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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL NY DOMSTOLLOV OG 
ENDRINGER I FORSKRIFT OM OFFENTLIGHET I RETTPLEIEN 

Vi viser til forslag fra Tron Løkken Sundet om ny domstollov som ble sendt ut av Justis- og 
beredskapsdepartementet den 15.06.2016. De flestejordskifterettene 1 samt 
jordskiftelagdommeren i Eidsivating lagmannsrett har valgt å avgi en felles uttalelse. 

Tiden er helt klart moden for en ny domstollov. Både struktur og språk i gjeldende lov er så 
vanskelig tilgjengelig at vi ser fram til vedtakelsen av en ny lov. De endringer som Sundet 
har gjort i forslaget er en stor forbedring i så måte. 

I høringsbrevet skriver departementet at de fra enkelte hold har mottatt innspill om at det bør 
iverksettes lovarbeid med tanke på mer prinsipielle gjennomgåelser av de materielle reglene i 
domstolloven. Videre står det at dette faller i utgangspunktet utenfor denne høringen, men at 
høringsinstansene inviteres til å komme med innspill om aktuelle tema og problemstillinger 
som på sikt bør vurderes nærmere utredet. 

Vi har ingen konkrete innspill til dette nå. Vi ser likevel ikke bort i fra at det vil være behov 
for en slik mer prinsipiell gjennomgang, med et bredere sammensatt utvalg, på et senere 
tidspunkt. 

Vi har følgende konkrete merknader og innspill til forslaget til ny lov. 

På side 73 kommer det fram at det i forslaget er valgt å endre begrepet "særdomstol" 
til "spesialdomstol". Vi mener endringen er til det bedre og støtter denne. 

På side 81 inviteres det til innspill om domstollederstillingen bør være en 
tidsavgrenset stilling. Vi mener at en tidsavgrenset stilling som domstolleder i 
utgangspunktet er et godt forslag. Ordningen vil nok være best egnet i større 
domstoler. Av den grunn mener vi det vil være vanskelig å praktisere en 
tidsavgrensning for alle domstollederstillinger. Vi mener derfor at en slik ordning 
først bør forsøkes i de største domstolene. For at ordningen skal kunne fungere mener 
vi det betinger at det ligger en dommerstilling til grunn, slik at det kun er 

1 Tre jordskifterettsledere var ikke tilgjengelige 01.11.2016. 
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lederfunksjonen som er tidsavgrenset. Når det gjelder hvor lenge en slik 
åremålsstilling bør være, så mener vi at om lag 6 år synes hensiktsmessig. 
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Vi vil så trekke fram tre praktisk viktige bestemmelser som vi mener presenteres på en 
god måte, i lovforslaget: 

• Dagens § 19 (2) ny § 4-5. Tilkalling brukes mye av jordskifterettene, jf. 
jordskifteloven § 2-3 siste ledd. 

• Dagens § 38 ny§ 12-3. Pedagogisk viktig at ny 12-3 (3) viser at domstolen av 
eget initiativ kan overføre sak ved habilitet. 

• Dagens§ 119 ny§ 11-7. Overføring pga. inhabilitet etter initiativ fra en part. 

På side 136 omtales"§ 3-2. Lagmannsrettenes organisering". Det heter: 
"Bestemmelsen viderefører§ 10 første ledd og§ 11 tredje ledd." Bestemmelsen 
viderefører også§ 62a. 

- I forslaget§ 3-4 tredje ledd første punktum heter det: "anket fra jordskifterett" Er 
meningen "anket frajordskifterett i sak etter jordskifteloven". Jordskifteretten 
behandler også saker etter andre lover, spesielt skjønn. Det antas at disse faller utenfor 
det siterte forslaget. Bestemmelsen i forslaget§ 3-4 tredje ledd første punktum står i 
dag i jordskifteloven. Det legges til grunn at bestemmelsen fortsatt skal stå i 
jordskifteloven, og at det er med i domstolloven av informative hensyn. Domstolloven 
bør være klar. Den bør vise til ''jordskifteloven" eller til "både jordskifteloven og 
skjønnsprosessloven". 

Forslaget§ 3-5 første punktum bør suppleres med" ... fra tingrettene og dommere fra 
jordskifterettene i lagdømmet ... ". Vi mener en slik tilføyelse bør gjøres så lenge 
jordskifteoverretten nå er innlemmet i lagmannsretten. Andre punktum bør endres på 
samme måte. Dvs. " ... kan førstelagmannen også tilkalle dommere ved tingrettene, 
jordskifterettene og lagmannsretten i et annet lagdømme, ... ". 

Forslagets § 4-5 - tilkalling av dommere. Bestemmelsen bidrar til at jordskifterettene 
samarbeider for å få ned restansene og likere saksbehandlingstid. Jordskifteloven 
§ 2-3 siste ledd må rettes opp slik at den viser til den nye domstolloven. 

Forslaget§ 6-5 (1)- sammensetning av Innstillingsrådet. Vi mener her at 
jordskiftemedlemmet må bli et fast medlem i Innstillingsrådet. I styret for DA er 
jordskiftedommeren fast medlem. Dette er en god ordning for det aktuelle medlemmet 
og sannsynligvis også en god ordning for styret. Det å skifte sammensetning fra sak til 
sak bør unngås, og tiden er inn for at jordskiftedommeren får fast plass i Innstillings
rådet. Dette vil forenkle og effektivisere Innstillingsrådet sitt arbeid. Vi mener derfor 
at andre setning i denne paragrafen slettes og erstattes med følgende tillegg i første 
setning " ... skal bestå av tre (to) dommere fra Høyesterett, lagmannsrettene eller 
tingrettene og en jordskiftedommer, en jurist .... ". 

Forslagets§ 9-1 (2)- sammensetning av Tilsynsutvalget. Vi mener at jordskifte
representanten må bli et fast medlem i Tilsynsutvalget, med tilsvarende begrunnelse 
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som for Innstillingsrådet. Ut fra de erfaringer vi har gjort med dagens ordning, mener 
vi at det nå er på tide med en endring slik vi her foreslår. 

- I forslaget § 11-1 andre ledd heter det: 
"(2) Bestemmelsene i§ 11-2 bokstav a-f får tilsvarende anvendelse for Høyesteretts 
protokollsekretærer og utredere og for den som forestår trekning av meddommere 
eller lagrettemedlemmer." 
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Det er utredere i lagmannsrettene. Erstatt "og" mellom "protokollsekretærer og 
utredere" med komma. Videre må jordskifteloven§ 2-3 (2) andre punktum rettes opp. 

For: 

Til slutt vil vi nevne et par feil vi har funnet. Dette er: 

§ 6-2, annet ledd: "jordskifteoverrett" er nevnt, åpenbar feil. Det samme skjer i§ 6-4, 
første ledd, i 6-10 første ledd og i § 5-2 første ledd. 

§ 13-2 "jordskifteavgjerd" bør skrives jordskifteavgjørelse. 

Jordskiftelagdommeren i Eidsivating lagmannsrett 
Alle jordskifterettene på Agder 
Alle jordskifterettene i Gulating 
Alle jordskifterettene i Frostating 
Alle jordskifterettene i Hålogaland 
Glåmdal jordskifterett 
Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett 
Nord-Østerdal jordskifterett 
Valdres jordskifterett 
Østfold jordskifterett 
Øvre Buskerud jordskifterett 

Med hilsen 

z~l()Q 
Erik Nord 
jordskifterettsleder 


