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Hverdagslivets tvister — behandling i
domstoler eller nemnder
Av ekspedisjonssjef OLUF SKARPNES

1 Innledning

Spørsmålet om hverdagslivets tvister bør avgjøres av de alminnelige dom-
stoler eller av andre konfliktløsningsorganer har vært et sentralt tema i lang
tid. Bakgrunnen for at denne sak fortsatt er aktuell er ønsket om en rask og
billig, men likevel betryggende måte å avgjøre slike tvister på. Det faktum at
spørsmålet stadig kommer opp, må bety at mange er av den cppfatning at
framgangsmåten for å avgjøre slike tvister — de prosessrettslige regler om en
vil — bør kunne forbedres.

De nordiske juristmøter har hatt dette tema til diskusjon tidligere idet det
26. nordiske juristmøtet i Helsingfors i 1972 blant annet hadde følgende
emne på dagsorden: "Reglerandet av mindre förmögenhetsrättsliga tvister",
se forhandlingene s. 278 flg. Det har imidlertid skjedd betydelige endringer i
rettstilstanden i Norden på dette området siden møtet i Helsingfors i 1972.
Særlig gjelder det behandlingen av klager fra forbrukere ved kjøp av ting.
Det arbeides dessuten fortsatt med å forbedre behandlingsmåten både av
forbrukerklager på varer og tjenester og klager på andre tjenester og ytelser
som hører til hverdagslivet.

Oppgaven er behandling i domstoler eller nemnder. Diskusjonen ville da
kunne begrenses til om domstoler eller nemnder er det beste organ til å løse
hverdagslivets tvister. Jeg antar likevel man i diskusjonen bør kunne stille
seg noe fritt i forhold til oppgaveteksten slik at også andre konfliktløsnings-
former kan trekkes inn i diskusjonen. Således bør en kunne diskutere for-
deler og ulemper ved ordninger som kombinerer bruk av nemnder og
domstoler. Videre bør ulike mater å bruke domstolene på kunne trekkes inn
(betalingsforlegg, class actions m.v.). Endelig bør konfliktløsning ved råd-
givning, megling eller bruk av ombudsmenn kunne trekkes inn i diskusjo-
nen.

I denne diskusjonsinnledning vil jeg likevel stort sett begrense meg til å
trekke fram momenter av betydning for vurderingen av om domstoler eller
nemnder er det beste konfliktløsende organ for slike tvister.

Et spørsmål som det kan være naturlig å ta opp innledningsvis er hva som
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bør legges i begrepene domstoler og nemnder. En domstol vil jeg definere
som et statsorgan som har til hovedoppgave å drive dømmende virksomhet.
Domstolenes viktigste avgjørelser er formelle dommer, dvs. avgjørelser truf-
fet i visse former etter rettergang og som om nødvendig kan fullbyrdes ved
statsapparatets hjelp. En dom kan normalt bare endres av overordnet
domstol. Særlig for mindre tvister er det i noen land begrenset adgang til å få
en dom overprøvet,

Domstolene er under utøvelse av sin domsmyndighet helt uavhengig av
de øvrige statsmakter (den utøvende og den lovgivende makt).

Etter den norske forfatning hører dømmende virksomhet under domsto-
lene. Det er således domstolene som med bindende virkning avgjør hva som
er rett. En avgjørelse av en nemnd må som utgangspunkt kunne bringes inn
for de alminnelige domstoler. Etter norsk rett antas det likevel i en viss
utstrekning å være adgang til å overlate til andre konfliktløsningsorganer å
avgjøre visse rettstvister med bindende virkning. Vilkåret antas å være at
det ikke må gjelde behandlingen av mer omfattende og sentrale rettstvister.
Dessuten bør det være et saklig behov for å legge avgjørelsen til andre
organer enn de alminnelige domstoler. Jeg går ikke nærmere inn på dette
spørsmål idet ordningen i Norge er at andre (særskilte) konfliktløsningsor-
ganer er et supplement til de alminnelige domstoler. Men dersom det ble
mer vanlig at en nemndavgjørelse ble brakt inn for domstolene, antar jeg at
avskjæring av dobbeltbehandlingen måtte vurderes.

I Norge som i andre land finnes visse særskilte konfliktløsningsorganer
som har formeli status som domstol. Særdomstolencs kompetanse er begren-
set til bestemte sakstyper. Jeg ser i det følgende bort fra disse som kan sies å
representere en mellomløsning mellom nemnder og de alminnelige dom-
stoler.

Når det gjelder begrepet "nemnder" synes hovedproblemet å være at det
finnes så mange varienter. En kan skille mellom fire hovedtyper nemnder
som brukes til konfliktløsning:

a) Interne bransjeordninger. Det typiske her er at en bransje (eller et
firma) har opprettet et konfliktløsningsorgan som skal behandle privatretts-
lige tvister mellom et bransjemedlem (et firma) og dets kunder. Medlemmer
i reklamasjonsorganet er bare bransjerepresentanter.

b) Nemnder opprettet i samarbeid mellom vedkommende bransje og
dens kunder, representert ved en forbrukerorganisasjon. Forbrukerrepresen-
tasjonen kan være en av de generelle forbrukerorganisasjonene eller ved en
spesiell interesseorganisasjon på området. Oppnevning av medlemmer i
nemndene og saksbehandlingen for øvrig skjer under hensyn til at begge
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sider skal ha lik innflytelse.
c) Nemnder opprettet i samarbeid mellom vedkommende bransje og

forbrukerrepresentanter som er godkjent av departementet. Slikt opplegg for
godkjenning av bransjenemnder finnes i Danmark og Norge. Den er avhen-
gig av at visse vilkår foreligger med hensyn til nemndas oppbygging og
behandlingsmåte.

d) Klagenemnder opprettet av det offentlige og med regler for kompe-
tanse, saksbehandling, sammensetning m.v. fastsatt i eller med hjemmel i
lov. Både i Danmark, Finland, Sverige og Norge finnes slike reklamasjons-
nemnder. Men i motsetning til Forbrukertvistutvalget i Norge, kan de
øvrige nemnder bare gi anbefalinger om hvordan saken skal løses. De norske
vedtakene blir rettslig bindende om de ikke bringes inn for domstolene innen
4 uker.

