
I sektion B behandlades under ordförandeskap av presidenten
Sture Petrén ämnet

Reglerandet av mindre förmögenhetsrättsliga tvister

Debatten anordnades i form av en paneldiskussion, där referenten och
övriga fyra paneldeltagarna först hade ordet. Till grund för debatten
låg följande referat av hovrättsrådet Nils Mangård, Sverige:

1. Inledning

Tanken på att införa ett enklare, billigare och snabbare system än det
ordinära rättegångsförfarandet för reglerandet av mindre förmögenhets-
rättsliga tvister är inte ny. På många håll i världen har man funnit
att de regler som bl.a. i rättssäkerhetens intresse ställts upp för processen
vid de allmänna domstolarna har gjort denna alltför besvärlig och
dyrbar för att den skall vara ett lämpligt instrument för prövning av
tvister om mindre värden. Förhållandet tenderar, framhålls det, att
medföra från både samhällets och den enskilde medborgarens synpunkter
ej önskvärda effekter. En person som har ett aldrig så berättigat anspråk
av ekonomisk natur men som inte lyckas få till stånd en uppgörelse
i godo med sin motpart, eventuellt genom förmedling av något utom-
judiciellt organ, föredrar ofta att efterge sin rätt framför att dra tvisten
inför domstol. Detta kan i sin tur leda till — förutom att rättssäker-
heten blir lidande — att den kostsamma domstolsapparat som ändock
måste finnas inte blir utnyttjad till full kapacitet. Eftersom även de
mer betydande förmögenhetsrättsliga tvisterna ofta undandras domsto-
larnas prövning genom att skiljeförfarande anlitas, kommer domstolarnas
roll för rättsutvecklingen att bli mindre när det gäller förmögenhets-
rätten än vad beträffar andra rättsområden. För bl.a. handelsrätten
kommer praxis i viss mån att utvecklas vid sidan om de ordinära rätts-
tillämpande/prejudikatbildande organen.

Som ett föregångsland i fråga om förenkling av domstolsförfarandet
i smärre mål av ekonomisk natur brukar anges USA. Där finns sedan
länge särskilda bagatellmålsdomstolar (small claims courts) inrättade.
Se vidare härom under 2.3.
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När man på andra håll, t.ex. i England, övervägt att följa exemplet
från USA, har man i vissa hänseenden ställt sig kritisk till utvecklingen
där. Man menar att de amerikanska bagatellmålsdomstolarna i alltför
hög grad kommit att tjäna som inkasseringsorgan för företagarsidans
penningfordringar mot enskilda medborgare — ett substitut för våra för-
faranden med lagsökning och betalningsföreläggande — och att de är till
föga hjälp för »den lille mannen» vid lösandet av konsumenttvister och
andra vardagslivets konflikter. Förslag som på senare tid i olika länder
kommit fram om en reformering av rättegångsförfarandet har därför
tagit sikte på att skapa en lämplig form för prövning av just sistnämnda
typ av tvister.

Diskussionen om en förenkling av domstolsförfarandet förs alltså i
dag, såsom antytts, från delvis andra utgångspunkter än tidigare. Det
livliga intresse som nu i den politiska debatten ägnas åt konsumenternas
roll och ställning i marknadsekonomin avser inte bara frågor om kon-
kurrens- och prisövervakning, utbildning och information. Det inriktas
också på konsumentens behov av skydd i olika hänseenden mot närings-
livet. Bärigheten av de argument som därvid brukar anföras och som
till en del är partipolitiskt färgade skall här inte tas upp till granskning.
Det skall endast konstateras att konsumentskyddet har kommit att bli
en viktig sektor av samhällets konsumentpolitik.

Vad angår svenska förhållanden har åtskilliga insatser som syftar
till att förstärka konsumentskyddet gjorts eller aviserats i form av
lagstiftning inom marknadsrättens resp. avtals- och köprättens områden.
Här må pekas på 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring och 1971
års lag om otillbörliga avtalsvillkor. Tillämpningen av dessa lagar
ankommer på två nyinrättade institutioner, konsumentombudsmannen
och marknadsrådet. Vidare må framhållas 1971 års lag om hemför-
säljning m.m., som ger konsumenten rätt att under vissa förutsättningar
frånträda ett köpeavtal inom en »ångervecka». Den s.k. köplagsutred-
ningen har nyligen lagt fram förslag till en särskild konsumentköplag
med tvingande civilrättsliga regler till konsumenternas skydd. Förslaget
tar bl.a. upp frågor om vilka rättigheter konsumenterna bör ha när
varan är behäftad med fel. Inom kreditköpskommittén utreds den rätts-
liga regleringen av avbetalningsköp och andra former av konsumtions-
kredit. Därvid skall i första hand konsumenternas intressen beaktas.
Ytterligare exempel skulle kunna anföras.

Här nämnda och liknande åtgärder avser bl.a. att genom generella
metoder förbättra konsumenternas möjligheter att orientera sig på mark-
naden och att på bästa sätt få sina behov tillfredsställda samt att stärka
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konsumenternas ställning i själva avtalssituationen. Härigenom minskas
risken för att tvister skall uppkomma i samband med köp och tillhanda-
hållande av varor eller tjänster. Men det är givetvis viktigt att kon-
sumenterna dessutom tillförsäkras rimliga möjligheter att få sin sak
prövad, om meningsskiljaktigheter ändå uppstår som inte kan lösas i
godo. Frågan om formerna för prövning av konsumenttvister har alltså
en given plats i konsumentskyddsdebatten.

Denna debatt har därvid i huvudsak rört två möjliga reformvägar:
en förenkling av förfarandet vid de allmänna domstolarna eller en
utbyggnad av systemet med utomjudiciella reklamationsorgan. En tredje
möjlighet är att för konsumenttvister och andra tvister om mindre värden
inrätta specialdomstolar motsvarande de amerikanska small claims courts.
Visserligen har i Norden under senare år specialdomstolar inrättats
eller föreslagits bl.a. på fastighetsrättens område. Några sympatier
för en generell lösning i denna riktning när det gäller vardaglivets
tvister torde dock knappast finnas i våra länder. Detta alternativ kommer
därför inte att tas upp till bedömning i förevarande uppsats.

Med dessa inledande anmärkningar har författaren bl.a. velat under-
stryka att — även om andra typer av tvistemål än konsumenttvister
skulle få åka snålskjuts vid en reform av rättegångsförfarandet —
frågan om en sådan reform numera i de nordiska länderna liksom på
andra håll drivs huvudsakligen av konsumentpolitiska skäl, som ett
led i stärkandet av konsumentskyddet. Förhållandet är värt att obser-
veras när man diskuterar, om en partiell rättegångsreform behövs och
hur förfarandet i så fall bör utformas. Det synes nämligen kunna antagas
att vid en förenkling av rättegångsförfarandet enligt de riktlinjer som
dras upp i ett nedan behandlat svenskt lagförslag omkring hälften av
de tvistemål som skulle omfattas av förslaget utgörs av typiska kon-
sumenttvister. Om man till äventyrs kommer fram till att konsument-
skyddet lika väl eller bättre tillgodoses genom att konsumenttvisterna
regleras i utomjudiciell ordning, skulle således motivet för en partiell
rättegångsreform enligt det svenska förslaget väsentligt försvagas.

Sedan lokalstyrelserna för de nordiska juristmötena i december 1970
beslöt att på dagordningen för mötet i Helsingfors ta upp frågan om
reglerandet av mindre förmögenhetsrättsliga tvister, har förutsättning-
arna för en referents uppgift i viss mån ändrats. I maj 1971 lade det
svenska justitiedepartementet fram en diskussionspromemoria ang.
förenklat rättegångsförfarande i konsumenttvister m.m.1 Arbetet på

i Stencil Ju 1971:9.
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en reform har därefter fortsatt inom departementet, och resultatet har
i april 1972 redovisats i en ny promemoria, Rättegången i mindre tviste-
mål.2 Promemorian innehåller förslag till lag i ämnet, avsedd att träda
i kraft den 1 juli 1973. I promemorian berörs även reklamations-
nämnderna och deras möjligheter att helt eller delvis ersätta domstolarna
som organ för prövning av konsumenttvister. Förslaget remissbehandlas
i sommar. Regeringen torde i höst komma att ta ställning till om pro-
position skall föreläggas riksdagen.

Eftersom numera ett svenskt förslag till lagstiftning föreligger i
det också i andra nordiska länder aktuella ämnet för denna uppsats,
har det förefallit naturligt att tämligen utförligt presentera detta förslag
för ett sakkunnigt nordiskt forum, som utgångspunkt för diskussionen
vad gäller alternativet att låta domstolarna i förenklad form pröva
de mindre tvisterna. Ett kapitel av uppsatsen ägnas därför åt ett referat
av grundtankarna i promemorian.

Också när det gäller att överväga den andra antydda reformvägen,
dvs. att bygga ut systemet med utomjudiciella reklamationsorgan, synes
de svenska erfarenheterna kunna tjäna som diskussionsunderlag. Här
avses erfarenheterna från mer än fyra års försöksverksamhet med ett
centralt, allsidigt sammansatt reklamationsorgan, allmänna reklamations-
nämnden. Ett kapitel behandlar därför denna nämnds organisation och
verksamhet.

I ett sista kapitel diskuteras möjligheten att göra reklamations-
förfarandet mer effektivt och behovet i så fall av en rättegångsreform
samt ger författaren sin syn på huvudpunkterna i det svenska förslaget.

Men först lämnas här vissa uppgifter om handläggningen av mindre
tvistemål i Norge, Danmark, USA och Storbritannien.3 Någon över-
sikt över förhållandena i Finland och på Island har inte tagits med.
Det är att hoppas att dessa förhållanden ändå skall bli tillräckligt belysta
vid mötet. Vad Finland beträffar har f.ö. meddelats under hand från
lagberedningens sida att man visserligen i samband med blivande lag-
stiftning om konsumentköp avser att behandla frågan, hur man skall
kunna hjälpa konsumenten när det gäller att lösa mindre köp tvister,
men att man för närvarande inte har några längre gående planer på
hur detta skall ordnas.

2 Ds Ju 1972:6.
3 Redogörelsen för rättegångsförfarandet har i huvudsak hämtats från

framställningen i det svenska justitiedepartementets promemoria. För mer
detaljerade uppgifter hänvisas till denna.
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Det kan nämnas att frågan om behandlingen av »small claims» under
senare år tagits upp av konsumentorganisationernas internationella sam-
manslutning IOCU (International Organization of Consumers Unions).
Enligt en rapport i april 1970 rörande en av IOCU gjord enkät4 var
frågan aktuell på så skilda håll som exempelvis i Kanada, Israel, Jamaica,
Malaysia och Nya Zeeland.

2. Handläggningen av mindre tvister i vissa länder

2.1 Norge

2.1.1 R ä t t e g å n g s f ö r f a r a n d e t

Av intresse i förevarande sammanhang vad gäller rättegångsför-
farandet i Norge torde vara forliksrådens verksamhet. Forliksråden
räknas till de allmänna domstolarna.

I varje kommun skall finnas ett forliksråd, som består av tre forliks-
men. Dessa väljs för fyra år av kommunens representation. Något
krav på juridisk utbildning hos forliksmennen uppställs inte. Forliks-
rådet är således i princip ett lekmannaorgan.

Forliksrådens huvuduppgift är att medla och att söka åstadkomma
förlikning mellan parterna. Medling är föreskriven som ett inledande
steg i de allra flesta mål. Den som vill väcka talan vid domstol skall
alltså i regel först inkalla sin motpart till medling i forliksrådet.

Framställning till forliksrådet om medling skall innehålla parternas
namn och en kort förklaring om tvisteföremålet. Framställningen sker
skriftligen eller muntligen. En muntlig framställning skall sättas upp
skriftligt av rådets ordförande. Parterna är i princip skyldiga att inställa
sig personligen inför forliksrådet. I vissa fall får dock part inställa
sig genom ombud. Advokater är uteslutna som ombud vid medling.
Denna sker inom stängda dörrar.

Parterna har själva att lägga fram sin sak inför forliksrådet, som
i allmänhet inte kan införskaffa kompletterande utredning. Kan rådet
bilda sig en bestämd uppfattning om vad som är rätt eller billigt, bör
rådet med kraft söka åstadkomma förlikning i överensstämmelse därmed.

Kommer förlikning inte till stånd, förklaras medlingen avslutad.
Envar av parterna kan då begära att saken hänskjuts till rätten eller,

4 Rapporten har upprättats inom det svenska konsumentrådet.
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i vissa fall, att den blir föremål för dom i forliksrådet. Framställs ingen
sådan begäran avskrivs ärendet.

Träffad förlikning har verkan som en rättskraftig dom. Part kan
dock genom att fullfölja talan få förlikningen upphävd på vissa grunder.
Talan fullföljs till herreds- eller byretten, vars beslut i sin tur kan över-
klagas. Upphävs förlikningen, kan part begära att det krav som avses
med förlikningen skall prövas i sak.

Forliksråden är som nämnts i vissa fall behöriga att när medlingen
misslyckats avgöra mål genom dom. Har någon av parterna begärt
det kan forliksrådet sålunda meddela dom i vissa fastighetstvister, när
tvisteföremålets värde inte överstiger 4 000 kr, samt i tvistemål om
andra krav av förmögenhetsrättslig art, när tvisteföremålets värde inte
överstiger 2 000 kr. När borgenären begär det, kan forliksrådet vidare
meddela dom i mål om penningförpliktelser, om tvisteföremålets värde
inte överstiger 15 000 kr och gäldenären antingen uteblir eller uttryck-
ligen medger sig vara skyldig att betala fordringen men förlikning
trots detta inte kommer till stånd. Forliksrådet kan slutligen meddela
dom också i andra mål, om båda parter inställer sig och begär dom samt
rådet finner det kunna ske. Dom skall inte meddelas utan saken på
begäran hänvisas till rätten, om forliksrådet finner att saken är så tvek-
sam eller så ofullständigt utredd att den inte lämpar sig för dom i rådet.

Domsförhandling skall börja vid det sammanträde där medlingen
avslutades. Uppskov skall i princip inte förekomma utan båda parters
samtycke. Forliksrådets möjligheter att införskaffa utredning är starkt
begränsade. Förhandlingen är muntlig och som regel offentlig. Advoka-
ter får inte uppträda som ombud. Ordföranden i forliksrådet skall
utöva en aktiv processledning. Bl.a. bör han genom frågor till parterna
se till att deras uttalanden blir så klara och fullständiga som möjligt
liksom att saken blir utredd utan onödig vidlyftighet.

Forliksrådet kan som nämnts för visst fall meddela tredskodom.
Mot såväl tredskodom som annan forliksrådets dom kan talan fullföljas
till herreds- eller byretten. Med vissa begränsningar i fråga om tviste-
föremålets värde kan förmögenhetsrättsliga mål därefter i regel fullföljas
i de högre domstolsinstanserna.

Enligt vad som kunnat utrönas gör forliksråden en värdefull insats
som medlings- och förlikningsinstitutioner. Däremot synes råden mera
sällan begagna sig av möjligheten att avgöra en tvist genom dom (bortsett
från tredskodom). Misslyckas medlingen lär rådet vanligen hänvisa
målet till rätten under åberopande av att saken är tveksam eller ofull-
ständigt utredd.
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2.1.2 R e k l a m a t i o n s o r g a n

Ett norskt forbrukerråd inrättades år 1953 enligt beslut av stortinget.
Rådet är enligt sina stadgar en fristående institution som har till uppgift
att främja konsumenternas intressen i samarbete med andra institutioner
och organisationer med uppgifter på samma verksamhetsfält. Stats-
bidrag utgår till verksamheten.

Inom forbrukerrådets sekretariat finns en juridisk/ekonomisk avdel-
ning som bl.a. handlägger klagomål från konsumenter. Behandlingen
av dessa ärenden har alltmer fått karaktär av rådgivnings- och informa-
tionsverksamhet. Enligt rådets verksamhetsberättelse för år 1970 kom
detta år in omkring 12 000 klagomål rörande köp och liknande. Omkring
73 procent av dessa hänvändelser skedde per telefon. Man räknar med
att huvudparten av dem klarades upp sedan klaganden fått ett råd
från sekretariatet eller detta tagit informell kontakt med motparten.

De skriftliga klagomålen under år 1970 uppgick till något mer än
3 000. Den största gruppen reklamationer rörde textil- och konfektions-
varor. Man konstaterade även en kraftig ökning av ärendena inom
motorfordons- samt byggnads- och anläggningsbranscherna. Andra talrikt
representerade grupper rörde elektriska hushållsmaskiner, radio och
TV, tvätt och kemisk rengöring. Också de flesta av de skriftliga klago-
målen avskrevs efter rådgivning eller gjordes upp i godo. Ca 450 ärenden
fanns dock under året registrerade som »klagesaker», vilket innebär
att rådet funnit dem kräva mer ingående behandling. Klaganden får
då fylla i ett anmälningformulär och betala viss avgift. Ofta ordnas
besiktning genom sakkunnig person. Rådets yttrande har formen av
en rekommendation, som inte är förknippad med någon rättslig sanktion.

