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Torsdagen den 20 augusti 1981 kl. 9
Gruppdiskussion

Vardagslivets tvister — handläggning
i domstolar eller nämnder

Referat, se bilaga 9 (del II, s. 93)

Debattledare: Ekspedisjonssjef LARS OFTEDAL BROCH, Norge

Enligt beslut av den gemensamma styrelsen refereras endast inledningsanfö-
randena och den avslutande plenardiskussionen.

Inledningsanföranden

Lagdommer AGNES NYGAARD HAUG, Norge:

Vi er samlet her for å diskutere om hverdagslivets tvister bør behandles i
domstoler eller i nemnder. Noe egentlig enten/eller er det selvsagt ikke tale
om, bl.a. fordi vi i alle våre land etter menneskerettighetskonvensjonen er
forpliktet til å holde adgangen apen for våre borgere til å få løst sine
konflikter ved vanlige uavhengige domstoler. Spørsmålet er vel snarere om
det bør tilbys alternativer til denne tradisjonelle konfliktsløsningsformen.
Og diskusjonstemaet her er da begrenset til hva som normalt vil være å
foretrekke for en bestemt type saker, domstoler eller nemnder. Hvorvidt det
kan tenkes andre konfliktløsningsformer enn domstoler eller nemnder, eller
konfliktløsningsformer som for enkelte emner kunne passet enda bedre, det
kan vi i alle fall ikke gjøre til noe hovedtema i denne diskusjonen.

Som Oluf Skarpnes har påpekt i sitt referat, så er begrepet "hverdagsli-
vets tvister" ikke på noen måte entydig. Jeg er enig med ham i at det kan
være naturlig å ta utgangspunkt i at minst en av tvistens parter må være en
privatperson, at det må dreie seg om tvister av en type som forekommer
relativt ofte i samfunnet og at tvistegjenstanden bør ha en eller annen
begrenset økonomisk verdi. Personlig ville jeg foretrekke at vi i den videre
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diskusjon ikke satte ytterligere begrensninger. Slik jeg oppfatter begrepet
"hverdagslivets tvister", kan det foruten saker om forbrukerkjøp og forbru-
kertjenester, som jo er det som vanligvis faller i tankene, også omfatte f.eks.
små erstatningssaker, husleiesaker og også rent økonomiske oppgjør i for-
bindelse med arvetvister og familietvister. Jeg tenker da typisk på fastset-
telse og revisjon av bidrag til ektefelle og barn etter separasjon og skilsmisse.
Man kunne også ta med saker om skatt og saker om trygdeytelser og
pensjoner. Klart uimotsagte krav bør derimot etter min mening holdes
utenfor. Vi har i alle våre nordiske land forenklede og begrensede behand-
lingsformer for krav som ikke bestrides, og hvor det er bare tale om å gi
kreditor en rask og effektiv vei frem til tvangsfullbyrdelse.

Som det vil forstås, ville jeg ønske en videst mulig ramme for begrepet
"hverdagslivets tvister". Det er likevel naturlig, ville jeg tro, at diskusjonen
her i dag vil sentrere rundt de egentlige "forbrukertvister", og det kan
selvfølgelig være interessant nok.

Beklageligvis er det ett tema som klart faller utenfor rammen slik den er
lagt opp fra arrangørens side. Det er spørsmålet om vi egentlig bør legge
forholdene til rette for at alle hverdaglivets tvister skal behandles og løses.
Har vi når alt kommer til alt tid til, råd til og kapasitet til å løse alle
småsaker, eller er det slik at samfunnets ressurser — innenfor rettsapparatet
eller totalt sett — kunne anvendes bedre til annen innsats? Det kunne sies
ganske mye om dette spørsmål etter min mening, men det må vel være riktig
å la det ligge.

Hva er det så for en målestokk vi skal måle vår konfliktløsning etter? Hvis
vi skal gjøre oss opp noen mening om domstoler eller nemnder i disse saker
er det beste alternativ, så må vi vel i alle fall først bli enige om hvilke mål vi
ønsker å prioritere. Er det muligens hvilken type organ som oftest kommer
frem til "riktige" avgjørelser? Og hva mener vi i tilfelle med riktige avgjø-
relser? Er det juridisk riktige avgjørelser eller er det avgjørelser som normalt
oppfattes som riktige av partene? Er det i det hele tatt noen forskjell på disse
to former for riktighet i de saker vi her snakker om? Er det vesentlige kanskje
å finne frem til en behandlingsform som går raskt, slik at partene fortest
mulig far en endelig avgjørelse, som eventuelt kan tvangsfullbyrdes? Kan
det være at det for parter i hverdagslivets tvister er viktigst at det er enkelt å
komme i kontakt med tvisteløsningsorganet, og at saksbehandlingen der
skjer i enkle og ukompliserte former? Er det med andre ord apparatets
tilgjengelighet som teiler mest? Eller er det når alt kommer til alt økonomien
i konfliktløsningen som er det avgjørende? Når det gjelder økonomi, må man
være klar over at det spørsmålet kan sees under flere synsvinkler. Det er
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selvsagt viktig at selve prosessen fører til minst mulig omkostninger for
partene; jeg hadde nær sagt hva enten de taper eller vinner. I de saker vi her
taler om, er det imidlertid overveiende sannsynlig at de samlede omkost-
ninger på den ene eller den annen måte dekkes av andre enn partene selv,
gjennom offentlige rettshjelpsordninger, rettshjelpsforsikringer o.l., og da
må man nødvendigvis også spørre om omkostningene for samfunnet. Så vidt
jeg kjenner til, er det ikke foretatt noen undersøkelse i noen av våre land om
hvilken konfliktløsningsform som alt i alt koster samfunnet minst, og det
ville være meget interessant etter min mening, om det under den videre
debatt her kunne komme frem materiale til nærmere avklaring nettopp av
dette spørsmålet.

Det jeg da oppfatter som min oppgave i dette korte innlegget er å tale
domstolenes sak: Hvilke momenter taler for å bruke domstolene som tviste-
løsningsorgan også i denne type saker? Mitt svar på dette spørsmål vil etter
omstendighetene måtte gis kort og nærmest i stikkords form.

For det første. Vi har i alle våre land et profesjonelt domstolsapparat med
generell ekspertise i konfliktløsning. Og mitt spørsmål er da: Hvorfor skulle
vi så ikke bruke dette apparatet? Eller enda mer spissformulert: Hva er det
egentlig vi har sivile domstoler for? Som kjent søkes næringslivets store saker
ofte løst ved forhandlinger eller ved voldgift (altså skiljedom). Hvis så
småsakene i stor utstrekning overføres til nemnder, hva blir det da egentlig
igjen? Hvis vi ønsker å opprettholde de sivile domstolers anseelse og en
rekruttering til disse domstoler av kvalifiserte jurister med en vid, alminne-
lig erfaring, tror jeg det ligger en fare i stadig å opprette nye — offentlige
eller private — konfliktløsningsorganer. Hvis det er slik at små økonomiske
saker bare i begrenset omfang bringes inn for alminnelige domstoler i dag,
og hvis vi videre ønsker å legge forholdene til rette for at man også i disse
sakene skal finne frem til en løsning, hvorfor skulle vi da ikke heller tilpasse
det apparat vi allerede har.

Det ville være en stor fordel om vi under den diskusjon som nå følger
kunne fa høre mer om de svenske erfaringene etter at deres rettsregler om
småsakers behandling for domstolene — alltså den såkalte "småmålslagen"
— har virket i noen år. For eksempel ville det være interessant å vite om de
saker som nå behandles under "småmålslagen" tidligere overhodet ble
behandlet av domstolene, og om hvorledes sakstypene fordeler seg mellom
Allmänna Reklamationsnämnden på den ene side og "småmålslagen" på
den annen. I hvor stor utstrekning er det et problem at dommere av den —
for å bruke det uttrykket — tradisjonelle type normalt viker tilbake for aktivt
å medvirke i selve konfliktløsningen, og heller vil nærme seg tvisten på en
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fjernere, og da i og for seg mer nøytral måte? Kanskje er det nettopp her
skoen trykker: Dersom dommere kunne klare å engasjere seg direkte i
sakene, kanskje av og til glemme den rene juss og mer spille rollen som
konfliktløser, eller megler i egentlig forstand, ville jeg tro fordelene ved å
bruke domstoler i stedet for nemnder tre klarere frem.