Jeg er klar over at både selvdømmeordninger og private nemnder av ulike
typer i stor utstrekning brukes for å løse hverdagslivets tvister. Jeg regner
også med at slike konfliktløsningsmuligheter vil bli trukket inn i diskusjonen
idet de representerer praktiske alternativer for konfliktløsning av mindre
tvister. Jeg er likevel kommet til at jeg i det følgende vil begrense meg til å
vurdere om en bør bruke de alminnelige domstoler eller statlige nemrider for
å løse hverdagslivets tvister. Men jeg tolker da statlige nemnder vidt slik at
jeg tar med nemnder, utvalg eller råd som er etablert av staten eller der
staten har medvirket til eller godkjent at organet er opprettet for å løse
konflikter eller visse typer konflikter som går inn under begrepet "hverdags-
livets tvister".

I denne diskusjonsinnledning vil jeg i det følgende først forsøke å klargjøre
hva en bør legge i begrepet "hverdagslivets tvister". Deretter vil jeg beskrive
kort hvordan "hverdagslivets tvister" avgjøres i de enkelte land i dag. Her
vil da viktige særregler for visse typer tvister bli nevnt, men beskrivelsen er
ikke ment å være fullstendig. Deretter vil jeg forsøke å formulere en del
viktige krav til en tilfredstillende behandlingsmåte for "hverdagslivets tvis-
ter". Til slutt vil jeg prøve å se litt på fordeler og ulemper ved å bruke de
alminnelige domstoler eller statlige nemnder for å løse denne type tvister.
Herunder vil jeg forsøke å peke på forhold som kan fjerne eller redusere
svakheter som de to framgangsmåter synes å innebære.
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2 Begrepet "Hverdagslivets tvister"

I og med at oppgaven bruker uttrykket "tvister" antar jeg at det som først
og fremst bør diskuteres er hvordan en bør behandle og avgjøre saker der det
foreligger uenighet mellom partene i en sak. Mulig forenkling av regiene om
oppfyllelse av avgjørelser som er truffet i slike tvister går jeg ikke inn på. Det
kan likevel være nærliggende her å diskutere også framgangsmåten for å få
oppfylt en avgjørelse (vedtak, dom) på en enkel, billig og hurtig måte selv
om det ikke er uenighet eller tvist om kravet.

Uttrycket "hverdagslivet" gir ikke noen klar antydning om hvilke typer
tvister som bør drøftes. Jeg er kommet til at det kan være rimelig å legge vekt
på to forhold. Det ene er partsforholdet og det andre er at tvisten bør være
av mindre økonomisk omfang. Det kan nok likevel reises spørsmål om
hverdagslivets tvister i utgangspunktet bør likestilles med tvister der tviste-
gjenstanden er av mindre økonomisk verdi eller tvisten gjelder et mindre
beløp.

For så vidt angår partsforholdet ser jeg det slik at tvister i hverdagslivet er
tvister som berører oss som privatpersoner. Følgelig bør minst en av partene
opptre i egenskap av privatperson. Tvisten bør således være enten mellom
privatpersoner, mellom privatperson (er) og næringsdrivende eller mellom
privatperson(er) og det offentlige.

Ved siden av kravet om at minst en av partene må opptre i egenskap av
privatpersoner bør en prøve å finne ut om denne type tvister har andre
kjennetegn som kan sies å være et felles kjennetegn. En må da se på typer
tvister som privatpersoner i sin alminnelighet blir parter i og som må sies å
høre til hverdagslivet.

En stor gruppe tvister som utvilsomt må sies å høre til hverdagslivet er de
såkalte "forbrukertvister". Disse kan dels gjelde forbrukerkjøp eller forbru-
kertjenester. En type tvist er f.eks. at forbrukerkjøperen mener at salgsgjen-
standen har mangler. Tvister som må kunne sies å høre til hverdagslivets
kan f.eks. gjelde kjøp eller leie av ting, forsikring, skadeserstatning, trygd,
pensjon, underholdsbidrag, skatt eller arv.

I denne oppgave antar jeg en først og fremst bør diskutere behandlings-
måten av tvister som forekommer relativt hyppig, men som ikke er av vital
betydning for partene. Det kan sikkert diskuteres hvilke avgrensningskrite-
rier en da bør bygge på. Jeg er som nevnt foran kommet til at det i
utgangspunktet kan være hensiktsmessig å operere med en økonomisk grense
for tvister som bør karakterisefes som "hverdagslivets tvister". Hensikten
med økonomisk(e) grense(r) ville være å skille ut tvister som antas å være av
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mindre betydning for partene og som derfor bør kunne undergis en enklere
og billigere behandling. Et alternativ ville være å operere med en økonomisk
grense ved siden av andre avgrensningskriterier. Eventuelt kunne man
operere med en økonomisk grense for visse typer av de tvister som hører til
dagliglivet, men ikke for alle typer tvister, jfr. f.eks. at det i dag ikke gjelder
noen økonomisk grense for det norske Forbrukertvistutvalgets kompetanse.
Jeg går ikke nærmere inn på slike alternativer.

Det kan diskuteres hvilken økonomisk verdi en bør karakterisere som en
verdi av mindre økonomisk omfang. For den enkelte vil spørsmålet om
beløpet er mindre kunne bero på mange omstendigheter, f.eks. hvem som er
parter i den konkrete tvist (fattig/rik), saksområder m.v. En bør likevel
kunne operere med samme økonomiske grense — iallfall for bestemte typer
tvister — uansett partenes individuelle forhold. En løsning vil for øvrig være
å gi mulighet til å dispensere fra en økonomisk grense eller å operere med
ulike verdigrenser for forskjellige typer tvister.

Legger man til grunn samme økonomiske begrensning for alle typer
hverdagslivets tvister, blir spørsmålet hvilken økonomisk grense en bør ha. I
Norge kan anke til lagmannsrett ikke skje uten lagmannens samtykke når
formuesverdien er under n.kr. 5 000, og anke til Høyesterett kan som hoved-
regel ikke skje uten Høyesteretts Kjæremålsutvalgs samtykke når anken
gjelder formuesverdi under n.kr. 25 000.