För vissa branscher finns särskilda reklamationsorgan. Ett par av
dem — norsk reklamasjonskomité for farging og kemisk rensing samt
ankenemnda for vask — administreras av forbrukerrådets sekretariat.
I andra branschorgan är forbrukerrådet representerat såsom i skotøy-
bransjens reklamasjonssentral och en liknande kommitté inom möbel-
branschen. I åter andra reklamationsorgan deltar enbart representanter
för branschintressen. Beträffande bl.a. textil- och konfektionsvaror har
rådet sålunda ännu inte lyckats få till stånd en allsidigt sammansatt
reklamationsnämnd. Hithörande ärenden handläggs därför direkt av
rådets sekretariat med biträde av teknisk expertis. — Också de särskilda
reklamationsorganens yttranden är enbart rekommendationer.

Av årsberättelsen framgår att forbrukerrådet verkar för en utbyggnad
på olika områden av systemet med reklamationsorgan med konsumentin-
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flytande. Sålunda har överenskommelse träffats med norske forsikrings-
selskapers forbund om inrättande av en försäkringsskadenämnd. För-
handlingar pågick vidare med den norske rejsebyråforening om inrät-
tande av en reklamationsnämnd för sällskapsresor.5 En klagenemnd
for byggesaker avsågs skola starta sin verksamhet under år 1971. Planer
föreligger även på att inrätta en pälsreklamationsnämnd.

2.1.3 1971 å r s u t r e d n i n g om k o n s u m e n t e r n a s
r e k l a m a t i o n s p r o b l e m

Den norska regeringen har i juni 1971 tillsatt en kommitté med upp-
drag att utreda konsumenternas reklamationsproblem, särskilt med sikte
på ett förenklat förfarande som komplement till vanlig domstolsbehand-
ling. Detta skedde på förslag av departementet for familie- og forbruker-
saker i samråd med forbrukerrådet. Det erinras i direktiven om att
de klagomål från konsumenter på inköpta varor och utförda tjänster
som inte klaras upp vid en förberedande och rådgivande behandling
inför forbrukerrådet representerar köptvister som måste handläggas
vid domstolarna enligt vanliga rättegångsregler. Detta medför att köpa-
ren ofta ger upp i tvister som inte löses genom forbrukerrådets för-
medling eller på annat sätt. Förhållandet måste, sägs det, anses vara
olyckligt sett från bode konsumenternas och samhällets sida.

Kommittén, vars ordförande är professor dr. juris Kristen Andersen,
har ännu inte hunnit så långt i sitt arbete att det för en utomstående
bedömare är möjligt att förutsäga, efter vilken huvudlinje kommittén
avser att lösa sin uppgift: en domstolsreform eller en utbyggnad och
effektivering av reklamationsnämndssystemet.

2.2 Danmark

2.2.1 R ä t t e g å n g s f ö r f a r a n d e t

I Danmark anhängiggörs tvistemålen antingen i landsret eller i under-
ret. Underretterna är domföra med en lagfaren domare, medan lands-
retterna har kollegial sammansättning. Förhållandet mellan de båda!

5 Forbrukerrådet har senare meddelat att förhandlingarna slutförts och
att en sällskapsresenämnd nu är i verksamhet.
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domstolarna är utformat så, att det krävs särskilt stöd i lag för att målet
skall handläggas i underret. Sådant lagstöd förekommer emellertid
i så stor omfattning att endast en mycket ringa del av målen handläggs
i landsret som första instans.

Underretternas kompetens omfattar bl.a. dispositiva tvistemål i vilka
tvisteföremålets värde inte överstiger 10 000 kr. Förhöjs efter talans
anhängiggörande tvisteföremålets värde exempelvis på grund av att
talan utvidgas, förblir dock underretten behörig, om värdet inte ökar
i »betydelig grad». Den grupp mål i vilka värdet understiger angivna
belopp utgör den största delen av de mål som handläggs vid underret
(1960 90 °/o). I regel är det i sådana mindre tvistemål fråga om mycket
små belopp. Om parterna är ense, kan utan hinder av de nu nämnda
reglerna mål om högre värden handläggas i underret. Parterna har
däremot inte möjlighet att genom överenskommelse föra över målet
i första instans från underret till landsret.

Sådana mindre tvister som behandlas i denna uppsats prövas således
regelmässigt i första instans av underret. Rättegångsförfarandet i lands-
ret lämnas därför här å sido. Det kan emellertid nämnas att, oavsett
om målet har anhängiggjorts i underret eller landsret, rätten är skyldig
att försöka förlika parterna. Ingången förlikning införs i retsbogen.

Underretsprocessen inleds genom att käranden lämnar in en s.k.
staevning till domstolen. Är käranden obemedlad eller understiger
tvisteföremålets värde 50 kr, avfattar rätten på begäran staevningen.
Denna skall uppta bl.a. parternas namn och adress, kärandens yrkande
och en kort beskrivning av de omständigheter han åberopar samt uppgift
om skriftligt bevis. I staevningen skall svaranden anmodas att inställa
sig vid sammanträde för att svara i saken och därvid medföra sina skrift-
liga bevis.

Uppdelning på förberedelse och huvudförhandling förekommer prak-
tiskt sett inte i de mål som går till underret. Avgörandet brukar i stor
utsträckning träffas redan vid det första sammanträdet. Skriftväxling
mellan parterna som en inledning till de muntliga förhandlingarna
förekommer inte.

Vid sammanträdet lägger parterna fram de handlingar de åberopar.
Parterna utvecklar muntligen sina ståndpunkter för domaren. De får
som nämnts vara beredda på att målet kan komma att prövas i hela
dess vidd redan vid den första inställelsen. Domaren har skyldighet
att i fråga om part som saknar juridiskt biträde lämna vägledning beträf-
fande de åtgärder som parten bör vidta till upplysning i saken och i
övrigt för tillvaratagande av sin rätt. Processledningen är inte inskränkt

17
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till en rätt att ställa frågor för att undanröja oklarhet och ofullständig-
het. Domaren har en plikt att försöka åstadkomma att parterna lämnar
tydliga och korrekta uppgifter. När part begär det skall domaren höra
vittnena. Underretsprocessen utmärks även av att den tillmäter snabb-
heten i förfarandet stor vikt.

Mot underrets avgörande kan talan som regel föras endast i landsret.
I vissa fall kan domen överklagas till højesteret efter särskilt tillstånd
av justitieministern, s.k. tredjeinstansbevilling. En förutsättning är att
saken är av allmänt intresse eller för parten har betydande följder
utöver målet.

2.2.2 R e k l a m a t i o n s o r g a n

Även i Danmark finns ett forbrugerråd med en »klagecentral» för
konsumenttvister. Forbrugerrådet är organiserat som en privat institu-
tion ehuru med visst statligt driftbidrag. Där finns också en ständigt
växande flora av särskilda anke- eller klagenaevn, med eller utan kon-
sumentinslag, dit en missnöjd konsument kan vända sig för att få anmärk-
ning mot vara eller tjänst prövad. Anke- och klagenaevnens avgöranden
äger inte rättskraft — de kan inte genomdrivas med hjälp av exekutiv
myndighet — men de tilläggs erfarenhetsmässigt stor betydelse i en
eventuellt följande rättegång. I vissa fall har parterna (eller bara närings-
idkaren) på förhand förpliktat sig att efterkomma nämndens avgörande.
Och i några fall står vederbörande branschorganisation som garant
för att rekommendationerna följs. I åtskilliga nämnder är en domstols-
jurist ordförande.

En allmän förutsättning för att klagomål skall tas upp till prövning
är att klagandens motpart vägrat rättelse. Särskilt reklamationsformulär
tillhandahålls ofta av vederbörande nämnd. I vissa nämnder tas av
klaganden ut en mindre avgift, som förlorande motpart kan åläggas
att ersätta.

Forbrugerrådets klagecentral behandlar klagomål av principiell bety-
delse som inte kan tas upp av andra instanser. Bl.a. vid klagomål på
textilvaror och mattor inhämtas utlåtande av sakkunnig.

Statens husholdningsråd, forbrugerrådet eller andra företrädare för
konsumentintressen är representerade i bl.a. följande anke- eller klage-
naevn: Ankenaevnet for renserisager, ankenaevnet for vaskerisager, sko-
ankenaevnet, textilprøvenaevnet och textilankenaevnet, møbelprøve-
naevnet, ankenaevnet for VVS-installationer, ankenaevnet for radio og
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TV-apparater, ankenaevnet for husholdningsapparater til el og gas, anke-
naevnet for automobilreparationer, ankenaevnet for motorkøretøj sfor-
sikring och rejsebureau-ankenaevnet.

När det gäller bl.a. vissa av de uppräknade nämnderna — för kemisk
rengöring och tvätt, möbler, VVS-installationer, radio och TV, motor-
fordonsförsäkring och resor — är nämndens avgörande bindande för
näringsidkaren, medan konsumenten om han inte är nöjd har frihet
att stämma till domstol.

Exempel på nämnder där branschorganisation står som garant för
att beslutet följs utgör møbelprøvenaevnet (ersättning upp till 10 000 kr)
och ankenaevnet for radio og TV (upp till 2 500 kr).6

2.2.3 1969 å r s f o r b r u g e r k o m m i s s i o n

I december 1969 tillsattes i Danmark en forbrugerkommission med
omfattande utredningsuppdrag. En av uppgifterna var att undersöka
konsumentens ställning inom olika lagstiftningsområden av intresse i
detta sammanhang. Inom ramen för sina direktiv avser kommissionen
att behandla bl.a. köp-, avtals- och avbetalningslagstiftningen, särskilt
problem rörande reklamations-, frånträdande- och garantibestämmelser.
Ett utskott inom kommissionen under ledning av dennas vice ordförande,
professor dr. juris Halvor Lund Christiansen, har därvid tagit upp frågor
rörande klage- och ankenaevn, bl.a. behovet av likartade regler för
och andra former för harmonisering av nämndernas verksamhet. En
redogörelse för arbetet inom detta utskott jämte vissa förslag torde
komma att behandlas av kommissionen före sommaren.

Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilka synpunkter forbruger-
kommissionen i sin helhet kan komma att lägga på förhållandet mellan
ordinära domstolar och utomjudiciella reklamationsorgan vad gäller pröv-
ning av konsumenttvister. Vissa slutsatser om tankegångarna i utskottet
torde dock kunna dras av ett anförande som professor Lund Christiansen
höll vid Nordiska rådets konferens om konsument- och marknadsfrågor
i april 1971.7 Må det vara tillåtet att här citera följande rader:

6 Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade ur en av husholdningsrådet år
1970 utgiven skrift, Kvalitetsmaerkninger, Ankenaevn og —? Någon aktuell
statistik rörande antal klagomål och deras fördelning på olika branscher har
tyvärr inte varit tillgänglig.

7 Se NU 1971:3 s. 99 f.
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»Måske det for konsumenten er langt vigtigere at hjælpe ham til
en hastig og effektiv prøvelse end at ændre købelov, aftalelov osv.,
og måske skabes der herved en præventiv effekt, der er endnu bedre
end offentligretlige normer. Tanken om at gennemføre et almindeligt
klagenævn ved siden af de eksisterende private samt at koordinere
de eksisterende nævns virksomhed er til undersøgelse i et særligt udvalg
under Forbrugerkommissionen. Her er vi måske ved det centrale
problem vedrørende konsumentens retsstilling. Det bliver naturligvis
ikke billigt at etablere et sådant almindeligt klageapparat, og man kan
jo ikke argumentere med, at domstolene vil lettes for en række sager,
eftersom disse sager ikke i øjeblikket når til domstolene. Omvendt
er det en for letkøbt modargumentation, at der nu skal åbnes adgang
til en kostbar retlig prøvelse, som ikke eksisterer i øjeblikket, for trangen
hertil har hele tiden været til stede: The courts are open to everybody
— like the Savoy Hotel.

Et må stå fast. Sådanne klagenævn må ikke udelukke en normal
retlig prøvelse. Der skal være adgang til almindelig domstolsbehandling
bagefter. Man kunne tænke sig en ordning, hvorefter konsumenten
kan vælge forlods at indbringe en klage for nævnene, der kan træffe
en afgørelse, som kommer til at virke som forlig, dersom sagen ikke
inden for en angiven frist indbringes for domstolene.»

2.3 USA

I många av staterna finns särskilda domstolar för bagatellmål, där
enskilda personer kan få sina anspråk handlagda på ett formlöst sätt
utan att de behöver anlita juridisk hjälp. Domaren ställer frågor till
parter och vittnen för att klarlägga tvistefrågorna. De vanliga invecklade
reglerna om bevisning gäller inte.

Endast i några stater är bagatellmålsdomstolarna fristående från
andra domstolar. I de flesta fall utgör de en avdelning av en redan
existerande lägre domstol. I några stater finns inga bagatellmålsdom-
stolar utan man har försökt att förenkla det vanliga förfarandet i tvister
där värdet på tvisteföremålet understiger en viss summa.

Det värde till vilket tvisteföremålet högst får uppgå i bagatellmåls-
domstolarna varierar avsevärt mellan de olika staterna, från 50 till
3 000 dollar. Värdegränsen ligger normalt mellan 100 och 300 dollar.
I allmänhet begränsas vidare domstolarnas behörighet till krav på för-
fallen penningfordran som grundas på eller härrör från avtal eller annan
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särskild penningförpliktelse. I de flesta stater är domstolarna också
behöriga att handlägga skadeståndsrättsliga krav, under förutsättning
att kravet inte överstiger värdegränsen. I ett antal stater får talan
inte väckas vid bagatellmålsdomstolarna av inkassobyråer eller personer
som yrkesmässigt lånar ut pengar mot ränta.

I fråga om talans väckande krävs normalt endast att anspråket ges
in till rätten på formulär som tillhandahålls av domstolen eller att en
muntlig redogörelse lämnas för kravet till domaren eller domstols-
tjänstemannen, som sätter upp kravet skriftligen. Parterna kallas där-
efter till förhandling. Särskilda regler för förfarandet förekommer
endast i begränsad omfattning. Flertalet stater tillåter parterna att
företrädas av advokater. I några få stater är dock biträdeshjälp för-
bjuden. På vissa håll avgör domaren från fall till fall om part får före-
trädas av advokat.

I fråga om rättegångskostnadernas fördelning mellan parterna gäller
i allmänhet den regeln att tappande part är skyldig att ersätta motparten
vissa kostnader. I några stater har det dock överlämnats åt domaren
att från fall till fall bestämma hur kostnaderna skall fördelas.

I vissa stater får endast svaranden fullfölja talan mot bagatellmåls-
domstolens avgörande. Käranden anses ha avstått från sin rätt till
fullföljd. I några stater råder fullföljdsförbud. I andra stater får båda
parter fullfölja talan. I åtskilliga stater avser fullföljdsinstansens
omprövning både sak- och rättsfrågan, medan i andra den högre rätten
endast prövar om rättstillämpningen är riktig.

2.4 Storbritannien

2.4.1 R ä t t e g å n g s f ö r f a r a n d e t

I England är High Court av ålder i princip första instans i civilmål
för hela landet. Det stora flertalet tvistemål anhängiggörs dock vid
lägre domstol. För handläggning av mindre tvistemål finns sålunda
mer än 400 county courts. Dessas kompetens är begränsad. Tviste-
föremålets värde får inte överstiga 750 pund. Talan kan fullföljas från
county court till court of appeal.

En hel del mindre mål avgörs av domstolens registrar. Praktiskt
sett är därför en county court delad på två avdelningar, the judge's
court och the registrar's court. Den sistnämnda är en slags bagatell-
målsdomstol. Tvisteföremålets värde får inte överstiga 75 pund.
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Processen vid county courts avsågs ursprungligen vara så enkel
att parterna skulle kunna uppträda utan juridiskt biträde. Förhållandena
i dag är helt andra. De processuella föreskrifterna, the County Court
Rules, är så pass omfattande att en part praktiskt taget alltid måste
ha biträde. Detta gäller inte endast på förhandlingsstadiet utan också
under den skriftliga förberedelsen.

En viss förenkling av förfarandet har nyligen åstadkommits genom
ändringar i the County Court Rules. Den viktigaste är att det för tviste-
mål i allmänhet skapas ett slags muntlig förberedelse (pre-trial review)
inför the registrar. Han skall vid denna lämna parterna »alla de anvis-
ningar som han anser nödvändiga eller önskvärda för att säkra en rättvis,
snabb och billig handläggning av tvisten».

2.4.2 R e f o r m k r a v

I England torde inte finnas några allsidigt sammansatta reklamations-
nämnder eller andra utomjudiciella organ som prövar konsumenttvister
(jfr dock i det följande det s.k. manchesterexperimentet). The Consumer
Council, det engelska konsumentrådet som nyligen upphört med sin
verksamhet, tog inte upp individuella klagomål till prövning. Viss
rådgivning och medling även i konsumenttvister sker dock vid de omkring
500 citizens advice bureaux med övervägande frivillig arbetskraft som
ger råd och stöd huvudsakligen i sociala frågor liksom vid de särskilda
rådgivningsbyråer för konsumenter som inrättats vid ett 25-tal regionala
administrativa myndigheter.

Det synes mot denna bakgrund naturligt att i England kraven på
ett förenklat förfarande för lösandet av vardagslivets tvister kommit
att inriktas på en reform av domstolsprocessen.

I juli 1970 publicerade det engelska konsumentrådet skriften Justice
out of Reach, a Case for Small Claims Courts. Där lades fram förslag
till inrättande av bagatellmålsdomstolar för tvistemål efter amerikanskt
mönster. Bakgrunden till förslaget är en undersökning som konsument-
rådet påbörjade år 1968 och som avsåg att få fram, i vilken utsträckning
det engelska rättsväsendet är till nytta för den enskilde konsumenten.
Undersökningen visade att enskilda personer mycket sällan använder
sig av county courts. De väcker sällan talan och ingår sällan i svaromål
när de stäms. County courts används huvudsakligen för att driva in
fordringar av företag som säljer på avbetalning.

