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mellan parterna skall kunna hänskjutas till avgörande av skiljedomstol.
Överenskommelsen skall även kunna avse framtida tvist. Som skilje-
domstol skall tjänstgöra tingsrätt i särskild sammansättning. Rätten
skall, om annat inte överenskommes, normalt bestå av tre lagfarna
domare och två bisittare, de sistnämnda utsedda en av vardera parten.
Ersättningen till de av part valda skiljemännen fastställs av domstolen
och skall stanna på statsverket. För förfarandet skall gälla RB:s regler
med vissa modifikationer. Förhandlingen och domstolens avgörande är
dock inte offentliga om inte parterna begär det. Talan skall inte få
föras mot skiljedomstols dom eller beslut.

Ett uppslag till reformering av förlikningsförfarandet vid domstol
framfördes från bl.a. en tingsrätts sida vid diskussioner i justitiedeparte-
mentet sommaren 1971.26 Enligt en då framlagd preliminär skiss till
lösning skulle i alla dispositiva tvistemål utan begränsning med hänsyn
till värdet parterna kallas till förhandling inför en förlikningsdomare.
Bevisning skulle inte få förekomma vid sammanträdet. Ersättning för
rättegångskostnad borde inte utgå. Förlikningsdomaren skulle ha möjlig-
het att lägga fram ett förslag till förlikning, som blev gällande som laga-
kraftägande dom om det inte klandrades inom viss tid. I komplicerade
mål skulle parterna i stället kunna hänvisas till fortsatt förberedelse
enligt RB.

Uppslaget om obligatorisk medling är intressant (jfr de norska forliks-
rådcn) och synes böra tas upp till övervägande i samband med en kom-
mande allmän översyn av det svenska rättegångsförfarandet.

Paneldebatten inleddes av referenten, hovrättsrådet Nils Mangård,
Sverige:

Herr ordförande, ärande mötesdeltagare!

När ni vid ankomsten hit förväntansfullt öppnade er konferensport-
följ, hittade ni bl a en avskräckande lång uppsats med ämnet för denna
morgons förhandlingar som rubrik. Uppsatsens format — och den av
olika skäl försenade distributionen — gör att det skulle vara orealistiskt
av mig att anta att mer än några få av er hunnit läsa den. Jag tror
därför, herr ordförande, att jag bäst använder den tid som står en referent
till förfogande för inledningsanförandet till att mycket översiktligt reka-
pitulera uppsatsens innehåll till ledning för debatten här.

26 Se PM s. 44.
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En fördjupning och komplettering av framställningen i uppsatsen får
alltså vänta till ett senare inlägg, om tiden medger.

Uppsatsen utgår från att det finns ett klart dokumenterat behov i de
nordiska länderna att finna ett enklare, snabbare och framför allt
billigare system än våra ordinära domstolsförfaranden för prövning av
tvister om mindre värden — vardagslivets tvister.

Uppsatsämnets allmänna formulering ger en referent möjlighet att
angripa det ur olika infallsvinklar. Vad som först föresvävade mig när
jag ombads bli referent var att göra en rent processrättslig undersökning
av möjligheterna att förenkla och förbilliga prövningen domstolsvägen
av mindre tvistemål, antingen genom att särskilda bagatellmålsdomstolar
inrättades eller genom att förfarandet vid de vanliga domstolarna gjordes
mer summariskt.

Innan jag på allvar hann ta itu med denna uppgift, ryktades det
emellertid att man inom det svenska justitiedepartementet sysslade med
samma problem. Både klokheten och lättjan bjöd i detta läge den mer
amatörmässigt intresserade referenten att avvakta resultatet av detta
expertarbete — i hopp om att departementets material skulle kunna
redovisas och utnyttjas som ett säkrare underlag för dagens debatt.
Departementet lade också redan i maj 1971 fram en PM angående förenk-
lat rättegångsförfarande i (som det då hette) konsumenttvister m m. Och
i mars i år kom den slutliga versionen, Rättegången i mindre tvistemål,
med bl a ett utarbetat förslag till lag i ämnet.

Med en referents naturliga ambition att åstadkomma någonting mera
självständigt än att presentera ett förslag som andra skrivit beslöt jag
under tiden försöka behandla ämnet från litet mer allmänna, rätts- och
samhällspolitiska utgångspunkter. Jag fann då att en förenkling av
prövningen av mindre tvister i dag närmast framstår som ett konsument-
politiskt problem — ett led i önskemålen att förbättra konsumentskyddet.

För att tillgodose konsumenternas intresse av att kunna snabbt och
billigt få klagomål på inköpta varor eller tillhandahållna tjänster
bedömda har emellertid under senare år i många länder — ofta genom
samverkan mellan stat, näringsliv och konsumentorganisationer — till-
skapats prövningsorgan utanför domstolsväsendets ram, här samman-
fattande kallade reklamationsnämnder. Vill man i en uppsats behandla
dagens debattämne från konsumentpolitiska synpunkter, kan man svår-
ligen förbigå detta fenomen, som f ö börjat alltmer intressera också våra
svenska processrättslärda.

Sonderingar i Danmark och Norge har givit mig intryck av att den
stora och svåra frågan där när det gäller att förenkla prövningen av var-
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dagslivets tvister inte så mycket är hur en partiell rättegångsreform bör
vara utformad utan om en sådan reform verkligen är motiverad och om
inte problemet hellre bör lösas genom en centralisering och utbyggnad
av reklamationsförfarandet.

Som underlag för en seriös debatt om dagens ämne sett ur konsu-
mentpolitisk synvinkel — här och i fortsättningen på hemmaplan i varje
land — fordras därför enligt min mening en hygglig dokumentation inte
bara rörande gällande rättegångsförfarande utan också om reklamations-
nämndernas verksamhet. En första förutsättning för en lyckad reform
bör rimligen vara att man vet vad det är man reformerar. Och särskilt
reklamationsförfarandet torde vara tämligen obekant för flertalet jurister.
I uppsatsen har därför tagits med uppgifter om rådande förhållanden i
båda dessa avseenden i Danmark, Norge och Sverige (Finland och Island
saknas tyvärr). USA och England har också fått komma med på ett hörn.

När det gäller utformningen av ett förenklat domstolsförfarande var
det självklart att det svenska reformförslaget borde presenteras. Referatet
har gjorts tämligen fylligt, eftersom PM:n inte tryckts i SOU-serien och
därför troligen inte fått allmän spridning i våra grannländer.

2/3 av uppsatsen innehåller således dokumentation. Om den till
följd av sitt format och sitt innehåll skulle drabbas av samma hårda
omdöme som en viss docent fällde om professor Kallenbergs skrifter
nämligen att de innehöll »mountains of costly nonsense», känns det skönt
för referenten att bara behöva ta åt sig 1/3 av den kritiken.

För att härefter övergå till referentens teser bygger dessa på vissa
premisser.

För det första utgår jag ifrån att vissa generella krav kan ställas på
ett förfarande för prövning av vardagslivets tvister. Jag har räknat upp
dem på s 40 i uppsatsen och sagt ungefär så här: att förfarandet bör vara
enkelt, billigt och snabbt, men ändå erbjuda ett rimligt mått av rätts-
säkerhet. Det bör i hög grad vara inriktat på medling. Kan man inte
uppnå förlikning, så bör förfarandet på annat sätt leda till ett, i varje
fall i praktiken, bindande avgörande av tvistefrågan.

Den andra förutsättningen är att en partiell rättegångsreform som är
av principiellt långtgående natur medför olägenheter i och för sig och
så långt som möjligt därför bör undvikas.

En tredje premiss är att en mycket stor del av de mål som skulle
komma att omfattas av ett förenklat domstolsförfarande utgör typiska
konsumenttvister. Jag tycker det är dokumenterat i det svenska förenk-
lingsförslaget bl a, och erfarenhetsmässigt i övrigt. Inga av de här
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premisserna är givetvis oomtvisteliga; man kan väl tänka sig att några
skulle kunna tycka att det här med en partiell rättegångsreform skulle
vara ganska trevligt, att det ger livet lite mera spänning och omväxling
att domaren får ena dagen vara passiv och andra dagen vara inkvisito-
risk och att klienten ena dagen vet att han får betalt för sin jurist och
andra dagen att han inte får betalt för juristen osv. Det är möjligt att
man kan resonera även så.

Jag har emellertid inte utgått från sådana tankegångar. Men det är
klart att kullkastas de här tre premisserna, så faller även en stor del av
min argumentering i fortsättningen.

Jag har i alla fall utgått från de här premisserna och undersöker
till en början om det just för konsumenttvisternas del, alltså den
tunga posten tror jag i de mindre tvistemålen, går att tillfredsställa
någotsånär de nyss uppställda kraven på ett prövningsfarande där enkel-
het, billighet och snabbhet är centrala inom ramen för ett extrajudiciellt
förfarande. Kommer man fram till att det är möjligt, så skulle motivet
för en långt gående partiell rättegångsreform ju betydligt försvagas.

Denna undersökning av det utomjudiciella reklamationsförfärandet,
det är ss 41—47 i uppsatsen, leder fram till vissa teser, som är redovisade
på s 47. Av skäl som jag här inte hinner redovisa, så skulle jag vilja
påstå i tes nr 1, att inom hela konsumentområdet i princip ett reklama-
tionsförfarande kan ordnas, som erbjuder en enkel, billig, snabb och
rättssaker form för reglering av konsumenttvister. Med hänsyn till sam-
mansättningen av det prövande organet, nämnden, så kan det antas att
förfarandet oftare skall leda till ett materiellt riktigt och med god sed
i förhållande företagare — konsument överensstämmande resultat än ett
förenklat förfarande vid domstol, där förenklingen, tycker jag, nödvän-
digtvis måste innebära bl a handläggning inför en ensam domare, som icke
besitter någon verklig konsumentpolitisk eller rent teknisk expertis
själv.

Den andra tesen rör frågan, om reklamationsnämnds yttrande skall
göras exigibla eller fortfarande vara bara rekommendationer. Jag vet att
det är ett problem som man just nu mycket livligt diskuterar i Danmark.
Jag har för min del kommit fram till att en avvägning mellan olika
intressen, fördelar och nackdelar, bör leda till att reklamationsnämndens
yttranden får behålla sin karaktär av rekommendationer. Jag tycker mig
ha funnit att de ändå i praktiken i tillfredsställande omfattning innebär
ett bindande avgörande av den aktuella tvistefrågan.

Men det blir ändå då vissa konsumenter, som inte får rätt även om
de skulle ha rätt. Det finns näringsidkare som inte följer reklamations-
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nämndens rekommendationer, och det finns vissa ärenden som inte passar
sig att behandla i en reklamationsnämnd. Men jag menar att de två
kategorierna, alltså där reklamationsnämnden ger en rekommendation
som inte följs resp. där reklamationisnämnden avvisar problemet
på grund av utredningssvårigheter, ändå utgör en så liten procent av det
totala antalet ärenden att det inte innebär några större nackdelar.

