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Av høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge

Det foregår i alle de nordiske land en debatt om dommernes status, betingelser og opp-
gåver. Omfangsrike og vektige komitéinnstillinger er fremlagt. Referenten ønsker med
sitt referat å innlede til diskusjon om en del spørsmål som har alminnelig interesse.

Gunnar Nerdrum er født i 1941 og ble cand. jur. i 1968. Etter praksis som dommer-
fullmektig har han siden arbeidet som advokat i allsidig praksis, høyesterettsadvokat i
1972, avocat å la Cour de Paris i 1995, kontor i Tromsø og Paris. I de senere år har
han arbeidet meget med internasjonale voldgifts saker i Stockholm, Moskva,
St. Petersburg og Paris, hvor han er medlem av The International Court of Arbitration
at The International Chamber of Commerce.

1. Innledning

Det foregår for tiden forsøk på nytenkning omkring dommernes status, beting-
elser og oppgåver, både i våre land og i større europeiske land. I Norge arbeides
det med saken både av Domstolskommisjonen med justitiarius Carsten Smith
som formann, og i Justisdepartementet. Fra Sverige foreligger SOU 1994:99
«Domaren i Sverige innför framtiden, del A og B». Fra dansk side har man
«Betænkning 1319» fra Domstolsutvalget, 1996, som førte til omfattende lov-
endringer i 1998. I Finland har Domarkarriärkomissionen avgitt betänkande
1994/15 om «Domaryrket inför 2000-talet». Dette er fulgt opp med komitébe-
tänkande 1998:1 om dommernes utnevnelse og stilling.

Fra Frankrike noteres en omfattende utredning om emnet av Jean-Marie
Coulon, president du Tribunal de Grande Instance de Paris, og i England og
Skottland foreligger tilsvarende arbeider utarbeidet av henholdsvis Lord Woolf
og Lord Cullen.

Det er derfor et meget omfangsrikt materiale om dagens emne, og jeg finner
det ikke hensiktsmessig å gi en sammenfattende fremstilling, men heller gi stikk-
ord for nærliggende diskusjonstemaer.

Innledningsvis viser jeg også til behandlingen av emnet «Domstolenes uav-
hengighet» på Det 33. nordiske juristmøte i København i 1993 med høyesteretts-
dommer Hans M. Michelsen som referent.

2. Emnets aktualitet

Alle er enige om at domstolene er viktige samfunnsinstitusjoner, og at det er en
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viktig samfunnsoppgåve å sikre at kvaliteten på domstolenes arbeid blir best
mulig. Av dette følger at dommernes rettigheter og förpliktelser er et tema av stor
interesse.

Men man kan jo stille spørsmål om hvorfor den store aktivitet omkring dette
tema nå? Domstolene hører jo til de institusjoner som har eksistert fra tidenes
morgen, og problemstillingen er tilsvarende tidløs. Såvidt jeg vet, er det ikke
egentlig noen særlig utstrakt samfunnsmessig kritikk over domstolenes virke og
dommernes oppfyllelse av sine oppgåver i sin alminnelighet. I Norge kan man
riktignok observere større interesse fra medienes side for enkelte temaer innen-
for denne sektor i den senere tid. Men med den mangel på interesse som dom-
stolene har vært gjenstand for fra mediene tidligere, tror jeg nesten dette kan
karakteriseres som «normalt».

Etter min beskjedne vurdering oppfyller domstolene i Norge i det store og hele
sine oppgåver, og dommerne er også - fortsatt i det store og hele - brave embets-
menn som skjøtter sin gjerning etter evne og forstand.

Er da samfunnet i en krise, som roper på nyordning av dommerstanden? Vel
heller ikke. I våre samfunn preget av vellevnet og rimelig sosial utjevning har vi
det godt. Vi har riktignok både kriminalitet og sivile rettstvister. Det vil vi imid-
lertid alltid ha, men det er vel ikke noe i tiden som gir grunn til spesiell alarm og
på en slik måte at det skulle gi grunn til prinsipielt nye vurderinger med hensyn
til dommerne.