Konsumentrådets undersökning avsåg först och främst konsument-
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tvister. Enligt rådets mening är dock situationen densamma för andra
tvister som avser relativt små penningbelopp. Rädslan för domstols-
proceduren anses ha avskräckande verkan. Det avgörande skälet till
att tvister inte förs till domstolarna uppges dock vara rättegångskost-
naderna. Dessa kostnader ligger främst i ersättning till advokat —
om den enskilde överhuvud kan hitta en advokat som vill åtaga sig
ett mindre tvistemål. Rättshjälpen anses vara till föga hjälp. Konsu-
mentrådet menade att man måste tillskapa ett förfarande där parterna
själva kan föra sin talan inför rätta.

Huvuddragen av konsumentrådets reformförslag återfinns i den »pri-
vate members' bill» som refereras i det följande.

Konsumentrådets rapport åstadkom livlig debatt i både dags- och
fackpress. Den ledde också till att ett antal enskilda parlamentsledamöter
i början av år 1971 lade fram en »bill to make provisions for small claims
courts to try certain civil claims».

Lagförslaget gick i huvudsak ut på följande. Ett nytt slags domstolar
kallade small claims courts skulle inrättas för att pröva de flesta typer
av avtals- och skadeståndsrättsliga tvister rörande belopp ej överstigande
100 pund. Dessa domstolar skulle ingå i county courtorganisationen
och bestå av the county court registrar eller en skiljeman (arbitrator)
utsedd av lordkanslern. Inga bolag eller andra juridiska personer utan
endast enskild person skulle få väcka talan vid domstolen. Advokat
skulle inte få uppträda som ombud eller biträde. Förfarandet skulle
vara så enkelt som möjligt. Strikta bevisregler skulle inte tillämpas.
Domstolen skulle söka förlika parterna. Den skulle ha rätt att införskaffa
den bevisning och annan information som den ansåg sig behöva för
att kunna ta ställning i målet. Fullföljd till High Court skulle kunna
ske men endast i rättsfråga och bara efter tillstånd av en small claims
court eller en county court judge. Varje part skulle med vissa undantag
bära sina egna rättegångskostnader. Kostnaden för sakkunnig- och
annan bevisning som domstolen införskaffat skulle betalas av allmänna
medel.

När lagförslaget i april 1971 skulle läsas för andra gången i underhuset,
var för få ledamöter närvarande för att underhuset skulle vara besluts-
mässigt. Förslaget har därefter inte lagts fram på nytt. Enligt till-
gängliga upplysningar anses det inte ha utsikt till framgång i nu rådande
politiska och statsfinansiella läge. Det har också kritiserats av det
skälet att det föreslagna inkvisitoriska förfarandet skulle vara främmande
för det engelska rättsmedvetandet.
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I avvaktan på en domstolsreform startade sommaren 1971 i Manchester
den lokala juristföreningen, den lokala citizens advice bureau, stadsfull-
mäktige m.fl. ett projekt med frivilligt skiljeförfarande i kontrakts-
rättsliga tvister (i huvudsak rörande konsumtionsvaror och tjänster)
avseende värden under 150 pund. Skiljemannen (jurist eller tekniker)
utses av juristföreningens ordförande. Endast klagomål av enskild person
tas upp. Avgiften är låg. Advokat får ej biträda. Handläggningen
är informell. Parterna förbinder sig på förhand att acceptera skilje-
domen, som är verkställbar genom domstols försorg. — Enligt initiativ-
tagarna bör projektet, som fått omfattande publicitet, kunna ge värdefulla
erfarenheter till ledning för blivande lagstiftning om small claims courts.

3. Det svenska förslaget om förenklat rättegångsförfarande

3.1 Förfarandet i tvistemål enligt gällande ordning

Som bakgrund till det svenska förslaget till lagstiftning om rätte-
gången i mindre tvistemål lämnas här en översikt över nu gällande
ordning. Översikten bygger på framställningen i 1972 års promemoria
från justitiedepartementet (i det följande kallad PM).

Den normala formen för prövning av en förmögenhetsrättslig tvist
är det i rättegångsbalken (RB) reglerade domstolsförfarandet. Detta
förfarande är, liksom domstolens sammansättning, i stort sett detsamma
i alla slags tvister. Endast i begränsad utsträckning finns särskilda
domstolar eller ett särskilt domstolsförfarande för vissa typer av mål
som t.ex. arbetsdomstolen och fastighetsdomstolarna. Förfarandet vid
domstol är i huvudsak detsamma oavsett tvisteföremålets värde. Om
det summariska förfarandet enligt 1946 års lagsökningslag i mål av
inkassokaraktär se dock under 3.1.2.

För vissa typer av arrende- och hyrestvister finns ett särskilt, ej
så ingående reglerat förfarande inför arrende- eller hyresnämnd. Dessa
nämnders avgörande är bindande för parterna, om inte tvisten inom
viss tid förs vidare till domstol.

I Sverige liksom annorstädes kan enligt avtal mellan parterna tvister
avgöras genom skiljeförfarande. Skiljedom kan verkställas på samma
sätt som domstols dom.

Vid sidan av nu angivna förfaranden för prövning av tvister finns
även i Sverige i fråga om vissa konsumenttvister ett reklamations-
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förfarande. Viktigast är här den verksamhet som bedrivs av allmänna
reklamationsnämnden. Denna befattar sig endast med klagomål från
konsumenter. Åtskilliga andra begränsningar finns. Nämndens beslut
är inte bindande utan utgör bara en rekommendation. — Nämndens
verksamhet behandlas under 4.

3.1.1 R ä t t e g å n g s o r d n i n g e n e n l i g t RB

Vad beträffar domstolsförfarandet enligt RB gäller i fråga om för-
mögenhetsrättsliga tvister att dessa oavsett tvisteföremålets värde hand-
läggs av allmän underrätt. De allmänna underrätterna utgörs numera
av 104 tingsrätter, vilka nyligen ersatt de tidigare rådhusrätterna och
häradsrätterna. Tingsrättens domar kan överklagas i hovrätt. Mot
hovrättens dom kan talan fullföljas i högsta domstolen, som dock först
skall ha lämnat prövningstillstånd. I princip skall högsta domstolen
pröva endast mål som har prejudikatintresse.

I de tvistemål varom här är fråga är tingsrätt domför med tre lagfarna
domare. Undantag finns dock. Bestämmelser om domförhet med ensam-
domare hänger samman med reglerna om uppdelning av förfarandet
i förberedelse och huvudförhandling. Tvistemål kan i viss utsträckning
avgöras redan under förberedelsen. Rätten är då domför med en domare.
Detsamma gäller bl.a. när huvudförhandling hålls i omedelbar anslutning
till förberedelsesammanträde eller inom viss kortare tid efter detta.

RB trädde i kraft år 1948 och ersatte därigenom rättegångsbalken
i 1734 års lag. Detta innebar en betydande modernisering av rättegången.
Tidigare gällde i underrätt det s.k. muntligt-protokollariska systemet,
vilket ännu i huvudsak torde tillämpas i Finland. Det innebar bl.a.
att domen inte grundades omedelbart på vad som förekom vid förhand-
lingen utan på de uppgifter därom som hade antecknats i protokollet.
Uppskov med handläggningen förekom i betydande utsträckning.

Förfarandet enligt RB bygger i stället på principerna om muntlighet,
omedelbarhet och koncentration. Muntlighetsprincipen innebär att par-
terna skall framföra allt som de vill åberopa i målet muntligen inför
rätten och inte i skrifter. Domen skall grunda sig direkt på vad parterna
sålunda anför. Omedelbarhetsprincipen innebär att detta material (inklu-
sive bevisning) måste läggas fram direkt vid huvudförhandlingen. Kon-
centrationsprincipen innebär att målet om möjligt skall slutföras vid
en enda sammanhängande förhandling. Detta förutsätter att målet är
väl förberett före förhandlingen. Förhandlingens koncentration och
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omedelbarhet anses vara av särskild betydelse med hänsyn till den
fria bevisprövningen.

Angivna principer gäller i och för sig i alla instanser. Åtskilliga
avsteg har dock gjorts, särskilt i vad avser förfarandet i överrätt.

Rättegången inleds genom skriftlig ansökan om stämning, där käran-
den skall ange bl.a. sina yrkanden och vad han vill anföra till stöd för sin
talan samt uppge vilken bevisning han vill åberopa. Rätten utfärdar
stämning på svaranden. Härefter vidtar muntlig eller skriftlig förbere-
delse i målet. Därvid skall parternas ståndpunkter preciseras. Rätten har
skyldighet att verka för att parterna anger allt som de vill åberopa
i målet. Genom frågor till parterna skall ordföranden försöka klara
ut otydlighet eller ofullständighet i parternas framställningar. I för-
mögenhetsrättsliga tvistemål har parterna i allmänhet frihet att själva
bestämma, om de vill inställa sig genom ombud. Förbud finns inte
mot att som ombud eller biträde anlita advokat.

Förmögenhetsrättsliga tvister är i regel dispositiva. Rätten får inte
döma över något som parterna inte har yrkat och får i dispositiva mål
inte grunda domen på omständighet som part inte har åberopat till
grund för sin talan. Också i fråga om införskaffande av bevisning är
rättens handlingsfrihet i viss utsträckning begränsad i sådana mål.
Det är i första hand parterna som skall sörja för utredning och bevisning.

Rätten bör i dispositiva mål söka förlika parterna, om det bedöms
vara lämpligt. Genom förlikning slutbehandlas ett betydande antal
mål redan under förberedelsen. Eljest företas målet till huvudför-
handling. Huvudförhandling i förenklad form kan i vissa fall hållas
i direkt anslutning till förberedelsesammanträde eller inom kortare
tid därefter. Så får ske om parterna samtycker till det eller om rätten
anser att saken är uppenbar. Vad som förekommit vid förberedelse-
sammanträdet behöver då inte upprepas vid huvudförhandlingen. Rätten
består som nämnts i dessa fall av en ensam domare, vanligen samma
person som lett förberedelsen.

Vid huvudförhandling som inte hålls i förenklad form måste alla
yrkanden, invändningar och omständigheter som parterna åberopar
(inklusive den muntliga och skriftliga bevisningen) redovisas på nytt
för domstolen. I de flesta fall slutbehandlas målet i ett sammanhang.
Räcker det inte med en dag, får förhandlingen fortsätta under de följande
dagarna. Vissa kortare avbrott är dock tillåtna. Vid längre uppskov
än sammanlagt 15 dagar måste ny huvudförhandling hållas och hela
processmaterialet i allmänhet redovisas på nytt.

Som princip gäller i dispositiva tvistemål att den part som förlorar
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målet skall ersätta motparten hans rättegångskostnad. Den största kost-
naden brukar avse ersättning till advokat eller annat biträde. Alla
partskostnader ersätts dock inte. RB uppställer vissa begränsningar i
detta hänseende.

Som nämnts kan part som är missnöjd med tingsrättens avgörande
fullfölja talan i hovrätt. Storleken av tvisteföremålets värde saknar
därvid betydelse för rätten att få avgörandet underkastat hovrättens
prövning. Såsom också nämnts är däremot möjligheterna att få hov-
rättens dom omprövad i högsta domstolen starkt begränsade.

3.1.2 F ö r f a r a n d e t i m å l om l a g s ö k n i n g och
b e t a l n i n g s f ö r e l ä g g a n d e

Den som har en förfallen fordran som grundar sig på skuldebrev
eller annat skriftligt fordringsbevis kan hos tingsrätten lagsöka gäldenä-
ren. Tas ansökningen upp, förelägger rätten gäldenären att skriftligen
svara på denna. När delgivning skett skall rätten, om gäldenären inte
svarar, avgöra målet på handlingarna. Svarar gäldenären kan ytterligare
skriftväxling ske. Bestämmelser finns om verkan av vissa invändningar
från gäldenärens sida. Bestämmelserna innebär att rätten under vissa
förutsättningar kan hänskjuta målet som tvistigt till rättegång. I annat
fall skall betalningsskyldighet åläggas gäldenären. Kvarstad, skingrings-
förbud och annan handräckning kan beslutas i lagsökningsmål. I fråga
om kostnaderna gäller RB:s bestämmelser om rättegångskostnad i tviste-
mål.

För att få ut en penningfordran som inte grundar sig på skriftligt
fordringsbevis och inte avser skadestånd kan en borgenär hos rätten
utverka betalningsföreläggande. Ansökan skall göras skriftligen eller
muntligen. Tas ansökan upp, förelägger rätten gäldenären att inom
viss tid efter delgivning skriftligen anmäla, om han vill bestrida ansökan,
vid påföljd att utmätning annars får ske. Om gäldenären inte bestrider
ansökan, tecknar rätten på det ena exemplaret av ansökningen bevis
att ansökan lämnats obestridd och att utmätning för fordringen och
kostnaden i målet omedelbart får ske. Bestrider gäldenären ansökan
skall målet, om borgenären yrkar det, såsom tvistigt hänskjutas till
rättegång.

Hänskjutet mål får omedelbart sättas ut till huvudförhandling, om
förberedelse inte behövs.

Om i lagsökningsmål borgenärens talan bifallits eller om i mål om
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betalningsföreläggande bevis har meddelats att utmätning får ske, kan
gäldenären söka återvinning hos rätten. Ansökan skall göras skriftligen,
i lagsökningsmål inom en månad från den dag då utslaget delgavs gäl-
denären och i mål om betalningsföreläggande inom samma tid från
det utmätning skedde.

3.2 Grundtankarna i reformförslaget

3.2.1 B e h o v e t av en r ä t t e g å n g s r e f o r m

För den enskildes rättsskydd är det enligt PM av största vikt att
det finns en ändamålsenlig ordning för att pröva och avgöra tvister.
Genom att det finns en reell möjlighet till rättslig prövning förbättras
också förutsättningarna för parterna att själva komma fram till en
sakligt tillfredsställande uppgörelse.

Vad beträffar tvister om mindre värden är antalet mål vid de svenska
domstolarna för närvarande ringa. År 1969 anhängiggjordes enligt en
genom departementets försorg gjord undersökning endast omkring 5 500
mål där tvisteföremålets värde understeg 3 000 kr. Därav blev f.ö.
bara 900 eller 16 % föremål för prövning i sak. En senare, till vissa
tingsrätter begränsad undersökning gav till resultat att endast 3 °/o
av mål där tvisteföremålets värde understeg 3 550 kr (om denna värde-
gräns se under 3.2.3) var mål av konsumentkaraktär, där konsumenten
väckt talan mot näringsidkare. I praktiken förekommer det alltså
knappast att en privatperson vänder sig till domstol i tvist mot näringsid-
kare om mindre värden.

Samtidigt är ärendena vid hyresnämnderna omkring 14 000 per år.
Antalet personer som kontaktar allmänna reklamationsnämnden uppgår
till omkring 15 000 per år. Av de ca 2 000 registrerade anmälningarna
där år 1970 avgjordes ca 50 % efter prövning i sak.8 Härav kan enligt
PM den slutsatsen dras att antalet tvister om mindre värden som tas
upp vid de allmänna domstolarna utgör endast en obetydlig del av det
faktiska antalet tvister.

Orsaken till detta förhållande anges i första hand vara de dryga
rättegångskostnaderna. Enligt den förstnämnda undersökningen uppgår
i genomsnitt kostnaderna enbart i underrätt i mål avseende värden
under 3 000 kr till nästan lika stort belopp som värdet av tvisteföremålet.

8 För 1971 var motsvarande siffror 2 600 resp. 40 %.
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I nästan en tredjedel av fallen överstiger kostnaderna detta värde. Huvud-
delen av kostnaderna avser arvode åt juridiskt biträde. Så som för-
farandet enligt RB är utformat kan den enskilde i regel inte föra sin
talan utan sådant biträde. En i år beslutad reform av samhällets rätts-
hjälp 9 kommer visserligen delvis att undanröja angivna olägenheter för
den enskildes del. Vidare förekommer i stor utsträckning rättshjälp
på grundval av rättsskyddsförsäkring (dock med betydande självrisk).
Men oavsett om den enskilde, ett försäkringsbolag eller samhället skall
stå för kostnaderna, är det angeläget att rättegångsförfarandet utformas
så att kostnaderna står i rimlig proportion till tvisteföremålets värde.

Den vidsträckta möjligheten att få en dom överprövad i högre instans
ökar också kostnaderna — eller i allt fall risken för sådana — samtidigt
som den medför att det slutliga avgörandet av tvisten kan låta vänta
på sig under avsevärd tid.

Det kan enligt PM mot denna bakgrund med fog göras gällande
att den nuvarande ordningen inte i fråga om mindre tvister ger det
rättsskydd för den enskilde som rimligen kan krävas. Den som anser
sig förfördelad är hänvisad till att söka förmå motparten till uppgörelse
utom rätta. Den ekonomiskt svage står en betydande risk att få efterge
sin rätt.

Vad beträffar andra alternativ än domstolsförfarandet för slitande
av mindre tvister anses erfarenheterna från allmänna reklamations-
nämndens verksamhet vara mycket goda. Det billiga och enkla reklama-
tionsförfarandet fyller en betydelsefull uppgift på sitt område och kan
vara ett värdefullt komplement till domstolsförfarandet. Det har emeller-
tid i nuvarande utformning sina begränsningar. PM pekar på vissa
av dessa. Nämnden saknar lokal anknytning utanför Stockholm. Endast
konsument kan påkalla prövning hos nämnden. Dess beslut kan inte
genomdrivas tvångsvis. Eftersom nämnden inte har domstolsliknande
befogenheter, kan den inte avgöra tvister där händelseförloppet inte
kan klarläggas. Nämnden avböjer i allmänhet att ta upp tvister som
rör rent juridiska frågor.