Jeg forutsetter hele tiden át det normalt ikke "er plass til" advokathjelp i
de sakene vi nå snakker om. Hva enten vi velger domstoler eller nemnder til
løsning av disse tvistene, kan det ikke bli slik at tvisteløsningen i seg seiv blir
dyrere enn tvistegjenstanden. Det er tross alt økonomiske saker vi snakker
om, og som allerede nevnt er det saker der utgiftene i alminnelighet til
syvende og sist bæres av samfunnet i videste forstand.

En annen side av spørsmålet om dommerholdninger er det motsatte,
nemlig spørsmålet om menneskenes holdninger til dommere og til domstols-
apparatet. Domstolsterskelen er høy over alt, og det viser seg at effektive
prosessregler og forenklede skjemaer ikke alltid er nok. Selv er jeg imidlertid
overbevist om at domstolsapparatet passer også til løsning av småsaker,
men det må innrømmes at vi som er dommere da må lære oss til av og til å
arbeide på en litt annen måte enn den tradisjonelle.

At vi allerede har domstoler er jo i og for seg ikke nok, hvis det ikke også
var andre fordeler ved konfliktløsning ved hjelp av domstoler. Jeg vil hevde
at det normalt vil være en større sjanse for en såkalt "riktig" løsning dersom
tvisten løses av en domstol. Prinsippene om muntlighet og bevis-
umiddelbarhet er etter de flestes mening med til å fa frem på beste måte de
ulike sider ved en sak, og de gir også partene en følelse av tillit og tro på at
det organ som skal løse tvisten er klar over alle betydningsfulle momenter i
saken. En domstol vil også ha en juridisk ekspertise og en erfaring i alminne-
lig konfliktløsning, som minst er av samme kvalitet som i en nemnd. Når det
gjelder ikke-juridisk sakkyndighet kan også den, om nødvendig, fremskaffes
i domstolene, eventuelt i form av sakkyndige domsmenn. Normalt vil dette,
etter min mening, være å foretrekke for sakkyndighet i form av rene partsre-
presentanter i en nemnd.

Tempoet i saksavviklingen er av meget stor betydning i denne type saker,
og det sier seg seiv at dersom en hvilken som helst bagatellsak skall kunne
overprøves i flere instanser i domstolene, vil nemndsbehandling framtre som
et mer forlokkende alternativ. Det er derfor viktig at man til denne typen
saksbehandling knytter begrensningen i appelladgangen. Det har imidlertid
vist seg at også den skriftlige, sentraliserte behandlingsformen i en nemnd
kan ha sine forsinkende elementer. Slik jeg ser det, vil man alt i alt kunne
klare å avvikle enkeltsaker like raskt i domstoler som i nemnder, ja endnog
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raskere dersom man har og benytter seg av de nødvendige bestemmelser om
en rask berammelse, og dersom adgangen til anke dessuten som nevnt
begrenses til saker av mer prinsipiell karakter. Det har også betydning at de
avgjørelser som treffes i nemnder normalt iallfall er av veiledende art, og at
det er opp til partene om de til syvende og sist vil bøye seg for nemndenes
avgjørelser. Dersom man etter at saken er ferdigbehandlet av en nemnd kan
risikere en ny runde i en domstol, er i alle fall ikke nemndsbehandling noe
hurtigere alternativ.

En ekstra fordel ved å bruke domstolene er domstolsapparatets sterkt
desentraliserte karakter. Selv i tynt befolkede land her i Norden som Finland
og Norge har de fleste mennesker en førsteinstansdomstol innenfor en rime-
lig geografisk rekkevidde. Dersom domstolene kunne gå inn for å skape
mindre psykologisk avstand mellom seg og sitt publikum, kunne man oppnå
at folk følte det like naturlig å henvende seg til sin lokale domstol når et
juridisk problem oppstod, som å søke hjelp f.eks. ved et forbrukerkontor.
Domstolenes stil og form, og kanskje særlig det høytidelige sprog som vi
ynder å benytte oss av, er foreløpig med på å gjøre domstolene mindre
tilgjengelige.

Økonomien i konfliktløsningen er et siste sentralt punkt. For partene
betyr det meget at de i nemnder tilbys å få løst sine konflikter uten nevnever-
dige omkostninger til behandlingsgebyrer og lignende, og uten noen for-
ventning om eller noe press i retning av å søke advokathjelp. Dersom
domstolene ikke klarer å svare på denne utfordringen, vil de uten videre tape
i konkurranse med nemndene. Jeg er imidlertid overbevist om at domstolene
kan by den samme service, og jeg mener at den svenske småmålslagen — og
den planlagte nye danske lovgivning — er riktige skritt i denne retning. Vi
må bare akseptere at tradisjonell advokatbistand ikke har noen plass, eller
iallfall en meget liten plass i slik forenklet konfliktløsning.

For samfunnet er det viktig at de tvistene som faktisk blir behandlet løses
på en måte som koster samfunnet minst mulig. Selv om vi som nevnt ikke
vet så meget om denne siden av saken, vil jeg hevde at det er en illusjon at
den skriftlige behandlingsform i en nemnd på tre eller i visse tillfeller fem
medlemmer egentlig blir så billig. Og dersom den skriftlige behandling skal
etterfølges av et møte der samtlige nemndsmedlemmer samtidig skal være til
stede, er det min ærbødige påstand at dette blir langt dyrere enn om en
enkelt dommer takler problemene alene — på vedkommende sted og med
muntlig og direkte saksfremstilling og bevisføring.

I en del forbrukstvister er det behov for sakkyndighet av ikkejuridisk art.
Denne kan fremskaffes på flere mater. Dreier det seg om mangelfull vare vil
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etter min mening en skriftlig erklæring fra en nøytral sakkyndig instans i det
enkelte tilfelle kunne være fullt tilfredsstillende, og i mange tilfelle et bedre
alternativ enn at selve konfliktløsningsorganet etableres med to eller fire
partsrepresentanter eller annen sakkyndighet.

Og jeg vender da tilbake til utgangspunktet: Hvorfor skal egentlig alle og
enhver være med på å løse medmenneskers bagatellkonflikter? Er vi ikke
tross alt mest tjent med et system der enkeltpersoner, som har utdannelse i
og erfaring med konfliktløsning, benyttes til behandlingen også av småsaker.
Alt i alt vil slike saker kunne behandles like raskt og billig ved en domstol
som i en nemnd, og man vil samtidig fa en betydelig sikkerhet for et meget
viktig poeng, som jeg kanskje ikke har berørt nok, nemlig at like tilfeller stort
sett behandles likt.

Advokat ØIVIND FEGTH KNUTSEN, Norge:

Min oppgave under innledningen er å yte et bidrag til forsvar av nemndsal-
ternativet. Tiden tillåter ikke at jeg kan gå inn på en rekke spørsmål som
oppstår i forhold til løsning i nemnd så som organiseringen av nemnden,
hvorvidt vedtak eller uttalelse skal kunne tvangsinndrives hos myndighe-
tene, saksbehandlingsregler, sammensetning, kostnader osv. Alt det må jeg
la ligge.

Det jeg kommer til å si er videre basert på det vi kailer for Jvrbrukertvister.
En nærmere klarlegging av innholdet av begrepet må jeg også la ligge i
denne omgang. Ekspedisjonssjef Skarpnes har i sitt referat til møtet valgt en
bredere innfallsvinkel enn de rene forbrukertvister og det samme gjorde
lagdommer Agnes Nygaard Haug i sitt innlegg. Jeg er enig med dem i den
brede tilnærmingen de har nyttet. Det kan imidlertid være grunn til å
påpeke at de hensyn som jeg mener gjør seg gjeldende for en nemndsbe-
handling av forbrukertvister nødvendigvis ikke vil ha den samme verdi når det
gjelder de andre typer av hverdagslivets tvister.

Mitt utgangspunkt i en debatt som dette er klart nok. Jeg vil hevde at det
ikke er tale om et enten/eller når det gjelder løsningen av forbrukertvister i
domstoler eller nemnder, men et både/og. I alle de nordiske land er det
utviklet konfliktløsningstilbud utenfor domstolsapparatet slik at vi idag har
to systemer som via vekselvirkninger utfyller hverandre og etter mitt skjønn
gjør de det på en stort sett tilfredsstillende måte.