Mot denna bakgrund, alltså reklamationsförfarandet när det gäl-
ler konsumenttvisterna, så bör man då ställa frågan om behovet från
konsumentskyddssynpunkt, jag vill trycka på det, av en domstolsreform.
Jag uppställer där följande hypotetiska teser, hypotetiska därför att
det här beror ju väldigt mycket på samhällsekonomiska, finansiella
överväganden och på en allmän policy beträffande domstolarna, om man
vill göra dem populärare än nu. Det är många andra än rena konsu-
mentsynpunkter som där kommer fram, som kan göra att statsmakterna
i ett land väljer att satsa på en domstolsreform i stället för på utbygg-
naden av ett reklamationsförfarande. Alltså rent hypotetiskt så tycker
jag man skulle kunna säga följande, och det är s 50 överst i uppsatsen:
Om en helhjärtad satsning verkligen nu görs på att bygga ut ett rekla-
mationsförfarande som täcker hela konsumentområdet enligt den modell,
som tidigare har skisserats, så finns det från konsumentskyddssynpunkt
inget behov av en förenkling av domstolsförfarandet. Därmed tycks mig
alltså det främsta motiv som brukar åberopas för en mer långtgående
partiell rättegångsreform falla bort.

I tesen nr 5 sägs det, att det kan i varje fall för svenskt vidkommande
inte anses klarlagt att de många olika typer av mindre tvister som inte
är att hänföra till konsumenttvister, det är alltså de familjerättsliga
förmögenhetsmålen, det är utomobligatoriska skadeståndsmål, det är tvis-
ter mellan köpmän inbördes, mellan en grossist och en detaljist t ex och
sådana saker, är generellt sett så enkla och kan väntas förekomma i så
stor omfattning att en domstolsreform framstår som motiverad enbart
för deras del.

Den sjätte tesen upptar det läget att man inte gör någonting mera på
reklamationsområdet. Sverige, Norge och Danmark har redan rätt väl
utbyggda organisationer där. Om statsmakterna i dessa tre länder
liksom stoppar i nuläget, låser sig och inte bygger vidare, då menar
jag att de konsumenttvister som inte har något kompetent organ
för prövning tillsammans med de här andra tvisterna, som icke är kon-
sumentmål, att de tillsammans ändå, ja då är jag tveksam, där är ett
kvantitativt problem där jag tycker att det behövs mera undersökning.
Det är möjligt att alla de målen tillsammans skulle rent kvantitativt moti-
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vera en rättegångsreform, men för min del menar jag att dokumentatio-
nen som framlagts från svenskt håll inte är tillräckligt övertygande, det
skulle behövas en mer ordentlig utredning om behovet i så fall. Och
jag vill gärna understryka en synpunkt där, att man har ju i varje fall
i Sverige gått väldigt långt på det materiellträttsliga området under de
senaste åren för att skydda konsumenterna, och den lagstiftningen måste
ju få effekt, tendera till att minska riskerna för att konsumenttvister
överhuvudtaget skall uppkomma, som inte kan lösas i godo. Jag tycker
att man inte får glömma den synpunkten när man diskuterar de här
frågorna.

Innebär då ett sådant ställningstagande från min sida att den lille
mannen tillsvidare bör lämnas åt sitt öde? Nej, det har jag inte tänkt,
men jag menar att vissa mera servicebetonade åtgärder och vissa
mindre justeringar, i Sverige t ex av det summariska lagsökningsförfa-
randet och betalningsföreläggandeförfarandet, skulle tillsvidare kunna
vara tillräckligt, i avvaktan på en mera allmän rättegångsreform, som jag
nog tycker skulle kunna behövas i vårt land. Synpunkter för Sveri-
ges del på de här frågorna, som ju är rätt nationellt betingade, anförs
på s 55 ff i uppsatsen, men jag tänker inte gå in på dem nu.

Frågan om behovet och önskvärdheten av en rättegångsreform har
behandlats och besvarats nekande hittills från konsumentskyddssyn-
punkt. Men som jag redan nämnde kan det ju finnas andra tungt
vägande skäl för statsmakterna i våra länder att ändå satsa på en reform
av rättegångsväsendet i stället för att bygga ut det utomjudiciella
reklamationsförfarandet. Och om man då vill gå den vägen så blir
alltså frågan, hur skall ett sådant summariskt domstolsförfarande
vara konstruerat för att vara enkelt, billigt, snabbt och ändå tillfreds-
ställa rimliga krav på rättssäkerhet. På den punkten vill jag tillsvidare
nöja mig med att hänvisa till det svenska förslaget refererat på s 22 ff
i uppsatsen. Där redovisas de huvudfrågor som man måste ta ställning
till så vitt jag förstår i en sådan här reform. Jag kan bara räkna upp
dem som hastigast. Det är tillämpningsområdet för förfarandet. Det
svenska förslaget säger att man skall ha med alla dispositiva tvistemål
under idag 3550 eller 3600 kronors värde, svåra eller lätta. Det andra
är, skall det vara ett obligatoriskt förfarande eller inte? Det svenska
förslaget säger att det bör vara obligatoriskt inom värdegränsen,
men även mål om högre värden kan, om parterna är ense och målet inte
är för komplicerat, hänskjutas till behandling i ett summariskt förfa-
rande. Det tredje är frågan om rättens sammansättning. Det svenska
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förslaget säger enmansdomare utan nämnd. Förlikningsverksamheten
går man in på. Man rekommenderar en mycket långt gående sådan, hårt
driven. Den materiella processledningen är en annan fråga, där man också
rekommenderar en kraftigare processledning för Sveriges del än som nu
förekommer. Jag tror inte att den frågan är lika aktuell i våra grann-
länder, ja Finland kanske, men i Norge och Danmark tror jag att man
driver ganska hårt den materiella processledningen. Ytterligare ett
område man måste diskutera är muntlighet eilet skriftlighet i förfarandet.
Det svenska förslaget rekommenderar en större möjlighet till skriftligt
förfarande, men dock i princip ett muntligt sammanträde. Förenklingen
av själva handläggningen, skall man ha förberedelse och olika huvud-
förhandlingar eller skall man försöka slutföra förhandlingarna vid ett
sammanträde, kan man ge service åt parterna genom att tillhandahålla
tryckta formulär, kanske hjälpa parterna med att fylla i dessa formulär
till stämningsansökningar, till svaromål osv., kan man ordna sessionen
på kvällstid utanför tingrättens lokaler etc. Man måste också diskutera
kostnadernas fördelning och begränsningen av ersättningsgilla kostnader,
och där kommer väl huvudfrågan in, skall part i ett summariskt för-
farande få ha ett juridiskt biträde? I så fall skall han kunna få betalt
av förlorande motpart för detta juridiska biträde? Det svenska förslaget
säger: »Biträde får man föra med sig men man får inte betalt för hans
tjänster, dem får man stå för själv.»

Slutligen är också rätten till fullföljd av talan en fråga som man
då måste ta upp till diskussion. Enligt det svenska förslaget skall man
få fullfölja talan till hovrätt men bara efter prövningstillstånd som kan
meddelas av två hovrättsråd och i huvudsak enligt de grunder som nu
gäller för dispens i högsta domstolen, alltså ganska snäva möjligheter
att få målet prövat i mer än en instans.

Referentens egen syn på förslaget sammanfattas i vissa teser på s 54
i uppsatsen. Vill man alltså av olika skäl genomföra en partiell rätte-
gångsreform så anser jag att det svenska förslaget i stort sett är lämpligt
utformat för tvister om mycket låga värden, eventuellt också för sär-
skilda typer av mål, där intresset av rättsskydd även eljest är svagt. Vid
mycket låga värden, där menar jag att rättsskyddsintresset inte är så
stort, men det kan finnas andra typer av mål där samma förhållande
kan råda och då tycker jag att det svenska förslaget väl kan accepteras.
Men, det finns ett men, antalet sådana tvister blir då troligen för litet
för att göra en partiell rättegångsreform motiverad. Det måste ju dock
finnas ett visst underlag för domstolarnas verksamhet på det här
området. Och det leder mig då till den slutliga tesen nr 8 att om man
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bestämmer tillämpningsområdet för ett förenklat förfarande så pass vid-
sträckt som enligt det svenska förslaget — man skall ha med alla typer
av dispositiva mål och sätter värdegränsen relativt högt — då erfordras
det från rättssäkerhetssynpunkt antingen möjlighet i särskilda fall att
flytta över mål till handläggning i ett ordinärt förfarande, dvs. obliga-
toriet bör ruckas på, eller större möjlighet i praktiken att anlita juridiskt
biträde eller en vidgad rätt till fullföljd av talan eller en kombination
av dessa åtgärder.

Nu är det ju klart att det här med rättssäkerhet eller rimlig rätts-
säkerhet är något subjektivt, och tes nr 8 är alltså uttryck för min sub-
jektiva uppfattning.

Herr ordförande, därmed har jag givit den översikt som jag tänkte
göra. Mine teser är kanske på vissa punkter något provokativa, men i
så fall i den lovliga avsikten att diskussionen här verkligen skall bli ani-
merad. Fördjupning på några punkter och eventuella tillägg, sådant som
inte står i min uppsats, det kanske jag kan få återkomma till senare under
dagen, om tid ges till detta.

Paneldeltagaren landsretspræsident, dr.jur. E. A. Abitz, Danmark:

Jeg synes, at jeg på baggrund af de noget pessimistiske udtalelser
om det nordiske lovsamarbejde i almindelighed og de nordiske jurist-
møder i særdeleshed, som faldt fra flere sider bl.a. i denne sal her i går,
har lyst til at indlede med at sige, at vi netop i behandlingen af det emne,
som vi har med at gøre her idag, ser et udmærket eksempel på, hvorledes
det nordiske samarbejde foregår ved lovforberedelsen; det foregår så selv-
følgeligt, at vi måske ikke altid tænker på, at vi har det. De enkelte af
de nordiske lande har måske ikke tilstrækkelig sagkundskab og erfarings-
materiale til at danne et fyldestgørende og bredt baggrund for et forsvar-
ligt forberedelsesarbejde, men i hvert tilfælde, selv om de har det, er
det altid meget værdifuldt, at man inddrager de undersøgelser og de erfa-
ringer, som er gjort i de andre nordiske lande. Vedrørende det emne, som
her idag er under debat, har vi netop aktuelt problemer, der er ensartede
i de nordiske lande, og der er fra forskellig side udarbejdet redegørelser,
ikke mindst i de to svenske betænkninger, som er kommet indenfor det
sidste år om emnet — de er blevet studeret også i Danmark, og det
samme vil forhåbentlig blive tilfældet med referentens udmærkede rede-
gørelse, som jo ikke alle har fået overleveret i så god tid, at de har kun-
net foretage et meget grundigt studium af den. For mit eget vedkom-
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mende fik jeg desværre først for ca. 4 dage siden en korrektur tilsendt,
og den bar desuden påtegningen »Ikke rettet», så jeg har udarbejdet mine
tanker på grundlag af dette ikke rettede korrektur; jeg håber ikke der
i mellemtiden er sket så store rettelser, at mine bemærkninger falder
ved siden af.