Enligt PM torde det vara oomtvistligt att allmänna reklamations-
nämnden och övriga reklamationsorgan i sin nuvarande utformning
inte innebär någon fullständig lösning av problemet med de mindre
förmögenhetsrättsliga tvisterna. Den omgestaltning och utbyggnad som
skulle bli nödvändig vid en lösning som bygger på reklamationsför-
farandet skulle dra betydande kostnader och medföra att väsentliga

9 Jfr propositionen 1972:4.
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fördelar med det nuvarande reklamationsförfarandet skulle gå förlorade.
Det bör enligt PM inte komma i fråga att bygga upp en särskild

organisation vid sidan av reklamationsorgan och domstolar för att lösa
konsumenttvister. Anses domstolsförfarandet inte hålla måttet, bör det
anpassas till det behov som föreligger. Dessutom är det angeläget att
de allmänna domstolarna ges goda förutsättningar att vara verksamma
också på detta område. Härigenom stärks underlaget för domstols-
verksamheten, vilket kan vara av särskild betydelse på orter där arbets-
underlaget i dag är sådant att indragning av domstol annars kan bli
aktuell.

Mot införande av ett förenklat rättegångsförfarande kan invändas
att den enskilde alltid bör ges möjlighet att få sin tvist prövad i de
mest kvalificerade former som lagstiftningen erbjuder, oavsett om hans
tvist gäller ett mindre värde. En sådan tankegång ledde under för-
arbetena till RB till att man avvisade tanken på ett särskilt förfarande
för de mindre målen. I praktiken har det emellertid visat sig att valet
inte står mellan två rättsliga förfaranden utan mellan gällande ordning,
som innebär att i regel inget förfarande alls är tillgängligt, och en förenk-
ling av förfarandet.

Slutsatsen av det anförda måste enligt PM bli att det finns ett starkt
behov av att skapa möjligheter att få tvister om mindre värden prövade
i ett förenklat förfarande och att åtgärder med denna inriktning bör
vidtas inom ramen för domstolsväsendet, i första hand vid tingsrätterna.
En viktig utgångspunkt är att kostnaderna inte får vara högre än att
det blir möjligt och rimligt från ekonomisk synpunkt att göra sin rätt
gällande även om den avser ett mindre värde.

Såsom framgår av följande avsnitt innebär den i PM föreslagna
ordningen avsteg från principer som tillmätts stor betydelse vid RB:s
tillkomst. Principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration
får i viss mån stå tillbaka för processekonomiska intressen. En betydelse-
full nyhet är domarens aktiva processledning. Vidare föreslås betydande
avsteg från kostnadsreglerna.

Det kan enligt PM mot denna bakgrund diskuteras, om en reform
av rättegångsordningen bör genomföras utan mer ingående utredning
än den som nu företagits och om en reform bör begränsas till att avse
förfarandet i mindre mål. En mer allmän översyn av rättegångsför-
farandet i tvistemål synes nu vara påkallad. Detta innebär en omfattande
utredningsuppgift, varvid det är angeläget att erfarenheterna av vissa
genomförda och planerade reformer avvaktas. En partiell reform behöver
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inte innebära något hinder att senare ta upp frågan om de mindre
tvisterna till omprövning i ett större sammanhang.

3.2.2 A l l m ä n n a r i k t l i n j e r fö r e n r ä t t e g å n g s r e f o r m

Bör tyngdpunkten i ett förenklat förfarande ligga på medlingsverk-
samhet (jfr de norska forliksråden) eller bör förfarandet syfta till ett
bindande avgörande? I PM diskuteras olika alternativ och kombina-
tioner. Övervägande skäl anses tala för att förfarandet skall kunna
avslutas med att ett bindande avgörande kommer till stånd, även om
förfarandet också bör i hög grad inriktas på förlikning.

Förfarandet bör vara obligatoriskt. Samma skäl som kan åberopas
för ett förenklat förfarande vid domstolarna talar också för att detta
inte bör kunna sättas åt sidan på enbart den ena — ekonomiskt starkare
— partens önskan. Men inte ens om parterna är ense bör de ha rätt
att, inom tillämpningsområdet för ett förenklat förfarande, välja mellan
detta och det ordinära förfarandet. Hänsynen till domstols- och parts-
kostnaderna åberopas som skäl för denna ståndpunkt.

Av obligatoriet anses följa att skiljeklausuler avseende framtida
tvist bör frånkännas verkan vad gäller tvister om mindre värden. En
redan uppkommen tvist bör dock genom skiljeavtal kunna undandras
domstols prövning oaktat att tvisten i och för sig faller inom tillämp-
ningsområdet för ett förenklat förfarande.

Vad tillämpningsområdet beträffar anses utgångspunkten böra vara
att förfarandet i princip skall kunna användas i alla dispositiva tvistemål
som rör mindre värden. Viktigt är att tillämpningsområdet i varje
fall tills vidare bestäms så att också konsumenttvister — dvs. tvister
mellan näringsidkare och konsument med anledning av försålt gods
eller tillhandahållen tjänst — faller inom området. Det antyds emellertid
att det kan bli påkallat att överväga särskilda regler för rättegången
i konsumentmål. Frågan bör uppmärksammas vid pågående utrednings-
arbete om konsumentskydd. Därvid bör även allmänna reklamations-
nämndens ställning och uppgifter övervägas.

En grundläggande princip bör vara att åstadkomma att rättegångskost-
naderna i ett förenklat förfarande blir väsentligt lägre än i det ordinära
utan att befogade rättssäkerhetskrav eftersatts. För tillgodoseende av
detta syfte dras följande riktlinjer upp för reformeringen av själva
domstolsproceduren.
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Förfarandet bör vara så enkelt att parterna kan föra sin talan utan
hjälp av juridiskt biträde. — Skriftlighet bör kunna få större utrymme
än i ordinär process. Av rättssäkerhetsskäl bör avgörandet dock regel-
mässigt träffas på grundval av vad som förekommit vid muntlig för-
handling. — RB:s principiella uppdelning i särskild förberedelse och
huvudförhandling bör inte upprätthållas. Målet bör i de flesta fall
kunna avgöras vid ett enda sammanträde. — Krav måste ställas på
en mer vittgående materiell processledning från domstolens sida än
som nu i allmänhet förekommer. — Parts ansvar för motparts rätte-
gångskostnader bör begränsas till kostnadsposter som är oundgängligen
nödvändiga. En särskild kvittningsregel bör införas. — Man måste
acceptera en ordning som ger betydligt mer begränsade möjligheter
till fullföljd av talan än enligt RB, samtidigt som behovet av prejudikat-
bildning bör tillgodoses.

Ett förenklat rättegångsförfarande enligt angivna riktlinjer torde
enligt PM innebära avsevärt ökade möjligheter för den enskilde att
få vardagslivets tvister prövade på ett godtagbart sätt. Med hänsyn
till det enkla och i princip kostnadsfria förfarandet vid allmänna rekla-
mationsnämnden och andra reklamationsorgan kan det emellertid finnas
skäl för domstolen att i det förenklade förfarandet hänvisa en kärande
till reklamationsorganen, om tvisten rör fråga om brist eller fel i mot-
partens prestation. Å andra sidan bör reklamationsorganen när så
finnes lämpligt kunna hänvisa en sökande till det förenklade rätte-
gångsförfarandet.

3.2.3 V i s s a h u v u d p u n k t e r i f ö r s l a g e t

Det synes lämpligt att till ledning för diskussionen vid juristmötet
något mer ingående än som hittills skett redovisa vissa huvudpunkter
i det svenska förslaget.

Vad först angår tillämpningsområdet för det förenklade förfarandet
har redan sagts att de dispositiva tvistemålen i regel bör kunna hand-
läggas enligt den föreslagna ordningen. Dock undantas arrende- och
hyrestvister samt mål enligt konkurs- och ackordslagarna. Indispositiva
mål samt mål som har både dispositiva och indispositiva beståndsdelar
(det yrkas t.ex. både hemskillnad och underhåll) faller utom området.

Främst kommer i fråga tvister om köp av lös egendom, uthyrning
av bilar, maskiner eller andra lösa saker, arbetsbeting, lån av saker
eller pengar samt skadestånd. Även familjerättsliga anspråk av dispositiv
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karaktär, t.ex. jämkning av underhållsbidrag mellan makar, skall kunna
prövas i förenklad form.

För de dispositiva målen anses tvisteföremålets värde böra vara
avgörande. Att ett mål är av invecklad beskaffenhet eller av andra
skäl svårutrett bör inte föranleda att det kan föras över till det ordinära
förfarandet. Värdegränsen bör bestämmas under hänsynstagande såväl
till de rättegångskostnader som kan beräknas uppkomma i ordinär
process som till att en särskild rättegångsordning är motiverad endast
om den blir tillämplig på ett relativt stort antal tvister. En lämplig
värdegräns synes enligt PM kunna uppnås genom en anknytning till
basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Härigenom vinns en
form av indexreglering. Basbeloppet är när detta skrivs (maj 1972)
7 100 kr. Värdegränsen föreslås ligga vid ett halvt basbelopp, f.n. således
vid 3 550 kr.

Vissa konsumenttvister rör erfarenhetsmässigt värden som ligger
över denna värdegräns. Har sådan tvist prövats av reklamationsorgan
som Kungl. Maj:t bestämmer (allmänna reklamationsnämnden åsyftas
i första hand), bör tvisten därefter oavsett värdet kunna handläggas
i förenklad form, så att ett exigibelt avgörande snabbt kan uppnås.
Även andra mål där värdet ligger över gränsen bör kunna handläggas
i förenklad form, om parterna är ense om detta och målet inte är rättsligt
eller utredningsmässigt alltför komplicerat.

När det gäller tingsrättens sammansättning vid handläggning av
mål i förenklad form övervägs flera alternativ: tre lagfarna domare,
en lagfaren domare med två eller tre nämndemän, en lagfaren domare
ensam eller slutligen ensamdomare om endast ett sammanträde hålls
och flera domare om mer än ett sammanträde visar sig vara påkallat.
I PM förordas att den nuvarande ensamdomarkompetensen enligt RB
(se avsnitt 3.1.1) vidgas till att omfatta all handläggning i det nya för-
farandet. Därigenom anses förutsättningarna för snabb handläggning
förbättras, goda förutsättningar för rättens förlikningsverksamhet skapas
och domstolskostnaderna hållas nere. Det understryks att höga krav
i fråga om erfarenhet och lämplighet måste ställas på domaren i dessa mål.

I PM antyds att om det i framtiden blir aktuellt att tillskapa särskilda
handläggningsformer för konsumenttvister överhuvud, frågan om nämnds
medverkan kan komma i annat läge. Det kan då finnas anledning att
i domstolen inrymma personer med särskild sakkunskap och erfarenhet
av konsumentfrågor.

Vad beträffar rättegångskostnaderna avses RB:s kostnadsfördelnings-
regler i princip skola gälla också i det förenklade förfarandet. Huvud-

18
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regeln blir således att part som tappar målet skall ersätta motparten
hans rättegångskostnader, i vad dessa är ersättningsgilla. Med hänsyn
till att förfarandet bygger på att den enskilde parten själv skall föra
sin talan och kan ha svårt att förutse målets utgång, anses billighetsskäl
tala för att möjlighet ges till kvittning i tveksamma fall. Förlorande
part skall då enligt den föreslagna lagtexten »med hänsyn till målets
beskaffenhet haft skälig anledning att få tvisten prövad av domstol».

Det eftersträvade förbilligandet av rättegången avses skola åstad-
kommas bl.a. genom att slagen av ersättningsgilla kostnader kraftigt
inskränks. Som nämnts avses förfarandet bli så enkelt att juridiskt
biträde inte skall behöva anlitas. Förbud mot biträdeshjälp i domstolen
diskuteras under hänvisning till förhållandena i vissa amerikanska del-
stater och till det engelska konsumentrådets reformförslag. Tanken på
ett sådant förbud avvisas, men ersättning till biträde skall inte betraktas
som en ersättningsgill kostnadspost. Det förutsätts att rättshjälp någon
enstaka gång skall kunna omfatta förmånen av biträde, men i så fall
skall motparten inte kunna åläggas att betala biträdeskostnaden. De
enda ersättningsgilla kostnaderna bör enligt PM vara avgiften för stäm-
ningsansökningen, kostnaden för vittnesbevisningen, de utgifter part
åsamkats med anledning av personlig inställelse i målet och kostnaden
för eventuell inkassoåtgärd.

Det förutses att särskilt i konsumentmål det ofta uppkommer behov
av sakkunnigbevisning. Sådan bevisning föranleder i allmänhet tämligen
stora kostnader, något som kan avhålla den enskilde från process. Ersätt-
ning till sakkunnig som utsetts av rätten bör därför utgå av allmänna
medel och bör med visst undantag stanna på statsverket.

I fråga om förfarandet vid tingsrätten — där parterna alltså förutsätts
skola föra sin talan utan hjälp av juridiskt biträde — måste enligt PM
gälla att det görs enkelt och att domstolen i betydligt högre grad än
nu bistår parterna på olika sätt. Följande riktlinjer dras upp för hur
förfarandet bör gestaltas.

Vid tingsrätt skall finnas en lagfaren tjänsteman (tingsfiskal eller
erfaren tingsnotarie) som tillhandagår den rättssökande med råd och
upplysningar. Vid behov skall han biträda part med att sätta upp stäm-
ningsansökan, fullföljdsinlaga och annan liknande handling.

I fråga om innehållet i stämningsansökan och andra rättegångshand-
lingar föreslås förenklingar. Det förutsätts vidare att formulär kommer
att utarbetas, i vilka parterna på ett lättfattligt sätt ges behövlig väg-
ledning.

Förfarandet inleds genom att käranden ger in en stämningsansökan.
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Behöver han hjälp med att upprätta ansökningen, kan han alltså få
det av den nyss nämnde tjänstemannen.

I samband med att svaranden delges stämningen skall han i allmänhet
föreläggas att yttra sig. Detta kan ske i skrift men också genom att
han ringer upp tjänstemannen och lämnar honom uppgift om sin stånd-
punkt i målet. Även svaranden kan därvid få råd och anvisningar.
Ingen omfattande rådgivning bör dock ske till någondera parten. Det
torde i allmänhet inte vara lämpligt att tjänstemannen uttalar någon
mening om det materiella rättsläget.

Normalt kallas parterna därefter till sammanträde. Det är också
möjligt att ha enbart skriftlig handläggning. Har sammanträde hållits
men blir komplettering av utredningen nödvändig, kan handläggningen
fortsättas och avslutas genom skriftväxling. Domstolarna bör ges stor
frihet att använda sig av det förfarande som i det enskilda fallet framstår
som lämpligast. Möjligheten till skriftlig handläggning bör dock enligt
PM användas med försiktighet. Ett sådant förfarande kan ta lång tid,
och många människor kan finna det svårt att i skrift framföra sina
synpunkter till domstolen.

Om en part skall kunna föra sin talan utan juridiskt biträde, måste
uppenbarligen krav ställas på en mer aktiv processledning från dom-
stolens sida. I PM föreslås en bestämmelse av innebörd att rätten, genom
att biträda och vägleda parterna, skall tillse att tvistefrågorna blir klar-
lagda och målet så utrett som dess beskaffenhet kräver. Detta innebär
bl.a. att domaren skall genom frågor komplettera parternas berättelser.
Han bör kunna gå längre än till att försöka avhjälpa ofullständighet
eller otydlighet. Genom frågor till parterna bör han kunna efterforska,
om det finns någon omständighet av avgörande betydelse som inte har
berörts i målet. Skulle så visa sig vara fallet, bör han direkt påpeka
detta för parten. En sådan efterforskning får dock enligt PM ske med
försiktighet, så att den inte leder till att förfarandet blir tungrott och
vidlyftigt.

När det gäller bevisningen bör domaren kunna framhålla för part
att viss omständighet måste bevisas eller i uppenbara fall att den preste-
rade bevisningen inte förefaller vara tillräcklig. Han bör vidare kunna
fråga parterna, om det finns någon som kan uttala sig om ett tvistigt
och för målets utgång relevant sakförhållande. Framkommer det att
någon lämpligen bör höras som vittne eller att skriftligt bevis bör fram-
läggas, bör domaren påpeka detta för parterna.

Även i det förenklade förfarandet synes dock dispositionsprincipen
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böra gälla. Parten bör i sista hand ha rätt att själv bestämma, vilka
faktiska omständigheter han vill dra in i målet.

Den nya ordningen bör enligt PM i högre grad än gällande ordning
inriktas på förlikning. Huvudregeln bör vara att rätten skall försöka
förlika parterna, om inte särskilda skäl föranleder annat. Domaren
bör därvid — i motsats till vad som uttalats i motiven till RB — vara
oförhindrad att lägga fram konkreta förlikningsförslag. I så fall bör
han påpeka för parterna att en eventuell dom i målet kan komma att
avvika från förlikningsförslaget. Saknar parterna uppenbarligen intresse
för att träffa uppgörelse eller framstår det som helt klart att ena parten
skulle vinna målet vid en saklig bedömning, bör handläggningen i regel
inte inriktas på medling.

