
Det 32. nordiske juristmøde
Reykjavik 22. - 24. august 1990

Björn Haug

Civilretlige tvister - effektivere
retspleje og alternative

behandlingsformer
(handläggningsformer)



Sivilrettslige tvister - effektivere
rettergang og alternative
behandlingsformer

Av regjeringsadvokat BJØRN HAUG, Norge.

1. Innledning

Det er et grunnleggende krav i et rettssamfunn at interessekonflikter skal løses
med fredelige midler. En forutsetning for dette er at staten stiller til disposisjon et
uavhengig, selvstendig domstolsapparat til å løse oppståtte rettstvister med bin-
dende virkning. Domsstolsapparatet må nyte ålmenn tillit og være effektivt i den
forstand at det fremmer sakene og treffer sine avgjørelser med rimelig hurtighet,
på en betryggende måte og uten prohibitive omkostninger for partene.

Domstolene i våre nordiske land har tradisjonelt nydt og nyter vel fortsatt ge-
nerell anerkjennelse og respekt. Men behovet for å finne frem til en effektivere
rettergang og eventuelt vurdere alternative fremgangsmåter for løsning av
rettstvister blir stadig tydeligere, i alle fall i Norge. Tiden for behandling og av-
gjørelse av rettstvister stiger jevnt, ikke minst for alminnelige sivilrettslige tvister
etter hvert som andre typer rettssaker (straffesaker, person-inngrepsaker m.v.)
må gis prioritet i domstolenes arbeide.

Lange ventetider og store restanser er til ulempe både for den enkelte part,
domstolene selv og for samfunnet. Mulighetene for materielt riktige avgjørelser
minsker fordi bevisene svekkes. Langtrukne rettssaker medfører økte omkost-
ninger for partene. En part kan tvinges til å oppgi sin rett helt eller delvis hvis han
ikke kan påregne å få en avgjørelse innen rimelig tid.

Rettssakene øker både i antall og omfang. I et stadig mere komplekst samfunn
stilles dommerne overfor avgjørelser med stigende vanskelighetsgrad. Tilliten til
domstolene står i fare for å svekkes hvis sakene hoper seg opp og det oppstår tvil
om dommerne har den nødvendige innsikt og erfaring til å behandle mere om-
fattende og komplekse saker. Det er en tendens i mange land til at partene i stør-
re rettstvister av økonomisk art fore trekker avgjørelse ved voldgift, først og
fremst fordi de da får bedre mulighet for å sikre seg at avgjørelsen treffes av per-
soner med den nødvendige innsikt og erfaring.

Utviklingen er såpass alvorlig at det bl.a. i Norge har vært naturlig å tale om en
krise i domstolene. Selv om det regelmessig har vært vurdert tiltak for å effektivi-
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sere og forenkle saksbehandlingen, er det tydelig at de endringer som har vært
gjennomført, har vært utilstrekkelige. Man har vært redd for å rokke ved
saksbehandlingsregler som tradisjonelt har vært ansett som sentrale for å bevare
tilliten til domstolene og rettssamfunnet. Det er et spørsmål om den försiktighet
som følger av tradisjonelle holdninger fører til en situasjon som gjør enda sterkere
skade for domstolenes anseelse og tillit.

Debattemaet er avgrenset til å gjelde sivilrettslige tvister. Behandlingsmåten
for straffesaker faller derfor utenfor. Det samme gjelder saker av offentligrettslig
art, såsom saker om inngrep i den personlige frihet (tvangsmessig tilbakeholdelse
i psykiatrisk sykehus, alkoholistanstalt, omsorgsvedtak i barnevernssaker) og sa-
ker om asyl eller oppholdstillatelse etter fremmedlovgivningen. Men det sier seg
selv at enhver effektivisering av domstolenes arbeide med høyprioriterte saker får
umiddelbar effekt for domstolenes kapasitet til å behandle de saker som må stille
bakerst i køen.

2. Generelt om effektivisering av rettergangen og alternative behandlings-
former.

Siktemålet for en effektivisering av rettergangen vil praktisk sett være å få ned
behandlingstiden og omkostningene for partene.