Utviklingen av dette 2-sporssystemet, som vi kan kalle det, må ses i
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sammenheng med det faktum at forbrukerne aldri i nevneverdig grad har
henvendt seg til domstolene. Undersøkelser viser at det er de rene inkasso-
saker som dominerer på fagdommernes bord. Tall fra Norge for noen år
tillbake fastslår at hele 93,53 % av de forbrukertvister som ble bragt inn for
forliksrådene ble anlagt av kreditorene og ikke av forbrukerne. Derimod har
jo forbrukerne strømmet til de ulike former for andre konfliktløsningsor-
ganer som forbrukermyndighetene og/eller næringslivet etterhvert har ut-
viklet. I Norge dreier dette seg nå om nærmere 10000 skriftlige saker pr. år
som spenner over alt fra kjøp av bil til forsikringstvister. Litt spissformulert
kan vi fastslå at domstolene har tapt i konkurransen om forbrukernes gunst,
og det er jo litt av et tankekors hensett til faktorer som domstolenes mulig-
heter for å treffe riktige avgjørelser, rettssikkerhetsbetraktningen og desen-
traliseringsargumentet som lagdommer Nygaard Haug var inne på. Årsakene
til at forbrukerne er uteblitt kan vare mange. Lagdommer Nygaard Haug
nevnte en del som jeg er enig i. Jeg tror det finnes en del andre momenter
også, men det får vi la ligge ihvertfall i denne delen av debatten.

Spørsmålet blir så om man kan snu denne utviklingen ved at domstolene
gjøres mere attraktive som løsningsorgan i forbrukertvister. Agnes Nygaard
Haug svarte klart ja på det spørsmålet. Jeg tror det skal bli meget vanskelig,
og jeg er heller ikke sikker på hvorvidt det er ønskelig at alle disse forbruker-
tvistene eller en vesentlig del av de skal føres tillbake til domstolsbehand-
ling. Jeg skal trekke fram en del momenter som etter mitt skjønn har vekt.

For det første så viser jo erfaringene fra andre land at domstolsreformer
som sådan har hatt liten innvirkning på saksmengden i nemndene. Det er
her nærliggende å se hen til Sverige, som lagdommer Nygaard Haug var
inne på, hvor den såkalte småmålslagen trådte ikraft den 1. juli 1974. I den
svenske reklamasjonsutredningen, som er tatt inn i SOU 1978:40, fremgår
det at denne reformen, hvor man altså har forenklet saksbehandlinçen for
domstolene for tvister av mindre verdi i hvert fall i 1975/76 ikke kan ha hatt
særlige konsekvenser for saksmengden ved Allmänna Reklamationsnämn-
den, som jo er det dominerende, konfliktløsende organet utenfor domstolene
i Sverige på forbrukersektoren. Nemnden fikk i 1974 5 845 saker til behand-
ling, i 1975 6 632 saker — da var altså småmålslagen i full aktivitet — og i
1976 7 187 saker. Det bar oppover hele veien. På den annen side var antallet
forbrukersaker som ble anlagt etter småmålslagen svært beskjedent, ganske
særlig hvis vi ser på de tvister som forbrukerne selv tok initiativet til. For 1975
utgjorde dette 342 saker, mens sakstallet i 1976 steg til 386. Når lagdommer
Agnes Nygaard Haug er overbevist om at domstolene kan makte å møte
utfordringen fra nemndene, så tror jeg i hvert fall at man i all beskjedenhet
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må se i øynene at dette ikke vil bli så enkelt.

Muntlighetsprinsippet utgjør en hjørnesten i den ordinære domstolsbehand-
ling i hele Norden. Men dette prinsippet representerer åpenbart et problem i
forhold til forbrukertvistene fordi det innebærer at partene selv må være
villige til å møte frem for domstolene og tale sin sak før avgjørelsen skal
treffes, hensett til tvistenes karakter og de verdier de representerer. —
Skarpnes har i sin innledning brukt betegnelsen "saker som ikke er av vital
betydning for partene". Med en slik bakgrunn kan det ikke være tvil om at
kravet om muntlighet fremstår som en meget effektiv barriere sett fra
forbrukernes, og i og for seg også næringslivets, synspunkt. Prinsippet
innebærer at det koster penger å gjennomføre det, og det påfører partene i
disse små tvistene praktiske problemer og andre ulemper. Man kan ikke
forvente at en forbruker skal be seg fri fra jobben for å møte i retten en hel
eller eventuelt en halv dag på et sted som meget vel kan ligge langt unna,
eksempelvis fordi man er misfornøyd med et skokjøp fordi man etter kort tid
ikke lenger gikk i sko, men på strømpelesten, eller at en hjemmeværende skal
gjøre det samme hvis det forutsetter at man må skaffe barnetilsyn osv.

Jeg nevnte at muntlighetsprinsippet utgjør en hjørnesten ved domstolsbe-
handlingen, og hjørnestener skal man være varsomme med å rokke ved. Jeg
forstår lagdommer Nygaard Haug dithen at hun er apen for mere fleksible
systemer når det eksempelvis gjelder bruk av erklæringer fra sakkyndige, et
system som forøvrig allerede langt på vei er gjennomført i den norske
prosesslovgivningen gjennom revisjonen av tvistemålslovens § 197 for noen
år tillbake. Men jeg forstår også lagdommer Nygaard Haug dithen at hun
ikke er innstilt på å gjøre vesentlig innhugg i muntlighetsprinsippet. Jeg er
enig med henne i dette, men tror da samtidig at det vil lede til den
konklusjon at man taper i kampen om forbrukernes gunst sett fra dommer-
bordets utgangspunkt,

Spørsmålet om å gjøre innhugg i muntlighetsprinsippet må selvfølgelig
også vurderes ut fra et bredere grunnlag enn utelukkende om det er forsvar-
lig for forbrukertvistene eller en del av disse. Legger man imidlertid et slikt
mere snevert utgangspunkt till grunn, er jeg ikke i tvil om at mange av disse
tvistene egner seg godt til skriftlig behandling uten at dette, og det er et
hovedpoeng, går utover det jeg vil kalle rimelige krav til rettssikkerhet.
Mange forbrukertvister særpreges ved at poenget er å fa klarlagt årsakene til
at salgsgjenstanden har sviktet. Når det er gjort er ofte selve mangelsvurde-
ringene enkle, og det er også relativt enkelt rettslig sett å ta standpunkt til
hvilke krav som da vil være holdbare, eventuelt å konstatere at forbrukeren
ikke har noen ting han eller hun kan kreve i denne saken. Bevisproblemer i
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forhold til faktum, som nettopp er et sentralt argument for muntlighetsprin-
sippet, reiser i en lang rekke forbrukertvister ikke problemer fordi partene er
enige om relevante faktiske omstendigheter. I saker som dette er det mitt syn
at det er fullt forsvarlig også ut fra et rettssikkerhetssynspunkt å behandle
tvister basert på skriftlig saksbehandling.

Det kan i denne forbindelse være grunn til å minne om at forvaltningen i
våre land daglig fatter et stort antall vedtak, ofte av fundamental vel-
ferdsmessig betydning for dem som berøres uten at disse personer har hatt
adgang til å legge frem sin sak muntlig. Og det gjør man med det utgangs-
punkt att lovgiver har ment at dette ut fra et rettssikkerhetssynspunkt er en
fullt forsvarlig behandlingsform. Et annet om enn noe mer kuriøst eksempel:
Min egen stand, advokatene, er jo nettopp en av rettssikkerhetens fremste
fanebærere. Det kan derfor være grunn til å peke på at advokatforeningene i
våre land gjennom mange år har tilstrebet nettopp et "nemndssystem"
basert på skriftlig saksbehandling når det gjelder klager på advokattjenester.
At de ulike advokatforeninger, til forskjell fra næringslivet forøvrig, ennå
ikke har funnet tiden inne til å la de forskjellige brukergrupper få innflytelse
på de avgjørelser som treffes, får vi ihvertfall i denne sammenheng bare ta til
etterretning. At den svenske justiskansleren ikke bare har tenkt å ta det til
etterretning kan man forøvrig lese om i Dagens Nyheter i dag.