Jeg vil karakterisere en tvist som å høre til hverdagslivet selv om verdien
overstiger n.kr. 5 000, men n.kr. 25 000 er noe mindre dagligdags. Etter
dagens økonomiske situasjon vil jeg tro at en bør anse en verdi inntil n.kr.
15 000 for å høre til hverdagslivet. Den nemnd eller det organ som har
kompetanse til å avgjøre slike tvister bør — innen visse økonomiske grenser
— seiv kunne ta standpunkt til om tvisten hører inn under dens myndighet.
En annen mulighet er å knytte beløpsbegrensningen til en verdinorm som
man ellers bruker i samfunnet og som revideres mer automatisk, f.eks.
knyttet til ett eller annet forhold til grunnbeløpet i folketrygden.

Visse tvister som kan forekomme hyppig og som derfor kan sies å høre til
hverdagslivet bør holdes utenfor begrepet "hverdagslivets tvister" uansett
tvistens verdi. Strafferettslege tvister (der påstanden er bot) bør holdes
utenfor. Videre bør rene personrettslige/familierettslige tvister holdes uten-
for. Jeg tenker her bl.a. på tvister om farskap, foreldremyndighet, samværs-
rett, skilsmisse, personnavn, vergemål m.v. På den annen side finnes det
tvister også på dette område hvor alternative konfliktløsningsorganer kan
være aktuelle, f.eks. tvister som er typisk økonomiske (størrelsen av under-
holdsbidrag eller barnebidrag).
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Det kan diskuteres om tvister om fast eiendom bør holdes utenfor uansett
tvistens verdi. Gjelder det kjøp av fast eiendom (eller avtaler om oppføring
av hus) vil imidlertid tvisten oftere være av større økonomisk verdi og vil av
den grunn falle utenfor en eventuell økonomisk grense. Andre typer tvister
om fast eiendom (f.eks. om leie eller reparasjon av fast eiendom) kan gjelde
mindre verdier. Fast eiendom er imidlertid ellers ofte satt i en særstilling.
Tvister om fast eiendom eller visse typer av slike tvister kan derfor holdes
utenfor uansett tvistens verdi. Det er likevel ikke dermed sagt at det ikke kan
være behov for eller praktisk med særlige konfliktløsningsorganer for visse
tvister som har tilknytning til fast eiendom.

3 Gjeldende rett

3.1 Danmark

Hverdagslivets rettstvister kan som andre rettstvister bringes inn for dom-
stolene. Rettsplejeloven innholder ingen særregler om behandlingen av slike
tvister. På grunn av at sakene gjelder mindre verdier behandles de i første
instans ved byrett (en dommer). Byrettens avgjørelse kan bringes inn for
landsretten (tre dommere).

Justitsministeriet har imidlertid i desember 1980 satt fram forslag om en
rekke særregler i rettsplejeloven om behandlingen av saker av mindre øko-
nomisk verdi. Lovforslaget omfatter de fleste byrettssaker om krav som har
en økonomisk verdi inntil d.kr. 10000 samt saker som bringes inn for
domstolene etter at de er avgjort av Forbrukerklagenævnet eller en godkjent
privat klage- eller ankenemnd. Lovforslaget innebærer bl.a. at dommerens
veiledningsplikt utvides i disse saker. Videre skal utgiftene til å ia sakene
opplyst i stor utstrekning dekkes av det offentlige. Den part som taper skal
som hovedregel ikke dekke motpartens saksomkostninger. De foreslåtte
særregler skal ikke gjelde ved eventuell ankebehandling. Etter forslaget skal
de nye regler tre i kraft 1.7. 1981.

Det finnes ikke i dansk rett noen særegen summarisk behandlingsform for
inkassosøksmål der saksøkte ikke har innsigelser mot saksøkerens påstand.
Slike saker opptas likevel vanligvis til "erkendelsesdom" eller "udeblivelses-
dom" allerede i første rettsmøte.

I 1975 ble en alminnelig forbrukerklagenemnd ("Forbrugerklagenæv-
net") opprettet. Nemnda skal behandle klager fra forbrukerne vedrørende
varer eller arbeids- og tjenesteyteiser. En rekke områder er foreløpig unntatt
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fra nemndas kompetanse. For tiden kan dessuten bare klager der vederlaget
ikke overstiger d.kr. 10000 bringes inn for nemnda, men beløpet vil antage-
lig i 1981 bli forhøyet til d.kr. 30000. Klager vedrørende erverv av fast
eiendom er også unntatt fra nemndas kompetanse.

Utgiftene ved behandlingen i klagenemnda dekkes av det offentlige.
Nemnda mottar årlig ca 10000 henvendelser.

Ved "forbrugerklagenævnsloven" er det samtidig åpnet myndighet for at
den alminnelige forbrukerklagenemnd kan godkjenne at klager, som ellers
skulle behandles av den, i stedet blir behandlet av private klage- eller
ankenemnder. Det er inntil videre godkjent 10 private nemnder.

De foran nevnte nemnders avgjørelser er ikke bindende (eksigible). For-
brukeren kan kreve at forbrukerombudsmannen bringer en avgjørelse truffet
av Forbrukerklagenævnet inn for domstolene hvis den ikke blir respektert.
Nemndenes avgjørelser etterleves frivillig i meget stor utstrekning. Forbru-
keren kan fritt velge om han i stedet for nemndbehandling vil bringe saken
direkte inn for domstolene.

Husleietvister behandles enten ved boligrett (dvs. byretten som i disse
saker settes med en juridisk dommer og — på begjæring av en part — to
legdommere (en leier- og en utleierrepresentant) eller av husleienemnd. En
husleienemnd består av en formann (jurist) og to andre medlemmer (en
leier- og en utleierrepresentant). Husleienemnd finnes bare i større kom-
muner. Nemndas avgjørelser kan bringes inn for boligretten. I København
bringes dog nemndas avgjørelser inn for en ankenemnd, men denne anke-
nemnds avgjørelse kan bringes inn for boligretten.