Vi har imidlertid hatt en kolossal effektivitetsutvikling i de siste 50 år på de
fleste områder av samfunnslivet. Lenge lå områder som administrasjon og kon-
tor tilbake, men med EDB ble det fart i sakene her også. Dette har imidlertid
neppe hatt vesentlig innvirkning for effektiviteten av dommernes arbeid. De fort-
setter å behandle enkeltsaker grundig og samvittighetsfullt. - Kan det være grunn
til å vurdere en rettspleie mer Hk samlebånd eller supermarkeder?

En annen problemstilling kan være domstolenes «konkurransedyktighet». På
den ene side har man voldgift (skiljedom), og på den annen side vil man med
Brüssel- og Luganokonvensjonen få et langt større valg mellom verneting innen-
for EØS-området, hvor det kanskje kan være et synspunkt at de nasjonale dom-
stoler bør ha tiltrekningskraft?

Tema: Grunnen til aktualiteten av dette emne.

3. Dommernes faglige og menneskelige kvaliteter

3.1 Dommerne må selvsagt være gode jurister, og de må spesielt kunne sivil- og
straffeprosessen. De må kunne føre seg med den verdighet som rollen krever,
men også med åpenhet og forståelse for de andre aktører i skuespillet. - Hvordan
læres dette?

I Norge er det intet system for hvordan dommeren skal tilegnes de spesial-
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kunnskaper som kreves ut over alminnelig juridisk embetseksamen. Det er ingen
dommerskole, slik det er i mange andre land. - I Frankrike kan som en motpol
nevnes at dommerskolen er på 31 måneder.

Både i Danmark, Finland og Sverige har de nyutnevnte embetsdommerne i de
fleste tilfelle hatt en lengre karriere tilknyttet domstolene. Her vil derfor de nyut-
nevnte bedre vite hvordan de skal «te seg». - 1 Norge må det jo kunne sies av en
advokat at man ser mye rart fra dommersetet på nye dommere, ikke bare fra dom-
merfullmektiger, men også fra embetsdommere. I de fleste tilfeller dreier det seg
ikke om særlig alvorlige ting, men vi kan stille spørsmålet:

Tema: Er det behov for en spesiell dommerutdannelse, og hvordan bør den i
så fall organiseres ?

3.2 Dommeren skal også ha alminnelig livserfaring. Han bør helst ha levd en
stund, og ha personlige erfaringer fra, ideelt sett, flest mulig av de områder som
hans dømmende virksomhet fører ham til. Han bør ha vært både gift og gjerne
skilt, ha hatt barn og gjerne barnebarn, kjøpt bil og bygget hus. Han skal helst ha
både tjent og tapt i aksjesalg og ha deltart som styremedlem i selskaper. Hvis han
har vært til sjøs eller på fiske, er det riktig fint. Helst skal han ha en allsidig kon-
taktflate og forstå folks situasjon i sin alminnelighet.

Det har ofte slått meg at kunnskapsnivået hos våre dommere kunne ha vært
bedre. Dette gjelder både jussen og faktiske forhold. Etter vår prosessordning
behøver «vitterlige kjensgjerninger» ikke bevis. Det har ofte skjedd at temaer jeg
har fremholdt, er forkastet som «ubevist», på tross av at jeg selv har betraktet dem
som selvinnlysende «vitterlige». - Her er det forskjell i livserfaring som gir
grunnlag for spriket.

I Norge har man hatt en diskusjon om det regionale grunnlag for dommer-
rekrutteringen. Det har vært pekt på at de fleste høyesterettsdommere har hatt sin
arbeidserfaring i Oslo. Det er i og for seg ikke så rart, ettersom hovedstaden all-
tid gir det beste grunnlag for en karriere til de dyktige og ærgjerrige. - Mindre
oppmerksomhet har det hatt at det åpenbart i flere av våre byer, er blitt en sterk
tendens til lokal rekruttering av dommere til byens domstoler. Jeg tror dette må
kunne sies å være tilfelle i alle fall i Bergen, Trondheim og Tromsø. Dette gir
dommere med godt kjennskap til distriktet og dets øvrige aktører i rettslivet. Men
litt nytt blod bør det også være.

Tema: Rekruttering, kunnskapsnivå og geografi.