Der er også redegjort på en udmærket måde for de danske forhold.
Jeg har dog blot 2 ting, som jeg gerne vil tilføje. Det ene er, at jeg vil
sige, at i Danmark har vi forsåvidt gammel tradition for at behandle små-
sager på en speciel måde. Indtil 1953 havde vi nogle forligskommissioner,
der skulle tage sig af en formløs afgørelse af i og for sig alle borgerlige
sager, men som havde deres hovedopgave ved småsager og specielt dem,
som man nu kalder for konsumenttvister. Der er det interessante ved
den lovgivning, som skabte disse forligskommissioner, at den blev skabt
ved en forordning af 1795, hvor forholdet jo var dette, at den danske
konge også kunne udstede forordninger, som gjaldt i Norge. Det gjorde
denne forordning også, og majestæten udtalte i indledningen, at »det er
en af de behageligste genstande for kongens ønsker at kunne ved minde-
lige foreninger se unødvendige og bekostelige rettergangstrætter imellem
undersaatterne forebyggede.» Disse udmærkede og smukke ord kunne
jo også stå som indledning til det forfarende som man nu er ved at starte
i Sverige, og viser, at det er et stadig aktuelt emne. Det mærkelige er
imidlertid, at mens udviklingen i Danmark vandrede væk fra disse kom-
missioner, således at de tabte deres betydning, så bevarede de deres funk-
tion i retsplejen i Norge og blev senere udbygget, og man kan ikke lade
være at tænke på, om vi ikke i sin tid, da vi afskaffede dem i Danmark,
burde have sat os noget mere indgående i forbindelse med Norge for at
have lært af dem, hvad der kunne gøres for at udbygge disse kommis-
sioners arbejde bedre, så det blev livskraftigt, som det er i Norge, og som
jeg forstår vi vil høre nærmere om af den næste deltager i drøftelserne.

Det andet jeg vil sige det er dette, at den danske retsplejelov, da den
blev gennemført i 1916 regnede den med, at underretternes hovedområde
skulle være sager på indtil 300,— kr., selv om det jo var andre tider den-
gang. Vi hører, at en flaske snaps dengang kostede 3 kr. Så er pris-
niveauet dog ikke steget så meget, at de 10.000,— kr., der idag er græn-
sen, svarer til 300 kr. i 1916. Udviklingen er imidlertid på det område gået
sådan frem i Danmark, at underretterne nu, hvor de har sager på op til
10.000 kr., ofte har trang til en mere indgående forberedelse og behandling
af disse sager, således at det, der forestår, og som vi også arbejder på i
Retsplejerådet — Retsplejerådet er den danske regerings rådgivende råd
i civile retsplejesager — netop er at tilrettelægge proceduren i under-
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retssager, således at den passer til de noget større sager, som er mere
almindelige ved underretterne end den var beregnet på, da Retsplejeloven
oprindelig blev tilrettelagt.

Men udviklingen kan tyde på, at netop dette kan føre til, at de sager
der oprindelig var beregnet på underretternes behandling, kunne have
behov for en lettere og enklere behandling, og det tror jeg er et problem
som man vil overveje, og som Retsplejerådet utvivlsomt vil tage op, hvis
der viser sig trang til det.

Jeg går herefter over til at tage stilling til de af referenten side 47
opstillede 3 teser. Og der kan jeg for det første udtale, at jeg er ganske
enig i, at alt tyder på, at der også for Danmark er behov for et særligt
organ, som tilrettelægges specielt til behandling af konsumenttvister, og
at formålet hermed må være, at disse skal kunne behandles enkelt, billigt
og hurtigt med størst mulig hensyntagen til retssikkerheden. Naturligvis
er det sidste punkt noget man lægger stor vægt på fra domstolenes side.
Således som behandlingen navnlig ved underretterne af konsumenttvister
viser, beror spørgsmålet i disse sager meget ofte på afgivelse af sagkyn-
dige erklæringer; dette kan kun ske ved indhentelse af syn og skøn, og
dette er overordentlig bekosteligt; følgelig opgiver mange konsumenter at
forfølge deres sager ved domstolene, føler sig tvunget til at betale frivil-
ligt. Det er klart at det er en uheldig tilstand, som kun kan ændres
såfremt det bliver billigere at få gennemført et syn og skøn eller i hvert
tilfælde uden økonomisk risiko for konsumenten. Dernæst vil jag omtale
den udvikling, som vi også har i Danmark, som har ført til oprettelsen af
mange branchenævn, forbrugernævn eller hvad de kaldes. Alene den
omstændighed at de er vokset frem og har haft så stor udbredelse, tyder
på at der er stærkt behov for dem. Der kan imidlertid — navnlig når
vi lægger vægt på retssikkerhedssynspunktet — rettes nogen principiel
og generel kritik imod dem. De er ofte oprettet af vedkommende branche-
organisation, og det er ofte branchen selv, der indtager en dominerende
plads. Det er branchens repræsentanter, der repræsenterer sagkundska-
ben indenfor dem, og det er normalt også tilfredsstillende; men i tilfælde
af alvorlige tvistigheder må man selvfølgelig ønske uafhængige sagkyn-
dige. — Dernæst beror de på branchens eget ønske om det, d.v.s. at hvis
branchens ledende folk ikke har forståelse for deres oprettelse, vil de ikke
blive sat igang. Endelig er det ikke ukendt, at visse medlemmer af
brancherne ikke ønsker at rette sig efter dem, og det er naturligvis også
en vanskelighed.

Men imidlertid — jeg kan tiltræde det første led i referentens tese —
og det andet led vil jeg i og for sig i det omfang jeg har kendskab til
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det også støtte. Et sådant organ vil utvivlsomt oftere nå et materielt rig-
tigt resultat, der bedre er i overensstemmelse med god forretningsskik
mellem leverandør og konsument end en forenklet procedure for en enkelt
dommer. Hertil vil jeg dog knytte et par bemærkninger.

For det første føler vi ikke i Danmark nogen særlig stærk bekymring
for, at sager af den art skal overlades til en enkelt dommer. Der har vi
jo en anden tradition, og som jeg nævnede før, byggede netop Retspleje-
loven på, at en enkelt dommer skulle afgøre småsager, og udviklingen
har vist, at man havde tillid til, at dette kunne ske på behörig måde.

Men for det andet vil jeg fremhæve, at et særligt klagenævn
utvivlsomt med nødvendighed vil have særlig tilknytning til organisatio-
nerne indenfor de pågældende brancher. Og det er i mange henseender
som af referenten fremhævet et stort gode, i det det ofte vil være
de gode firmaer der vil dominere og søge at drage de mindre gode med
sig. På den anden side kan man ikke komme uden om, at der indenfor
organisationerne netop kan være svagere firmaer, som har behov for
beskyttelse mod dem, der er dominerende indenfor organisationen. For
de store firmaer betyder det måske ikke så meget at være lidt large over-
for forbrugerne, tværtimod — for et stort firma kan reklameværdien
ved en rundhåndet løsning ofte langt overstige værdien af tabet i den
enkelte sag — men for det lille og økonomisk svage firma vil det være
betydelig vanskeligere at acceptere en mindelig ordning, der måske giver
konsumenten mere end han har krav på. Der vil let kunne opstå et vist
modsætningsforhold mellem de dominerende indenfor branchen, som
kan være dem, der præger sådan et klagenævn. Jeg siger ikke, at dette i
almindelighed vil have denne betydning, men jeg siger blot, at det kan
være tilfældet i ganske enkelte tilfælde, og da mener jeg, at det vil være
meget vigtigt, at man får sagen løftet ud over branchens særlige påvirk-
ning.

Det i den anden tese — stadig side 47 — rejste spørgsmål, om reklama-
tionsnævnets afgørelser skal være eksigible, rejser efter min mening et
principielt spørgsmål af stor betydning, og jeg må i enhver henseende
støtte referentens stilling hertil. Han gør selv — ganske vist kun i en
note side 45 — opmærksom på, at evt. eksigibilitet vil kunne stride mod
art. 6 i den Europæiske Menneskeretskonvention. I Danmark vil man
utvivlsomt rejse spørgsmålet, om der ikke herved gribes ind i det område,
der efter grundloven må anses for at være forbeholdt domstolene. En
bestemmelse herom kunne således tænkes at være i strid med grund-
loven, og jeg tror derfor, at man fra domstolenes og formentlig fra mange
andre sider ville modsætte sig en sådan regel, hvis den blev foreslået i
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Danmark. Dette gælder også, selv om den fik den form, som man har
været inde på, at eksigibiliteten skulle afvente en kort frist, inden for
hvilken en af parterne kunne indbringe sagen for domstolene. En sådan
regel ville jo blot svare til en almindelig ankefrist, og ville således ikke
bringe området uden for det område, som efter min mening bør forbe-
holdes domstolene. Der ville ikke være nogen reel forskel på en dom-
stolsafgørelse, som også efter en vis frist skal indbringes for en højere
instans, hvis den ikke skal blive stående. Jeg kan derfor i enhver hen-
seende tiltræde de synspunkter, som referenten anfører side 45 og 46.
Det er klart at hvis staten, som der er tale om, får mere hånd i hanke
med disse forbrugernævn end med et almindeligt nævn, så vil betænke-
lighederne blive formindsket i forhold til nu, men jeg mener foruden de
indvendinger, som referenten nævner, at man ikke helt kan udelukke, at
der vil blive en vis modsætningsstilling til de firmaer som tilhører »The
Establishment» eller har nær tilknytning til dem, og dem der findes ude i
marginen og ofte af deres kolleger benævnes som kværulanter, men som
må have lov til at have deres egne standpunkter; denne modsætning er
jeg bange for vil der kunne opstå indenfor et af branchen og forbrugerne
domineret nævn, og i hvert tilfælde bør det være således, at der i hver
sag er en sikkerhedsventil, som gør, at disse sager skal for domstolene,
hvis de ikke kan ordnes i mindelighed.