Dette kan skje ved å tilføre domstolene større kapasitet til å avgjøre de saker
som bringes inn, ved å begrense tilgangen på saker til domstolene eller ved å for-
enkle behandlingen av de enkelte saker. Men tilgangen til domstolene må ikke
begrenses så sterkt eller endringene i rettergangsmåten gjøres så inngripende at
almenhetens inntrykk av trygghet og tillit til domstolsapparatet svekkes. Av-
veiningen av slike motstående hensyn avspeiles i de fleste reformforslag. Som al-
lerede påpekt er det et spørsmål om man har vært for forsiktig.

Domstolene har liten mulighet for seiv å regulere sin arbeidsmengde. De må ta
til behandling de saker som kommer inn og som hører under deres jurisdiksjon.
De må avgjøre dem på grunnlag av materielle rettsregler som de stort sett ikke
har herredømme over og basert på saksbehandlingsregler som gir lite rom for for-
enkling. Domstolene har visse muligheter for å motarbeide ubegrunnede eller
unødig omfangsrike søksmål ved mer omfattende ileggelse av saksomkostninger
og eventuelt rettergangsbøter, men det monner lite i den totale sammenheng.

Det foreligger flere muligheter for å effektivisere rettergangen og oppnå bedre
utnyttelse av den domstolskapasitet som foreligger. Dette kommer jeg tilbake til i
det følgende. Men det grunnleggende problem er den økende ubalanse mellom
de arbeidsoppgåver og arbeidsvilkår domstolene stilles overfor og de ressurser av
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personalmessig og annen art som stilles til disposisjon for å utføre de aktuelle
oppgåver. Bedre balanse kan selvsagt oppnås både ved at ressurstilgangen økes
og ved at domstolenes arbeidsbyrde lettes, f.eks. ved begrensning i de sakstyper
eller de avgjørelsestemaer som domstolene blir pålagt å behandle.

Jeg vil derfor først gjøre noen bemerkninger om ressurstilgangen til domstolene
og om en eventuell regulering av domstolenes totale arbeidsoppgåver.

3. Resursstilgangen til domstolene

Det er i seg selv lite effektivt å utstyre domstolene med for liten „produk-
sjonskapasitet" i forhold til de arbeidsoppgåver som er aktuelle. Det fører nød-
vendigvis til opphopning, og drar lett med seg at den eksisterende kapasitet blir
utnyttet mindre rasjonelt.

Det er i prinsippet en nødløsning når det aksepteres at visse typer saker bør få
prioritet og behandles foran de andre. Det gjelder i første rekke straffesaker, sa-
ker om frihetsinngrep, familiesaker og saker etter fremmedlovgivningen. Det re-
presenterer selvsagt en effektivisering at domstolenes kapasitet disponeres slik at
den samlede skadevirkning av lange ventetider gjøres minst mulig. Men det inne-
bærer at alminnelige sivilrettslige tvistemål blir desto verre stilt. Domstolskrisen
rammer meget sterkt en begrenset gruppe av det rettssøkende publikum.

Mange domstoler påtar seg ekstraordinært store arbeidsbyrder for å holde res-
tansene nede, men det gir neppe noen varig løsning. På lengre sikt vil det skade
rekrutteringen til domstolene dersom dommerne forutsettes å ha en vesentlig
større arbeidsbyrde enn det som er vanlig i samfunnet ellers.

a) Først og fremst er det viktig å tilføre domstolene det nødvendige antall yr-
kesdommere i forhold til den aktuelle saksmengde og den utvikling som må for-
ventes. Det må også tilstrebes at nåværende og nye dommere har de nødvendige
faglige og personlige kvalifikasjoner som oppgåvene krever. En underbemannet
dommerstand med utilstrekkelig innsikt og erfaring til å gjennomføre en
betryggende og effektiv prosessledelse, eller med manglende bakgrunn for å tref-
fe riktige avgjørelser i kompliserte saker, yter ikke den domstolsservice som sta-
ten bør kunne tilby sine borgere.