4. Dommerens bierverv og kontaktflate

4.1 De nevnte svenske og danske utredninger har omfattende gjennomgåelser og
vurderinger av dommernes bierverv av offentlig og privat karakter. Det drøftes
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hva for verv som er akseptable og hvilke som er mindre ønsket. Jeg går her ikke
inn på enkeltheter, men bemerker bare at den danske ordning etter endringen av
retsplejeloven § 47 a, at dommerne skal gi en oppgave over sine inntektsbring-
ende verv i det foregående år, forekommer meg å være en god løsning.

I Sverige har domstolsverket utarbeidet retningslinjer for hvilke bierverv som
er forenlige med embetsverdigheten. Vurderingen er i det enkelte tilfelle opp til
den enkelte dommer, men han kan forelegge spørsmålet for høyere dommer-
myndighet for forhåndsgodkjennelse. Spørsmålet kan også forelegges
TjänstefÖrslagsnämnden för domstolsväsendet med klageadgang til Regeringen.

I Norge har vi foreløpig verken materielle eller prosessuelle regler om dette,
men det er sikkert noe som kommer gjennom Domstolskommisjonen.

4.2 Et annet spørsmål er dommernes deltagelse i det alminnelige samfunnsliv.
Det har i de senere år vært kritikk av dommernes forskjellige bindinger til per-

soner og grupper i samfunnet, og i enkelte sammenhenger har det vært reist spørs-
mål om det bør settes begrensninger i dommernes alminnelige samfunnsdeltakelse
av hensyn til deres habilitet og respekten for deres dømmende virksomhet.

Men er det noe mål at dommerne skal være utmeldt av samfunnet? Det vil i så
fall bli en trist dommertilværelse. I våre små samfunn krysses våre veger ustan-
selig. Dommeren er en av oss, og bør etter min mening være det. Han bør ikke
sitte i et glasshus, men følge med i livets tarv.

Dommeren møter parter og vitner i dagliglivet, han handler i butikken, han
bestiller tjenester av snekkeren og skomakeren og på bilverkstedet. Han er med i
sangkoret, bridgeklubben, kunstforeningen, frimurerlosjen, foreldrelaget til små-
guttelaget i fotball, kirkeringen, sportsfiskeklubben...

Vi er så fa i våre land her i nord. Samfunnet har også behov for dommerne
utenom dommergjerningen, for deres menneskelige, men også faglige kapasitet
og innsats.

Internasjonalt er det stor diskusjon om dommerne skal kunne delta i politik-
ken. - Her kan det sies mye, men jeg nøyer meg med å peke på at vi i Norge tid-
ligere ikke har sett problemer på dette felt. Vi har hatt dommere med politiske
verv både lokalt og på riksplanet.

Selvsagt går det en grense i retning av inhabilitet. Men etter min mening bør
denne grensen settes ganske høyt, og jeg mener at den norske domstolslov § 108
setter kriteriet riktig når det pekes på at det må foreligge «særegne omstendig-
heter» til å trekke hans habilitet i tvil.

Tema: Bierverv og samfunnsdeltagelse.

5. Dommernes deltakelse i samfunnsdebatten

Den norske høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, tidligere
Riksadvokat, vakte betydelig oppmerksom da han for noen tid siden holdt fore-
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drag i Utah, og hvor han - angivelig - la skylden for en uheldig samfunnsutvik-
ling på det forhold at «mødrene forlot hjemmene, og fedrene kom ikke hjem». -
Dette ble kjent i Norge og reiste en storm fra forskjellig hold. Særlig pekte man
på det uheldige i at en høyesterettsdommer ga uttrykk for slike foreldede syns-
punkter!

En lagdommer gikk ut i avisene og var talsmann for en skjerping i det alminne-
lige straffenivå, - som noen mente det var uheldig at han i sin stilling skulle gjøre.

Ja, hvorfor det, egentlig? Det er forskjell på som dommer å ta standpunkt til
saker de lege lata og å gi uttrykk for sin oppfatning om riktig samfunnsutvikling,
- de legeferenda, om man vil.

Skal ikke dommere som fagfolk kunne si sin mening om sitt fag også ut over
de konkrete saksforhold som er til pådømmelse? Skal samfunnet gå glipp av den
innsikt som dommerne representerer i den alminnelige samfunnsdebatt?