Tvister om bidragsplikt for underhold til den annen ektefelle i tilfelle
separasjon og skilsmisse hører under domstolene. Bidragets størrelse fast-
settes derimot administrativt (overøvrigheden (statsamt/justitsminister-
iet).

Spørsmålet om å pålegge barnebidrag og å avgjøre størrelsen av eventuelt
bidrag avgjøres administrativt (overøvrigheden/justitsministeriet).

3.2 Finnland

Tvister som gjelder mindre økonomiske verdier behandles på samme måten
som andre sivile søksmål. Behandlingen skjer i fulltallig domsstol ( i by
"rådstuvurätt" med tre rådmenn, på landet "häradsrätt" med jurist som
formann og nemnd). På samme måte som for andre sivile tvister skjer det
ingen forberedende behandling av slike søksmål.

I forbindelse med en planlagt reform av underrettene og rettergangen der,
har det vært foreslått at slike tvister skal behandles av en enkelt dommer.
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Dersom dette forslag blir gjennomført, vil det innebære at det blir innført
regler som i hovedsak minner om den svenske "småmålslagen". Det er ikke
fastlagt noe tidsskjema for en slik reform.

Ved siden av behandling ved de alminnelige domstoler kan visse av
hverdagslivets krav behandles ved såkalt betalingsordre (lov om "betal-
ningsorder" 319/54). Betalingsordre kan brukes når kravet vill ha gått ut på
et bestemt pengebeløp dersom tvisten hadde blitt brakt inn for domstolene
og blitt behandlet etter de alminnelige regler. I sak om skadeserstatning kan
betalingsordre bare brukes når kravet bygger på avtale mellom partene om
betaling og om erstatningsbeløpets størrelse. Betalingsordre kan ikke ut-
stedes om skyldneren motsetter seg denne behandlingsmåte.

Etter "konsumentskyddslagen" er konsumentombudsmannens hoved-
oppgave å overvake lovgivningen om markedsføring og avtalevilkår. Men i
tillegg kan konsumentombudsmannen bistå forbruker ved behandlingen av
en enkelt sak om det er av interesse for rettsdannelsen og generelle forbru-
kerinteresser. Slik bistand kan også gis om en næringsdrivende ikke retter
seg etter vedtak i Konsumentklagenemnden.

Etter "konsumentskyddslagen" er det etablert en "konsumentklago-
nämnd". Nemnda gir anbefalinger om hvordan forbrukerklager skal avgjø-
res. Denne lov gjelder bare varer og tjenester. Erverv av fast eiendom og
verdipapir faller derfor utenfor. For tiden utredes hvordan tvister om bolig-
kjøp bør behandles. Klagenemnda behandler også forsikringsklager, dog
ikke klager vedrørende lovbestemte og visse andre forsikringer.

Det finnes ingen beløpsmessig verdibegrensning for nemndas kompetanse
— verken minimums- eller maksimumsgrense.

Ved siden av "konsumentklagonämnden" finnes bl.a. på forsikringsområ-
det frivillige nemnder (f.eks. for skadeforsikring, rettshjelpsforsikring og
bilforsikring).

Tvister om husleie behandles ved "bostadsdomstol" som er en særskilt
avdeling av den alminnelige underrett. Slik domstol skal etableres om
husleiesaker forekommer i betydelig utstrekning i vedkommende domstol.
Nå finnes slike ved åtte rådsstuvurätter og to heradsrätter.

For behandling av tvister om bidrag til ektefelle eller barn gjelder ingen
særregler. Her prøver man imidlertid å fa i stand en avtale.

3.3 Norge

Behandlingen av hverdagslivets tvister hører — som andre typer rettstvister
— under de alminnelige domstoler. I Norge er disse: Forliksrådene, herreds-
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og byrettene, lagmannsrettene, Høycstcrctts Kjæremålsutval^ og Høyeste-
rctt.

Et forliksråd finnes i hver kommune. Det er valgt av kommunestyret og er
en legmannsinstitusjon. Den som vil reise søksmål om en hverdagslivets
tvist må først bringe tvisten inn for forliksrådet.

Rådets oppgave er først og fremst å megle. Til meglingsmøtet skal partene
som utgangspunkt møte personlig. Kommer forlik ikke i stand, har rådet en
begrenset domskompetanse. For de tvister som her diskuteres kan dom i
forliksrådet ikke kreves dersom verdien er over n.kr. 5 000. Uansett verdi-
grensen avsies heller ikke dom bl.a. når saken er så vanskelig eller så lite
opplyst at den ikke egner seg til å pådømmes i forliksrådet. Saken henvises
da til retten. Stevning må i så fall inngis til vedkommende herreds- eller
byrett. Ankemuligheten for en slik dom er nevnt i avsnitt 2.

Ved siden av de alminnelige domstoler kan visse typer av hverdagslivets
tvister også bringes inn for særskilte konfliktløsningsorganer (som et supple-
ment, ikke et alternativ til de alminnelige domstoler). Et viktig tvisteløs-
ningsorgan er Forbrukertvistutvalget, som trådte i funksjon 1.1. 1979. Det
behandler tvister i forbrukerkjøp om varer og ytelser i tilknytning til kjøpet.
I 1979 ble utvalget forelagt 244 saker.

Forbrukerrådet deltar videre i konfliktløsning for forbrukerne bl.a. gjen-
nom en del bransjenemnder. Som viktige eksempler på bransjenemnder
nevnes: Forsikringsskadenemnda/Avkortningsnemnda (for forsikringskla-
ger), Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser (klager på selskapsreiser),
Klagenemnda for skotøy og Reklamasjonsnemnda for Radio og TV. For
øvrig kan Forbruker- og administrasjonsdepartementet godkjenne at be-
handling i bransjenemnd trer i stedet for behandling i Forbrukertvistutval-
get.

Det finnes dessuten en del bransjer eller selskaper som har opprettet egne
(private) nemnder eller organer for å behandle klager, eventuelt med forbru-
kerrepresentanter som ikke er oppnevnt av offentlige organer. Et eksempel
her er Bilklagenemnda der bilorganisasjonene utgjør forbrukerrepresenta-
sjonen.