I Norge er det en merkbar nedgang i søkningen til dommerembeter. De som
ansettes, er gjennomgående yngre enn tidligere, og det er flere eksempler på at
dommerstillingen ikke blir det siste trinn i en juridisk karriere. Det gir unektelig
en større trygghet og følelse av dommernes uavhengighet dersom man vet at de
ikke tar sikte på å representere bestemte interessegrupper i fremtiden. Søkere fra
advokatstanden blir færre og færre, og de som søker er ikke alltid blant dem man
aller helst ville ha.
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Årsakene til denne betenkelige utvikling er sikkert flere. Det er neppe lenger
forbundet med nevneverdig sosial anseelse eller prestisje å være dommer. (Pres-
ter og lærere gjør lignende erfaringer.) Dommergjerningen kan fortsatt by på in-
teressant og ansvarsfullt arbeide, men jurister med de faglige kvalifikasjoner og
personlige egenskaper man helst ønsker seg, har i dagens samfunn rikelige mulig-
heter for andre interessante og ansvarsfulle arbeidsoppgåver.

Lønnsvilkårene for norske dommere ligger meget lavt i forhold til det inn-
tektsnivå som er vanlig for seiv mindre dyktige advokater eller for jurister i andre
stillinger. Man kan gjerne si at inntektsnivået for sammenlignbare stillinger eller
virksomheter er urimelig høy t. Men det er myndighetenes ansvar å tilrettelegge
dommernes lønns- og arbeidsvilkår slik at rekrutteringen sikres på tilstrekkelig
høy t nivå.

Det er betenkelig hvis rekrutteringen til domstolene svikter kvantitativt eller
kvalitativt. Målsettingen må være å bibeholde domstolenes kvalitet og sikre et
adekvat servicetilbud til det rettssøkende publikum.

b) For det øvrige personale ved domstolene gjør tilsvarende betraktninger seg
gjeldende. Det vil klart kunne innebære en effektivisering av dommerarbeidet
dersom administrative oppgåver i forbindelse med saksbehandlingen kan dele-
geres til kontorpersonalet, uten behov for detaljert oppfølging fra dommerens si-
de. Men rekrutteringen av dyktige og selvstendige medarbeidere vanskeliggjøres
ved et markert lavere lønnsnivå enn det som betales dyktige kontorsekretærer
f.eks. i advokatforretninger.

Både når det gjelder dommerne og det øvrige personalet er man i Norge bun-
det av et lønnsmønster for offentlig ansatte som det hittil har vært vanskelig å
bryte ut av.

c) Når det gjelder lokaler, teknisk utstyr og andre hjelpemidler for å bedre ar-
beidsvilkårene og effektivisere arbeidet, er det nok også store variasjoner mellom
de nordiske land og til dels fra sted til sted innen hvert land. Meget er gjort, men
meget mer vil kunne gjøres i retning av automatisering, standardisering m.v.

Til dels er det også et spørsmål om opplæring, og ikke minst om holdninger til
nye arbeidsmetoder. Det omstendelige oppfattes tradisjonelt som betryggende.

4. Begrensning av sakstyper og avgjør eiser som henlegges til domstolene.

Hvis det realistisk må innses at rettsapparatet neppe vil bli tilført de nødven-
dige ressurser til å avgjøre alle saker med rimelig hurtighet og kvalitet, er det na-
turlig å vurdere en begrensning av de sakstyper som domstolene blir pålagt å be-
handle.
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En reduksjon av arbeidsoppgåvene til et håndterbart nivå vil i seg selv gi mulig-
heter for effektivisering av domstolsarbeidet. Det vil således åpne mulighet for en
mere aktiv prosessledelse og inngripen fra dommerens side under saksforberedel-
sen. Når dommeren har sin arbeidsdag fullt opptatt med saker som må gis tids-
prioritet, eller med hovedforhandling og domsskriving i rettstvister som allerede
er blitt gamle, vil den aktive deltakelse i forberedelsen av nye saker ofte bli ska-
delidende. I sivilrettslige tvister der partene har full disposisjonsfrihet over saks-
gjenstanden og er representert ved advokat, blir resultatet ofte at prosessinnlegg
kun mottas og sendes motparten med en passende frist uten at dommeren stu-
derer prosesskriftets innhold eller vurderer sakens fremdrift.