I diskusjoner om domstol contra nemnd er domstolenes geografiske
spredning et argument som ofte nyttes i favør av domstolsalternativet. Til
dette er for det første å si at argumentet forutsetter en muntlig behandlings-
form. For avsenderen av et brev er det likegyldig om brevet skal 2 km eller
20 mil. For det annet er det jo vitterlig, i hvert fall i Norge, at verdien av
argumentet står i ferd med å svekkes ettersom vi i de senere år har sett
diverse eksempler på at domstolene på herreds- og byrettsnivå sentraliseres
til større enheter. For det tredje hjelper det lite for en forbruker i Nord-
Norge at han eller hun har en domstol som nærmeste nabo, når vernetings-
reglene fører til at han eller hun må anlegge sak ved postordrefirmaets
hjemting i Kristiansand i Sør-Norge. Innføringen av springende regressbe-
stemmeiser i moderne obligasjonsrett her i Norden medfører også at verne-
tingsspørsmålet har fått større betydning for kjøp som foretas via de ordi-
nære omsetningskanalene. Det er klart at dissse ulemper ved vernetingsreg-
lene som jeg her har pekt på kan avhjelpes gjennom reformer i prosesslov-
givningen slik man eksempelvis har gjort det i småmålslagen i Sverige og
også har gjennomført i Finland.

Endelig vil jeg peke på at selv om den egentlige nemndsbehandling ofte
finner sted i et sentralt forum, så er det i hvert fall i de fleste nordiske land
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utviklet systemer som gjør at forbrukerne kan henvende seg lokalt med sine
klager. I Sverige og Finland finnes det rådgivningsvirksomhet på kommu-
nalt nivå hvor man bistår forbrukerne i å fremme saken inn for de ulike
nemnder, og i Norge har forbrukermyndighetene 19 kontorer spredt over
hele landet. Det synes derfor som om nemndsalternativet i hvertfall i flere av
de nordiske land er istand til å konkurrere med domstolene også når det
gjelder geografisk spredning.

At nemndsaiternativet er kommet for å bli styrkes også av at partene
synes å være vel tilfredse med systemet. Lagdommer Nygaard Haug frem-
holdt ganske riktig at næringslivet tradisjonelt har basert seg på å løse sine
tvister via forhandlinger og voldgift og jeg legger til for egen del, via ulike
former for selvdømmeordninger. Det må jo i seg seiv gi grunnlag for adskil-
lig bekymring dersom man legger et mere domstolsorientert utgangspunkt
til grunn. Bedre kan det heller ikke bli når all erfaring viser at både
næringslivet og forbrukerne også har sett seg tjent med at tvister dem
imellom blir avgjort i nemnder. I den svenske reklamasjonsutredningen
kommer dette helt klart til uttrykk. Gjennom de høringer som vi til nå har
gjennomført i det norske Forbrukerklageutvalget er inntrykket utvilsomt det
samme. Representanter for næringslivet og for forbrukerorganene har tillit
til de utenrettslige systemene, og fra næringslivets side er det i de høringer vi
har hatt ikke fremkommet innvendinger mot saksbehandlingen i Forbruker-
rådet eller Forbrukertvistutvalget. Og at partene i og for seg respekterer
dette systemet og har tillit til det fremgår også av det faktum att etter-
levelsesgraden av de anbefalinger som gis jo er meget høy.

Til slutt vil jeg peke på enkelte overordnede hensyn som jeg synes taler til
fordel for nemndsalternativet. Mens domstolenes avgjørelser tradisjonelt er
rent partsorienterte, har forbrukerorganene etter mitt skjønn vært flinke til å
følge opp enkeltsaker med sikte på det vi kan kalle for kollektive løsninger.
Dette har de kunnet gjøre fordi de sitter i sentrale posisjoner i selve konflikt-
løsningen og derfor kan skaffe seg god oversikt over hvor det er "skoen
trykker". Også næringslivet selv må antas å høste betydelige fordeler av
dette. Et par eksempler: Tidligere justisminister Inger Louise Valle har i en
annen sammenheng vist til at hun så sent som i 1970 som leder av Forbru-
kerrådets juridiske avdeling var borte i en bilsak hvor seigeren avviste et
krav om hevning med den begrunnelse at det i kontrakten sto at seigeren
kun var forpliktet til å utbedre eventuelle mangler for kjøperens regning.
Selv om denne saken løste seg ved at seigeren bøyet av, var det naturlig å
følge den opp med sikte på å fa seigeren til å endre sine vilkår. Et annet
eksempel som jeg selv har støtt på: Et offentlig elektrisitetsverk i Norge, som



Vardagslivets tvister 179

også solgte elektriske husholdningsapparater som bigeskjeft, hadde i sine
avbetalingskontrakter vilkår om at de hadde rett til å stenge strømmen
dersom forbrukeren misligholdt kontrakten om kjøp av vaskemaskinen. Og
mørkt ble det. Det er klart at det i denne saken var naturlig ikke bare å sørge
for at den forbrukeren fikk satt på strømmen igjen, men å sørge for at disse
kontraktene ble revidert slik at den aktuelle klausul ble fjernet. Det ble også
resultatet. Forbrukerorganenes årsberetninger er fulle av eksempler av den-
ne karakter både i forhold til produktsiden, i forhold til markedsføringssiden
og til kontraktssiden.

Et annet forhold som jeg også gjerne vil trekke frem er den nære tilgang og
oversikt over nemndsavgjørelsene som forbrukerorganene har, blant annet
ved at de har tatt i bruk avanserte tekstsøkingssystemer via EDB, noe som
har ført til at de krav som har vært reist i de nordiske land om en mere
forbrukervennlig lovgivning ikke er utsprunget av ønsker fattet i det vi kan
kalle et forbrukerpolitisk vakuum, men på grunnlag av vel dokumenterte
behov. Dette behøver selvfølgelig ikke bety at alle er enige i de løsninger som
de politiske organer i våre land har valgt, men jeg tror ikke man kan komme
bort fra at den utenrettslige behandlingen av forbrukertvister har vært en
viktig faktor og drivkraft i den utvikling som obligasjonsretten i våre land
har gjennomgått i løpet av de siste 10—15 år. Dette aspektet ved nemndsbe-
handlingen synes jeg altså det er grunn til å legge adskillig vekt på.

Det kan være på tide å konkludere.
Før det første er det min oppfatning at behandlingen av forbrukertvister i

utenrettslige organer er kommet for å bli, og jeg ser ingen grunn til å beklage
det. For det andre: Det er ikke tale om å /rata domstolene kompetanse i disse
tvistene. På den annen side ser jeg ingen grunn til at domstolene for
fremtiden skal sikres en eksklusiv kompetanse til å behandle forbrukertvister,
slik enkelte i hvert fall tidligere i debatten i Norge gitt uttrykk for. Et slikt
syn fremstår som vel så meget forankret i den juridiske profesjons egne
interne målsettinger som ut fra en vurdering av hensynet til de klientgrup-
per som konfliktløsningssystemet skal betjene. Og at partene, dvs. næringsli-
vet og forbrukerne, gjennomgående ser seg vel tjent med nemndsbehand-
lingen er det, som jeg alt har vært inne på, ingen grunn til å tvile på. Det vet
vi.
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Plenar diskussion

Departementsrådet PETER LÖFMARCK, Sverige:

Vi började med att säga att vi inte ska ha någon begränsning i fråga om
tvisteföremålets värde. Man måste ha rätt att gå till domstol eller något
annat konfliktlösningsorgan även om det är en mycket liten tvist. Men när
det gäller nämnderna kan man ha en begränsning. En sådan finns ju i vissa
länder.

Vi konstaterade vidare att vare sig man har domstolar eller nämnder är
det dyrt för samhället. Vi har inte någon riktigt bra undersökning på vad de
olika alternativen kostar. Vi konstaterade att den bästa lösningen i väldigt
många fall är när parter själva gör upp sin tvist, eventuellt på ett advokat-
kontor. Då uppkommer inte något behov av en tvistlösningsapparat. Vi
diskuterade i det sammanhanget^frågan om vilka intressen samhället har.
Klart är ju att samhället har intresse av att hålla kostnaderna nere, men det
kan också ha andra intressen. Här nämndes spörsmålet om att lagstiftnings-
tekniken åtminstone i Sverige numera är sådan att det finns ett behov av
prejudikatbildning. Lagarna är inte fullständiga från början utan måste
fyllas ut.

Det sades också att man kanske bör anpassa behandlingen i domstolarna
mera efter behandlingen i nämnder. En del av diskussionsdeltagarna ville gå
väldigt långt, medan andra var mera benägna att behålla den klassiska
domarrollen. Vi fick alltså inte någon samstämmighet på den punkten. En
annan fråga var om man ska tillåta advokatmedverkan i dessa vardagslivets
tvister. Vi diskuterade ganska utförligt småmålslagen, där ju huvudregeln
är den att part inte far ersättning för eventuella advokatkostnader. Det
konstaterades att detta har sina nackdelar. En juridisk person till exempel
måste ju låta sig representeras av någon, och det uppkommer kostnader för
detta. Det kan också vara så att man missbrukar den här kostnadsregeln. En
part kan utnyttja att motparten är benägen att göra upp intill det belopp
som man eljest skulle fa betala för kostnaderna. Andra hävdade att vitsen
med småmålslagen ju just är detta att man inte får ersättning för advokat-
kostnader och att man i stället har en materiell processledning. Där stod väl
åsikt mot åsikt, och något klart svar gavs inte.

