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Høring  — forslag til endringer i domstollovens regler om utvalg og uttaking av lekdommere

MV.

Frister for gjennomføring av valget

Trondheim, 19. februar 2010

Det oppsto i 2007-2008 betydelige problemer med å få mange av våre ca 85 kommuner til å

sørge for valg av meddommere/lagrettemedlemmer og leyere ryddige lister innenfor de frister

som var satt. Det må være mulig å trekke lekdommere fra nye utvalg flere måneder før de

aktuelle lekdommere skal gjøre tjeneste. På denne bakgmnn gis tilslutning til forslaget om

lovendringer i DA's høringsnotat.

Valg av skjønnsmenn

Forslagene om lovendinger i DA's høringsnotat synes velbegrunnede.

Adgang til å endre utvalgenes størrelse i løpet av perioden

Også i denne domstol er registrert de prob1emer det er gitt uttrykk for i brev til departementet fra

Borgarting, Eidsivating og Gulating lagmannsretter, men ikke i like sterk grad. Det har her vært

antatt at vi kunne klare oss med de eksisterende utvalg frem til etablering av nye utvalg for

tjeneste fra 1. januar 2013. Ved neste etablering av utvalg kan det bli aktuelt å øke totalantallet

lekdommere i utvalgene med ca 50 %.
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Dersom det nå vedtas lovendring som gir adgang til økning av utvalgenes størrelse, vil det i våre

to lagsogn — på bakgrunn av slitasjen på varamedlemmer fra de kommuner der ankeforhandling

normalt holdes bli mest aktuelt med en viss økning av antallet lekdommere i utvalgene for

Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund.

Det gis tilslutning til forslaget om lovendringer i DA's høringsnotat.

Suppleringsvalg ved strykninger på grunn av flytting

Vurderingen i denne domstol har vært at loven ikke åpner for suppleringsvalg etter sletting,

jf domstolloven § 76, og dette synspunkt har vært meddelt når det er reist spørsmål fra

kommunene. Det har forekommet at enkelte kommuner uten henvendelse hit har foretatt nyvalg

etter sletting.

Det har vist seg at kommunene i dette lagdømmet har funnet grunn til å velge et betydelig antall

lekdomrnere som ofte er ute på fiskefeltet, har store problemer med å være borte fra barn eller

dyr, er kronisk syke eller flytter for eksempel på grunn av studier.

Det gis tilslutning til forslaget om lovendringer i DA's høringsnotat.

Departementets forslag om mulig endring av domstolloven  §  86 fjerde ledd

Forslaget kan være hensiktsmessig for å lette trykket på varamedlemmer som trekkes ut i

forbindelse med meddomsrettssaker. Formuleringen må imidlertid ikke bli slik at lekdommere

som er trukket ut, men som etter søknad blir fritatt etter § 90 på grunn av reisefravær, sykdom,

barnetilsyn m.m., slipper å gjøre tjeneste før bunken blir snudd.

Det vurderes som hensiktsmessig at alle de foreslåtte endringene blir foretatt.

Gunnar Greger H ge
lagmann