Man kan si at dette bør stiles gjennom det korporative system, og hvor i Norge
naturlig Den Norske Dommerforening kan målbære eventuelle standpunkter.

Etter min mening er det likevel liten grunn til å sette munnbind på dommere,
verken når det gjelder samfunnsspørsmål i sin alminnelighet, eller mer spesifik-
ke rettslige temaer. - Dette er noe av den samme diskusjon som man har hatt når
det gjelder forsvarsdebatten og offiserenes deltakelse i denne.

Tema: Bør det være særlige begrensninger for dommerne som samfunnsdebat-
tanter?

6. Hva må dommere finne seg i?

Dommerne har prestisje, og deres avgjørelser har alminnelig respekt.
Denne respekt har vært drevet så langt at enkelte har ansett det upassende at

en dommeravgjørelse skal kunne være gjenstand for kritikk.
Her anmelder jeg moderasjon: Det er ytringsfrihet i våre samfunn, og publi-

kum har rett til å kritisere også dommer og rettslige beslutninger, på samme måte
som de kan kritisere vedtak av andre statsorganer.

Et tilfelle fra virkeligheten er følgende: En tapende part ønsket å anmelde lag-
mannsrettens dommere til påtalemyndigheten for «grov uforstand i tjenesten»,
stri. § 325. Hans advokat hjalp ham med å sette opp anmeldelsen. - Dette førte
til at statsadvokaten påla politiet å innlede etterforskning mot advokaten for ære-
krenkelse.

Straffeloven forutsetter at dommere kan ha utvist «grov uforstand i tjenesten»
når den inneholder straffebestemmelser mot slike forhold. En dommer kan også,
etter domstolsloven § 201, ilegges erstatningsansvar for «en åpenbar feil i avgjø-
relsen». - Skal det da ikke være lov for en part å mene dette - og for advokaten
å hjelpe ham å uttrykke det?

Tema: Bør dommerne og deres avgjørelser være gjenstand for rettslig immunitet?
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7. Utnevnelse og administrasjon av dommerne

I Norge utnevnes dommere av Kongen, hvilket i praksis vil si av Justisdeparte-
mentet. Det har tradisjonelt for jurister med dommeraspirasjoner vært en fordel
å være kjent i departementet. På den annen side er departementet byråkratisk i
den gode forstand; det vil si at avgjørelsene søkes best mulig forankret i objek-
tive kjensgjerninger.

Det har nå kommet til et sakkyndig råd, som avgir sin uttalelse. Det samme er
tilfellet i Sverige med Tjänsteforslagsnämnden för domstolsväsenet og i
Danmark med Dommerudnevnelsesrådet. - 1 Finland er (når dette skrives) en til-
svarende utnevnelsesprosedyre gjenstand for utredning. - Er dette en fordel? -
Jeg er faktisk litt betenkt. Det gir med en gang større risiko for at grå og ukon-
trollert kunnskap ansvarsfritt får et større spillerom enn ønskelig. Det samme rap-
porteres forøvrig fra mine dommervenner i Russiand, hvor de har fått et tilsva-
rende rådgivende organ.

Den norske dommerforening har arbeidet for at dommerutnevnelsene skal løs-
rives fra Justisdepartementet, og det har også vært tale om en selvstendig dom-
meradministrasjon med eget budsjett og personale. - Jeg kan under normale sam-
funnstilstander egentlig ikke se noen fordel med dette. Også en slik administra-
sjon vil ha et budsjett med rammer. Det vil utvikle seg retningslinjer og byråkra-
tisk praksis, og - med hensyn til utnevnelsene - vil det fortsatt være viktig for en
søker å «kjenne noen».

Jeg konstaterer at det svenske Domstolsverket, som har administrert de sven-
ske domstoler siden 1975, av enkelte har vært oppfattet å markere dommernes
«byråkratiske uselvstendighet».

I Danmark har man fra 1. januar i år fått den selvstendige statsinstitusjon
Domstolsstyrelsen. - Tiden har vel ikke ennå gitt grunnlag for bastante konklu-
sjoner om det representerer noe fremskritt.