I syfte att minska partskostnaderna skall sammanträden vid behov
hållas på kvällstid och på olika platser i domsagan.

Normalt skall handläggningen slutföras vid ett enda sammanträde.
Flera än två sammanträden tillåts bara, om det föreligger synnerliga
skäl. Några formella regler för gången av sammanträdet föreslås inte.

Rätten till fullföljd skall enligt förslaget vara begränsad. En obe-
gränsad rätt till överprövning i hovrätt skulle omintetgöra strävandena
att skapa ett enkelt och billigt rättegångsförfarande för mindre tvistemål.
Starka skäl talar emellertid för att möjlighet att överklaga tingsrättens
avgörande bör finnas i vissa situationer. Omprövning föreslås därför
få ske i särskilt angivna fall efter prövningstillstånd av hovrätten. Sådant
tillstånd skall bli möjligt när prejudikatfråga föreligger, när den rätts-
tillämpning som ligger till grund för tingsrättens avgörande måste antagas
vara oriktig, när tingsrätten till följd av grovt förbiseende eller grovt
misstag meddelat en uppenbart oriktig dom och i några andra fall. Bevis-
bedömningsfrågor och andra omdömesfrågor, t.ex. skäligheten av utdömt
skadestånd, kan däremot inte föranleda överprövning. De föreslagna
reglerna motsvarar i stort sett i sak vad som nu gäller enligt RB för
fullföljd till högsta domstolen.

Fråga om prövningstillstånd föreslås skola i hovrätten handläggas
av två domare. Som omröstningsregel bör gälla att prövningstillstånd
vägras endast om båda domarna är ense därom.

Även hov rättsförf ar andet föreslås förenklat i tvistemål om mindre
värden. Handläggningen skall ske enbart genom skriftväxling, om inte
särskilda skäl föranleder att sammanträde hålls. Hovrätten skall i
likhet med tingsrätten biträda och vägleda part. Under de förutsättningar
som allmänt gäller kan hovrätts dom i det förenklade förfarandet komma
under högsta domstolens prövning.
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4. Reklamationsorgan i Sverige

4.1 Allmänna reklamationsnämnden

4.1.1 O r g a n i s a t i o n och a r b e t s f o r m e r

Allmänna reklamationsnämnden har inrättats av statens konsument-
råd. Den började sin verksamhet den 1 januari 1968. Arbetet bedrivs
som en försöksverksamhet bekostad av medel från konsumentrådet, som
också har hand om nämndens kamerala och personaladministrativa upp-
gifter. Verksamheten har i viss mån offentlig karaktär. Nämnden
är dock formellt att anse som ett privaträttsligt organ som inte har
ställning av myndighet.10

Nämndens verksamhet regleras dels av stadgar som fastställts av
konsumentrådet, dels av en arbetsordning, dels genom principbeslut av
nämnden in pleno. Nämndens uppgift kan i stort sett sägas vara att
avge yttrande i typiska konsumenttvister och därigenom hjälpa kon-
sumenterna att på ett enkelt och billigt sätt få sina anmärkningar mot
varor och tjänster bedömda. Nämnden medverkar även genom sitt kansli
på annat sätt till att uppgörelse kommer till stånd i dessa tvister.
Området för nämndens verksamhet behandlas närmare under 4.1.2.

Nämnden består av 38 ledamöter som representerar konsumentrådet
och 20 privaträttsliga organisationer, huvudsakligen fackliga organisatio-
ner och näringslivsorganisationer. Ledamöterna är utsedda så att det
i nämnden ingår samma antal företrädare för konsumentintressen som
för industri och handel. Ordförande och fem vice ordförande är jurister
med domarerfarenhet. Nämndens ledamöter är numera uppdelade på sex
avdelningar nämligen avdelningarna för resor, motor, textil, hemelektro-
nik, fritidsbåtar (inrättad hösten 1971) och övriga ärenden (= allmänna
avdelningen). De sex juristerna alternerar som ordförande på avdel-
ningarna för att få erfarenhet av och överblick över nämndens hela
verksamhetsområde.

Nämnden kan inhämta yttrande från eller adjungera särskild sak-
kunnig. Den kan också låta utföra laboratorie- och andra undersökningar.
Viss teknisk expertis finns inom kansliet. Också genom ledamöterna
tillförs nämnden viss teknisk sakkunskap.

10 Justitieombudsmannen har vid ett par tillfällen uttalat att övervägande
skäl talar för att ämbetsansvar inte föreligger för nämndens ordförande och
ledamöter (se bl.a. JO:s ämbetsberättelse 1970 s. 279).
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Nämndens kansli förestås av en sekreterare. Allmänhetens kontakt
med nämnden sker genom kansliet, som är nämndens beredande organ.
Kansliet ger också i betydande omfattning råd — inte bara åt konsumen-
ter utan även i viss utsträckning åt näringsidkare som fått klagomål
från konsument.

Allmänna reklamationsnämnden har kansli i Stockholm. Om hem-
konsulenterna och de lokala konsumentkommittéerna se under 4.2.

Klagomål till nämnden framställs per telefon, i brev eller vid person-
ligt besök på kansliet. Det ojämförligt största antalet anmälningar sker
per telefon. Flertalet ärenden kan klaras upp vid de informella kontak-
terna med kansliet per telefon eller vid besök. I en del fall avråds
därvid konsumenten från att gå vidare därför att saken anses utsiktslös.
I andra fall har konsumenten inte varit i kontakt med säljaren angående
sina klagomål, och han hänvisas därför dit efter att ha erhållit råd från
kansliet, hur han bör argumentera i saken. I många fall träffas därvid
uppgörelse med säljaren. Redan den omständigheten att konsumenten
har varit i kontakt med reklamationsnämnden innebär ett visst tryck
på säljaren eller den som tillhandahållit tjänsten.

Om saken inte klaras upp och konsumenten vidhåller klagomålet,
inleds förfarandet inför nämnden. Förfarandet är skriftligt. Den som
vill påkalla nämndens yttrande har att göra skriftlig framställning
om det. I anmälan skall klart anges vad som påtalas och de omständig-
heter som ligger till grund för framställningen. Nämnden har särskilda
formulär för reklamation av köp, beställt arbete, resa etc. som tillställs
konsumenten. Denne får därjämte viss handledning i reklamationsfrågan
genom en liten skrift som bifogas reklamationsformuläret. Vid kon-
sumentens anmälan bör fogas det utredningsmaterial som åberopas.
Är framställningen så ofullständig att den inte kan läggas till grund
för ärendets behandling och avhjälps inte bristen efter föreläggande,
kan kansliets chef avvisa framställningen.

Efter konsumentens anmälan till nämnden sker en skriftväxling
mellan parterna i syfte att få underlag för nämndens slutliga bedömning.
I en del fall träffas överenskommelse mellan parterna under skrift-
växlingens gång. I ett mindre antal fall hör konsumenten inte vidare
av sig, sedan han fått del av motpartens svaromål.

Sedan skriftväxlingen har avslutats, föredras och avgörs ärendet
vid sammanträde med den avdelning av nämnden till vilken ärendet
hör. Som föredragande tjänstgör bl.a. ett antal yngre domstols jurister.

Förfarandet är som nämnts skriftligt, dock endast i den meningen
att nämndens avgörande träffas huvudsakligen på grundval av skriftligt
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material. Detta kan emellertid bestå av nedtecknade muntliga uppgifter
lämnade till kansliet vid besök eller per telefon. Det bör vidare fram-
hållas att nämnden vid sammanträdet besiktigar reklamerade varor,
skadade motordetaljer etc. när detta av praktiska skäl låter sig göra.
Vidare förekommer att muntligt förhör hålls med särskilt förordnad
besiktningsman eller annan sakkunnig.

Förfarandet kännetecknas av kraftig materiell processledning. Det
åligger kansliet och i sista hand föredraganden att se till att otydligheter
i parternas yrkanden och framställningar klaras ut och att relevanta
skriftliga bevis (fakturor, arbetskort, besiktningsprotokoll, resedokument
etc.) finns tillgängliga vid föredragningen. Trots detta händer ibland
att ärende bordläggs av nämnden för införskaffande av ytterligare
utredning.

Såsom framgått av det tidigare sagda utövar kansliet en omfattande
rådgivnings- och förlikningsverksamhet. Nämnden själv framlägger där-
emot inga förlikningsförslag (i den mån inte det slutliga yttrandet kan
karakteriseras som ett sådant). Det inträffar dock ibland att en represen-
tant i nämnden för den berörda branschorganisationen begär bordlägg-
ning för att under hand kunna föreslå ett medlemsföretag en uppgörelse
enligt den mening som framkommit vid diskussionen i nämnden — däri-
genom kanske besparande företaget ogynnsam publicitet.

Förfarandet är numera avgiftsfritt. I praktiken bekostas också sak-
kunnigbesiktning och teknisk undersökning regelmässigt av allmänna
medel.

Allmänna reklamationsnämndens beslut kan som redan sagts inte
tvångsvis genomdrivas. Yttrandet utgör alltså — när det inte innefattar
ett helt underkännande av klagomålet — en rekommendation till parterna
att lösa tvisten på visst angivet sätt: genom hävning av köpet, pris-
reduktion, byte till gillt gods, kostnadsfri reparation eller, mera sällan,
betalning av skadestånd. Nämndens rekommendationer följs dock i
betydande utsträckning (se under 4.1.3.). Genom att yttrandena är
offentliga och regelmässigt publiceras i vissa tidningar och tidskrifter,
sprids kännedom om nämndens praxis.

Den som är missnöjd med nämndens avgörande har ingen möjlighet
att klaga i högre instans. Förhållandet framstår som naturligt med
hänsyn till att yttrandena inte är exigibla. Enligt plenibeslut kan emeller-
tid nämndens ordförande på vissa angivna, närmast om resningsskäl
påminnande grunder hänskjuta ärende till vederbörande avdelning för
förnyad prövning.
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4.1.2 V e r k s a m h e t s o m r å d e

Allmänna reklamationsnämnden har enligt 1 § av sina stadgar till
uppgift att på begäran av konsument, som finner sig ha anledning till
anmärkning mot vara eller tjänst som inköpts eller tillhandahållits i
näringsverksamhet, avge yttrande rörande varans eller tjänstens beskaf-
fenhet samt övriga omständigheter av betydelse för reklamationsfrågans
bedömning. Finner nämnden klaganden ha fog för sin talan, bör nämndens
yttrande innehålla anvisning om hur enligt nämndens prövning klaganden
bör vinna rättelse.

I denna beskrivning av nämndens verksamhetsområde ligger viss
begränsning av nämndens behörighet att pröva konsumenttvister och
andra vardagslivets tvister. I 2 § av stadgarna anges ytterligare en
inskränkning av kompetensen i det att från nämndens prövning undantas
ärenden av beskaffenhet att prövas av vissa särskilda reklamations-
nämnder. Dessutom öppnas möjlighet för nämnden att i arbetsordningen
eller genom särskilt beslut avböja att pröva ärende eller grupper av
ärenden, även om nämnden eljest är behörig att ta upp saken till behand-
ling.

De viktigaste typerna av ärenden som nämnden på grund av stadgar-
nas definition av verksamhetsområdet eller enligt fast praxis — stundom
bekräftad genom plenibeslut — f.n. inte tar upp till prövning är följande.

1. Frågor som är av beskaffenhet att prövas av reklamationsnämnden
för tvättfrågor, skoreklamationsnämnden, pälsreklamationsnämnden och
reklamationsnämnden för automobilgummi (se härom under 4.2.).

2. Anmärkning mot vara eller tjänst som inte tillhandahållits i
näringsverksamhet. Nämndens verksamhet är alltså begränsad till yrkes-
mässigt tillhandahållande av varor och tjänster. Härunder faller i
princip också statlig och kommunal affärsverksamhet. Får man hjälp
med reparation av sin bil av en person som inte gör detta i sin yrkes-
verksamhet eller köper man en begagnad TV av en privatperson, kan
man däremot inte klaga hos nämnden.

3. Anmälan från någon som inte är »konsument». Anmälaren får
inte ha köpt varan eller betalat för tjänsten i samband med någon form
av näringsutövning. Nämndens verksamhet tar sikte på den privata
konsumtionen, inte på inbördes tvister mellan näringsidkare i och för
deras rörelse.

4. Ärende som uteslutande gäller prisets storlek. Den prövning som
nämnden har att göra skall enligt arbetsordningen i första hand vara
av teknisk natur och avse varans eller tjänstens kvalitet i vidsträckt
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betydelse. Det är dock ofta svårt att se prisfrågan isolerad. Särskilt
gäller detta beträffande tjänsteprestationer eller varor av mer individuell
karaktär. Där hänger priset intimt ihop med tjänstens eller varans
kvalitet.

5. Ärende där konsumenten inte först utan att få rättelse reklamerat
hos den som tillhandahållit varan eller tjänsten.

6. Frågor om tjänster av immateriell beskaffenhet såsom läkar-
och tandläkarbehandling, rättshjälp, försäkringsavtal m.m. För sådana
tjänster finns i allmänhet andra organ dit konsumenten kan vända
sig. Likaså undantas enligt praxis kursverksamhet och annan utbildning.

7. Ärenden som rör fast egendom, härunder inbegripet varor och
tjänster som har ett funktionellt samband med användningen av fast
egendom.

8. Anmälningar om alltför »ålderstigna» tvister. Dessa kan vara
svåra att utreda, och konsumentens dröjsmål med anmälan gör att hans
behov av rättsskydd framstår som mindre angeläget. Enligt plenibeslut
skall ärende sålunda i princip tas upp till behandling endast om anmälan
inkommit till nämndens kansli inom 12 månader från skadans (kontrakts-
brottets) uppkomst. Principen kan frångås t.ex. om dröjsmålet med
anmälan berott på förlikningsförhandlingar eller eljest på säljarens
(uppdragstagarens) åtgöranden.

9. Tvister i vilka oenigheten mellan parterna rör fråga av mer
renodlat juridisk karaktär. Nämndens prövning är som nämnts i första
hand av teknisk natur och avser varans eller tjänstens kvalitet.

10. Vissa skadeståndsfrågor. Nämnden är restriktiv i fråga om att
pröva rätten till skadestånd vid följdskador, däri inbegripet skador
till följd av en varas skadebringande egenskaper. Praxis varierar dock
mellan nämndens olika avdelningar beroende på vad som anses vara
kutym inom den berörda branschen. Enligt plenibeslut våren 1971
bör ett skadeståndsanspråk kunna prövas (och eventuellt bifallas) i
följande fall:

a) När fråga är om lätt verifierbara direkta utgifter som anmälaren
ådragit sig genom säljarens kontraktsbrott. Exempel på detta är kostna-
der för taxi och andra färdmedel samt telefon- och hotellkostnader.

b) När fråga är om sakskador som till sin natur har ett omedelbart
eller närliggande samband med felet och uppgår till ett i förhållande
till köpeskillingen måttligt belopp. Som hithörande fall kan exempelvis
räknas att en inköpt vara vid tvättning färgar av sig på andra varor
eller att fel i ett tyg föranleder att kostnaden för sylön och tillbehör
blivit onyttig. — Yrkande om ersättning för personskada, för allmän
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förmögenhetsskada och för ideell skada (typen »förstörd semester») bör
enligt plenibeslutet ej tas upp till prövning.

11. Ärenden där nämnden på grund av materialets ofullständighet
inte kan avge någon rekommendation. Oftast är fallet att påstående
står mot påstående på någon väsentlig punkt och att händelseförlopp
och övriga omständigheter anses inte kunna klarläggas utan upptagande
av muntlig bevisning. Någon gång är anledningen till avvisningen
att erforderlig teknisk undersökning inte kunnat utföras.

Det bör framhållas att de gränser för nämndens verksamhetsområde
som här beskrivits främst gäller själva nämndens arbete. Den råd-
givnings- och förlikningsverksamhet som äger rum på kansliplanet avser
i viss utsträckning också tvister som nämnden inte kan — eller anser
sig inte böra — pröva.

4.1.3 V e r k s a m h e t e n s o m f a t t n i n g

Inom de gränser som skisserats i föregående avsnitt bedriver allmänna
reklamationsnämnden en verksamhet av betydande omfattning.11 Under
nämndens fyra första år har omkring 45 000 konsumenter vänt sig till
nämnden för hjälp. Verksamheten ökar stadigt. Antalet skriftliga
anmälningar — där kansliets första informella kontakter med parterna
alltså inte lett till uppgörelse — steg åren 1968 — 1971 från 884 till 2 601.
Mindre än hälften av dessa klagomål behöver bli föremål för prövning
i nämnden. Över 90 % av totala antalet hänvändelser till nämnden
— dessa var år 1971 omkring 15 000 — avslutas redan på kansliplanet.

Antalet avgivna yttranden uppgick år 1968 till 201 och år 1971 till 939.
Totalt har nämnden åren 1968 — 1971 avgivit närmare 2 500 yttranden.
Ansvällningen av verksamheten avspeglas också i antalet sammanträden,
vilket för åren 1968 — 1971 utgjorde respektive 26, 49, 89 och 103.

Den geografiska spridningen av boendeorten för de klagande är täm-
ligen god. Andelen klagomål från storstadsområdena, som allt ifrån
verksamhetens början dominerat, kan numera inte längre bedömas vara
oproportionerligt stor (Storstockholm 33 °/o, Storgöteborg 9 %, Malmö 5 °/o)
med hänsyn till folkmängdsförhållanden och till de speciella problem
som möter storstadskonsumenten.