Slutligen diskuterade vi frågan: Vad vill medel-Svensson ha? Vill han ha
rätt till varje pris eller vill han ha någon att tala med? Vi konstaterade att det
finns bägge typer. En del vill ha sin absoluta rätt, andra är nöjda med att fa
någon att tala med. Det sistnämnda fallet talar ju för nämnderna.
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Avdelningschef THOMAS UTTERSTRÖM, Sverige:

Till en del gick diskussionerna i samma banor som i grupp I. Vad vi
diskuterade i vår grupp var vilket förfarande som är det billigaste, dels för
samhället och dels för den enskilda parten, nämndbehandling av en tvist
eller domstolsbehandling. Vi kom fram till att det är väldigt svårt att
fastställa samhällets kostnader för det ena eller det andra förfarandet. Det
finns vissa undersökningar i Sverige där man har försökt ange kostnaderna
för hantering i allmän domstol av mål och ärenden, och det finns också
någon undersökning gjord om hur mycket det kostar att hantera ett enskilt
ärende i allmänna reklamationsnämnden. Men alla siffror som man har är
väldigt osäkra.

Vad är billigast för parterna? Ja, som läget är i dag är nämndbehandling
det billigaste, eftersom det är kostnadsfritt och man inte tar någon ekono-
misk risk om man förlorar saken. Men det framhölls i gruppen att detta ju
inte är för alltid givet. Man kan mycket väl tänka sig att antingen fördyra
processen för parterna i nämnd, och på det sättet skapa en neutralitet
mellan de olika systemen, eller också förbilliga den allmänna domstols-
processen och ta bort de risktaganden som finns där om man förlorar.

Bör man då skapa neutralitet? Det fanns de som ansåg att man av
samhällsekonomiska skäl bör göra det, medan också den uppfattningen
framfördes att det här ytterst inte är en rättslig fråga utan en politisk, som
man därför inte borde ta ställning till i det här sammanhanget. Konklu-
sionen blev att man, eftersom underlaget är så väldigt bräckligt, inte kan ta
definitiv ställning till vilket system som är det mest ekonomiska för samhäl-
let. Förmodligen är ändå nämndbehandlingen billigare. Det som talar för
nämndbehandlingen ekonomiskt sett är att man där kan få en hög grad av
specialisering. Om man å andra sidan vill minska samhällets kostnader och
tillspetsa frågan kan man väl säga att man i större utsträckning än i dag bör
se till att en enskild person inte kan vända sig till en nämnd, utan att de
allmänna domstolarna i större utsträckning än nu får hantera vardagslivets
tvister. Det kommer att avhålla folk från att få de här tvisterna prövade och
därmed också nedbringa samhällets kostnader. Men det är naturligtvis ett
argument som man också kan tillbakavisa av rättspolitiska skäl.

Summan av kardemumman blev närmast den att alla ledamöter i arbets-
gruppen var överens om att båda systemen behövs.
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Jur. lic. GUSTAF MÖLLER, Finland:

I vår grupp var vi ense om att nämnder behövs vid sidan av domstol. Båda
alternativen bör stå till buds. Det som däremot många frågar sig är varför
folk så ogärna vänder sig till domstolar. Visserligen var man helt ense om att
man inte bara kan se på hur många ärenden som har kommit till reklama-
tionsnämnden respektive till domstolar. Man antog att många ärenden som
kommer till reklamationsnämnderna är så små att de aldrig skulle ha
kommit till en domstol ändå, även om reklamationsnämnden inte skulle ha
funnits. Problemet är ju, som Agnes Haug nämnde, att det även i Sverige
trots småmålslagen är ganska sällsynt att en konsument driver en talan mot
en näringsidkare vid domstol. Man antog att det råder en viss rädsla för att
vända sig till domstol. Det berättades ett fall att någon i Sverige vänt sig till
allmänna reklamationsnämnden och fatt besked att han borde vända sig till
domstol, eftersom ärendet krävde bevisning. Då slog han ifrån sig och sa att
han inte ville göra polissak av det hela. Man undrar vad denna inställning
beror på. Är det för högtidligt i domstolen, är det kanske domarens attityder
eller är det fruktan, på mindre orter framför allt, för offentligheten? Där blev
det mera frågor men inga svar, endast olika teorier.

Så diskuterade vi i vilken mån nämndavgörandena borde vara exigibla.
Där kom vi inte till någon enighet. Våra danska kollegor hade en viss
sympati för att de skulle vara direkt exigibla om de inte skulle överklagas vid
domstol, medan andra nog mycket starkt gick på den linjen att det borde
fortsätta som nu. Orsaken härtill var främst den att man ansåg att ungefar
80"% av nämndernas rekommendationer följdes frivilligt. Det finns då inget
behov av att göra dem verkställbara, och gör man dem verkställbara, så de
kan bli slutliga, medför det att man i sådana här vardagslivets tvister kanske
far fyra instanser om ändringssökande sker till underrätt.

Så uttryckte man också det argumentet mot att göra de här nämndavgö-
randena exigibla, nämligen att prövningen i en nämnd inte behöver följa
strikt lag. Där kan man mera beakta skälighetssynpunkter. Häremot in-
vändes att domstolarna också, med stöd av generalklausulerna i avtalslagen,
kan beakta skälighetssynpunkterna. Någon större skillnad på rättstillämp-
ningen behöver därför inte föreligga mellan handläggning i nämnd och
domstol. Som man nyss har konstaterat har ju nämnden också gjort en
värdefull insats genom en viss prejudikatbildning på områden där skriven
lag saknas.

Så var det diskussion om frågan i vilken mån man borde införa någon
sorts avgift för att undvika alldeles onödiga ärenden. Slutligen diskuterade
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man skillnaden mellan nämnd och domstol vad gäller bevisupptagning. Det
behöver kanske inte vara nödvändigt med omedelbar bevisupptagning vid
domstol, utan man kan kanske i viss mån pruta på de garantier för ett riktigt
avgörande som idag anses gälla i domstolsförfarandet. Helt eniga var man
att domaren bör ha en aktivare roll än för närvarande. Hur långt man skulle
gå rådde det något delade meningar om.

Slutligen ställdes frågan: Föreligger det ett behov av att decentralisera
nämnderna? Här var man nog på det stora hela överens. Man ansåg det
vara en fördel att ha reklamationsnämnderna centraliserade, dels för att
möjligheterna till en enhällig praxis då är större och dels för att sakkunska-
pen kanske kan vara svår att få på mindre orter. Däremot betonade man de
lokala konsumentrådgivarnas roll som en förmedlande länk. Dessa finns
visserligen inte tillgängliga överallt, men generellt sett borde man den här
vägen kunna komma ifrån nackdelen med en eventuell centralisering.

Lagstiftningsdirektör LEIF SEVÓN, Finland:

Gruppen inledde diskussionen om kollektiva tvistlösningar med spörsmålet
om betydelsen av möjligheterna till kollektiva arrangemang, oavsett vilka,
och betydelsen av att man kan basera de kollektiva åtgärderna på ett
tillräckligt material. Man menade att den problemuppfångning som sker i
reklamationsnämnderna är ett alldeles väsentligt element för all kollektiv
verksamhet och att den problemuppfångningen svårligen kan organiseras i
en konfliktlösning som sker i domstolarna. Det underströks att problemupp-
fångningen blir svårare ju mera splittrade nämnderna blir. Det skulle tala
för starkast möjliga centralisering. Man underströk också en fördel med
nämnderna i användningen av den information man får. För att man ska
kunna utnyttja den uppfångade informationen om produkter och om företa-
gare måste den informationen mycket lätt kunna kanaliseras till myndighe-
ter, som vidtar de nödvändiga åtgärderna på basen av informationen.