Tema: Organisering av utnevnelse og administrasjon av dommere.

8. Dommerfullmektiger og konstituerte dommere

Ordningen med dommerfullmektiger - tingsnotarier - har lang tradisjon i våre
land. I Norge går dommerfullmektigenes oppgåver meget langt, og i mange til-
feller må han i praksis kunne betraktes som en dommer nesten på linje med
embetsdommeren seiv

Av den svenske og den danske utredning, ser jeg imidlertid at dette systemet
er minst like utbredt i våre granneland. Følgende tall fra Sverige i 1990 gir grunn
for ettertanke:

Embetsdommere Konstituerte/assessorer Notarier
952 635 823
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Danmark har ved sin nevnte lovendring i 1998 innført et vern for slike dommere
mot uønsket forflytning og avskjed. I overveielsene her spilte forholdet til EMK
(Den Europeiske Menneskerettskonvensjon) artikkel 6.1 en rolle. Denne fore-
skriver «en uavhengig og upartisk domstol». En klage mot en svensk tingsnota-
rie, som dommer i en straffesak, ble vurdert av Den Europeiske Menneskerettig-
hetskommisjon i 1973 og forkastet som åpenbart ubegrunnet. Dansk Højesteret
har i to avgjørelser av 18. april 1994 og 8. mars 1995 godkjent bruk av konstitu-
erte dommere som forenlig med EMK. Det samme har det norske Høyesteretts
kjæremålsutvalg gjort i en kjennelse av 7. desember 1993.

Derimot har Islands Høyesterett kommet til annet resultat i en dom av 18. mai
1995 vedrørende en dommerfullmektig.

I praksis kan vi vel neppe klare oss uten verken dommerfullmektiger eller kon-
stituerte dommere. - Men det gir grunn til ettertanke at viktige europeiske land,
som blant annet Frankrike, ikke kjenner dette systemet. Der er alle dommere for-
melt utnevnt som embetsdommere, med de rettigheter som ligger i embetsver-
digheten.

Tema: I hvilket omfang og på hvilke betingelser skal vi gjøre bruk av ikke fast
utnevnte dommere?

9. Kollektive domstoler - enkeltarbeidende dommere

Høyesterett og appellinstansene vil med nødvendighet måtte være kollektive.
Derimot har det i Norge vært tradisjon for enkeltmannsdomstoler i første

instans. Vårt system med sorenskrivere feiret for få år siden 400 årsjubileum
under stor festivitas. I de senere år har imidlertid tendensen vært å samle flere
embeter under ett og med et kollegium av dommere. Dette har også vært politik-
ken til Den Norske Dommerforening, selv om det her riktignok har gjort seg
delte meninger gjeldende. Hva skal man mene om dette?

Det er selvsagt en styrke å være med i et fellesskap, kunne drøfte sakene og få
løpende faglig inspirasjon. Men det tar sin tid. Det samme gjelder administrasjon
og samarbeid når det skal holdes møter med forberedelse, gjennomføring, referat
og oppfølging. Det kan lett danne seg manipulerende opplegg, fraksjonsvirk-
somhet og annet uproduktivt engasjement.

Jeg vil mene at enkeltdommere utvilsomt er mer effektive, - hvis de er gode.
Omvendt er det jo uheldig hvis de er dårlige.

Hvis de imidlertid er notorisk dårlige, er det kanskje ikke så ille likevel. Det
øvrige rettsliv vil normalt kunne ta sine forholdsregler. Man kan velge voldgift
eller et annet verneting. Også i straffesaker er det i mange tilfelle muligheter for
å kunne unngå «den uheldige rettskrets».

Tema: Kollektivisering eller individualisering av dommergjerningen.
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10. Spesialisering av domstolene

Her er det forskjellige tradisjoner i Norden. Sverige og Finland har langt større
spesialisering enn det har vært i Danmark, Norge og Island. I Sverige og Finland
er alt som heter forvaltningssaker undergitt egne domstoler, og særlig i Sverige
er det tradisjon for spesialdomstoler for ymse andre rettsområder.