Motoravdelningen är den största av avdelningarna. Strukturen på

11 Uppgifterna i detta avsnitt är i huvudsak hämtade från statens kon-
sumentråds verksamhetsberättelser för 1,7.69—31.12.70 och för 1971.
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klagomålen har inte i högre grad förändrats under verksamhetstiden.
På reseavdelningen är det främst sällskapsresor som reklameras. Klago-
målen gäller i flertalet fall brister i fråga om inkvarteringen på
semesterorten. Ärendena på motoravdelningen avser i huvudsak köp
av begagnade bilar samt reparationer av bilar. Köp av nya bilar för-
anleder få klagomål. På textilavdelningen avser anmälningarna främst
dam- och flickkläder. Därefter kommer möbeltextilier och hel-
täckande mattor samt herr- och gosskläder. Elavdelningen handlägger
till övervägande del klagomål på köp och reparation av tvättmaskiner,
kyl- och frysskåp samt radio- och TV-apparater. Inom den allmänna
avdelningen är några vanliga varugrupper möbler, klockor, handväskor,
peruker och sällskapsdjur.

Av nämndens yttranden har omkring 55 °/o gått ut på att konsumenten
rekommenderats någon form av rättelse. Konsumentrådet genomför
regelbundet undersökningar av hur dessa rekommendationer följs av
säljarna. Efterlevnadsgraden ökar. Resultatet av den. senaste under-
sökningen (augusti 1970—februari 1971) visar att efter kontakt med
företagen från konsumentrådets sida omkring 80 % av de aktiva företagen
rättat sig efter nämndens rekommendation. Ungefär 11 °/o av de aktiva
företagen gav ingen som helst rättelse. I ungefär lika många fall hade
företaget gått i konkurs eller av annat skäl upphört med verksamheten,
varför ingen möjlighet fanns för konsumenten att få rättelse.

Undersökningarna av efterlevnaden av reklamationsnämndens rekom-
mendationer visar — något som f.ö. offentligt uttalats i olika samman-
hang — att nämndens verksamhet tillvunnit sig förtroende inom det
seriösa näringslivet trots nämndens uppgift att vara ett forum för den
missnöjde konsumenten. Ett ytterligare bevis för detta är det s.k. kund-
skydd som motorbranschens riksförbund infört. Detta innebär att för-
bundet, i likhet med vissa danska branschorganisationer (se under 2.2.2),
garanterar att dess medlemmar följer nämndens rekommendationer. Om
så inte sker får kunden ersättning av förbundet. Andra branschorgani-
sationer hänvisar i sina standardformulär för kontrakt eller garantibevis
eller i sina allmänna avtalsvillkor till nämnden som det organ dit en
missnöjd kund lämpligen kan vända sig för att få sina klagomål fack-
mässigt bedömda.

Som inledningsvis nämnts drivs arbetet inom allmänna reklamations-
nämnden tills vidare som försöksverksamhet. Statsmakterna har ännu
inte tagit ställning till nämndens slutliga organisation och uppgifter.
Att nämnden kommer att leva kvar i någon form synes tämligen säkert.
Vad den närmaste framtiden beträffar föreslås i en proposition (1972: 33)
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till årets vårriksdag med förslag till riktlinjer för och organisation av
samhällets konsumentpolitik att nämnden skall fortsätta sin verksamhet
under de relativt självständiga former som gäller f.n. men knytas till
den nya centrala myndigheten på konsumentpolitikens område, statens
konsumentverk, som fr.o.m. den 1 januari 1973 avses skola ersätta kon-
sumentrådet, statens institut för konsumentfrågor och varudeklarations-
nämnden.12

4.2 Särskilda reklamations or g an m.m.

I Sverige finns några särskilda reklamationsnämnder med konsument-
representation vid sidan av den allmänna nämnden. Dessa nämnder
— reklamationsnämnden för tvättfrågor, skoreklamationsnämnden och
pälsreklamationsnämnden — driver en verksamhet som i mycket påmin-
ner om den allmänna nämndens. De utgörs av lika antal företrädare
för konsumenterna och näringslivet. I pälsreklamationsnämnden tjänst-
gör dessutom en jurist som opartisk ordförande. Nämnderna har särskilda
kanslier. Vid två av dessa finns teknisk personal.

Hänvändelse till nämnderna är numera kostnadsfri. Om deras verk-
samhet må nämnas att under år 1971 avgjordes av tvättreklamations-
nämnden 872 ärenden, av skoreklamationsnämnden 751 ärenden och
av pälsreklamationsnämnden 93 ärenden. Här har då inte medräknats
det stora antal ärenden som avvisats på grund av för sen reklamation
etc. eller som gjorts upp på kansliplanet. Utom vad gäller skoreklama-
tionsnämnden (45 °/o) utföll utlåtandena till 50 % eller däröver till kon-
sumentens fördel. Utlåtandena utgör endast rekommendationer. Dessa
följs dock i betydande utsträckning.

Konsumentrådet beviljar anslag till nämndernas verksamhet. F.n.
planeras att nämnderna skall inlemmas i allmänna reklamationsnämnden
vid lämplig tidpunkt, sannolikt under år 1973.

Utöver nu nämnda reklamationsorgan finns endast en reklamations-
nämnd av någon betydenhet nämligen reklamationsnämnden för bil-
gummi. Dess verksamhet är begränsad till en rent teknisk bedömning
av reklamerade bildäck.

Inom åtskilliga branscher finns dessutom, liksom i Danmark och

12 Betr. allmänna reklamationsnämndens verksamhet se även Per O. A. Lund-
blad, Konsumentpolitik och konsumentskydd (uppsats i tillämpade studier i pro-
cessrätt vid Uppsala universitet, stencil, 1971).
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Norge, möjlighet för en missnöjd konsument att vända sig till styrelsen
eller annat organ för vederbörande branschorganisation för att få klago-
mål mot ansluten medlem prövade.

Allmänna reklamationsnämnden har som tidigare sagts kansli endast
i Stockholm. Emellertid finns sedan fem år tillbaka i sex städer lokala
konsumentkommittéer. Bakom deras verksamhet, som bedrivs på försök,
står några fackliga organisationer, folkbildningsorganisationer och kon-
sumentsammanslutningar. Konsumentrådet svarar numera för den
centrala administrationen. Statsbidrag utgår. Kommittéerna arbetar
för att öka konsumentinflytandet bl.a. genom att vara en kanal för
enskilda konsumenters önskemål och behov och att förmedla kontakter
med handeln och olika serviceorgan. Såvitt gäller allmänna reklama-
tionsnämndens verksamhet hjälper kommittéerna konsumenterna att
fylla i reklamationsformulären. Såväl härigenom som genom sin råd-
givnings- och förlikningsverksamhet kompletterar kommittéerna i prak-
tiken på det regionala/lokala planet verksamheten vid reklamations-
nämndens kansli. — Viss hjälp i reklamationsärenden kan konsumenten
få också av de hemkonsulenter som finns i varje län och dessutom i
vissa större kommuner.

I sitt år 1971 framlagda betänkande Konsumentpolitik — riktlinjer
och organisation13 fäste den svenska konsumentutredningen stort
avseende vid den lokala konsumentpolitiska verksamheten. Den föreslog
att konsumentkommittéerna (vilka alltså har privaträttsliga organisatio-
ner som huvudmän) i princip skulle ersättas med kommunala konsument-
nämnder. Formerna för den kommunala verksamheten på konsumentom-
rådet borde dock inte författningsregleras. Verksamheten borde vara
frivillig beträffande såväl den närmare inriktningen som organisationen.
Utredningen räknade emellertid med att formen med en särskild nämnd
efterhand skulle bli allmänt anlitad i kommunerna. Dessa nämnder
skulle bl.a. — inom ramen för den kommunalrättsliga kompetensen —
biträda även enskilda konsumenter.

Vid remissbehandlingen av betänkandet intog de instanser som före-
trädde kommunerna en avvisande hållning till förslaget. I propositionen
1972:33 begränsas därför regeringens rekommendationer i denna del
till att kommunerna borde uppdra åt tjänsteman vid lämplig förvaltning,
exempelvis inom den sociala sektorn, att lämna upplysningar om gällande
rätt och om hur konsumenten skall förfara vid anmälan till den instans
som avgör reklamationsfrågor. Han borde även tillhandahålla erforder-

13 Statens offentliga utredningar (SOU) 1971:37.
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liga reklamationsformulär. Däremot skulle ett kommunalt organ inte
kunna ta ställning för en part i en reklamationstvist. I propositionen
föreslås vidare att det statliga stödet till försöksverksamheten med
lokala konsumentkommittéer inte längre skall utgå.

5. Synpunkter på vissa frågor

I de föregående kapitlen har som underlag för juristmötets diskussion
om reglerandet av mindre förmögenhetsrättsliga tvister redogjorts för
den ordning för prövning av sådana tvister som nu tillämpas i vissa
länder ävensom för ett par framlagda förslag till reformer. Enligt
givna direktiv bör en referent därutöver i sin avhandling i form av
teser eller på annat sätt ange vissa punkter till ledning för diskussionen.
I detta syfte — och utan anspråk på att ha funnit de bästa lösningarna —
anger författaren i det följande sin syn på vissa hithörande problem.

Behovet av en reformering av systemet för prövning av vardagslivets
tvister liksom valet av reformväg är i sista hand beroende av de för-
hållanden som råder i varje enskilt land: utformningen av gällande
rättegångsordning, omfattningen av existerande reklamationsförfarande
etc. Detsamma gäller spörsmålet hur ett förenklat domstolsförfarande
i detalj bör utformas för den händelse man vill satsa på ett sådant
alternativ. Det synes därför vara naturligt att framställningen här
begränsas till frågor av mer allmän karaktär. Såsom förutskickats i
inledningskapitlet anser författaren det vara lämpligt att därvid utgå
från det svenska förslaget till lagstiftning på området och från försöks-
verksamheten med allmänna reklamationsnämnden.

På ett förfarande för prövning av vardagslivets tvister kan ställas
vissa generella krav. Förfarandet bör vara enkelt, billigt och snabbt
men ändå erbjuda ett rimligt mått av rättssäkerhet. Det bör i hög grad
vara inriktat på medling. Kan förlikning inte uppnås, bör förfarandet
på annat sätt leda till ett — i vart fall i praktiken — bindande avgörande
av tvistefrågan.

Från vissa av dessa utgångspunkter har kritik riktats mot hand-
läggningen av mindre tvistemål vid de ordinära domstolarna. Förslag
har lagts fram om förenkling av rättegångsförfarandet i dessa mål.
Att för de ordinära domstolarna söka uppställa från den allmänna pro-
cessordningen väsentligt avvikande förfaranderegler för en med nöd-
vändighet tämligen godtyckligt bestämd krets av tvistemål innefattar
emellertid otvivelaktigt både praktiska och principiella problem, inte



Reglerandet av mindre förmögenhetsrättsliga tvister 287

minst från rättssäkerhetssynpunkt. Starka skäl krävs för en sådan
åtgärd.

Hur kretsen av mål som skall kunna handläggas i förenklat förfarande
än avgränsas, torde som tidigare nämnts en mycket stor del av dessa
mål komma att utgöras av konsumenttvister, dvs. tvister mellan närings-
idkare och konsument med anledning av försålt gods eller tillhandahållen
tjänst. Det synes därför finnas anledning att, innan behovet av och
principerna för ett förenklat domstolsförfarande diskuteras, något under-
söka i vad mån för konsumenttvisternas del de uppställda kraven på
prövningsförfarandet kan tillgodoses i annan ordning, inom ramen för
ett utomjudiciellt reklamationsförfarande.

5.2 Reklamationsförfarandet

5.1.1 O r g a n i s a t i o n s f r å g o r

Det förutsätts här att ett reklamationsorgan för prövning av kon-
sumenttvister skall bestå av lika antal representanter för näringslivs-
och konsumentintressen med en jurist med domarerfarenhet som opartisk
ordförande.

I varje särskild nämnd (resp. specialavdelning av större nämnd)
bör ingå minst två representanter för vardera sidan. Erfarenheten
från allmänna reklamationsnämnden visar att diskussionen mellan
branschrepresentanterna inbördes, med dessas ibland skilda uppfatt-
ningar i tekniska frågor och med den nyansering av ståndpunkter och
argument som ofta blir resultatet, är minst lika värdefull som dialogen
mellan de båda sidorna när det gäller att nå fram till en rättvis och
rimlig lösning av den aktuella tvisten. Det kan inom parentes nämnas
att antalet yttranden av allmänna reklamationsnämnden där skiljaktig
mening förekommer i genomsnitt per år inte torde överstiga en procent
av de avgivna yttrandena.

En centralisering av reklamationsförfarandet till en enda allmän
nämnd medför viss rationaliseringsvinst men också andra fördelar. Bl.a.
blir det lättare att få till stånd en enhetlig bedömning av rättsliga spörs-
mål och av vad som i olika hänseenden skall anses vara god sed i för-
hållandet näringsidkare-konsument. Om särskilda branschnämnder
behålls vid sidan av en allmän nämnd, bör i nyssnämnda syfte stadgar
och arbetsordningar harmoniseras, viss personalunion genomföras och/
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eller ett regelbundet samrådsförfarande mellan nämndernas ordförande
organiseras.

Samma skäl som talar för en gemensam nämnd för hela konsument-
området talar samtidigt emot en decentralisering av nämndverksamhetens
beslutsfunktion till det regionala eller lokala planet. Ledamöterna i en
regional/lokal nämnd får inte samma erfarenhet av och överblick över
konsumentfrågorna i stort och av de särskilda branschproblemen som
ledamöterna i en central nämnd. Den eftersträvade enhetligheten i
bedömningen av enskilda ärenden försvåras härigenom. En viktig syn-
punkt är också att intresseorganisationerna lättare kan i en central
nämnd sätta in särskilt kvalificerade personer, ofta representerande
organisationens ledning, vilka till sin organisation kan återföra den
kunskap om rådande förhållanden som arbetet i nämnden ger och den
syn på näringsliv-konsumentproblemen som man där gemensamt disku-
terar sig fram till. En mer direkt påverkan på organisationens policy
på det konsumentpolitiska området kan därigenom ske. Feed-back-
effekten av reklamationsverksamheten måste bedömas som mycket värde-
full.

Däremot kan den förberedande, rådgivande och medlande verksam-
heten med fördel decentraliseras till regionala/lokala representanter
för den centrala nämndens kansli eller för en central statlig myndighet
på konsumentpolitikens område (i Sverige det blivande konsumentverket)
eller till frivilliga konsumentkommittéer (se under 4.2). Ett primär-
eller sekundärkommunalt organ torde inte vara lika väl lämpat för
dessa uppgifter, eftersom kommunalrättsliga principer — som synes
böra respekteras i detta sammanhang — inte tillåter något kraftigare
kommunalt engagemang på den ena partens sida i en privaträttslig tvist.

Kostnaderna för reklamationsverksamheten synes i huvudsak få
bestridas med statliga medel. Bidrag i större omfattning från represen-
terade organisationer torde i längden inte kunna påräknas.

5.1.2 V e r k s a m h e t s o m r å d e

Kompetensområdet för en på angivet sätt organiserad reklamations-
nämnd måste av naturliga skäl begränsas till de egentliga konsument-
tvisterna, så som dessa här har definierats. Det kan inte begäras att
den ena »sidan» skall sätta till tid, krafter och pengar på att lösa vad
som något förkortat må betecknas som den andra sidans interna tvister.
Om man granskar de viktigaste begränsningar som f.n. tillämpas i fråga
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om allmänna reklamationsnämndens verksamhet (se under 4.1.2), innebär
det sagda att begränsningen under p. 2 bör upprätthållas.

Detsamma gäller i viss mån undantaget under p. 3. Regeln bör
dock modifieras därhän att, när en konsumenttvist föreligger, tvisten
bör kunna hänskjutas till reklamationsnämndens prövning av endera
parten, av näringsidkaren lika väl som av konsumenten. Ett sådant
förfarande tillämpas redan av bl.a. den svenska pälsreklamationsnämnden
utan att någon olägenhet märkts. Som nämnts sker vid allmänna rek-
lamationsnämndens kansli i viss utsträckning en informell rådgivning
i individuella ärenden också till näringsidkarsidan. En formell initiativ-
rätt för konsumentens motpart, när denne är tveksam om det berättigade
i framställda klagomål på vara eller tjänst, synes ägnad att skapa en
bättre balans i systemet och vara av värde för tilltron till nämndens
objektivitet och opartiskhet. Dessutom skulle en sådan ordning i många
fall innebära en fördel för en oföretagsam konsument. Så länge nämndens
avgörande inte har bindande verkan (se under 5.1.4), föreligger uppen-
barligen ingen risk för att reklamationsförfarandet utnyttjas av närings-
livet för indrivning av klara och förfallna penningfordringar.

De under p. 6 och 7 angivna begränsningarna är inte av principiell
natur utan sammanhänger med att försöksverksamheten med allmänna
reklamationsnämnden ansågs böra startas i relativt blygsam skala.
Ärenden som rör immateriella tjänster resp. fast egendom prövas f.n.
i viss utsträckning av reklamationsorgan i Danmark och Norge. Det
föreligger intet principiellt hinder mot att en statligt understödd reklama-
tionsverksamhet byggs ut att omfatta hela konsumentområdet. Detta
är en fråga om personella och ekonomiska resurser.