For øvrig kan tilføyes at tvister om husleie behandles av de vanlige
dornstoler. Dog har man en særdomstol — Oslo husleierett — for husleietvis-
ter i Oslo kommune. Tvister om oppfostringsbidrag til barn eller under-
holdsbidrag til ektefelle behandles dels av de alminnelige domstoler og dels
(og det er tallmessig de fleste) administrativt (fylkesmann/Justisdeparte-
mentet).

Et utvalg har i en tid vært i arbeid med å utrede en forenkling av

11



104 OlufSkarpnes

rettergangsreglerie for visse rettssaker, først og fremst saker om mindre
økonomiske verdier. Utvalget skal også utrede en revisjon, eventuelt opphe-
ving av forliksrådsordningen. Et annet utvalg er høsten 1980 nedsatt for på
bredt grunnlag å vurdere behandlingen av forbrukerklager.

3.4 Sverige

I Sverige har man en egen lov (1974: 8) om behandlingen ved domstolene av
saker av mindre økonomisk verdi. Loven ("småmålslagen") har en del
regler som avviker fra den ordinære rettergang.

"Småmålslagen" far anvendelse i tvister hvor tvistegjenstandens verdi
åpenbart ikke overstiger halvparten av basisbeløpet etter loven om allmän
försäkring, f.t. sv. kr. 7 700. Uansett verdien kan likevel en sak behandles
etter loven hvis den i det alt vesentlige gjelder spørsmål som "Allmänna
reklamationsnämnden" (ARN) har uttalt seg om.

Prosessreglene er utformet slik at den enkelte skal kunne føre sin sak seiv,
uten bistand av advokat e.l. Domstolene plikter å bistå almenheten med
generell vegledning om mulighetene for å fa tvisten behandlet av domstolene
eller reklamasjonsnemnd. Om en tvist blir ført for domstolene, skal retten
hjelpe og veglede sakens parter og sørge for at tvistespørsmålene blir klar-
lagt.

For så vidt gjelder saksomkostninger påbyr loven at den tapende part skal
betale motpartens utgifter. Betalingsplikten er imidlertid begrenset til abso-
lutt nødvendige utgifter, og for advokatbistand er beløpet f.t. maksimert til
kr. 280.

Selve rettergangen er svært uformell. Domstolen kan velge mellom skrift-
lig og muntlig behandling. Noen formell oppdeling i forberedelse og hoved-
forhandling finnes ikke. Hvis det holdes rettsmøte skal saken normalt siutt-
føres i samme møtet. Det foreligger blanketter m.v. for stevning og skriftlig
tilsvar.

For forbrukertvister gjelder visse særlige regler. Det finnes således en
særlig vernetingsbestemmelse som åpner adgang til å reise søksmål mot en
næringsdrivende ved domstolen i det distrikt hvor forbrukeren har sin bopel.
I forbrukertvister kan domstolene innhente uttalelser fra ARN. Dessuten
kan domstolen innhente uttalelser fra sakkyndige. Utgiftene ved dette be-
tales av det offentlige.

Ankeadgangen er begrenset. For at hovrätten skal kunne behandle en
ankesak kreves domstolens samtykke. Slikt samtykke skal hovedsakelig gis i
de tilfelle hvor avgjørelsen har prejudikatverdi eller når det er grunn til å
endre tingsrättens avgjørelse.
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Ved siden av småmålslagens regler kan nevnes de summariske betalings-
prosessene som har sitt grunnlag i loven om "lagsökning och betalningsföre-
läggande" (1946:808). Loven inneholder regler om to forskjellige summa-
riske og skriftlige prosessforrner som har som formål â fastslå betalingsplikt i
klare tilfeller. Den ene formen er "lagsökning" som kan benyttes for krav
som grunner seg på gjeldsbrev eller annet skriftlig gjeldsbevis. Den andre
formen er "betalningsföreläggande" som er en prosessform for fordringer
som ikke gjelder skadeserstatning og som ikke bygger på noe skriftlig grunn-
lag.

"Lagsökning" og "betalningsföreläggande" brukes i stor utstrekning når
kravet kan antas ikke å bli bestridt. Disse prosessformer benyttes i det alt
vesentlige av næringsdrivende. Enkeltpersoner benytter som regel alminne-
lig tvistemål.

Bl.a. behandling av saker om underholdsbidrag til barn hører under de
alminnelige domstoler. "Småmålslagcn" gjelder ikke for slike saker.

Mange typer tvister fra hverdagslivets område behandles av forskjellige
nemnder. Det sentrale reklamasjonsorgan på forbrukerområdet er "All-
männa reklamationsnämnden". Den behandler tvister mellom forbruker og
næringsdrivende om en vare eller en tjeneste. Visse typer tvister er untatt fra
nemndas virksomhet, f.eks. tvister som gjelder lege- og tannlegetjenester og
advokattjenester. Nemnda har bare en begrenset kompetanse når det gjelder
tvister i tilknytning til fast eiendom og tilbehør til fast eiendom. Nemnda
skal som nevnt foran på anmodning av domstol avgi uttalelser i tvister etter
"småmålslagen". Det er ikke fastsatt noen nedre eller øvre verdigrense for
nemndas kompetanse.

Nemndas avgjørelser har karakter av anbefalinger, men de følges i meget
stor utstrekning.

Ved siden av den "Allmänna reklamationsnämnden" finnes en del andre
nemnder — noen av mer privat natur. Eksempler på andre nemnder er
"Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd", og flere nemnder på forsik-
ringsområdet, f.eks. "Livförsäkringens villkorsnämnd" og "Trafikskade-
nämnden".

For å behandle saker om husleie er det opprettet statlige regionale hus-
leienemnder ("hyresnämnder") med representanter for leiemarkedets
parter. Nemndene har først og fremst til oppgave å megle, men kan også
avgjøre visse tvister. Nemndenes avgjørelser kan bringes inn for særskilt
domstol, "Bostadsdomstolen". Dersom tvisten gjelder kollektivavtaler be-
handles saken av en særskilt arbeidsdomstol.

Visse grupper husleietvister hører likevel under de alminnelige domstoler.
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En del husleietvister behandles for øvrig av en "fastighetsdomstol" som
utgjøres av de alminnelige domstoler med særlig sammensetning.