I Norge er det lite spesialisering innenfor domstolene. Saker innenfor det
industrielle rettsvern skal behandles ved Oslo byrett. Tidligere hadde man i Oslo
også en særdomstol for husleiesaker, men denne er nå opphevet. Heller ikke
innenfor de kollegiale førsteinstanser er det spesialisering. I hovedsak skal
sakene fordeles på dommerne etter tilfeldig sirkulasjon. Og våre dommere vur-
derer alt mulig, ytelseskrav for datamaskiner, forsvarlighetskravet ved operasjo-
ner i mellomøret, manøvrering av store skip i vanskelige farvann ...

Jeg ønsker det faktisk slik. Jeg ønsker ikke spesialister som er spesialisert på
det aktuelle livs- eller forretningsområdes prinsipper. Tvert imot mener jeg at
våre dommeres stilling som allroundere gir dem en særlig posisjon for sikring av
de alminnelige fellesskapsinteresser.

I en tvist om forsikring vil små bokstaver med liten skrift «bety noe», som kan-
skje «hele Londonmarkedet av reassurandører vet»! En spesialisert forsikrings-
dommer vil trolig vite det også. - Skal det likevel være tilstrekkelig etter rettsli-
vets alminnelige krav? - Jeg vil heller sette min lit til dommere med den allsidi-
ge erfaring.

Tema: Dommerne som spesialister eller generalister?

11. Dommeretikk - kontroll - embetsfortapelse

11.11 Sverige har man hatt «domarregler» siden reformatoren Olaus Petri på
1540-tallet. I de andre nordiske land er det, såvidt jeg vet, ikke slike regler, og det
kan vel sies at vi så langt har klart oss bra uten.

På internasjonalt plan er det imidlertid atskillige utkast, både fra FN,
Europarådet og Den europeiske dommerunion. Men det er ikke så lett å fa sart
dette ned på papiret. Enten blir det nokså intetsigende, eller så blir det kontro-
versielt. Sveriges Domarförbund forsøkte seg med et utkast for noen år siden,
men det ble mye kritikk, og arbeidet ble ikke videreført.

11.2 I tillegg til redaksjonen er det problemer med håndhevelsen. - Hvem skal
eventuelt utøve sanksjonsmyndigheten? Justisdepartementet, som representant
for den utøvende makt, vil man sikkert ikke tillate en slik myndighet overfor den
dømmende. Her kunne man komme inn med domstolenes «selvstyre» og tenke
seg et disiplinærutvalg. Men hvilke reaksjoner skulle dette ha, - en påpeking av
at det er skjedd et overtramp, noe å la Pressens Faglige Utvalg? Man kan tenke
seg en advarsel, som det nå i Danmark er uttrykkelig hjemmel for i retspleje-
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loven § 48? Men det er vel nokså lett å tenke seg at en slik reaksjon i mange til-
felle ikke har så stor effekt overfor en dommer som nå en gang er av den beskaf-
fenhet at reaksjonen er på sin plass. I Sverige og Finland er dommerne undergitt
kritikk fra JK, Justiskansleren, og JO, Justisombudsmannen. I Danmark og Norge
er det ingen som har en tilsvarende kompetanse.

11.3 På et internasjonalt plan er kontrollen med dommere et aktuelt tema. Deres
makt og myndighet kan i mange tilfelle ha stor direkte betydning i statslivet. Når
forhørsdommere i Frankrike, som norskfødte Eva Joly, innleder rettslige skritt
mot statsråder og endog presidenten i konstitusjonsdomstolen, er dette prosess-
handlinger som gir gjenlyd over hele landet. Mange mener der at det må da være
visse grenser for hva «lespetitsjuges» skal kunne foreta seg, og det kreves bedre
rettssikkerhet overfor overivrig embetsaktivitet hos enkelte dommere.

Som kjent er det en gammel erfaring at makt korrumperer. Dommere er vel
neppe noe unntak. Hvordan skal man derfor sikre den beste kontroll over dem?

11.4 Det bringer oss over til reglene om embetsfortapelse, noe vi må ha i alle
land, men heldigvis ikke behøver å tenke på så ofte i dagliglivet.