De under p. 4, 9 och 10 angivna inskränkningarna gällande prövning
av prisets storlek, renodlade juridiska frågor och frågor om skadestånd
är inte heller något som nödvändigtvis hänger samman med reklamations-
förfarandets natur. Om, såsom här har förutsatts, en jurist med domar-
erfarenhet tjänstgör som nämndens ordförande, borde det förhållandet
att han i nämnden kan rådgöra med konsumentrepresentanter och
branschsakkunniga inte göra honom mindre väl skickad att bedöma
hithörande frågor än om han sitter som ensamdomare i ett summariskt
rättegångsförfarande. Sådana frågor bör kunna tas upp till prövning
och avgörande i nämnden i samma utsträckning som i domstol. Prövning
bör avböjas endast av utredningstekniska skäl.

Om ett i huvudsak skriftligt förfarande tillämpas, något som här
förordas (se under 5.1.3), kommer det att finnas ärenden där det före-
liggande materialet inte ger underlag för ett någorlunda säkert bedö-

19
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mande av tvistefrågorna. Det torde vara lämpligt att en reklamations-
nämnd i sådana fall — för att inte föregripa resultatet av eventuell
domstolsprövning — har möjlighet att avböja att uttala sig i ärendet.
Undantagsregeln i p. 11 synes därför böra upprätthållas. För allmänna
reklamationsnämndens del varierar frekvensen avböj anden mellan olika
avdelningar men torde i genomsnitt ligga vid omkring 5 °/o av behandlade
ärenden.

Slutsatsen av det sagda blir att alla typer av konsumenttvister, oavsett
vilkendera parten som är sökande, och alla typer av yrkanden i sådana
tvister bör kunna prövas i ett reklamationsförfarande samt att i huvudsak
endast sådana hithörande frågor bör avvisas i vilka erforderlig utredning
inte kan förebringas med den för nämnden gällande arbetsformen.

5.1.3 F ö r f a r a n d e t

Ett förfarande anordnat enligt den arbetsform som gäller för all-
männa reklamationsnämnden och dess kansli (se under 4.1.1) torde upp-
fylla de inledningsvis uppställda kraven på enkelhet och på inriktning
mot medling och förlikning.

Praktiska och ekonomiska skäl talar för att förfarandet inför en
central nämnd måste vara i huvudsak skriftligt. Tvister om låga värden
skulle i allmänhet inte bära besväret och kostnaden för en personlig
inställelse. Men också psykologiska skäl kan anföras för ett skriftligt
förfarande. Många »små» konsumenter skulle med största sannolikhet
finna det obehagligt att bli förhörda av ett antal främmande personer
i närvaro av en fientligt inställd motpart och därför dra sig för att göra
anmälan. De upplever det inte som lika obehagligt att skriva några
rader i ett brev eller att lämna uppgifter och synpunkter i telefon til]
en snäll och hjälpsam kanslitjänsteman.

Förfarandet bör vara avgiftsfritt. Möjligen kan en mycket låg rekla-
mationsavgift vara motiverad för att motverka rena okynnesanmälningar.
Försök att på förlorande motpart övervältra anmälarens kostnader har
i Sverige givit dåligt resultat. Motparten har ofta vägrat att betala
dessa kostnader även om han i övrigt rättat sig efter givna rekommenda-
tioner. Laboratorie- och andra expertundersökningar bör bekostas av
allmänna medel, när nämnden med hänsyn till tvisteföremålets värde
eller eljest finner sådan undersökning vara motiverad. Till följd av
nämndens och kansliets aktiva processledande verksamhet torde juridiskt
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biträde sällan behöva anlitas. Reklamationsförfarandet uppfyller under
sådana förhållanden kravet på billighet.

Om parterna bereds tillfälle att yttra sig över varandras inlagor och
över ex officio införskaffad utredning, om part alltid kan få ärendet
underställt själva nämndens prövning, om dennas förhandlingar leds av
en domstols jurist och om vidare nämndens yttranden inte görs omedel-
bart exigibla (se nedan), synes befogade anmärkningar inte kunna riktas
mot förfarandet från rättssäkerhetssynpunkt.

5.1.4 B i n d a n d e a v g ö r a n d e e l l e r r e k o m m e n d a t i o n

Slutligen bör som nämnts på ett förfarande för prövning av vardags-
livets tvister kunna ställas kravet att det skall leda till ett — i vart
fall i praktiken — bindande avgörande av tvistefrågan. Som en brist
i det nuvarande reklamationsförfarandet brukar därför pekas på att
en reklamationsnämnds yttrande inte kan tvångsvis genomdrivas.

Å andra sidan måste det antagas att väsentliga fördelar med det
smidiga och informella reklamationsförfarandet skulle gå förlorade om
avgörandena gjordes exigibla. Av rättssäkerhetshänsyn skulle nämnden
i så fall tvingas att tillämpa betydligt striktare procedurregler och i
olika hänseenden arbeta i mer domstolsliknande former, både vid bevis-
prövningen och vid den rättsliga bedömningen.14 Ärenden där nämnden
med nuvarande system anser sig kunna t.ex. i frågor av teknisk natur
grunda en rekommendation på sannolikhet, övervägande skäl, den tek-
niska expertisens allmänna erfarenheter e.d. skulle troligen i många
fall i stället leda till ett ogillande av klagomålet såsom ej tillförlitligen
styrkt. Vid prövningen av rättsliga frågor synes visserligen under
alla förhållanden en tämligen långt gående anpassning till domstolspraxis
böra ske. Men nuvarande ordning lämnar större utrymme för en skälig-
hetsbedömning i det enskilda fallet än vad nämnden skulle kunna tillåta
sig, om dess avgörande skulle vara bindande. Härtill kommer, vad
beträffar allmänna reklamationsnämnden, att nämnden i vissa princi-
piella frågor ansett sig kunna intaga en mer konsumentvänlig stånd-
punkt än en strikt tillämpning av gällande avtals- och köprätt sannolikt
skulle leda till. Detta gäller exempelvis i fråga om säljarens ansvar
för försålt gods: vad avser giltigheten och räckvidden av vissa friskriv-

14 jfr bl.a. att enligt art. 6 (1) europakonventionen om de mänskliga rättig-
heterna civilrättsliga anspråk skall avgöras av domstol.



292 Nils Mangård

ningsklausuler (»i befintligt skick» m.fl.), ansvar för godsets skade-
bringande egenskaper, ansvar för underlåten tvättmärkning och brist-
fälliga skötselråd etc. Detsamma gäller beträffande sällskapsresearran-
görs ansvar för bristfällig standard m.m. i fråga om förmedlad trans-
port eller inkvartering.

Det synes inte böra på allvar övervägas att göra reklamationsnämn-
dens yttranden omedelbart exigibla, utan möjlighet för part att erhålla
överprövning. Men även vid en ordning innebärande exempelvis att
nämndens avgörande blir bindande, om inte inom viss kortare tid miss-
nöjd part söker återvinning eller anhängiggör klandertalan vid domstol,
skulle här angivna krav på en mer domstolsliknande verksamhet göra
sig gällande. Och systemet skulle inte heller i övrigt för konsumenten
innebära enbart fördelar. Rimligen måste även ett ogillande av kon-
sumentens talan få vinna rättskraft om konsumenten inte går till domstol
inom angiven frist. Detta kan leda till rättsförlust för en okunnig
eller oföretagsam konsument. Vidare måste konsumenten vid sin rekla-
mation till nämnden alltid räkna med att han vid bifall till sin talan
i nämnden kan komma att mot sin vilja invecklas i en process vid dom-
stol, med därmed förenade kostnader och obehag.

Frågan är då om yttrandenas karaktär av icke rättsligt bindande
rekommendationer i praktiken innebär så stor nackdel för konsumenterna
att en ändring på denna punkt trots allt bör genomföras.

Erfarenheterna från Danmark, Norge och Sverige visar att reklama-
tionsnämndernas rekommendationer följs i mycket stor utsträckning.
I vissa branscher rättar sig det organiserade näringslivet efter rekom-
mendationerna till närmare 100 %. En stor del av de fall där rättelse
inte erhålles rör företagare som inställt sina betalningar eller som, med
kontoret på fickan, gör sig oanträffbara och som i vart fall kan antagas
sakna utmätningsbara tillgångar. Här skulle konsumenten inte vara
hjälpt med en exekutionstitel. Konsumentsidans förluster av detta slag
torde kunna minskas bara genom intensifierad information om risken
att vända sig till ej organiserade, mindre seriösa företag. Eventuellt
kan, bl.a. inom handeln med begagnade bilar, ett auktorisationsför-
farande behöva övervägas.

Av uppgifterna under 4.1.3 om allmänna reklamationsnämndens verk-
samhet och om efterlevnadsgraden kan man — med all reservation
för materialets brister — göra vissa ungefärliga antaganden om antalet
konsumenter som skulle kunna dra nytta av att nämndens yttranden
gjordes exigibla. Under år 1971 avgjordes ca 1000 ärenden genom
yttrande. Härifrån bör avräknas dels de yttranden som gick konsumen-
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ten emot (ca 45 %) — dessa ärenden föranleder regelmässigt ingen vidare
åtgärd — dels de ärenden där konsumenten inte kunde få rättelse på
grund av motpartens insolvens e.d. (ca 10 % av återstoden). Av resterande
ca 490 ärenden vägrades helt rättelse i ca 11 % dvs ca 55 fall, motsva-
rande 5,5 °/o av samtliga avgivna yttranden. I ca 9 % eller ca 45 fall
vägrades delvis rättelse. De årliga hänvändelserna till nämnden uppgår
som tidigare sagts till ca 15 000. — Det bör påpekas att de fall där rättelse
vägrats i stort sett är koncentrerade till motor- och elbranscherna.

Det är möjligt att proportionerna kan komma att ändras vid en sådan
utbyggnad av reklamationsförfarandet som tidigare skisserats. Det finns
dock ingen speciell anledning att antaga annat än att exigibilitetsproble-
met även då skulle vara av tämligen låg storleksordning.

Teser:

1. Inom hela konsumentområdet kan i princip ett reklamationsför-
farande ordnas som erbjuder en enkel, billig, snabb och rättssaker form
för reglering av konsumenttvister. Det kan med hänsyn till det prövande
organets sammansättning antagas att förfarandet oftare skall leda till
ett materiellt riktigt och med god sed i förhållandet företagare-konsument
överensstämmande resultat än ett förenklat förfarande vid domstol, där
förenklingen synes böra innebära bl.a. handläggning inför ensamdomare
(jfr under 5.2.2).

2. En avvägning mellan olika föreliggande intressen synes böra leda
till att reklamationsnämndens yttranden får behålla sin karaktär av
rekommendationer. De innebär ändå i praktiken i tillfredsställande
omfattning ett bindande avgörande av tvistefrågan.

3. Endast ett relativt litet antal konsumenttvister kommer inte att
klaras upp i denna ordning därför att reklamationsorganets avgörande
inte respekteras eller därför att prövning anses böra avböjas av utred-
ningstekniska skäl.

5.2 Förenklat rättegångsförfarande

5.2.1 B e h o v e t a v e n p a r t i e l l r ä t t e g å n g s r e f o r m

I PM framhålls att för Sveriges del en allmän översyn av rättegångs-
förfarandet i tvistemål är påkallad inte bara när det gäller mindre värden.
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Domstolarna synes överhuvud ha förlorat i betydelse vad beträffar de
dispositiva tvistemålen.

Författaren delar uppfattningen om behovet av en allmän översyn av
förfarandet enligt RB inte minst för de verkligt omfattande tvistemålens
del, en översyn som bör sikta till att åstadkomma större enkelhet och
snabbhet. Vad som här för svenskt vidkommande diskuteras är alltså,
huruvida en reform av rättegångsförfarandet i tvister om mindre värden
är så angelägen att den bör genomföras med förtur, med frångående av
viktiga principer som fortfarande tillämpas för förfarandet i övrigt.
Frågan torde vara att ställa på samma sätt för Finlands del. Om en
allmän översyn av rättegångsordningen anses påkallad också i Danmark
och Norge är inte känt för författaren.

En rättegångsreform avseende enbart de mindre tvistemålen i enlighet
med det svenska förslaget15 innebär att man får tre olika förfaranden i
tvistemål, ett i de indispositiva målen, ett i sådana dispositiva mål där
tvisteföremålets värde ligger under viss gräns och ett i övriga dispositiva
mål. Skillnaden mellan dessa förfaranden skulle i väsentliga hänseenden
bli betydande. Förhållandet synes onekligen ägnat att skapa förvirring
och kommer bl.a. att ställa stora krav på domarens förmåga till person-
lighetsklyvning.

Vidare måste en förenkling av förfarandet med nödvändighet i större
eller mindre grad gå ut över rättssäkerheten.16 Rättssäkerhetssynpunkten
gör sig allt starkare gällande ju högre värdegränsen sätts. Om å andra
sidan en reform inskränks att omfatta endast de i egentlig mening baga-
tellartade tvisterna, blir sannolikt antalet mål som skulle komma att
handläggas i förenklad form alltför litet för att reformen skulle framstå
som tillräckligt motiverad. Avvägningen mellan intresset av enkelhet,
billighet och snabbhet samt kravet på rättssäkerhet blir en svår uppgift
för lagstiftaren, i synnerhet om praktiskt taget det enda kriteriet skall
vara tvisteföremålets nominella värde.

15 Som framhållits under 3.2.3 skall enligt förslaget utom köp- och
avtalsrättsliga tvister även t.ex. familjerättsliga anspråk och mål om utomobliga-
toriskt skadestånd handläggas i förenklad form.

16 Ett summariskt domstolsförfarande kan tänkas få negativa verkningar
för rättssäkerheten i flera avseenden. Faktaunderlaget för rättens bedömning
(t.ex. utredningen om förekomsten av och orsaken till ett tekniskt fel i sålt
gods) kan bli bristfälligt. Själva den rättsliga bedömningen av detta underlag
(t.ex. konsekvenserna för parterna av att fel konstaterats) kan bli mer osäker.
Behovet av prejudikatbildning blir under alla förhållanden mindre väl tillgodosett,
och därmed försvåras medborgarens möjlighet att med rimlig grad av säkerhet
kunna förutse resultatet av en ev. process i domstol.
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Som tidigare framhållits måste det kunna redovisas starka skäl för en
sådan partiell men samtidigt i principiellt hänseende långtgående rätte-
gångsreform som den från svenskt håll föreslagna.

I inledningskapitlet till denna uppsats har understrukits att frågan om
en förenkling av förfarandet för prövning av de mindre tvistemålen i
dag drivs huvudsakligen av konsumentpolitiska skäl, som ett led i stär-
kandet av konsumentskyddet. I avsnitt 5.2 har uppställts tesen att ett
reklamationsförfarande i princip utgör en tillfredsställande lösning av
denna fråga för konsumenttvisternas del, en lösning som från konsument-
skyddssynpunkt i vissa avseenden är att föredra framför en förenkling
av förfarandet i domstol.17 Det kan vidare antagas att den konsument
som har möjlighet att välja mellan att hänskjuta en tvist till handläggning
av reklamationsnämnd i den ordning som ovan skisserats och att stämma
till domstol väljer det första alternativet, även om rättegångsförfarandet
förbilligas och förenklas. Även en förenklad process lär generellt sett
ställa sig dyrare och besvärligare för parterna än reklamationsförfaran-
det. Också psykologiska skäl torde här spela in. Traditionellt finns hos
allmänheten en — låt vara numera oftast ogrundad — rädsla för domsto-
larna och deras formbundna procedur.

Om alltså ett reklamationsförfarande utgör den i och för sig lämpli-
gaste formen för reglerandet av konsumenttvister, blir behovet från
konsumentskyddssynpunkt av en rättegångsreform avseende mindre tvis-
temål avhängigt av statsmakternas vilja att satsa på ett sådant förfarande.
Eftersom detta i sin tur måste bero på bl.a. omfattningen av redan existe-
rande reklamationsförfarande, ekonomiska och finansiella övervägan-
den samt allmänna policy frågor i varje enskilt land, kan i denna del föras
endast ett hypotetiskt resonemang.18

17 De skäl som under 5.1.1 anförts mot decentralisering av beslutsfunktionen
i reklamationsverksamheten till regionala/lokala organ talar med ännu större
styrka mot en uppdelning av konsumenttvisterna på ensamdomare i 104 tingsrät-
ter. Ingen teknisk eller konsumentpolitisk sakkunskap finns representerad i
rätten, en brist som i praktiken inte uppvägs av möjligheten att förordna särskild
sakkunnig. Enhetligheten i bedömningen försvåras. Hovrätts möjlighet att
meddela prejudikatdispens torde härvidlag inte komma att spela större roll.
Någon feed-backeffekt blir det ju inte fråga om, och påverkan i övrigt på in-
tresseorganisationernas policy av olika tingsrätters — kanske mot varandra
stridande — bedömningar måste bli obetydlig.

18 I PM anförs t.ex. som ett av skälen för att inte förorda ett reklama-
tionsförfarancte att den nödvändiga omgestaltningen och utbyggnaden av allmänna
reklamationsnämndens organisation skulle dra betydande kostnader.
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Teser:

4. Om en helhjärtad satsning sker på att bygga ut ett reklamationsför-
farande som täcker hela konsumentområdet enligt den modell som skisse-
rats under 5.1, finns från konsumentskyddssynpunkt intet behov av en
förenkling av domstolsförfarandet. Därmed synes det främsta motiv
som åberopats för en mer långtgående partiell rättegångsreform falla
bort. Vissa mindre justeringar av rättegångsförfarandet och vissa service-
åtgärder till hjälp för konsumenten bör kunna genomföras vad gäller
det mindre antal konsumenttvister som inte kommer att klaras upp
reklamationsvägen (se under 5.2.3).