I forbindelse med den tredie tese vil jeg gerne have lov til at uddybe
den sidste sætning: At nævnet i et vist omfang forudsættes at afslå at
behandle visse sager eller afbryde behandlingen af dem på et vist tids-
punkt. Det forekommer mig at dette rejser en del spørgsmål, som måske
ikke er helt afklaret. Det står mig ikke helt klart, under hvilke forhold
man under normale forhold fører bevis i sagerne for forbrugernævnene,
og hvor man sætter grænsen for den bevisførelse, der kan accepteres. Det
er klart, at f.eks. for Danmark et nævn, der agtes centraliseret i Køben-
havn, i det væsentlige må benytte skriftlighed, og dette vil da ofte netop
være en fordel, som befordrer hurtigheden og enkeltheden. I tilslutning
hertil kan man også foretage besigtigelse af de omtvistede genstande, og
det vil da foregå således, at disse enten må sendes til forbrugernævnet
eller at en repræsentant for forbrugernævnet — den sagkyndige i dette
— tager ud og ser på dem på stedet. Forsåvidt kan sagerne afgøres på
betryggende vis, og det er der selvfølgelig ingen vanskeligheder i. Men
så snart der opstår diskussioner om, hvad aftalen mellem parterne nær-
mere gik ud på, herunder hvad der var garanteret af sælgeren eller ikke
var det, ville sådant bevis formentlig ikke kunne føres på anden måde
end som minimum parterne — og evt. også nogle vidner — aflægger for-
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klaring under ansvar, og det kan vel kun ske for en domstol. Selv om
man kunne tænke sig, man ville klare sig med udtalelser fra parterne,
så har man vel ikke tænkt at nøje sig med skriftlige erklæringer, hvor
de bevidner, at der er foregået det og det, som skal dokumentere hvad
aftalen går ud på. Men man kan da ikke mene, at nævnet kan strække
sine undersøgelser så vidt, at f.eks. en køber og sælger, der bor langt fra
nævnets by, skal rejse til København for at afgive forklaringer. Dette
kan formentlig kun ske for den lokale domstol, og det samme må vel
gælde, hvor vidner skal afgive forklaringer. Derfor vil jeg sige, at tvis-
tigheder af den art kan jeg ikke tro andet end, at nævnet på forhånd
må vise fra sig, og at der derfor under ingen omstændigheder i
disse sager kan blive tale om eksigible udtalelser.

Og det andet er, hvorledes vil man stille sig til egentlig juridiske
spørgsmål. Ja, der vil jo mange jurister hurtigt danne sig en opfattelse
af de enkle spørgsmål, men et mere tvivlsomt spørgsmål — ja, der er det
virkelig efter min mening således, at en dommer meget nødig vil afgøre
et tvivlsomt juridisk spørgsmål, medmindre det har været procederet på
fyldestgørende måde fra to sider, således at man på den måde får en alsi-
dig belysning af det.

De øvrige teser vil jeg kun omtale ganske kort og sammenfattende.
Nummer 4—6 på side 50 kan jeg forsåvidt også tiltræde, idet jeg dog vil
sammenfatte deres indhold på en lidt mere summarisk måde end de egent-
lig dækker, fordi referenten har gjort det mere nuanceret end jeg. Jeg
vil blot sige, at jeg som konklusion deraf drager, at spørgsmålet om nød-
vendigheden af at indføre en særlig behandling ved domstolene til denne
specielle gruppe af sager ikke er tilstrækkelig afklaret. Jeg henviser
navnlig der til referentens statistik side 45—46—47, hvoraf fremgår, at
der for nævnet i Sverige kommer 15.000 sager og af disse ender en meget
lille del som egentlige afgørelser. Af disse afgørelser er såvidt jeg husker
kun 55 °/o til gunst for forbrugerne, og af dem der da afgøres — stadig-
væk ved anbefalinger — bliver de 80 % opfyldt på grundlag af forslaget
og af de resterende er der ca. halvdelen, der ikke bliver opfyldt, fordi
det pågældende firma er gået fallit eller indehaveren forsvundet eller
af andre grunde, som selv ikke den stærkeste eksigibilitet kunne hidføre
nogen ændring i. Det er altså et spørgsmål, hvor mange sager sådanne
specielle forbrugersager hvor der ville være brug for exigibilitet ville
dreje sig om. Derfor tror jeg man skal tænke sig meget om før man
laver en særlig ordning, men jeg er iøvrigt meget åben overfor de rejste
spørgsmål, og jeg kan også sige, at Retsplejerådet, som i Danmark står
overfor den situation, at man er ved at færdiggøre en almindelig gen-
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nemgang af væsentlige afsnit i bestemmelserne om den borgerlige rets-
pleje, netop vil være i stand til at tage dette spørgsmål op, hvis
man ønsker det. Jeg er imidlertid også enig med referenten i, at hvis
man skal udskille en særlig gruppe af sager, så kan jeg ikke tiltræde den
vej, som den svenske betænkning har foreslået at få reglerne anvendt
på alle sager under en vis værdi. Jeg tror, man må tage konsekvensen
af udgangspunktet, nemlig hensynet til konsumenterne og om et fjernsyn
koster nogle hundrede kroner mere eller mindre, eller om det er et farve-
fjernsyn eller et sort/hvidt fjernsyn, det kan jeg ikke se har den afgørende
betydning, og hvis man ville inddrage handelen med private biler eller
reparationer af biler, reparationer af huse eller lejligheder, så træder
sådan en grænse jo meget stærkt i baggrunden. Men iøvrigt indeholder
også den svenske betænkning side 20—21 en udmærket definition heraf,
som også ville være udmærket egnet til udgangspunkt for Danmark. Et
særligt spørgsmål, som det i så fald var nødvendigt at tage op, var
om staten i så fald ville overtage betalingen af syn og skøn, hvor retten
anser det for hensigtsmæssigt. Det mener jeg er det vigtigste punkt i
det hele, og jeg mener, at man ved den almindelige behandling for under-
retterne ville komme et overordentlig langt skridt fremad, hvis man blot
gennemførte en bestemmelse som gik ud på, at staten kunne overtage
betalingen af syn og skøn, hvis retten i det enkelte tilfælde anså det for
hensigtsmæssigt; for der er ingen tvivl om, at det er først og fremmest
udgifterne til syn og skøn og risikoen herfor, der standser konsu-
mentsagerne ved retternes dør, og hvis forbrugerne blev fritaget for denne
bekymring, så ville meget være nået. På den anden side mener jeg, at
hvis man ikke vil gennemføre en regel herom, så vil ingen reform af rets-
plejen af hensynet til forbrugerne have større betydning. Mange andre
detailspørgsmål kan naturligvis rejses; men jeg mener som indlederen,
at i hvor høj grad man bør gå ind på dem og i hvor høj grad man bør
ændre domstolene, det afhænger af, hvor mange sager af denne art der
kan ventes, og hvor stor betydning man i det hele taget tillægger disse
spørgsmål, for det kan jo godt være, at selv om antallet er lille, så vil
man dog tillægge spørgsmålet stor betydning, fordi det er en bestemt
gruppe borgere, som disse sager går ud over, og som man synes trænger
til særlig hensyntagen. Men jeg er derfor aldeles enig med indlederen
i, at man først bør koncentrere sig om at tilrettelægge en hensigtsmæs-
sigt og forhåbentlig hurtigt virkende behandling af disse sager gennem
et alment forbrugernævn, og at gennemførelsen af dette spørgsmål ikke
bør vanskeliggøres ved, at man rejser et så kontroversielt spørgs-
mål som at give dets beslutninger eksigibilitet. Løsningen af de andre
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spørgsmål kan tildels afvente resultatet af en sådan ordning, men jeg kan
sige — og jeg har bemyndigelse til at sige — at man i Danmark fra Rets-
pie jerådets side er villig til at gå ind i et positivt arbejde for at indføre
en særlig behandling af disse sager, hvis man mener der er behov for
det, og i det omfang man mener der er det.

Paneldeltagaren, advokat Erling Tveten, Norge:

Herr dirigent,

Jeg har oppfattet min oppgave slik at jeg skal snakke litt om hvordan
ordningen med forliksrådene funksjonerer i Norge, og jeg synes da det
er riktig først å gjøre oppmerksom på at jeg etter å ha praktisert som
advokat i en menneskealder fra 1. januar i år er blitt formann i Oslo Ves-
tre forliksråd, slik at jeg altså nå er blitt legdommer fra samme tidspunkt.
Det er i referentens utredning helt til slutt invitert noe til å komme inn
på de norske forliksrådene og ordningen med dem, og rettspresident Abitz
anmodet jo nærmest om å få noen uttalelser fra Norge om hvordan det
funksjonerer.

Jeg tror at det var meget uklokt av Danmark å skille lag med Norge
i 1953 da de opphevet forliksrådsordningen, som Norge fikk som en gave
fra Danmark i 1795.

Det var til å begynne med en ganske klar oppgave for forliksrådene
og en oppgave som utelukkende gikk ut på at man skulle f orsøke å megle
mellom de parter som var blitt uenige og for å forhindre at det ble en
lang rettssak — det var skriftlig prosessordning den gang, og sakene tok
lang itid, og de var uhyre kostbare. Omtrent for 100 år siden — i 1869
— fikk forliksrådene i Norge en meget begrenset avgjørende myndighet
i meget små gjeldssaker — det gjaldt noen hundre kroner — men det var
fremdeles megling som var den helt overskyggende oppgave. Men i 1915,
da vi vedtok de nye rettergangslover som først trådte i kraft i 1927, ble
forliksrådene opphøyet til å bli en domstol med sin særegne plass i doms-
tolsordningen, og jeg rtror det var et meget klokt trekk at man ikke bare
bibeholdt forliksrådene, men også øket deres myndighetsområde. Gjen-
nom den lange tid som forliksrådene hadde bestått i Norge hadde de gått
inn i befolkningens bevissthet som et nødvendig og meget nyttig ledd i
rettsapparatet. Forliksrådene ble altså i 1927 domstol i første instans, og
det er riktig og viktig å være klar over at alle sivile saker som ikke er
spesielt unntatt ved lov må passere forliksrådet før de kan komme inn
for herreds- og byretten som jo da er første instans med juridiske fag-
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dommere. Jeg skal ikke nevne de sakene som ikke skal gå inn i forliks-
rådet — det er hovedsakelig saker mot staten og mot kommuner og en
rekke spesialsaker, og man kan vel stort sett si at de sakene regelmessig
dreier seg om betydelige verdier, og at det da ikke blir (tale om bagatell-
saker som vi da fortrinnsvis skulle beskjeftige oss med her. Men til tross
for disse unntakelsene så blir det likevel mange saker som passerer for-
liksrådene hvert år. Jeg må da komme litt inn på statistikk — det skal
ikke bli så meget — men jeg nevner at i 1971 var det i hele landet 60295
sivile saker som ble behandlet av forliksrådene. Det er altså forliksråd i
hver kommune oppnevnt av kommunestyret. I Oslo alene var tallet 8889.
Nå skal vi se litt på resultatet av forliksbehandlingen, og det vil da være
klart at disse 60295 sakene — det er ikke bare bagatellsaker — det er alt
fra noen få kroner og opp til mange millioner — og av og til selvfølgelig
rene juridiske tvister. Men vi skal se litt på resultatet. Av de 60295 sakene
ble 31526 avgjort ved dom i forliksrådet; altså godt og vel halvparten
av samtlige saker. De fleste av disse — det må man jo innrømme — ble
avgjort ved utebli velse — det heter treskodom her, så vidt jeg forstår
— men en 4—5 °/o ved ordinær dom etter vanlig forhandling i 4500 saker
ble det inngått forlik. Så var det 15875 saker som da enten ble hevet eller
avvist, og der vil jeg nevne at en stor mengde av disse sakene er i
virkeligheten endt med forlik, ofte på grunnlag av og som følge av det
som er passert i forliksrådet. Partene har da ofte fått den lille innsprøy-
ting av fornuft som de burde hatt på forhånd og som skulle til for at de
skulle bli enige, men på stående fot kan man jo ikke alltid inngå forlik
— det er noe som heter prestisje bl.a., og man må konferere f.eks. med
sin advokat eller med sin hustru eller med hvem som helst. Endelig avtale
blir da først inngått senere, og så sender man en melding om at saken er
ordnet og trekkes tilbake før den da blir berammet til ny behandling etter
en utsettelse, som partene regelmessig får når de kommer i tvil om hvor-
vidt det er klokt å fortsette å sloss. Det som blir igjen etter at alle disse
antallene jeg nå har lest er kommet inn, er 8324 saker som ble henvist
til herreds- eller byretten; altså 13 — ja, litt under 14 °/o. Det er for hele
landet. Det viser, synes jeg, i hvilken grad forliksrådene, siler ut de saker
som kan avgjøres uten å komme inn til de ordinære domstoler og alstå
belaste de juridiske dommere som jo burde beskjeftige seg med mer inter-
essante og vanskelige spørsmål. Jeg skal ikke nevne tallene for Oslo,
men bare si at i Oslo og i de andre større byer er det en tendens til flere
forlik og flere dommer i forliksrådene enn utover landet forøvrig.