Dommerne er i prinsippet uavsettelige. På den annen side krever respekten for
rettspleien at man må kunne bli kvitt dommere som kompromitterer de idealer
rettspleien er sart til å tjene. Man ser imidlertid visse nyanser i dommernes immu-
nitet i de nordiske land. I Sverige besluttes deres avskjed av en administrativ
nemnd, Statens ansvarsnämnd, hvis vedtak kan bringes inn for domstolsprøving.
I Danmark går dette inn i kompetansen for Den Særlige Klageret. I Finland og
Norge må embetsfortapelse idømmes av de ordinære domstoler

Tema: Er det behov for etiske regler, hvordan skal disse i tilfelle håndheves og
hvordan foretas best mulig den nødvendige kontroll overfor dommere?

12. Dommernes lønninger

Vi kommer så over på dommernes rettigheter av mer håndgripelig art. De må
selvsagt stille krav om brukbare kontorforhold, tilfredsstillende arbeidshjelp og
moderne kontorteknikk.

Et hett, men også lett målbart, tema er dommernes lønninger, som synes å
være rimelig sammenlignbare i våre land.

I en tid hvor det - i alle fall i Norge - har vært sviktende søking til dommer-
embetene, har det vært stilt krav om betydelig økning i lønningene. Den tidligere
formann i Den Norske Dommerforening, justitiarius Olav T. Laake, sa nylig i en
artikkel i «Juristkontakt» at lønningene i første og annen instans må fordobles.
Han peker på at det er ønskelig å kunne få godt inntjenende advokater som søkere
til dommerembeter.
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Jeg tillåter meg å anmelde en forsiktig reservasjon. Det er klart at dommerne
skal kunne ha tilfredsstillende betingelser og kunne ha en ubekymret levemåte
innrettet med fornuftig moderasjon. De skal ikke være avhengig av andre «bein»
eller «sponsorer».

På den armen side er dommerembetene ikke de eneste av betydning i våre
samfunn. Det vil alltid måtte være et visst forhold mellom lønningene til dom-
mere og til andre embetsmenn.

Det er selvsagt et moment av betydning at dommergjerningen kan tiltrekke
interessante søkere. Man peker særlig på advokater, og jeg vil tillate meg å mene
at en allsidig advokaterfaring er det beste grunnlag for dommergjerningen. Det
er også et faktum at enkelte advokater tjener særdeles godt.

Men det store flertall tjener vel egentlig ikke så mye bedre enn dommerne, om
de i det hele tatt gjør det. Når en advokat vurderer å søke et dommerembete, er
det mange hensyn som gjør seg gjeldende, og jeg er slett ikke sikker på om det
er lønnen som er det viktigste, hvis han altså velger å ikke bli søker. Jeg tror også
at dersom en advokat i stjerneklassen virkelig overveier dommergjerningen, og
han følgelig må være innforstått med å gå ikke ubetydelig ned i inntekt, om noen
hundre tusen i tillegg egentlig vil være avgjørende.

Tema: Dommernes lønninger

13. Den gode dommer

Kriteriet på godhet er ikke lett å måle, - uten i tall, hvor mange avgjørelser den
enkelte dommer avsier og saksbehandlingstiden. Særlig dette med behandlings-
tiden er blitt nesten en plage i Norge. Riktignok er det prisverdig at saksbehand-
lingen skjer uten unødige forsinkelser. Men nå kan man som advokat iblant føle
et utidig press med hensyn til fremdrift.

De andre - og viktigere - sider av dommernes virke er vanskeligere å sette
målbare størrelser på, - den solide bedømmelse av faktum, de gode rettslige vur-
deringer, en prosessledelse preget av verdighet og vennlighet, fasthet når det
trenges og en forsiktig humor tilpasset forholdene; at dommeren er arbeidssom
og ikke redd for å ta et ekstra tak når det trengs, at han er å jour og tar sakene i
naturlig prioritet uten unødig mas, at han ikke gjør tabber; at han holder hodet
kaldt i enkeltsaker selv når det ropes «heks» - eller «incest» over hele landet.

Slike kvinner og menn vil vi ha blant høvdingene i vårt samfunn. De er van-
skelige å «definere» fullt ut gjennom profesjonelle og etiske kodekser, men vi
kjenner dem når vi møter dem i rettslivet.

Det er disse krav vi bør stille til dommerne i våre samfunn.