Den andra frågan vi diskuterade var hur man effektivt och billigt kan lösa
tvister som rör ett stort antal olika personer. Där konstaterades att det i dag
finns vissa möjligheter att samla in fullmakter av personer som tvisterna
berör och att detta är en utväg som inte har kommit till stor användning.
Det underströks å andra sidan att det inte är nödvändigt att driva de här
processerna i mångas namn utan att man kan komma ganska långt med
pilotfall. Sådana fall kan t. ex. konsumentombudsmännen driva, antingen
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på basen av en konkret föreliggande konflikt, för att få ett exigibelt utslag
med tyngd för andra avgöranden, eller utan någon konkret föreliggande
konflikt, för att få ett ståndpunktstagande innan missförhållandena börjar
sprida sig.

Det konstaterades också att en stor del av de åtgärder konsumentombuds-
männen i dag kan vidta, såsom åtgärder om avtalsvillkor, marknadsföring
och produktsäkerhet, till sin art är sådana kollektiva arrangemang som löser
den här typen av problem. Däremot förhöll man sig ganska tveksam,
åtminstone i dagens läge, till lösningar av den typ som har genomförts i
U.S.A. under rubriken Class Actions.

Det kastades också fram en del idéer om att man kunde föra tingen vidare,
dels alltså genom pilotfall utan konkret tvist, dels också genom möjligheten
att marknadsdomstolens avgöranden i produktsäkerhetsfrågor kunde ges
rättslig verkan också i redan ingångna avtal och beträffande levererade
produkter.

Sedan poängterade man att det för en del av vardagslivets tvister finns
rätt tillfredsställande domstolsarrangemang, och särskilt hänvisade man till
skifterettslösningar i arvs- och familjerättsliga konflikter. Man underströk
också sammanhanget mellan kollektiva arrangemang å ena sidan, och valet
mellan nämnd och domstol å den andra. Man konstaterade att en nämnd
kan vara lika effektiv som en domstol med exigibel titel genom att intresse-
grupperna kan vara med, genom att man kan förhandla fram resultatet, och
ingen därför behöver förlora ansiktet, och genom att man inte är bunden till
en svart-vit rättslig lösning utan har ett bredare spektrum att röra sig på.

När det gäller det andra huvudspörsmålet, tvister mellan privatpersoner
och offentliga étater försökte man sig inte ens på något övergripande grepp.
Diskussionen fördes närmast utifrån socialförsäkring. Man konstaterade att
man står inför ett område där en enskild person inte har stora möjligheter
att klara sig utan juridisk hjälp men att han å andra sidan inte får den
juridiska hjälpen tillräckligt effektivt. Över huvud taget var väl stämningen
den att den enskildes förhållande till det offentliga ofta är mera komplicerat
än förhållandet till näringsliv och att man kanske borde ta upp rättsskydds-
problematiken här till en bred och ny omvärdering.
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Rådman PETER PROM, Sverige:

Även de grupper som diskuterade domarrollen kom — inte särskilt överras-
kande — fram till att både nämnder och domstolar behövs samt att de fyller
delvis olika behov. I förgrunden för diskussionen under den här punkten,
domarrollen, var frågan om domaren i detta sammanhang bör vara mer
aktiv än som nu är vanligt. På den frågan svarade grupperna ja. Man fann
att det är lämpligt med mer aktiva domare när det gäller småmålsförfaran-
det, vardagslivets tvister, både i vad avser materiell processledning och
förlikningsverksamhet. "Domarrollen borde libéraliseras", var ett uttryck
som användes. När det gäller vardagslivets tvister borde domaren, i vart fall
när det är fråga om bevisfrågor, vara inställd på en ganska snar förlikning.
Frågan hur man skall handlägga mål ur processledningssynpunkt får besva-
ras olika beroende på om det förekommer advokater på båda sidor eller inte.
Om det inte finns advokat på någondera sidan, ansåg man det vara lättare
att handlägga målen i förlikningshänseende än om enbart ena parten har
juridiskt biträde. Med advokat på bara ena sidan uppkommer ofta en svår
gränsdragning hur man skall agera mot den sidan som inte har advokat-
hjälp för att uppnå balans i målet.

Utbildningsfrågorna för domarna i detta sammanhang diskuterades ock-
så. Flera av dem som yttrade sig på den punkten underströk vikten av de
personliga egenskaperna hos den domare som har att handlägga mål av
förevarande art.

Ett annat spörsmål som diskuterades var värdet av att få till stånd ett
materiellt riktigt avgörande; är det väldigt viktigt att det blir ett "riktigt
avgörande" eller är det viktigare att man uppnår en snar konfliktlösning?
Flertalet fann det vara viktigare i den här typen av tvister att ganska snart
komma fram till en lösning och mindre viktigt att i alla lägen få ett materiellt
riktigt avgörande.

Slutligen diskuterades frågan om varför gemene man i så förhållandevis
ringa utsträckning vänder sig till domstol i tvister av den här arten, vardags-
livets tvister. I Sverige har domstolarna inte kommit att spela den stora roll
för lösande av "konsumenttvister" som förhoppningen var vid tillkomsten
av lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden. Vi trodde oss
uppleva att många människor är rädda att vända sig till domstol för att de
inte riktigt vet vad de ger sig in på. Även kostnadsfrågan drogs fram i det
sammanhanget. Många som deltog i gruppernas diskussioner — bl.a. flera
domare — visste att berätta, att åtskilliga privatpersoner som själva fört sin
talan vid domstol efteråt hade omtalat att det inte hade varit så "farligt". De
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hade inte funnit det så svårt och konstigt som de befarat att föra talan utan
juridiskt biträde vid sin sida.

Vad som kan göras för att förenkla domstolsförfarandet och göra det mer
lättförståeligt och gripbart för gemene man var en fråga som grupperna
bedömde som angelägen att fortsätta diskutera.

Dommer JULIUS POULSEN, Danmark:

Lagdommer Nygaard Haug kom i sit indledende foredrag med en oplys-
ning, som ikke er helt aktuel længere, nemlig at man er på vej til at indføre
en småsagsbehandling i Danmark. Det er man ikke. Justitsministeren har så
at sige lagt det forslag, som har været udarbejdet i departementet, på is efter
indstilling fra indflydelsesrige politiske kredse, som man siger.

I det forslag var der en tanke om, at retshjælp skulle ydes på dommerkon-
torerne i videre omfang end hidtil. Det er en tanke som man har støttet,
omend ikke særlig varmt, fra dommerstandens side og i hvert fald ikke har
kunnet støtte særlig varmt fra advokatside. Forslaget er som sagt standset
men kan jo komme frem igen, og det har man fra den danske advokatstands
side gjort en indsats for at komme i forkøbet. Man har i de større byer — i
København er det en gammel ordning, i andre større byer er det en ældre
ordning — gratis retshjælp for ubemidlede, ofte og i meget vidt omfang
forestået af advokater. Advokatstanden har udbygget denne retshjælp, såle-
des at den nu fungerer i mange retskredse. Man har en bestemt dag eller
bestemte dage om ugen, hvor folk i neutrale lokaler — ofte lokaler, som
stilles til rådighed af kommunen — kan henvende sig anonymt i første
omgang. Man spørger om råd, man far råd, det koster ikke noget. Hvis det
viser sig at der skal skriftlige udfærdigelser til, må anonymiteten selvfølgelig
ophæves, men så benytter man sig af en ordning, som er fastsat, hvorefter
advokater kan yde ubemidlede retshjælp, således at den private, den enskil-
da, skal betale ca. 1/3 af kostnaderne, medens resten betales af staten.
Kræves der yderligere bistand, så må der eventuelt søges fri proces i sagen.
Det er en ordning, som efter mit skøn fungerer ganske fortræffeligt, og jeg
tror også, at advokatstanden er tilfreds med den. Jeg tror at man kommer et
meget stort skridt længere på vejen til at komme frem til det, som hr. Prom
efterlyste i sit sidste indlæg. At det er så fa som henvender sig til domstolene
med småsagers behandling skyldes, tror jeg da, at der er så fa, som vil tage
det afgørende skridt. Ved hjælp af en sådan retshjælpsordning, vil man
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kunne komme ind på en lettelse, for at man kan få det første skridt på vejen
til at henvende sig til domstolene. Ordningen er efter mit skøn meget
anbefalelsesværdig.