Dette var da tallene — så kommer vi til et punkt som referenten har
nevnt både i sin utmerkede utredning og i dag, nemlig at saksbehand-
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lingen skal være billig. Og det må man si at behandlingen i de norske for-
liksråd er — det dreier seg om et gebyr på fra 15—60 kroner, det skal
riktignok nå økes — vi har jo noe som heter kronens synkende verdi —•
og vi går nå helt opp til at det skal koste fra 20—80 kroner pr. sak. Det
har da vært overveiet gjennom endel år før man er kommet så langt, men
nå er det altså vedtatt. Det er jo klart at i tillegg til at at man må be-
tale de gebyrkronene, så må det betales for juristhjelp og for å skrive den
klagen som skal til for at forliksrådene skal settes igang, og dette er saks-
omkostninger som når det blir dom, enten uteblivelse eller vanlig dom,
vanligvis blir tilkjent den ene eller den annen av partene.

Så er det litt om tidsmomentet. Det skulle være hurtig, billig og en-
kelt. En forliksklage skal forkynnes for innklagede med vanligvis minst
5 dagers varsel. — Det er jo klart at en viss tid går med til berammelse
— ekspedisjon — osv., men teoretisk skulle man kunne få behandlet en
sak en 10—14 dager etter at forliksklagen er innlevert. Det er klart at
så raskt går det ikke — etter loven skal det være møte i forliksrådet minst
én gang pr. måned, og det er nok det vanlige utover landet, men i byene
er det åtskillig oftere. I Oslo f.eks. er det møte 4 av ukens 5 arbeidsda-
ger, så det går jo da relativt raskt, og i alminnelighet (hvis det ikke er
spesielle ting som spiller inn), får man behandlet en sak på en 4—5 kanskje
opp til 6 uker etter at den er kommet inn, og det bör vel betraktes som
en rask behandling, selv om man selvfølgelig får klager over sendrektig-
het. Men når f.eks. en klager har ventet i 3 år -r- 2 dager (for å unngå
foreldelsesfrist) før han uttar en forliksklage, da tar man nokså lett en
besværing over sommel fra forliksrådets side når de da bruket 5 å 6 uker
på å avgjøre den.

Vi kommer da over til: Er behandlingen i forliksrådet bra på den må-
ten at den tilfredsstiller rimelige krav når det g jelder det rent behand-
lingsmessige, ikke bare omkostningene og hurtigheten, men også resulta-
tene. Jeg har da nevnt at forliksrådets medlemmer er vanligvis legmenn,
og det er naturligvis forskjell på de forskjeilige mennesker. Behandlings-
maten er ikke bundet av spesielle former, og det er jo klart at behand-
lingen blir temmelig summarisk. Det er jo formannen i forliksrådet som
dirigerer utviklingen, og som med spørsmål og bemerkninger søker å få
frem alt som har betydning for saken. Han forsøker å forklare partene
ting som de synes å være ukjente med og likeledes søkes han å komme
frem til forslag om en fornuftig ordning med forlik. Og den høytidelighet
som vanligvis preger alminnelig domstolsförhandling, den søker man da å
erstatte med en noe lettere og uhøytidelig tone som av og ;til gjør det let-
tere å komme på bølgelengde med partene. Der er naturligvis medlem-
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menes evne litt forskj ellig, og resultatene kan også variere, men som sys-
tem mener jeg at institusjonen er gunstig, og jeg tror at legmannsinns-
laget i rettsapparatet er på sin plass i denne innledende instans, og det
skulle vel kanskje være bevist ved at det er påfallende få anker over
forliksrådsbehandlingen. Det er under ½ % av de saker som behandles
som blir anket til neste instans. Jeg tror at man kanskje bør legge meget
stor vekt på at man i denne instans kommer inn så tidlig som mulig og
før det er blitt altfor stor prestisje og før saken er blitt vidløf tigg  jort og
hva skal vi si — er blitt for meget juridisk. Det er jo mange saker som
blir juridiske under gangen, men som ikke burde være det. Det er nevnt
av referenten at advokater ikke kan delta i forliksrådsbehandlingen.

Det er omtalt av referenten betydningen av en rask og billig behand-
ling for konsumentene. Nå vil jeg også ha sagt at det også for kjøpman-
nen og håndverkeren og andre næringsdrivende er av stor betydning å
få sakene raskt og rimelig behandlet, og det mener jeg at vårt rettsapparet
tilfredsstiller. Når det g jelder konsumentene så har det sikkert vært
en stor grad av uvitenhet til stede når en rekke skuffede kjøpere og bru-
kere av tjenster ikke har benyttet adgangen til å søke hjelp hos rettsve-
senet, altså da i første instans forliksrådene. Men i de senere år har kon-
sumentene fått meget god hjelp — det står i referentens utredning — gjen-
nom forbrukerorganisasjonen og forbrukerrådene. Henvendelse til disse
kan imidlertid ikke medføre annet enn uttalelse, eventuelt gode råd i for-
bindelse med mangler ved gjenstander eller for høye priser. I forbindelse
rned prisene vil jeg nevne at vi i Norge i lang tid har hatt priskontroll
med prisnevnder i hver kommune. Disse nevndene har ikke noen døm-
mende myndighet, men det er klart at vedtak av prisnevndene vil bli til-
lagt vesentlig betydning ved domstolene selv om det ikke er bindende.
Noe som forbrukerrådene har medvirket til er at flere konsumenter enn
tidligere har gått til retten, dvs. forliksrådene med sine saker etter dir-
ekte råd fra forbrukerkontorene. Allerede dette er jo et fremskritt, men
det er klart at når det er nedsatt eg eget utvalg som referenten omtaler
i sin utredning — det såkalte Kristen Andersen-utvalget i Norge —
for å få vurdert disse spørsmålene, så er det hensikten å søke og komme
frem til en bedre beskyttelse av konsumentene enn den som ligger i selve
eksistensen av forbrukerorganisasjonene. Det foreligger ingen resul-
tater ennå fra Kristen Andersen-komiteens arbeide. — Det ville imidlertid
f orbause meg om resultatet av denne skulle bli en tilråding av en ny dom-
stol — altså en forbrukerdomstol — det kan vel kanskje tenkes at man vil
antyde den ordning som jo har vært omtalt både av referenten og av
rettspresident Abitz spørsmålet om å gjøre forbrukerrådets vedtak eksi-
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gible hvis de ikke innankes for retten innen en bestemt frist. Jeg er som
de to nevnte herrer meget skeptisk overfor en sånn ordning, og jeg tror,
at hvis det blir antydet og foreslått, så vil det bli under meget strenge
betingelser at man vil la en slik avgjørelse få eksigibilitet. Men hva nu
enn resultatet blir, så er det klart at det viktigste er at konsumentene får
kjennskap til hvilke midler og hvilke fremgangsmåter som står til deres
disposis joner. De mest utspekulerte lovbestemmelser er av liten verdi
hvis de ikke blir benyttet på grunn av manglende opplysningsvirksomhet,
og det tror jeg at det nevnte utvalg i Norge er meget oppmerksom på.

Jeg tror at jeg med det jeg har uttalt om ordningen i Norge med for-
liksråd har tätt avstånd fra den ordning som foreslås i Sverige — jeg
skulle jo ville tilråde alle land å innføre samme ordning som Norge har
— men det er jo ikke sikkert at det blir vedtatt. Men man bør iallfall
overveie det, og det har jeg da inntrykk av at både referenten og retts-
president Abitz også er enig i. Det er en god del ting som kunne sies om
det svenske forslag. Jeg skal innskrenke meg til å si at jeg ikke synes
det er å anbefale.

Når det gjelder ordningen i Norge er det to spørsmål som jeg synes
det er naturlig å reise i forbindelse med vår ordning. For det første er
det grensen kr. 2.000 for forliksrådenes adgang til å avsi dom når ikke
begge parter er enige. Er begge parter enige, så kan man avsi dom om
10 millioner om det skulle foreligge. Det har vært avsagt dom på over
100.000 i min korte tid, og det har vært inngått forlik på over 100.000,
så vi er med også i større saker. Jeg skulle tro at den grensen som er satt
på 2000 kroner med den pengeverdien som jeg nettopp omtalte skulle
kunne økes f.eks. til 5000 kroner, og da med tilsvarende øking for adgan-
gen til å avsi uteblivelsesdommen, altså trädskodomer, der er jo grensen
15.000. Det kunne være et spørsmål om å kreve en viss utdannelse av
de som oppnevnes som medlemmer av forliksrådet og kanskje spesielt da
forliksrådets formann. Det ville være langt fra meg å foreslå at man
skal ha juridisk embetseksamen, da ville man jo gå bort fra legmanns-
domstolen med en gang, men det var vel ikke så galt om man hadde en
kortere kursdeltakelse hvor man ble orientert om de viktigste rettsregler
og om de mer elementære bestemmelser angående prosessledelse. Det
er da også ting som jeg mener man bør kunne overveie i andre land. Takk.