4 Hvilke krav bør settes til et konfliktløsningsorgan

Når en drøfter om domstoler eller nemnder bør behandle "hverdagslivets
tvister" skjer det ut fra den forutsetning at det gjelder å finne ut om
domstoler eller nemnder er det beste apparat til å behandle og avgjøre slike
tvister. Hvilket apparat som er best skulle altså i prinsippet bero på hvordan
det løser sine opgaver.

Vurderingen f.eks. av om et apparat fungerer godt, mindre godt eller
dårlig vil kunne variere ut fra de krav en stiller til det konfliktløsende organ.
Det er imidlertid visse egenskaper eller krav som står i forgrunnen. Jeg skal
her kort nevne de som jeg anser for å være av størst betydning.

Det mest grunnleggende krav til et konfliktløsningsorgan er at det er i
stand til å behandle og avgjøre tvister på en rimelig betryggende måte. Det
sentrale her er å sikre at tvistene i så stor grad som mulig får et materielt sett
"riktig" resultat. Hensynet til rettssikkerhet og betryggende saksbehandling
står i forgrunnen. Men det antas også å være viktig at konfliktløsningsor-
ganet nyter tillit hos de som skal bruke apparatet. Dermed vil de lettere
akseptere løsningen selv om de ikke er tilfreds med resultatet.

Kravet om en betryggende avgjørelse og at organet bør nyte tillit blant
folk flest må avveies mot andre krav en bør stille til behandlingsmåten. For
tvistebehandling av mer dagligdagse forhold er det et viktig poeng at den er
enkel og smidig. Omkostningene med å fa tvisten behandlet og avgjort er
også et sentralt poeng. Utgiftene må ikke være så store at de er til hinder for
at noen kan få prøvet sin sak. En bør imidlertid ikke se bare på partenes
egne utgifter. Disse kan for øvrig tenkes dekket — helt eller delvis — av det
offentlige eller av forsikring (rettshjelpforsikring). Det er de samlede om-
kostninger for å fa behandlet og avgjort tvisten en bør ta i betraktning. Dette
fordi utgiftene med konfliktløsningen må dekkes på en eller annen måte.

Et annet viktig moment er kravet om en rimelig hurtig behandlingstid.
Lang behandlingstid vil iallfall vanligvis være til ulempe for minst en av
partene — den som far medhold. Lang behandlingstid vil også føre til at
tvister i større utstrekning enn ellers søkes løst utenfor det offentlige konflikt-
løsningsapparat. Endelig nevnes at et konfliktløsningsorgan antas å bli
brukt oftere dersom det er lett å komme i kontakt med organet. Dette har en
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side både til de krav som stilles til måten en kan ta kontakt med organet på
(muntlig, skriftlig) og om det i praksis er mulig å oppsøke organet (geogra-
fisk tilgjengelighet). I denne sammenheng nevner jeg også den psykologiske
terskel som gjør at folk i en viss grad kvier seg for å bringe en tvist inn for
domstolene.

5 Domstol eller nemnder som konfliktløsningsorgan

I hvilken grad nemnder brukes til konfliktløsning antas å bero på flere
forhold. For det første må det ha utviklet seg en konfliktløsningsmetode — et
nemndsystem — som fremstår som et alternativ til de alminnelige dom-
stoler. Oftest er et slikt alternativt apparat vokset fram på bestemte saksom-
råder. Årsakene kan være flere, f.eks. at domstolsystemet ikke har blitt
tilstrekkelig utbygget til å behandle et økt antall tvister, at det alternative
apparat er billigere for den enkelte, eller billigere både for den enkelte og for
det offentlige. Er det alternative apparat privat kan det for øvrig ha gjort
behovet for å bygge opp et offentlig apparat mindre. Men årsaken til at
nemnder brukes i stadig økende grad for konfliktløsning på visse saksom-
råder kan også være at nemndsystemet alt i alt har visse fortrinn sammenlig-
net med domstolsystemet. Iallfall kan det gjelde for visse typer konflikter.

I Norge har det vært liten generell diskusjon om hvordan rettslige kon-
flikter bør løses. Det synes heller ikke å ha vært reist særlig prinsippielle
innvendinger mot den privatisering av rettspleien som kan sies å ha funnet
sted ved øket bruk av avtalte selvdømmeordninger, private voldgift-
nemnder, bransjenemnder og andre private tvisteløsninger utenom det of-
fentlige konfliktløsningsapparat. Når fremveksten av alternative private ord-
ninger for tvisteløsning ikke hittil synes å ha frembrakt alvorlige motforestil-
linger, kan grunnene være flere:

De private ordninger representerer bare et tilbud om å fa konflikten
behandlet. Videre er de private konfliktløsningordninger normalt gratis for
den privatperson som er misfornøyd. Endelig er antallet mindre tvister så
stort på enkelte områder at det kan være hensiktsmessig å fa disse avgjort
ved en enkel behandling, f.eks. i et tvisteorgan i bransjens egen regi.

I der følgende begrenser jeg meg likevel som nevnt i avsnitt 1 til å vurdere
om det jeg foran har kalt ståtlige nemnder eller de alminnelige domstoler
bør brukes til å løse dagliglivets tvister.

På visse sektorer eller for visse sakstyper har — som det fremgår av avsnitt
3 — også det offentlige bygget ut eller vært med på å etablere et eget
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konfliktløsningsapparat ved siden av de alminnelige domstoler. Det kan
muligens reises spørsmål både om alle særordninger er begrunnet og om de
fungerer bra. Det kan kanskje også diskuteres om de samlede ressurser for å
løse rettstvister blir brukt på den beste måte. Jeg tenker her på at det
utenom de alminnelige domstoler — iallfall i Norge — har vært en ikke
ubetydelig utbygging og utvikling av konfliktløsningsorganer etablert eller
godkjent av staten.

