtatt å tiltre de etiske prinsipper for
dommeratferd, sist ved Dommerforeningens vedtak 1. oktober 2010.
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