21
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Paneldeltagaren, borgardömari Stefan Már Stefansson, Island:

På Island behandlar domstolarna ett stort antal olika mål beträffande
uteblivna betalningar. Erfarenheten har visat, att största delen av dessa
mål blir obemötta och att orsaken till den uteblivna betalningen enbart
är gäldenärens oförmåga att betala skulden.

Hos den största civilrättsinstansen, stadsrätten i Reykjavik, är ca 90
procent av all mål vid domstolarna tredskomål, d.v.s. svaranden har ute-
blivit. I isländska civilprocesslagar finns bestämmelser om snabb rätte-
gång för vissa mål, d.v.s. vid växel- och checkmål samt vissa skuldebrevs-
mål. Bestämmelserna är fakultativa och fördelarna för käranden ligger
huvudsakligen i att svaranden enbart kan uppehålla ett begränsat försvar
i målet. Detta rättegångsförfarande är med vissa undantag bekant i de
nordiska länderna och vissa andra länder. I min artikel i lagtidskriften
Ulfljotur som publicerades år 1967 framkastade jag för första gången idén
om såkallade uppmaningsmål. På grund av denna artikel infördes på
Island år 1968 nya lagar om snabb processgång (lagarna nr 49/1968), som
benämndes lagarna om uppmaningsmål. Lagarna syftar till att förenkla
och påskynda rättegångsförfarandet i vissa processer. De avviker på
viktiga punkter från de vanliga civilprocessreglerna. När lagarna om
uppmaningsmål inte innehåller särskilda regler, gäller de vanliga civil-
processreglerna.

Det är också möjligt att i uppmaningsmål, som t.ex. grundar sig på
växelfordran, dra fördel av det förenklade rättegångsförfarande som upp-
maningsmetoden innebär och dessutom av den vanliga växelprocessen.

I uppmaningsmål kan enbart fordringar som grundar sig på växel,
check och andra obetingade skuldbevis tas upp, och dessutom penning-
fordringar som hänför sig till lösöreköp i de fall då käranden redan har
uppfyllt sina förpliktelser.

Erfarenheten visar att just dessa mål utgör den största delen av alla
domssaker och det typiska för dem är att det nästan alltid är fråga om
gäldenärens oförmåga att betala. Uppmaningsprocess kan dock icke inle-
das om stämningen måste förkunnas i utlandet eller publiceras i offentlig
tidning.

Även om käranden har ett krav som kan behandlas som uppmanings-
mål är det icke obligatoriskt att använda den här processen. Käranden
kan således välja den vanliga processvägen om han så vill. Men på grund
av fördelarna med denna processmetod har den börjat användas allt mer.
Det senaste året utgjorde uppmaningsmålen närmare hälften av alla
tredskomål vid civildomstolen i Reykjavik, som är landets största domstol.



Reglerandet av mindre förmögenhetsrättsliga tvister 323

Huvudskillnaden mellan denna process och vanligt rättegångsförfarande
ligger i att domaren överhuvud inte behöver avge någon dom, d.v.s. pre-
misser och konklusion. Behandlingen är också mera summarisk än i van-
liga tredskomål. Trots det finns det ingen möjlighet att återupptaga ett
slutgiltigt behandlat uppmaningsmål.

Den som önskar anhängiggöra ett uppmaningsmål går till domaren
med en stämning i tre exemplar, ifall det bara finns en svarande. Om
det finns flera än en svarande måste exemplaren överensstämma. Förutom
stämningen skall käranden uppvisa för domaren det dokument han bygger
sina krav på. Stämningen skall vara manskinskriven och därav ett
exemplar på ett särskilt dubbelt A4-papper. Överhuvud skall stämningen
vara mera detaljerad än i vanliga tvistemål. Oftast används särskilda
stämningsblanketter med färdigt tryckt text som man sedan kompletterar
allt efter vilka omständigheter som skall beskrivas. Stämningen skall
innehålla en uppmaning till svaranden att betala käranden stämnings-
fordran senast före målets första behandling i rätten, eller annars infinna
sig vid denna behandling och träda i svaromål. I annat fall kan han vänta
sig att stämningskraven blir gjorda exigibla gentemot honom. När doma-
ren har försäkrat sig om att målet kan tas upp i enlighet med uppma-
ningslagen avkunnar han själv denna uppmaning. En sådan stämning
kallas vanligen uppmaningsstämning. Om domaren är av den åsikten,
att ett visst mål inte kan behandlas såsom uppmaningsmål, vägrar han
medelst ett beslut att skriva på stämningen.

Stämningsfristen i uppmaningsmål är minst tre dygn, men annars
gäller här vanliga regler. När målet kommer första gången upp skall
käranden förete två exemplar av stämningen, båda utgivna av domare
och därav det ena med intyg om stämningsdelgivande jämte en extra
kopia, samt de dokument han bygger sina krav på. Om svaranden instäl-
ler sig och avger skriftligt svaromål hänvisas målet till vanlig civilrätte-
gång.

Ifall svaranden uteblir eller underlåter att förete svarskrift i målet får
domaren ta upp målet till slutgiltig behandling som uppmaningsmål. Om
domaren anser fordran formellt och sakligt berättigad, skriver han en
kort notis på stämningen om att fordran jämte rättegångskostnad är exigi-
bel när sju dygn har gått från delgivandet av beslutet. Domaren grundar
sitt utslag i målet på av käranden påstådda fakta, men endast om de är
i överensstämmelse med kärandens framställning och i enlighet med kända
fakta.

Av det här kan man förstå, att ingen egentlig dom avlämnas i detta
ords vanliga bemärkelse. Å andra sidan har domarens påskrivning på
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stämningen beträffande fordringens exigibilitet precis samma verkan
och kraft som en vanlig civildom.

Om den formella sidan av målet inte är i sin ordning skall målet
avvisas med en motiverad förklaring på de båda exemplaren av stäm-
ningen. I sådana fall då särskilda omständigheter leder till att kärandens
krav inte oförändrade kan göras exigibla och målet inte heller kan avvisas
i sin helhet, finns särskilda regler för överföring av målet till vanlig civil-
rättslig behandling. Domaren har dock möjlighet att ändra uppenbara
mindre fel i stämningen utan att för den skull behöva överföra målet.

Originalstämningen med intyg om förkunnelse och med domarens
påskrift om exigibilitet eller avvisning kvarblir i domstolens arkiv för
att senare inbindas och förvaras i domboken. Käranden får en kopia av
stämningen med påskrift om exigibilitet. Kopian motsvarar en vanlig
avskrift ur protokollet. Den enda möjligheten att söka ändring i ett upp-
maningsmål är att överklaga hos högsta domstolen. Uppmaningsmål kan
överklagas på samma sätt som vanlig dom. Exekutionen av ett uppma-
ningsmål försenas ej av att det överklagas. Detta är delvis något nytt
i isländsk processlagstiftning.

Idén till denna processmetod härstammar från tysk och österrikisk
rättegångslagstiftning, dvs. från Mahnverfahren respektive Mandatsver-
fahren. Metoden har dock blivit grundligt omarbetad för isländska för-
hållanden.

Inga större svårigheter har visat sig i samband med metoden, som visat
sig vara både ändamålsenlig och rationell.

Paneldeltagaren, advokaten Anders Crohns, Finland:

Ärade åhörare.

Det är kanske skäl för mig att inleda med att alldeles i korthet
referera den ordning som nu gäller i Finland i dessa frågor, då den sidan
av saken inte behandlats i de tidigare hörda referaten.

Det är ju så, att vår domstols- och rättegångsordning grundar sig på
en i dag relativt förråldrad lagstiftning. Som några av de största
bristerna i gällande rättegångsordning upplever jag det att processerna
normalt blir utdragna och det att proceduren även i klara rutinmässiga
småmål blir långsam. Särskilt dyr kan emellertid processen knappast
anses vara. De nu påtalade bristerna är särskilt märkbara i de högre
rättsinstanserna. För närvarande pågår emellertid ett reformarbete som
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syftar på en synnerligen genomgripande reform av rättegången. Det
första »reformpaketet» berör nästan enbart straffrätt och har således
inget med dagens ämne att göra. Den därpåfoljande gruppen av påtänkta
reformer kommer att i högre grad beröra själva behandlingsordningen
av mål vid domstolarna, börjande från stämningsförfarande ända till
förfarande vid ändringssökande och ett av ledmotiven för dessa reformer
är just ett förkortande av rättegången. En åtgärd som direkt siktar på
detta mål är t.ex. införandet av förberedelse i tvistemål — något vi för
närvarande saknar.

I detta sammanhang får vi ej glömma de former av förenklad process
vi redan har i Finland — betalningsorderförfarandet och lagsöknings-
förfarandet. Det förstnämnda förfarandet innebär att man hos domstol
framför ett skriftligt betalningsyrkande som emellertid förfaller om mot-
parten bestrider det, medan det senare nämnda förfarandet är ett
summariskt skriftligt förfarande som grundar sig på dokumenterade
fordringar.

Beträffande konsumenttvister är läget i Finland jämfört med övriga
skandinaviska länder mycket outvecklat. Visserligen har på initiativ
av näringslivet och industrierna inrättats reklamationsnämnder i vissa
branscher, t.ex. resor, tvätterier, teknokemi, pälsar, försäkringar och nu
senast textilier. Med ett undantag när saknas emellertid komsumentre-
presentanter i dessa nämnder. Gemensamt för dem alla är att deras verk-
samhet inte har stöd av lag eller förordning, utan att de måste betraktas
som helt frivilliga företag. Det är ju uppenbart, att dessa näringslivets
egna institutioner inte kan ha någon betydelsefull funktion som ersättare
för en rättegång.