5. Det kan — i vart fall för svenskt vidkommande — inte anses
klarlagt att de många olika typer av mindre tvister, som ej är att hänföra
till konsumenttvister och som inte heller kan handläggas enligt lagsök-
ningslagen, generellt sett är så enkla och kan väntas förekomma i så stor
omfattning att en domstolsreform framstår som motiverad enbart för
deras del. Även här bör vissa justeringar och serviceinriktade åtgärder
vara tillräckliga. I övrigt bör en eventuell allmän översyn av rätte-
gångsordningen kunna avvaktas.

6. Reklamationsverksamheten är i Danmark, Norge och Sverige redan
nu betydande. Om man av kostnadsskäl eller andra orsaker inte önskar
bygga ut denna verksamhet till att omfatta nya delar av konsumentom-
rådet, kan nuvarande verksamhet genom enkla organisatoriska och
stadgemässiga reformer utan större kostnader göras mer tillfredsstäl-
lande från konsumentskyddssynpunkt. Det kan antagas att de konsu-
menttvister som faller inom existerande reklamationsorgans kompetens-
område i så fall i första hand kommer att hänskjutas till dessa för reg-
lering. Om sådana konsumenttvister, för vilka kompetenta och lämpligt
sammansatta reklamationsorgan saknas, tillsammans med de övriga
mindre tvisterna blir tillräckligt många för att motivera en partiell pro-
cessreform synes tveksamt. Frågan kräver ytterligare utredning. Därvid
bör beaktas att den materiellträttsliga lagstiftning som nämnts i in-
ledningskapitlet liksom andra generellt verkande konsumentpolitiska
reformer tenderar att minska risken för att konsumenttvister skall
uppkomma. — Det bör framhållas att det här sagda sannolikt inte är
tillämpligt på finska förhållanden.

5.2.2 U t f o r m n i n g e n av e t t f ö r e n k l a t
r ä t t e g å n g s f ö r f a r a n d e

I kapitel 5 har hittills ägnats relativt stort utrymme åt möjligheten
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att bygga ut och effektivera reklamationsförfarandet ävensom åt frågan
hur detta i så fall påverkar behovet av en partiell rättegångsreform.
Dessa spörsmål har nämligen inte närmare analyserats i PM. När det
åter gäller frågan hur ett förenklat förfarande vid domstol bör vara
utformat för den händelse statsmakterna av huvudsakligen andra än
konsumentpolitiska skäl — av kostnadshänsyn, för att utnyttja ledig
domstolskapacitet, för att stärka domstolarnas prejudikatbildande roll
eller kanske helt enkelt för att göra domstolsväsendet mer populärt —
beslutar sig för en partiell rättegångsreform, kan i allt väsentligt hän-
visas till referatet av det svenska förslaget (se under 3.2.2 och 3.2.3).
Där redovisas de huvudfrågor som man i så fall måste ta ställning til],
såsom
— tillämpningsområde
— obligatorium eller ej
— rättens sammansättning
— förlikningsverksamhet
— materiell processledning
— muntlighet eller skriftlighet
— förenkling av själva handläggningen och annan service åt parterna
— kostnadernas fördelning samt begränsning av ersättningsgilla kostna-

der (inkl. frågan om juridiskt biträde)
— rätt till fullföljd av talan, osv.

Argumenteringen i PM jämte redogörelsen för förhållandena i Dan-
mark, Norge, USA och Storbritannien torde i och för sig erbjuda till-
räckligt underlag för juristmötets diskussion om dessa frågor. Författaren
skall dock söka bidra med några kommentarer.

Bortser man tills vidare från rättssäkerhetskravet, kan man visserligen
sätta frågetecken för detaljer i det svenska reformförslaget, men i hu-
vudsak synes förslaget vara ändamålsenligt utformat. Vill man för de
mindre tvistemålen skapa ett domstolsförfarande som är tillräckligt
enkelt, billigt (även för staten) och snabbt samt tillämpligt på ett till-
räckligt stort antal mål för att en partiell reform skall framstå som moti-
verad, finns det i praktiken inte så många sätt på vilka det uppställda
problemet kan lösas.

Det torde sålunda för att tillgodose det sist angivna kravet vara nöd-
vändigt att göra förfarandet i princip tillämpligt på alla dispositiva
tvister om mindre värden — med undantag för sådana för vilka speciella
fora eller handläggningsregler redan finns föreskrivna — och att sätta
värdegränsen tämligen högt. Det förutsätts här (jfr tes nr 6) att det
statliga stödet till nu bedriven reklamationsverksamhet inte dras in
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och att följaktligen en stor del av de typiska konsumenttvisterna fort-
farande kommer att regleras i utomjudiciell ordning.

Från processekonomiska synpunkter torde det vara mest rationellt att
göra förfarandet obligatoriskt. Om man av nämnda skäl eller av önskan
att skydda »den lille mannen» behöver göra det intrånget i avtalsfri-
heten att skiljeklausuler sätts ur kraft synes däremot tveksamt. Visar
det sig att det summariska domstolsförfarandet från näringslivets syn-
punkt blir ett lämpligt instrument för prövning av mindre tvister, lär
branschorganisationernas allmänna villkor och standardkontrakt komma
att anpassas härefter.19

Om syftet med ett förenklat rättegångsförfarande skall kunna till-
godoses, torde det vara ofrånkomligt att låta målen i första instans hand-
läggas och avgöras av en ensam lagfaren domare. Mot förslagen om
en kraftig materiell processledning och en långtgående förlikningsverk-
samhet från rättens sida synes ej vara något att invända. Lämpligheten
av att samma person som skall döma i målet dessförinnan lägger fram
ett konkret och detaljerat förlikningsförslag måste dock ifrågasättas.
Han lär få svårt att bli trodd på sitt ord, när han förklarar att en eventuell
dom kan få ett helt annat innehåll.

Vid valet mellan muntlig och skriftlig handläggning bör, såsom
framhålls i PM, domstolen ha stor frihet i det enskilda fallet. Den i PM
framförda allmänna maningen till försiktighet vad beträffar skriftlig
handläggning ter sig knappast motiverad. Erfarenheten från allmänna
reklamationsnämnden visar att, i vart fall i konsumenttvister, ett i
huvudsak skriftligt förfarande kompletterat med muntliga uppgifter i
telefon eller vid kanslibesök i regel ger tillfredsställande underlag för
prövning av tvisten. Parterna själva torde i många fall föredra ett
sådant förfarande. Möjligen bör därför utgångspunkten i stället vara
att handläggningen bör ske skriftligt om inte särskilda skäl föranleder
annat, t.ex. att parterna begär det, att muntlig bevisning erfordras eller
att utsikten till förlikning bedöms vara väsentligt större vid personlig
inställelse. Skriftlighet behöver inte alltid innebära onödig tidsutdräkt,
eftersom det synes väl optimistiskt att tro att vid muntlig handläggning
ett enda sammanträde normalt skall vara tillräckligt. Det här sagda
avser främst konsumentmålen och förutsätter att otydlighet i fråga om
yrkanden och grunder m.m. klaras upp i samband med ifyllandet av
stämningsformuläret eller senare per telefon.

19 Jfr under 5.2.3 beträffande förslaget till lag om skiljedomstol.
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Vad PM i övrigt innehåller om förenkling och service (tillhandahål-
lande och hjälp med ifyllande av formulär, inhämtande av upplysningar
per telefon, sammanträde på kvällstid och utanför kansliorten m.m.)
synes i stort sett kunna tillstyrkas.

Under de angivna förutsättningarna synes också förslaget om begräns-
ning av ersättningsgilla partskostnader, innebärande bl.a. att biträdes-
ersättning inte är ersättningsgill, böra godtagas. Detsamma gäller
reglerna för kostnadernas fördelning. Den föreslagna kvittningsregeln
— som betecknar en återgång till gamla RB:s bestämmelse för »mörka och
tvivelaktiga» saker och som nog skulle kunna behövas också i mål om
större värden— synes böra tillämpas bl.a. när en konsument har vunnit
i reklamationsnämnden men förlorar i domstolen. Kostnad för sakkun-
nigbevisning bör såsom föreslagits stanna på statsverket.

Kraven på billighet och snabbhet kan uppenbarligen inte fullt tillgodo-
ses utan en begränsning av fullfölj dsrätten. Förslaget i denna del synes
i och för sig erbjuda en ändamålsenlig lösning.

Det skall understrykas att vid denna genomgång av det svenska
förslaget rättssäkerhetskravet20 lämnats åt sidan. Som tidigare fram-
hållits är avvägningen mellan detta krav och intresset av förenkling en
svår uppgift. Det gäller egentligen att förena två i princip oförenliga
storheter. Enligt författarens mening har denna uppgift inte helt till-
fredsställande lösts i förslaget. Ställningstagandet till varje enskilt del-
problem kan väl förenas med kravet på rimlig rättssäkerhet. Den samlade
effekten av dellösningarna ger däremot anledning till betänkligheter.

De frågor som främst är av betydelse är tillämpningsområdet, obliga-
toriet, »advokatförbudet» och fullföljdsbegränsningen. Av rättssäker-
hetsskäl torde förslaget böra modifieras på någon eller några av dessa
punkter. Hur detta bäst skall ske utan att i övrigt syftet med reformen
äventyras kan i detta sammanhang inte närmare anges. Här må endast
pekas på några alternativ.

Förslaget skulle kunna godtagas i övrigt, om värdegränsen sänktes
mot den punkt där mutatis mutandis på tvisten kan tillämpas satsen
minima non curat praetor. Denna punkt kanske med dagens penning-
värde kan placeras så högt på värdeskalan som vid 1 000—1 500 kr
(jfr USA och det engelska förslaget). Antalet mål att handlägga i förenk-
lad form skulle emellertid då sannolikt bli alltför litet för att en reform
skulle vara motiverad.

Om man därför bestämmer sig för det föreslagna tämligen vidsträckta

20 jfr not 16.
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tillämpningsområdet, kommer de tvister som faller inom området att
vara av mycket disparat natur och vara mer eller mindre svårbedömbara
när det gäller såväl bevisvärderingen som den rättsliga prövningen.
Utsikterna att i ett summariskt — låt vara inkvisitoriskt — förfarande
nå fram till ett materiellt riktigt resultat måste då också vara skiftande.
Utgången i målet kan vidare vara av större eller mindre vikt för parterna
oavsett tvisteföremålets nominella värde. Obligatorieprincipen synes
under dessa förhållanden böra jämkas så att exempelvis när part begär
det och rätten finner särskilda skäl föreligga, tvist om mindre värde kan
hänskjutas till handläggning i det ordinära förfarandet.

Föredrar man ändå ett obligatorium, bör det i stället finnas större
möjligheter att erhålla rättshjälp med biträdesförordnande än vad för-
slaget förutsätter. En mindre avgift för förberedande juridisk konsulta-
tion synes dessutom alltid böra betraktas som ersättningsgill kostnad.21

Vidare bör rätten att fullfölja talan göras mer vidsträckt. Om överhuvud
ett system med prövningstillstånd redan i andra instans finnes böra
tillämpas, bör i vart fall förslagets bestämmelser kompletteras så att
tillstånd kan meddelas också om anledning förekommer till ändring i
underrättens avgörande av annat skäl än oriktig rättstillämpning etc. (s.k.
ändringsdispens).

Teser:

7. Av vad tidigare sagts framgår att det enligt författarens mening
är mycket tveksamt, om behov av en partiell rättegångsreform före-
ligger för svenskt vidkommande. Vill man ändå genomföra en sådan,
är det svenska förslaget i stort sett lämpligt utformat för tvister om
mycket låga värden, eventuellt också för särskilda typer av mål där
intresset av rättsskydd även eljest är svagt. Antalet sådana tvister blir
dock sannolikt för litet för att göra en partiell rättegångsreform moti-
verad.

8. Bestämmes tillämpningsområdet för ett förenklat förfarande så
pass vidsträckt som enligt förslaget, erfordras från rättssäkerhetssynpunkt
antingen möjlighet i särskilda fall att flytta över mål till handläggning
i ordinärt förfarande eller större möjlighet i praktiken att anlita juridiskt

21 Enl. 41—43 §§ rättshjälpslagen, som träder i kraft 1. 7.1973, är advokat
m.fl. skyldig att mot en avgift om högst 50 kr ge kortare rådgivning i rättslig
angelägenhet utan att förordnande om allmän rättshjälp meddelats.
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biträde eller vidgad rätt till fullföljd av talan eller en kombination av
dessa åtgärder.

5.2.3 V i s s a m i n d r e j u s t e r i n g a r av f ö r f a r a n d e t m. m.

I avsnitt 5.2.1 har påståtts att behovet av en principiellt långtgående
partiell rättegångsreform inte är tillräckligt dokumenterat i sådana nor-
diska länder där ett omfattande reklamationsförfarande i konsument-
tvister kommer att byggas upp eller redan står till buds. Det har vida-
re sagts att vissa mindre justeringar av domstolsförfarandet och vissa
serviceinriktade åtgärder bör kunna genomföras i avvaktan på en eventu-
ell allmän översyn av rättegångsordningen.

Vad som i sådant hänseende kan och behöver göras sammanhänger
naturligen med utformningen och den praktiska tillämpningen av gällande
rättegångsordning i varje särskilt land. Av redogörelsen för rättegångs-
förfarandet i Danmark, Norge och Sverige framgår att förhållandena i
dessa länder inte är helt likartade. Frågan torde därför inte vara av så
allmän karaktär att den lämpar sig att ta upp till gemensam diskussion
vid juristmötet. Här skall endast antydas några tänkbara åtgärder för
Sveriges del.

En översyn av lagsökningslagen i syfte att vidga dess tillämpnings-
område. Bl.a. bör övervägas att göra förfarandet med betalningsföreläg-
gande tillämpligt också på (mindre) penningfordringar som avser skade-
stånd. Reklamationsnämnds yttrande bör utformas så att det i flertalet
fall kan — om rekommendationen inte följs — direkt läggas till grund
för ansökan om betalningsföreläggande. Detta bör kunna ske även i
hävningsfallen, vilka ju innebär att uppburen köpeskilling skall återbäras
till konsumenten.22 Särskilda föreskrifter torde erfordras för sådana fall
då det på exekutionsstadiet visar sig att konsumenten inte kan återställa
godset i väsentligen oförändrat och oförminskat skick. — Det kan f.ö.
ifrågasättas om i mål om betalningsföreläggande som grundar sig på
reklamationsnämnds rekommendation ett blankt bestridande från gälde-
närens sida bör vara tillräckligt för att bevis om att utmätning får ske
skall vägras av rätten.

22 En av konsumentrådet gjord undersökning av allmänna reklamations-
nämndens för konsumenten positiva yttranden tiden 1. 7.1970—30. 6.1971 gav
vid handen att rekommendationerna gick ut på hävning i 35 °/o, betalning av
penningbelopp i 55 °/o och annan åtgärd (t. ex. kostnadsfri reparation) i 10 % av
fallen.
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Vidgad hjälp till konsument från reklamationsnämndens kansli eller
sådana regionala/lokala konsumentorgan som nämnts under 5.1.1. att
anhängiggöra talan vid domstol.

Utarbetande och tillhandahållande av formulär till stämningsansökan
(eventuellt också till svaromål) i konsumenttvister och i vanligen före-
kommande typer av mindre tvistemål i övrigt.

Genomförande av PM:s förslag om viss hjälp- och rådgivningsverk-
samhet i mindre tvister från domstolskansliets sida ävensom om sessioner
på kvällstid och utanför ordinarie tingsställe.

Allmän information om möjligheten enligt rättshjälpslagen att erhålla
billig juridisk rådgivning 23 och vid behov, exempelvis när sökande vill ha
sina utsikter till framgång i en process bedömda, direkt hänvisning från
kanslipersonalens sida till sådan rådgivning.

En erinran till domstolarna om angelägenheten att i mindre tvistemål
till fullo utnyttja de möjligheter till medlingsverksamhet och kraftig
materiell processledning under förberedelsen som finns enligt RB, något
som sannolikt skulle leda till förlikning eller till avgörande efter huvud-
förhandling i förenklad form i betydligt flera fall än f.n. Domstolarnas
praxis i dessa hänseenden synes nämligen vara mycket skiftande.24 En
kraftig processledning minskar också behovet av juridiskt biträde under
själva förhandlingarna och bidrar därmed till att hålla processkostnaderna
nere.

Avslutningsvis må nämnas ett par svenska förslag som inte tar sikte
speciellt på de mindre tvistemålen men som, om de förverkligas, givetvis
får betydelse också för dessa.

Den s.k. domstolskommittén har under våren lagt fram betänkande
med förslag till lagstiftning om skiljedomstol.25 Enligt kommittén är det
av olika skäl ett allmänt intresse att domstolsväsendet görs mer attraktivt
än f.n., särskilt vad gäller prövning av avtalstvister. Inom domstols-
väsendets ram bör därför inrättas ett alternativ till skiljeförfarandet,
som för att vara konkurrenskraftigt i görligaste mån bör ta till vara
dettas fördelar och eliminera dess nackdelar. Med denna utgångspunkt
föreslår kommittén att avtalstvister genom skriftlig överenskommelse

23 Se not 21.

24 Professor P. O. Ekelöf ha r sedan länge i olika s ammanhang hävda t a t t
dessa möjl igheter in te u tnyt t jas i önskvärd — och av lagst if taren avsedd —
utsträckning.

25 SOU 1972:22.
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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-
rådon) 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.


