INNTRØNDELAG TINGRETT
Dok 7

Verdal kommune
Postboks 24

INNHERRED
fvf.

9 FER,2012

7651 Verdal

Deres referanse

Vår referanse

Dato

12-010558ADM-INTR

07.02.2012

VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN I PERIODEN januar 2013 -TIL
31.12.2016.
1. Generelt.
I samsvar med domstollovens § 65 annet ledd underrettes med dette alle kommuner innen
domssognet til Inntrøndelag tingrett om valg av meddommere i nevnte periode:

Domstollovens § 65 lyder slik:
§ 65. 11 hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg crvmeddommere, ett for kvinner og ett for
menn.
Domstollederen fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes at hvert medlem skal gjøre
tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler domstollederen utvalgsmedlemmene mellom domssognets kommuner
etter folketallet. Hver kommune skal likevel ha minst ett medlem i hvert utvalg. Senest I. mars det året valget
foretas, jf § 66 underretter domstollederen kommunene om fordelingen.

2. Bere nin av behovet for meddommer fra kommunene i vårt distrikt.

Antallet utvalgsmedlemmer skal være slik at det kan forventes at hvert medlem skal
gjøre tjeneste i to saker per år.
Det skal være to utvalg, et for kvinner og et for menn slik som for.
Inntrondelag tingrett har tilnærmet 200 medomssaker i året. hvor det oppnevnes to
meddommere og tilnærmet 25 sivile saker hvor det oppnevnes en meddommer.
I tillegg skal det som utgangspunkt oppnevnes en varameddommer for hver meddommer.

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 2084, 7708 Steinkjer

74199400

Astrid Indgaard Rotmo

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Tinghuset, Strandvegen 40, 7713 Steinkjer

74199401

Bankgiro

Organisasjonsnummer
874754102

Ekspedisjonstid
0800-1545 (1500)

internettfE- post
www.domstokno
inntrondelag.tingrett@domstol.no

Dett gir folgende beregning av antallet:

Det si at vi må ha to meddommerutvalg. et for kvinner og et for menn på 100 personer hver
for at hver meddommer skal tjenesteujor i to saker i året. 1 tillegg kommer
varameddommerne. Vi leuger til grunn at vi bruker færre varameddommere i og med at disse
vil være med i trekningen til de u'or eneste( jf redeujorelsen nedenfor).
Behovet for meddommer varameddommere i meddommerutvaluet beregnes etter dette til
375 personer som tbrdeles etter folketall på kommunene.
3.Fordelin
folketallet.

av utval ets medlemmer mellom domsso nets kommuner etter

Da blir fordelin en som føl er:
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3. Krav som stilles til meddommere nærmere omtalt:

Domstollovens § 70, 71 og 72 har denne ordlyd:
§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til
oppgaven.
I tillegg må vedkommende
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,1
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling 2 eller konkursbehandling 3 eller i konkurskarantene, 4
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
5. være statsborger 5 i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret 5 som
bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.
§ 71 Utelukket fra valg på grunn av stilling er:
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte
ved Statsministerens kontor,
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt
begrenset politimyndighet,
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen 1 og dens styre,
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.
§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven] §§ 39 - 39 c,
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er
mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 2
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år
siden dommen var rettskraftig, 2
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i
mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig
eller vedtakelsen,
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse 3 eller domsutsettelse 4 for et forhold som etter loven
kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden
avgjørelsen var rettskraftig. 2
Dom på samfunnsstraff 5 medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden
av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter
første ledd.
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Kommunen skal kontrollere at in en vel es i strid med

70-72 .f. lovens

73.

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier
det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller
meddommere i to perioder tidligere. Av 'ørelse om fritak treffes av kommunen 'f.

74.

5. Kort om uttreknin en av meddommere:
Alle medlemmer i utval£4enesom ikke har 2:ort feneste eller har mott. skal være med i
trekningen. domstolloven jf § 86.4. ledd som lyder:
Den som har gjort tjeneste som lagrettemedlem eller meddommer, eller som har møtt frem til rettsmøte som
lagrettemedlem, meddommer eller varamedlem for slik uten å gjøre tjeneste, deltar ikke i trekningen til andre
saker før domstolen neste gang begynner å trekke fra hele utvalget. I trekningen deltar heller ikke den som er
trukket ut til å gjøre tjeneste som lagrettemedlem, meddommer eller varamedlem til et rettsmøte som ennå ikke
er holdt. Dersom det etter dette ikke er minst dobbelt så mange igjen i utvalget som det antallet som skal trekkes,
skal det trekkesfra hele utvalget.

Bestemmelsene må ses i sammenheng med § 86 fjerde ledd om hvem som skal delta i
trekningen til den enkelte sak. Det er kun tjenestegjoring og frammøte til rettsmøte som
kvalifiserer til å bli holdt utenfor ved treknin g, til nye saker. Den som er trukketut. men
som ikke gjorde tjeneste eller møtt fram til rettsmøte. skal fortsatt være med i trekningen ti
nye saker.
Likelydende brev er sendt til alle berørte kommuner.
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