I princip kan jag förena mig med dagens referent om att det
vore lyckligare och bättre om konsumenttvister med litet processintresse
skulle avgöras av ett reklamationsorgan i stället för genom någon ny
form av bagatellprocess. Jag vill motivera detta särskilt med det, att
jag finner rättssäkerheten vara av så stor betydelse att jag inte gärna
ville åstadkomma minskad rättssäkerhet ens i rättsliga tvister om i och
för sig små ekonomiska värden. Det är väl i alla fall ett ofrånkomligt
faktum, att en förenklad rättegångsform leder till att besluten och utslagen
måste grundas på ett mer bristfälligt processmaterial än i en ordinär
process. Ändamålet med en förenklad process är ju ur judicienternas
synpunkt att få en snabb och billig process. Billigare kan processen göras
genom advokatförbud och genom en nedbantning av domstolspersonalen.
Domstolspersonalen kan minskas t.ex. genom införande av ensamdomare
och kanske genom en förenkling av protokollet. Snabbare kan processerna
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göras genom att de upplägges på ett sätt som i högre grad än hittills gör
det möjligt att undvika uppskov. Vardera dessa fördelar uppehälles
genom en begränsning ,av möjligheterna att överklaga besluten. Såväl
advokatförbundet som de åtgärder som syftar på ett förkortande av pro-
cessen, leder försåvitt jag kan förstå, till att målen måste avgöras på ett
bristfälligare processmaterial än vid en ordinär process. Detta med för
en större risk för direkta feldomslut och därtill en brokigare praxis.
Varierande praxis leder i sin tur till att allmänhetens förtroende för dom-
stolarna och därigenom för hela rättsväsendet med tiden minskar. Rätte-
gångarna får inte bliva — eller ens ge en bild av att vara — någotslags
lyckospel. Därför upplever jag personligen en enhetlig rättspraxis som
ett av rättssäkerhetens allra viktigaste element. Något tillspetsat kunde
man uttrycka saken så, att det är av sekundär betydelse vad rättsreglerna
innehåller blott vi känner till hur de i vart enskilt fall kommer att tolkas.
Vi måste känna spelets egentliga regler. Även förfarandet i sig självt,
sådant det enligt det svenska förslaget är utformat, där en ensam domare
även har till uppgift att medla parterna emellan, kan tänkas vara ägnat
att undergräva allmänhetens förtroende för domstolarna. Kan en part
i en process verkligen hysa förtroende för en domare som under pro-
cessens lopp uppenbart hjälper och vägleder motparten? En jurist förstår
ju att ett sådant förfarande ingår i systemet, men på en lekman måste
en sådan domares förfarande verka förvillande.

Som alternativ till en förenklad process ser jag därför ett utvecklat
centraliserat reklamationssystem. Centralisationen är nödvändig för
åstadkommande av en möjligast enhetlig praxis och för vinnande av möj-
ligast stor auktoritet och tyngd för reklamationsnämndernas utlåtanden
och rekommendationer. Jag finner även att förlikningsförfarandet enligt
den modell som nu förekommer i Norge förefaller attraktivt. Det skulle
verka som en buffert vilken säkert skulle eliminera ett stort antal av
målen av mindre värde innan de kommer upp inför domstol.

Ett utvidgande av lagsökningsförfarandets tillämpningsområde vore
även ett tänkbart alternativ. Domstolarna kunde även göras mera
service-betonade t.ex. med sessioner utom normal tjänstetid och med
rådgivande byråer eller tjänstemän. Domstolarna borde även sträva till
att bättre informera om sig själv och sin verksamhet åt allmänheten.

Den slutsats jag kommer till är således, att rättens och rättssystemets
auktoritet inte får utgöra priset för att ett relativt sett, ringa antal tvister
av mindre värde skall kunna lösas på ett, kanske i och för sig praktiskt
sätt, genom en förenklad process.
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Professor Per Olof Ekelöf, Sverige:

Innan den svenska rättegångsbalken trädde i kraft 1948 anordnade den s.k.
processnämnden undervisning för landets domstolsjurister om de nya process-
reglerna. Även jag deltog härvid som föreläsare. I min föreläsning förmodade
jag att processkostnadernas storlek skulle bli ett allvarligt problem i det nya
tvistemålsförfarandet. Och som ett remedium häremot rekommenderade jag en
kraftig materiell processledning under den muntliga förberedelsen. På så sätt
skulle man minska behovet av att underrättens dom överklagades samt skapa
större möjligheter för parterna att processa utan advokater. Då jag hållit denna
föreläsning första gången, kom en av processnämndens ledamöter fram till mig
och sade: »Men kära bror, du lär ju ut villoläror.»

Under de följande åren fortsatte jag att plädera för mina idéer. Jag gjorde
gällande att vi fått en utomordentlig civilprocess vad angick själva förfarandet,
men att denna ändock illa fyllde sin samhällsfunktion. Såsom RB tillämpades
i praxis var processen för dyrbar i de små tvistemålen och genom den obe-
gränsade rätten till fullföljd till hovrätten alltför långsam i de stora handelsmålen.
Inte heller nu fick jag emellertid något gehör för mina tankegångar.

Under dessa förhållanden är det klart att jag med tillfredsställelse noterat
vissa på sistone genomförda eller tilltänkta reformer av den svenska civil-
processen. Vi har fått en bestämmelse om materiell processledning under för-
beredelsen och man har stramat åt möjligheten att komma med nytt process-
material i hovrätten. Och i våras framlades ett förslag om hemligt eninstans-
förfarande, avpassat för de större avstalstvisterna. Även det förslag vi diskuterar
här i dag finner jag såtillvida ändamålsenligt, att man i de små tvistemålen
begränsar fullföljdsrätten samt utesluter advokatarvodena från att vara ersätt-
ningsgill rättegångskostnad. Ur det svenska folkhushållets synvinkel anser jag
det inte rimligt vare sig att rättshjälpen eller rättsskyddsförsäkringen skall stå
för dessa kostnader. Och under sådana omständigheter menar jag att en reform
i denna riktning" är befogad även för konsumenttvisternas del, såvida man ej
vill omändra reklamationsnämnden till en specialdomstol. Och det är ju något
från vilket även hovrättsrådet Mangård tar avstånd.

Men ändock vill även jag avråda från att departementsförslaget i dess
nuvarande utformning läggs till grund för lagstiftning i ämnet, fast skälen här-
till är andra än dem som anförts av Mangård. Detta sammanhänger med att
man velat avskaffa alla formföreskrifter rörande förfarandet. Man upphäver
skillnaden mellan förberedelse och huvudförhandling och avskaffar omedel-
barhetsprincipen och principen om bevismaterialets koncentration.

Detta är något som jag aldrig tänkt mig. Då jag pläderat för vad som
praktiskt taget skulle vara ett eninstansförfärande, har jag förutsatt att detta
var av hög kvalitet och gav god garanti för en riktig utredning av målen. Och jag
menar det finns särskilda skäl härför, om det blir regel att parterna processar
utan advokater. Man kan ju dock härvid inte under några förhållanden uppnå
samma garantier för en riktig utgång av målen, som då parterna biträds av
rättskunniga ombud. Under sådana omständigheter finner jag det rent av vara
ännu viktigare att rättegångsbalkens formföreskrifter iakttas i det nu ifråga-
varande förfarandet än att så är fallet i de större målen.

Jag har frågat mig om det i Justitiedepartementet numera finns den upp-
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fattningen representerad, att 1942 års processreform var förfelad. För den
händelse detta är fallet, vill jag deklarera motsatt uppfattning. För mig fram-
står RB kap. 42 och 43 — som handlar om förberedelse och huvudförhandling
i tvistemål — som en genial lagstiftningsprodukt och vilken mig veterligt inte
har sin like på annat håll. Först måste det i detalj klarläggas vilka rättsfakta
som är tvistiga i målet och vilken bevisning som behöver förebringas. Endast
på så sätt kan man skapa åtminstone någorlunda goda förutsättningar för utred-
ningen av saken. Och att så sker är viktigt, så svårt som det ofta är att över-
huvudtaget få någon klarhet om vad som förevarit i det förgångna.

Betydelsen härav framhålls visserligen även i departementspromemorian på
s. 73 ff. Men då framstår det som ett problem hur man kunnat förorda en återgång
till den gamla rättegångsbalkens system — åtminstone är så fallet för den som
en gång upplevt hur detta system fungerade i praktiken. Hur kan man tänka
sig att målen skall kunna få en riktig utgång efter ett enda sammanträde,
föregått endast av ett skriftligt svaromål, eventuellt kompletterat med telefon-
kontakt mellan domaren och parterna? Jag kan inte finna någon annan förklaring
härtill än att man utgått från att de tvistemål, som det här är fråga om, i regel
skulle komma att vara av enkel beskaffenhet. Det tror jag emellertid är ett
misstag.

Generellt sett är ju inte målens svårhetsgrad direkt proportionell till tviste-
föremålets storlek. Men finns det då någon anledning att tro just de processer,
som skall handläggas enligt den nya ordningen, utgör något undantag härifrån?
Man har räknat med att en stor del av dessa mål skulle vara s.k. konsumenttvis-
ter. Skulle en sådan endast angå frågan om det försålda godset avviker från
normal standard, kommer tvisten i de flesta fall att biläggas genom någon
reklamationsnämnds försorg. Och skulle en envis köpare, vars yrkande ogillats
av nämnden, vilja väcka talan, får man hänvisa honom att konsultera en advokat.
Vad slutligen angår de fall då köparens ta]an motiverats av att säljaren ej rättat
sig efter nämndens rekommendation, så kommer säljaren härvid i regel att låta
sig dömas tredskovis. De fall, som återstår och som intresserar oss i detta samman-
hang, är sådana som avvisats av reklamationsnämnden på den grund att endera
rättsfrågan eller bevisfrågan är invecklad (Mangård s. 35 p 9 och s. 36 p 11).
Vidare får man räkna med att då det ligger till på detta sätt, den missnöjde
parten stämmer direkt, därför att han finner det utsiktslöst att anlita rekla-
mationsnämnden. Men vare sig denna tidigare haft med saken att skaffa eller
inte, så är denna i de flesta av dessa fall inte bara tvistig utan även invecklad.

Emellertid gör Mangård på s. 52 gällande att man överskattat muntlighetens
värde och att många av de mål det här är fråga om lika väl kan utredas genom
skriftväxling. Det tror jag är fel, särskilt om parterna ej biträds av advokater.
Vad man kan bedöma i ett skriftligt fortfarande är hur målet skall avgöras på
det material som framgår av skrifterna. Men om detta är missvisande eller
ofullständigt kan man sällan ha någon uppfattning om. Fördelen med den munt-
liga förberedelsen är just att domaren får viss möjlighet att utreda detta.
Någon effektiv materiell processledning går det inte att utöva, då målet hand-
läggs genom skriftväxling.

Vidare delar jag inte Mangårds förslag på s. 43 att reklamationsnämnden
skall knäcka »frågor av renodlat juridisk karaktär». En sådan bör utredas av
domstol och domen skall kunna överklagas, så man vid behov kan få prejudikat
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i frågan. Särskilt vådligt ter sig hans förslag mot bakgrunden av hans påstående
att allmänna reklamationsnämnden »ansett sig kunna intaga en mer konsument-
vänlig ståndpunkt än en strikt tillämpning av gällande avtals- och köprätt
sannolikt skulle leda till». Skall säljaren, då köparens yrkande bifallits av
nämnden, behöva vända sig till domstol för att få tvisten bedömd enligt gällande
lag? Men det problemet kanske kommer ur världen, då den föreslagna konsu-
mentköplagen trätt i kraft.

Men hur kommer det då att gå i de mål det här är fråga om, såvida man
skall inrikta handläggningen på att dessa avgörs redan efter ett enda samman-
träde? För att detta skall vara möjligt måste eventuella vittnen kallas till sam-
manträdet, som utgör den första muntliga konfrontationen mellan domaren och
parterna. Mången gång kommer det då att visa sig att saken ligger annorlunda
till än som framgått av stämningsansökningen och det skriftliga svaromålet
samt att ytterligare bevisning behöver upptas. Endera får man då förhöra de
tillstädeskomna vittnena och efter nästa sammanträde bedöma deras vittnesmål
på grundval av det häröver upprättade protokollet. Eller också får man skicka
hem vittnena och inkalla dem på nytt till nästa sammanträde. Vidare kan vitt-
nenas närvaro visa sig meningslös även av andra anledningar, såsom svarandens
utevaro eller därför att rätten lyckas förlika parterna under sammanträdet.