Konsumentombudsman GERHARD AF SCHULTEN, Finland:

Jag tankte peka på några skillnader mellan tvistlösning i domstol och i
organ av nämndtyp, som kanske inte har fått den tyngd här i diskussionen
som de enligt min uppfattning borde ha. Låt oss ta konsumenten som har
låtit tvätta en textil, gardiner eller liknande, hos en tvättinrättning. De har
blivit förstörda eller i varje fall väsentligt obrukbara på grund av kanske
oriktiga tvättmetoder. Konsumenten anser att tjänsten inte har utförts
fackmannamässigt och vänder sig till domstol med ett skadeståndskrav på
250 kronor. Denna domstol har samma dag behandlat ett ärende gällande
mordbrand, kanske ett komplicerat skilsmässomål, en arvstvist gällande en
större fastighet och några indrivningsärenden på några hundra tusen kro-
nor. Så kommer då den här konsumenten med sina 250 kronor. Man kan väl
inte kritisera den domare som känner sig frustrerad i den situationen, i
synnerhet som det ännu finns en kö utanför med liknande mål. Jag har själv
drivit sådana här mål i domstol och upplevt hur frustrerade domarna
faktiskt är. Det är en domarpsykologisk fråga som jag tror att man inte kan
lämna åt sidan.

Låt i stället konsumenten föra detta till konsumentklagonämnden eller
motsvarande reklamationsnämnd. Medan ärendet bereds kommer det in
rapporter från olika delar av landet, telefonsamtal och andra klagomål som
visar att just detta nya textilstoff har föranlett många tvättskador. Man
sänder ut materialet för testning i ett laboratorium, och man kanske ber om
utlåtande från experthåll. När sedan all denna utredning är klar förs saken
upp till den nämnd som under åratal har behandlat textilproblem och
tvättfrågor. Det är klart att denna nämnd är väldigt intresserad av detta.
Det är en fråga som för denna nämnd framstår som en väsentlig sak och en
sak som kan ha omfattande konsekvenser. Man fattar sitt beslut, man ger en
rekommendation. Kanske går den ut på att tjänsten icke var fackmanna-
mässigt utförd. Det här beslutet förs sedan ut via de olika kanaler som
konsumentmyndigheten har till sitt förfogande, via offentliga massmedia,
via specialkanaler till kommunala konsumentsekreterare, till producentsi-
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dan och så vidare. Konsekvenserna sprider sig som ringar på vattnet.
Producenterna av varan får fundera över om de skall förbättra sin märkning
av varan med ett tvättråd och så vidare, tvättinrättningarna och deras
organisation får fundera över vilka metoder som är lämpliga i det här fallet.

Vad man alltså ofta är ute efter när det gäller att avgöra den här typen av
tvister genom nämndförfarande är producentpåverkan, icke så mycket det
att en enda konsument får sig några kronor. För det är väl ändå rimligt och
från samhällsekonomiska synpunkter vettigt, att försöka påverka den produ-
cent som säljer en vara till 10 000-tals konsumenter att ändra en process
eller komma med bättre information, hellre än att sitta och behandla alla
dessa enstaka klagomål i den mån de kommer upp.

När det gäller kostnadsaspekten är det ofta viktigt för detaljisten att
kunna föra ett sådant här ärende till en nämndsbehandling. Det är ofta
fråga om små företag som bör ha ett auktorativt uttalande i en sådan tvist
för att kunna hävda sina rättigheter i regressammanhang mot en leverantör
eller mot ett grossistföretag.

Landsretspræsident OLE AGERSNAP, Danmark:

Jeg har nogle få supplerende og til dels berigtigende bemærkninger til
dommer Julius Poulsens indlæg. Det er korrekt, at det af Justitsministeriet
fremsatte lovforslag om behandling af sager af mindre værdi indtil videre er
trukket tilbage i Folketinget, men jeg ville ikke bruge udtrykket, at det er
lagt på is. Grunden til at det er opgivet er sikkert, at der er fremkommet
indvendinger mod det. Disse indvendinger gik navnlig på at man savnede
retshjælpsregler i lovforslaget og at mange var betænkelige ved, at man
gennem lovforslaget, der gjorde det nærmest gratis for folk at få deres sager
prøvet ved domstolene, til gengæld ophævede eller begrænsede reglerne om
fri proces. På det punkt fremkom så væsentlige betænkeligheder at ministe-
ren fandt, at man burde overveje retshjælpsreglerne i større almindelighed
og af den grund vente med at fremsætte dette lovforslag, som jo var en slags
retshjælp for befolkningen. Jeg vil også lige nævne, at betænkningen fra
Retsplejerådet, som ligger til grund for lovforslaget, indeholdt, som det blev
nævnt af dommer Julius Poulsen, bestemmelser om, at der skulle kunne ydes
retshjælp på dommerkontorerne. Denne bestemmelse var imidlertid ikke
med i ministerens lovforslag.
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Endnu en enkelt bemærkning. Jeg nævnte før, at betænkelighederne
specielt gik på, at man delvis ophævede bestemmelserne om fri proces. Jeg
tror nok at de der rejste indvendingerne i nogen grad har overset, at den der
har et krav ofte har det i form af en indsigelse, og at mange af disse småsager
i virkeligheden beror på indsigelser fra sagsøgtes side. På det punkt var det
lovforslag som var fremlagt i Folketinget en stor hjælp, da det muliggjorde
for en sagsøgt at få behandlet sine indsigelser og få oplysningsskridt betalt af
det offentlige. Man løb altså ikke den risiko at blive pålagt omkostninger,
selv om man fremkom med indsigelser under for eksempel en inkassosag; og
der er situationen jo utvivlsomt den, at man i mange tilfælde, hvor indsi-
gelser fremkommer, fra dommerens side i dag er nødt til at give den
vejledning, at det bliver nok for dyrt, hvis man skal gennemføre den.

Professor PER OLOF EKELÖF, Sverige:

Den finska konsumentombudsmannen påpekade som en fordel med nämn-
derna att säljarna utsattes för press att se till att deras varor var fullgoda.
Det tycker jag är en viktig synpunkt. Då är det emellertid lite missvisande
att tala om olika former av konfliktlösning. Civilrättskipningen är liksom
straffrättskipningen väsentligen en sanktionsmekanism, som medverkar till
att lagarna får genomslagskraft i samhällslivet. Man utsätter de människor,
som inte fullgör sina förpliktelser, för en olägenhet och det medför att folk i
allmänhet frivilligt fyller sina förpliktelser. Är det delade meningar mellan
parterna om vad förpliktelsen består i, så leder det i allmänhet till en
uppgörelse. Och skulle den ena parten vara för omedgörlig, så säger den
andre: Håller Du på på det här viset så stämmer jag. Så skulle emellertid ej
bli fallet, om den förfördelade parten ej hade någonstans att vända sig för att
få rätt. De få processer vi har inför nämnder och domstolar fyller denna
funktion.

Ser vi nu på förhållandet mellan en säljare och en konsument, som köpt
på kredit, så har vi i alla de nordiska länderna ett effektivt system med
summarisk process som står till säljarnas förfogande. Vi har i Sverige
betalningsföreläggandet. I Norge går man till forliksråden som ju egentligen
har den praktiska betydelsen att de meddelar tredskodomar. I Finland har
man också betalningsföreläggande, fast det kallas något annat, och går man
in i en tvistemålsavdelning i byrätten i Köpenhamn, ser man en ström av
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kontorister som kommer in och lägger en räkning på domarens bord. I regel
finns det ingen svarandepart tillstädes och då blir det tredskodom.

Däremot har köparna inte tidigare haft tillgång till en motsvarande enkel,
billig och effektiv process gentemot säljare som uppenbarligen sålt otillfreds-
ställande varor. Detta har köparna fatt genom reklamationsnämnder och
andra liknande institutioner. Jag vill göra gällande att dessas väsentliga
funktion varit att skapa något av en motsvarighet till den summariska
gäldsprocessen men i en motsatt riktning, nämligen till köparnas förfogande
gentemot säljare som inte gjort rätt för sig vid försäljningen. Det är den
funktionen som dessa nämnder framför allt har fyllt, och jag skulle vilja säga
att det är det som i främsta rummet ger dem deras existensberättigande.