At nemnder behandler og avgjør en stadig større del av de mindre tvister
som privatpersoner kommer ut for, kan som nevnt skyldes at nemndbehand-
ling er en bedre måte å løse visse typer tvister på — særlig mindre tvister —
enn de alminnelige domstoler. Men det kan også skyldes at det ikke har
skjedd noen samlet vurdering av fortrinn og svakheter ved de to mater å løse
tvister på. Det synes således ikke hittil å ha vært inngående vurdert om
domstolsapparatet — med nødvendige tilpasninger — kunne ha vært et
hensiktsmessig alternativ for å behandle og avgjøre visse typer tvister som i
praksis blir behandlet av nemnder.

I det følgende trekker jeg fram noen momenter som etter min oppfatning
bør tas i betraktning når en skal drøfte om statlige nemnder eller de
alminnelige (desentrale) domstoler er best egnet til å løse (avgjøre) hver-
dagslivets tvister. På en måte blir dette å sammenligne og vurdere fortrinn
og svakheter ved to forskjellige statlige konfliktløsningsorganer.

Når det gjelder de momenter som er nevnt i avsnitt 4 foran, antar jeg at de
alminnelige domstoler, som ellers er satt til å løse alle typer rettslige kon-
flikter, må kunne anses som det mest betryggende apparat for å avgjøre også
hverdagslivets tvister. Domstolenes rent faglige forutsetninger for å behan-
dle slike tvister synes det for øvrig ikke å ha vært reist innvendinger mot. En
må her ta i betraktning at retten i den enkelte sak om nødvendig kan settes
med sakkyndige domsmenn.

De svakheter som særlig gjøres gjeldende mot domstolsbehandling av
tvister av mindre økonomisk verdi er — når en tar i betraktning de relativt
sett små verdier som sakene gjelder — at behandlingen blir kostbar og at den
vanligvis tar for lang tid.

En forenkling av saksbehandlingen ved domstolene antas å ville redusere
behandlingsutgiftene. Forskjellen i utgifter mellom domstolsbehandling og
nemndbehandling for den privatperson som er part i tvisten kan for øvrig —
iallfall i en viss utstrekning — skyldes at staten bærer utgiftene når nemnd-
behandling skjer (f.eks. i forbrukertvister for Forbrukertvistutvalget), men
ikke i småkravstvister for domstolene. Ved en sammenligning av utgifter for
de to behandlingsmåter må en imidlertid se på om domstolsapparatet er et
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dyrere konfliktløsningsapparat når en tar hensyn til alle omkostninger (uten
hensyn til om staten eller partene bærer utgiftene).

Når det særskilt gjelder saksbehandlingstiden ved domstolene må en i
tilfelle kunne vurdere forenklinger av saksbehandlingsreglene for denne type
tvister, noe som vil ha betydning både for utgiftene og for behandlingstiden.
Slike endringer må kunne foretas seiv om de i en viss utstrekning skulle
svekke rettssikkerheten og den betryggende behandling som domstolsbe-
handling etter de vanlige regler innebærer. En må her ta i betraktning at
alternativet til en forenklet domstolsbehandling forutsettes å være nemndbe-
handling av tvisten.

I den utstrekning behandlingsutgifter og behandlingstid er ugunstig for
domstolsbehandling sammenlignet med nemndbehandling, antas det såle-
des å kunne foretas regelendringer for domstolsbehandlingen av slike tvister
som vil påvirke dette forhold. Hvorvidt domstolsapparatet likevel blir en
dyrere metode å bruke vil vel — iallfall i en viss grad — bero på de nærmere
saksbehandlingsregler for de to alternativene.

En avgjørelse av en tvist har for det første betydning i den aktuelle sak.
Men en eller begge parter kan også ha interesse av tvisteløsningen utover
den enkelte sak. Slik interesse ut over saken vil f.eks. en seiger eller det
offentlige kunne ha i en hverdagslivets tvist som anses som en prinsippsak. I
slike tilfeller kan det således være avgjørelsens prejudikatvirkninger som er
av stor interesse. Prejudikats virkningen kan være av interesse både når det
gjelder juss og faktum. En del tvister på hverdagslivets områder, f.eks. i
forbrukersaker, kan være representative for et stort antall problemer. Det
kan gjelde reklamasjonsbehandlingen til et bestemt firma, en mindreverdig
masseprodusert vare, unnlatelse av å gi viktige vareopplysninger osv. En
svakhet ved domstolsbehandlingen synes å være at den i liten grad fører til
generell aktivitet for å få forhindret at produktet blir trukket tilbake, forbed-
ret, at salgsvilkår blir endret m.v.

Som eksemplene ovenfor viser har det i en del tilfelle betydning utover
den enkelte sak å få en domstolsavgjørelse. På grunn av bl.a. utgiftene, vil
imidlertid den enkelte part selv kvie seg for å anlegge søksmål. En mulighet
er da å gi interessegrupper eller representanter søksmålsrett når det gjelder
mer generelle forhold. I USA er class action en metode for å etterkomme
dette behov. I saker hvor en gruppe personer har interesse av samme
søksmål mot en bestemt motpart, kan hver og en i gruppen som ansees
representative for gruppen, anlegge sak på vegne av samtlige, og dette uten
å behøve å vise til fullmakt fra de øvrige. Det er imidlertid et krav at alle i
gruppen skal ha fatt søksmålet forkynt. Dette har medført at class actions
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har fatt relativt beskjeden betydning, da det i store saker kan være umulig i
praksis å få kartlagt alle i gruppen.

En metode som synes å kunne passe bedre i Norden er at de enkelte som
ønsker saksanlegg gir en representant fullmakt til å opptre på sine vegne. I
Danmark kan Forbrukerombudsmannen etter begjæring av en forbruker
bringe saken inn for retten om en næringsdrivende ikke oppfyller et vedtak i
Forbrukerklagenævnet. (Forbrukerombudsmannen bistår imidlertid ikke
forbrukeren ved sakens behandling i retten, men advokat kan beskikkes. Et
lovforslag går for øvrig nå ut på at Forbrukerklagenævnet selv kan bistå
forbrukeren i retten). I Finland har også Konsumentombudsmannen ad-
gang til å bringe en sak inn for retten, og dessuten hjemmel til å bistå i
tvister som har prinsipiell interesse. I Sverige foreligger forslag om slik
søksmålsrett for Konsumentombudsmannen. I Norge er det mindre behov
for slik søksmålsrett når det gjelder forbrukerkjøp av varer. Dette fordi det
norske Forbrukertvistutvalget, i motsetning til i de andre nordiske land, kan
fatte vedtak som blir rettslig bindende om de ikke bringes inn for domstolene
innen 4 uker. Men også i Norge kan det være av interesse å få prøvet saken
utover dette utvalgs kompetanseområde, og saker der avgjørelsen har preju-
dikatsvirkninger.