För att undvika dessa olägenheter borde man enligt min mening i stället
kalla parterna till muntlig förberedelse, såvida man ej med säkerhet kan förutse
att saken ligger enkelt till. På detta sammanträde skulle domaren genom diskus-
sion med parterna söka klarlägga grunder och invändningar samt vilken besvis-
ning som erfordras. Vidare är det på detta stadium av handläggningen som
man bör undersöka möjligheterna till förlikning. Och skulle målet kunna avgöras
enbart på grundval av skriftliga bevis och parternas utsagor, kan så ske omedel-
bart genom s.k. liten huvudförhandling. I annat fall får man bevilja uppskov
för upptagande av vittnesbevisning.

Med denna ordning får man garanti för att bevisningen kommer att upptas
i ett sammanhang. Och uppskov tror jag inte man behöver tillgripa så mycket
oftare än enligt departementets förslag. Dessutom skall man inte överdriva den
ökning i kostnader och omak, som uppstår genom två sammanträden i stället
för ett. Den största delen av Sveriges befolkning bor numera i tätorter, där det
hålls domstolssammanträden. Och under alla omständigheter måste i de mindre
tvistemålen sammanträden anordnas på kvällstid och på lördagar, annars är det
överhuvudtaget ingen mening med reformen. I glesbygder måste man nog däre-
mot räkna med modifikationer av förfarandet, såvida avståndet är långt till
domstolslokalen. Och överhuvudtaget kan man tänka sig vissa uppmjukningar
i de stränga reglerna om muntlighet och koncentration i rättegångsbalken. Dessa
har säkert haft sin stora pedagogiska betydelse, då det gällde att få de svenska
domstols juristerna att helt bryta de förkastliga traditionerna från den gamla
rättegångsbalkens tid. Men då detta nu är genomfört, bör det vara möjligt
att låta domarna i högre grad laga efter lägligheten. Bara man inte gör ett
tabula rasa med alla de moderna processprinciperna så som skett i departements-
promemorian, ty då får vi tillbaks det gamla förfarandet med alla dess olägen-
heter.
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Rådmannen Allan Ekström, Sverige:

Herr Ordförande!

Jag vill endast uppehålla mig vid vad som kan dölja sig under beteckningen
»mindre förmögenhetsrättsliga tvister». Med mitt korta inlägg vill jag försöka
att ge substans och köttsligt innehåll åt detta begrepp, allt i syfte att ge ett
konkret underlag för bedömandet av de övervägda och på stor erfarenhet grun-
dade synpunkter som hovrättsrådet Mangård här framlagt.

Mina exempel har jag hämtat från Allmänna Reklamationsnämnden i Sverige,
vari jag — i likhet med Mangård — är v.ordförande.

En typ av tvister angår begagnade bilar. Köparen hävdar att hans bil gått
sönder — den havererade efter en kort körsträcka — beroende på att den
varit i sämre skick än vad som motsvarar standarden för en begagnad bil av
jämförligt slag med hänsyn tagen till bilens ålder och köpeskillingens storlek.
En annan typ avser att bilen sålts »i befintligt skick». Enligt fast praxis har
säljaren här att avtalsvillkoret till trots bära ansvaret för att bilen ej är behäf-
tad med sådant trafiksäkerhetsfel som hade föranlett anmärkning, om bilen vid
köpet varit föremål för obligatorisk besiktning vid Svensk Bilprovning. En tredje
typ gäller att en bilverkstad ej utfört sitt uppdrag att reparera bilen på ett
fackmannamässigt sätt. Hade man gjort detta, skulle — det är bilägarens stånd-
punkt — det nya felet, t.ex. att cylinderkolven skadats, ej ha inträffat. En fjärde
typ avser att ett klädesplagg färgat av sig eller krympt beroende på plaggets
föregivna sämre kvalitet. En femte typ har till föremål charterresor, där klago-
målen avser påstådda brister bl.a. i inkvartering på semesterorten. En sjätte typ
kan avse, om en mast till en lyxkryssare varit behäftad med materialfel eller
varit otillfredsställande stagad. Bland annat dessa typfall kan urskiljas ur de
omkring 15.000 ärenden som inströmmar till Reklamationsnämnden varje år.

Hur skall — det blir min fråga — en ensamdomare kunna avgöra: 1) huru-
vida den begagnade bilen varit behäftad med ett abstrakt fel; 2) huruvida den
i befintligt skick sålda bilen haft ett sådant fel som legat inom ramen för Svensk
Bilprovnings undersökningsområde — trafiksäkerhetsfel har t.ex. ingenting med
motorns kondition att skaffa —; 3) huruvida den föregående och av bilägaren
klandrade reprarationen av bilen utförts på ett fackmannamässigt sätt; 4) huru-
vida det köpta klädesplagget avviker från gängse standard; 5) huruvida den av
charterföretaget tillhandahållna inkvarteringen i Mallorca varit bristfällig eller
slutligen 6) huruvida masten på lyxkryssaren varit behäftad med konstruktionsfel
eller icke.

Jag vill påstå att de flesta av oss domare ej har kompetens och förmåga att
bedöma sådana frågor, vilkas svar endast kan ges av tekniker eller sakkunniga
inom resp. bransch. I någon mån är väl den gamla domarhistorien fortfarande
giltig, den som handlar om häradshövdingen som frågade yrkesförbrytaren hur
han brutit sig in i sommarstugan. Jag använde en flacktång, blev svaret. Men
häradshövdingen såg oförstående ut och vände sig till notarien vid sin sida och
frågade viskande: Säger karlen att han brutit sig in med hjälp av en flagg-
stång? I Reklamationsnämnden finns den tekniska kompetens och erfarenhet jag
efterlyst. Men ett riktigt avgörande avser ej blott den tekniska sidan utan också
den rättsliga. Här blir sådana spörsmål aktuella som hävning eller avdrag på
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köpeskillingen och uppskattande av den nytta köparen haft av saken innan den
gick sönder ävensom tolkning av standardavtal. Även här — det bör under-
strykas — är ledamöternas åsikter av den största betydelse. Ytterligare en fråga
av rättsligt innehåll bör nämnas, nämligen att på formella grunder pröva, huru-
vida reklamation skett i rätt tid eller ej och om säljaren beretts tillfälle att
avhjälpa felet eller bristen innan bilägaren vände sig till en annan verkstad för
att få bilen reparerad där. Jag tycker synd om den kollega som på egen hand
skall vara skyldig att taga ställning till sådana spörsmål jag nu nämnt. Och
härtill kommer vad Mangård i sitt tryckta inlägg kallat för »feed back». Hur
kommer säljaren och hans organisation att mottaga och bedöma den meddelade
domen? Frågan kan omformuleras till att avse prejudikatsbildningen inom köpets
område. Kan ej överklagbara avgöranden av ett 100-tal lagmän och rådmän
ge samma rättesnöre åt handeln som en enda Reklamationsnämnd, inom vilken
finnes företrädd sakkunskap och erfarenhet från just det område som tvisten
angår?

Med mina exempel vill jag till sist avliva föreställningen att målets svårig-
hetsgrad står i relation till köpeskillingen. Målet är ej lättare att avgöra, om t.ex.
den begagnade bilen kostat 500 kr i stället för 5.000 kr. Och visserligen medför
det förhållandet, att nämndens utslag är blott rekommendationer, att kronofogden
ej kan ingripa mot säljare av typen Ärlige Laban, men vad skulle i så fall en
utmätning ge för praktiskt resultat!

Hovrättsrådet Nils Mangård:

Herr ordförande!

Mina något provokatoriska teser har — och det är att beklaga för diskus-
sionens skull — rönt mycket litet gensägelse här; jag har faktiskt för min del
ingenting att tillägga på detta framskridna stadium, möjligen ett par korta repli-
ker. Det ena var till rättspresidenten Abitz, som var litet rädd för att i ett rekla-
mationsorgan de organiserade företagen, branscherna skulle få för stor betydelse
och att kanske de små företagarna, den lilla verkstaden som sköts av pappa och
son, och en del av den typen skulle komma i kläm. Men där har jag väl sett en
garanti att så inte skall ske i det system man har i reklamationsnämnden att man
har en erfaren domstolsjurist som ordförande, och en annan garanti tycker jag
faktiskt är den omständigheten att reklamationsnämndens yttranden icke är
bindande; deras genomslagskraft beror på kraften i de argument som där framförs.

Jag har haft anledning ett par gånger när jag har suttit tillsammans med
alltför ivriga konsumentrepresentanter att säga det, att kom ihåg att skall det
här systemet med reklamationsnämnder fungera, så får vi inte förvandla dem
till något slags folkdomstolar, som till varje pris skall ge konsumenterna rätt,
hur galet de än gör, utan vi måste verkligen försöka att balansera och som sagt
vår möjlighet att agera, att påverka utvecklingen ligger i att även näringslivet
omfattar vår verksamhet med förtroende. Jag tror inte att risken för bristande
balans är så stor med det systemet jag har förordat.

Det andra är frågan om rent rättsliga spörsmål i reklamationsnämnderna.
Jag har kanske skrivit litet otydligt där, jag menade ingalunda att det är önskvärt
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att reklamationsnämnderna skall syssla med invecklade juridiska frågor, men
om detta är det enda argumentet mot reklamationsnämndens verksamhet, om
detta enda argument skulle föranleda att man genomför en förenklad process vid
domstolarna, då tycker jag att man hellre skall låta bli processreformen och låta
reklamationsnämnden med denne jurist som ordförande syssla också med de juri-
diska frågorna, och jag menade att jag kan lösa ett juridiskt problem lika bra
eller lika dåligt, om jag ena dagen sitter på mitt tjänsterum i en tingsrätt som om
jag nästa dag får ett förordnande som ordförande i reklamationsnämnd. Min per-
sonliga kapacitet förändras inte p.g.a. denna förflyttning i rum och denna ändring
av tjänst, och som Allan Ekström sade, jag tycker även när det gäller en hel del
rättsfrågor, framförallt när man kommer in på sedvanerättsliga spörsmål, att man
har en väldig hjälp som domare av att kunna diskutera med förnuftiga represen-
tanter för branscherna och för konsumenterna.

Herr ordförande, med detta skall jag avsluta för min del den här diskussionen.
Jag hoppas bara att diskussionen kan fortsätta sedan i de olika länderna. Jag
tycker att det är viktiga och praktiska spörsmål som har varit uppe idag.