Kommuneadvokat AUDVAR OS, Norge:

Jeg har jo inntrykk av at det er alminnelig enighet om et både/og. Vi trenger
nemndløsninger og vi trenger domstolene både for hverdagslivets konflikter
og for konfliktene mellom den enkelte og offentlige etat. I noen grad kan
man vel se nemndløsningen som en form for nødløsning. Innenfor den
ramme som vi har i Norge er dette mindre bekymringsfullt for så vidt som
også nemndenes avgjørelser som regel kan bringes videre inn for domsto-
lene, iallfall der det ikke dreier seg om en vanlig voldgiftssituasjon. Det som
er problemet er naturligvis å dra grensene mellom de tvister som bør komme
for nemndene for å fa en rask avgjørelse, hvor det er avgjørelsen mer enn
egentlig den riktige avgjørelse som teiler, og de andre tvistene som prinsipielt
hører hjemme i domstolen. Det som for meg står som et nokså avgjørende
punkt her er selve saksbehandlingsreglene. Kan man ikke effektivisere dom-
stolsbehandlingen gjennom endrede saksbehandlingsregler? Erfaringene sy-
nes jo å peke i den retning med de ordninger man har fatt i Sverige for
småsaker. Der forstår jeg at trenden nå viser en stadig stigende tendens i
retning av å fa slike saker inn for domstolene. Det er også på annet grunnlag
mulig å påvise at nettopp behandlingsreglene kan spille en stor rolle for
saksmengden og for viljen og muligheten til å bringe sakene inn for domstol.
Jeg mener at dette er den beste løsning. Som et typisk eksempel på at
nettopp saksbehandlingsreglene kan ha sin store betydning, viser jeg til
skattesakene, hvor man har en ganske fantastisk ulikhet mellom på den ene
side Sverige og Finland og på den annen side Norge. Den administrative
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behandling er omtrent den samme; de materielle skatteregler er heller ikke
særlig ulike så langt jeg kjenner til. Men når man så kommer over til
domstolene, går tvistene for forvaltningsdomstoler i Sverige og Finland,
mens det hos oss går for de ordinære domstoler, og da blir ulikhetene
påtagelige. I Norge vil det hvert år være ca. 100 eller 120 skattetvister for
domstolene, det er jo et latterlig lite tall, mens man i Sverige og Finland har
tusenvis av saker årlig. Noe av forklaringen synes å være at det er svært
enkelt for en skatte-yter å fa en sak inn for Högsta förvaltningsdomstolen og
Regeringsrätten, mens det hos oss fortsatt står en viss age av dette å gå til
domstolene med en sak. Det er derfor jeg mener at man gjennom andre
prosessregler kunne finne frem til en rikere kanalisering til domstolen, ikke
først og fremt på skattefeltet for så vidt, men innenfor andre av disse
områder som vi her har drøftet, både konflikter mellom den enkelte og det
offentlige og småsaker. Jeg mener man har erfaringsmateriale som viser at
man kan få den beste løsning, som er domstolløsningen, gjennom bedre og
forenklede saksbehandlingsregler.

Høyesterettsdommer HANS MICHELSEN, Norge:

I tilknytning til det som høyesterettsadvokat Audvar Os sa om saksbehand-
lingen, er det vel ett moment man må fremheve; det er hurtigheten i
prosessen. Skal domstolene håndtere småsaker, er det vel av vesentlig
betydning at behandlingen går raskt. Det har liten interesse å få avgjørelse i
en sak, for å bruke eksempelet som jeg tok i gruppen: Når du har gått skoa
av deg den første dagen under Det nordiske juristmøtet i København — det
hendte nemlig meg i København — har du liten glede av å få medhold
mange år eller i rom tid etter at du har beklaget deg over at så skjedde.
Altså, det må ikke bare til en enkel prosessmåte for kjøperens rettigheter,
men det må også til en effektivitet slik at avgjørelsen fort kan foreligge. Og vi
rører vel også ved det samme problem ved spørsmålet om nemndsbehand-
lingen. Jeg har vært borti det på andre områder som ikke gjelder forbruker-
forhold. Har man en landsomfattende nemnd, kan det være at saksantallet
der blir så stort at det drøyer før man får en avgjørelse. Sprer man avgjørel-
sen på nemnder utover landet kan det kanskje gå fortere, men da står man i
fare for å miste kvaliteten i behandlingen. Vi skal ikke gå noe nærmere inn
på dette valget. Primært er jeg enig med lagdommer Agnes Nygaard Haug i
at det får være domstolene.
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Spørsmålet om hvorfor så få går til domstolene, er meget komplisert. Man
er redd for de store omkostninger, man vil ikke gå dit med mindre man har
en sak av en viss verdi, kanskje har der stått en age av det, kanskje er det et
fremmed område man ikke tør våge seg inn på uten sakkyndig bistand
o. s. v. I vår gruppe var vi nettopp inne på at domstolene — det er et litt stygt
uttrykk — burde "propagandere" for seg seiv og så og si si til publikum:
"Kom kun til meg, her skal dere raskt og billig få en løsning!"

Docent LARS HEUMAN, Sverige:

Jag ska hålla mig till två huvudpunkter. En utgångspunkt för mig är en sats
som uttalats av många: Vi behöver både nämnder och domstolar. Jag tror
att detta är en farlig utgångspunkt, på det sättet att en del nämnder prövar
alldeles för många typer av tvister. De är inte alltid lämpade för att pröva
vissa tvister. A andra sidan är det på det sättet att domstolarna i dag prövar en
del tvister som de inte borde handlägga utan överlämna till allmänna
reklamationsnämnden. Hur har det då kunnat bli på det sättet? Allmänna
reklamationsnämnden tillkom främst för att man ville förbättra konsu-
mentskyddet. Man ville hjälpa konsumenterna. Nämnden började framför
allt granska olika felaktiga varor, t. ex. skor och textilier. Nämndrättskip-
ningen blev en framgång och ärendemängden ökade. Nämndens kompetens
utvidgades till att omfatta nya typer av tvister. Man gjorde då misstaget att
tro att nämndförfarandet skulle vara lika bra i alla typer av tvister. Man
glömde att man borde anlägga ett processuellt funktionellt betraktelsesätt.
Man kan då inte behandla alla tvister över en kam. Man bör inte tala om ett
nämndförfaranuk utan om nämndförfaran^wfl, då de gestaltar sig väsentligen
olika beroende på tvisteföremålet och den utredning som man använder sig
av när man ska avgöra målet. Reklamationsförfarandet är bra i den typ av
tvister som rör små föremål som masstillverkas och kan skickas in med
posten. Så småningom fick dock reklamationsnämnden behörighet att avgö-
ra tvister rörande stora saker som bilar och båtar. Man kan ju inte skicka
sådant till nämnden, utan då måste man skicka ut en besiktningsman för att
titta på reklamationsobjektet. Då blir det genast mycket dyrare och krångli-
gare. Det här hade en domstol kunnat klara lika bra med en sakkunnig.
Tvistelösningens tyngdpunkt ligger i sakkunnigbedömningen.

Så småningom kom reklamationsnämnden att pröva rena avtalstvister.
Det rent skriftliga förfarandet passade illa för dessa tvister. Tvisterna läm-
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pade sig bäst för muntligt förfarande. I många fall fanns det ett behov av att
anordna muntlig förberedelse för att förhindra en utdragen skriftväxling. I
avtalstvisterna hände det att en person efter ett och ett halvt år fick beske-
det: Vi kan inte avgöra den här tvisten. Ni får gå till domstol!

Jag menar, att det för fortsättningen är viktigt att vi anlägger ett proces-
suellt funktionellt betraktelsesätt och ser till att tvisterna blir fördelade
mellan nämnderna och domstolarna på ett processekonomiskt sätt.

Ytterligare en punkt helt kort. Det gäller rättshjälpen som är en viktig
sak. Det är klart att det är frestande för statsmakten att spara pengar. Man
inrättar olika nämnder, och så säger man till folk: Ni får gå till nämnden,
men någon rättshjälp får Ni inte. Detta är billigt för staten. Det har nu visat
sig i Sverige att man mister sin rättshjälp så fort reklamationsförfarandet
står öppet. Man har gått ett steg längre. Så fort det finns någon form av
privat nämnd som kan hjälpa till får man inte heller rättshjälp! Rättsskyddet
i de komplicerade tvisterna försvagas för konsumenten allteftersom man
inrättar nämnder. Denna koppling hade man kanske inte tänkt på.

Debattledaren, ekspedisjonssjef LARS OFTEDAL BROCH, Norge:

Takk for det. Og da får vi si at vår tid er omme. Både/og bie nå stående som
et svar på tross av det siste innlegget, men grensen kan altså være vanskelig
å trekke. Jeg synes det er interessant at det er kommet så klart frem at nå må
det bli både billigere og enklere og fortere å gå til domstolen. Likeledes har
jeg, må jeg si, meget stor sans for dette punkt i favør av nemnder, at man får
mulighet for en erfaringsoppsamling som gir grunnlag for kollektive tiltak
utover den enkelte sak. Det er ganske klart at her finnes det argumenter på
begge sider. Takk til alle som har deltatt, og takk for en hyggelig formiddag.
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