Et moment av betydelig vekt for vurderingen av om domstolene eller
nemnder bør brukes er om antallet tvister på et bestemt avgrenset saksområde
er stort. For bruk av et eget organ kan da særlig anføres at det vil ha større
sakkyndighet. Spesialiseringen vil også kunne føre til kortere behandlings-
tid. Mot bruk av et eget organ taler særlig at man vanligvis ikke kan få
desentrale organer slik at mündige drøftelser og umiddelbar bevisføring kan
skje. Spesialiseringen kan også innebære fare for en viss ensidighet fordi
spesialorganet kan ta mindre hensyn til sammenhengen i rettssystemet. At
særorganet får et større arbeidsfelt vil kunne medføre at saksbehandlingsti-
den blir lenger. På den annen side blir innvendingene om ensidighet mindre.

Dersom en tolker begrepet hverdagslivets tvister så vidt som jeg har gjort i
avsnitt 2 foran, ville en del av spesialsakkyndigheten ved å bruke samme
særorgan for disse tvister falle bort. Det som er aktuelt antas imidlertid ikke
å være å opprette et særorgan (en nemnd) for alle hverdagslivets tvister,
men å opprette egne særorganer for visse typer av hverdagslivets tvister.

Dersom det etableres praktisk lettvinte ordninger for å behandle hver-
dagslivets tvister vil antagelig antallet tvister øke totalt sett. Men det antas å
ville bli resultatet uansett behandling i domstol eller nemnd.

Behovet for å anvende annen ekspertise enn den juridiske kan være et moment
som taler for å opprette egne organer. I hverdagslivets tvister, som i visse
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andre tvister, vil det kunne være behov for annen ekspertise ved siden av
juridisk kyndighet, f.eks. teknisk viten og innsikt. I de alminnelige domstoler
vil sakkyndige domsmenn kunne være med ved behandlingen av slike saker.
Er det behov for spesiell ekspertise, kan det likevel tale for å legge avgjørel-
sen til egne organer hvor spesialinnsikten er dominerende.

Muligheten for muntlig kontakt med det organ som avgjør tvisten antas å
være viktig. En sentralisert behandling vil derfor som regel være en ulempe
med mindre det sentrale organ har desentrale avdelinger som vedkom-
mende privatperson kan henvende seg til og hvor drøftelser og bevisføring
kan skje.

Muntlig kontakt har også betydning for muligheten fo? kompromiss i tvister,
noe som kan være i begge parters interesse. I domstolsapparatet er munt-
lighet et hovedprinsipp. Muntlige drøftelser med muligheter for kompromiss
(ved forlik) skulle derfor være til stede. Nemndbehandling skjer normalt på
grunnlag av den skriftlige framstilling av saken. Muntlige forklaringer kan
likevel forekomme.

Brukes domstolene må avgjørelsen i prinsippet bygge på gjeldende rett.
At domstolene er bundet av gjeldende rett fremmer forutberegneligheten av
den enkeltes rettsstilling. Domstolen kan likevel prøve å få i stand forlik og
vil også normalt prøve det; særlig hvor det ellers kan være vanskelig å
komme til et resultat som domstolen anser rimelig i det konkrete tilfelle.

Også avgjørelser som treffes av nemnder må normalt bygge på gjeldende
rett. Det må iallfall være regelen når nemndas avgjørelser kan bringes inn
for de alminnelige domstoler. Det er også nødvendig av hensyn til prejudi-
katsvirkninger av nemndas avgjørelser. Det er likevel mulig at nemndbe-
handling rent faktisk lettere fører til flere kompromisser enn domstolsbe-
handling av samme type tvister. Årsakene til det kan i så fall være flere. Det
kan bl.a. skyldes at nemndene er dyktigere i sin meglings- og forhandlings-
virksomhet enn domstolene. Det kan videre skyldes at dorhstolene er mer
forsiktige og tilbakeholdne i sin meglingsvirksomhet. Denne försiktighet
henger trolig sammen med at kravet om upartiskhet og objektivitet prakti-
seres mer absolutt i domstolene enn i nemnder.

Dersom tendensen til overgang fra domstolsløsning til andre konfliktløs-
ningsorganer skyldes domstolenes tilbaketrukne posisjon og manglende ini-
tiativ for å løse mindre tvister også ved megling og kompromiss, bør det om
nødvendig rettes på ved innføring av nye saksbehandlingsregler for denne
type tvister.

Behandlingen av hverdagslivets tvister ved domstolene skjer normalt i full
offentlighet. Presse og massemedia vil således kunne være til stede og
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referere saken. Det er sannsynlig at ulike regler om offentlighet ved nernnd-
behandling og domstolsbehandling vil kunne påvirke valget av konfliktløs-
ningsorgan. Det vil i så fall være mindre heldig. Offentlighetsreglene bør
derfor være de samme uansett hvilken offentlig metode som brukes for å løse
en bestemt type hverdagslivets tvister.

Et forhold som kan ha betydning for valg av konfliktløsningsorgan er også
organets sammensetning i den enkelte sak. I de alminnelige domstoler kan
brukes domsmenn med innsikt i tvisteforholdet (sakkyndige domsmenn).
Disse skal (i prinsippet) være uhildede i forhold til partene. Avgjøres tvisten
av en nemnd er interesserepresentanter oftere medlemmer av nemnda. Slike
interesserepresentanter kan ha en tendens til å støtte den part som han
særlig skal ivareta. I den utstrekning en ønsker at interesserepresentanter
skal ha utslagsgivende innflytelse i det konfliktløsende organ, kan det trolig
tale for at avgjørelsen legges utenom de alminnelige domstoler.
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