Det er en tradisjonell og grunnfestet oppfatning at det offentlige rettsapparat -
hva enten man opererer med domstoler med generell domsmyndighet eller opp-
retter spesialdomstoler for visse typer saker - skal være det prinsipale organ for
løsning av sivile rettstvister. Domstolenes generelle tilgjengelighet for løsning av
oppståtte rettstvister er fremdeles et sentralt prinsipp for mange. Det er derfor et
vanskelig og ømtålelig spørsmål hvorvidt domstolene bør avlästes for visse saks-
typer eller avgjørelsestemaer.

Det beste må imidlertid ikke bli det godes fiende. Når rettssamfunnet må innse
at domstolene ikke makter å oppfylle alle ideale krav, bør man vurdere alternati-
ver som er bedre enn at partene i visse situasjoner blir uten rettshjelp i det hele
tatt. Dessuten er det simpelthen mulig at alternative fremgangsmåter for tviste-
løsning kan være bedre for partene enn hva domstolene kan makte selv under
mer normale arbeidsforhold.

Som eksempel kan nevnes at allerede tidlig i dette århundre hadde en bestem-
melser i den iranske prosesslovgivning om at dersom en rettssak ikke var avgjort
innen fem år etter saksanlegget, var partene henvist til å godta at saken ble bin-
dende avgjort ved voldgift. I USA har domstolene i de senere år tatt konsekven-
sene av at rettssakene langt overstiger domstolenes kapasitet. Den føderale høy-
esterett har gått foran i å anbefale at partene i egnede saker bør benytte seg av
voldgift til avlastning av domstolene, og har anerkjent private voldgiftsretters
kompetanse til å pådømme rettstvister som også innbefatter anvendelse av tvin-
gende lovbestemmelser av offentligrettslig karakter. Amerikanske fagdommere
benyttes i stigende grad til utenrettslige förliks- og meglingsprosedyrer, mini-trials
m.v. Når våre domstoler befinner seg i en situasjon som må betegnes som krise-
artet, er tiden etter min oppfatning moden for en mer gjennomgripende vur-
dering av alternativer for løsning av rettstvister mellom borgerne.

Dersom domstolene skal få en avlastning, synes det minst betenkelig å frita
domstolene for behandlingen av økonomiske småsaker. Slike endringer har vært
vurdert og tildels gjennomført i flere av de nordiske land, men fortrinnsvis i den
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form at det gjennomføres en sterkt forenklet rettergang for domstolen. Hen-
visning til særskilte nemnder for behandling av småkrav har også vært forsøkt.

Når det gjelder større privatrettslige tvister av økonomisk art, er det en klar ten-
dens at partene holder seg borte fra de ordinære domstoler. Saken kan ha stor be-
tydning for de stridende parter, og det råder undertiden usikkerhet om alle yrkes-
dommere har den nødvendige innsikt og erfaring til at saken trygt kan legges i de-
res hender. Partene foretrekker ofte å avtale voldgift, eventuelt andre
tvisteløsningsmåter, der de har større muligheter for å påvirke utvelgelsen av
dommerne eller oppmennene og sikre seg den dommerkvalitet som de ønsker
seg.

Store økonomiske saker kan representere en betydelig arbeidsmessig be-
lastning for domstolsapparatet. Det kan være naturlig å legge til grunn at de al-
minnelige domstoler ikke bør rekrutteres med sikte på å inneha spesialinnsikt på
alle økonomisk viktige områder. Det er derfor et spørsmål om man, på linje med
utviklingen i andre land, bør stille seg positiv til partenes bruk av alternative tvis-
teløsningsmetoder i saker som partene har fri rådighet over og som det ikke er
spesielt ønskelig eller naturlig at domstolene selv behandler. Det må tilføyes at
mange økonomiske mellomværender også har aspekter av samfunnsmessig be-
tydning. Tvingende lover og forskrifter bør komme til anvendelse også om parte-
ne velger privat rettergang.

Det anlegges etter hvert en rekke saker der hovedformålet synes å være et an-
net enn å få domstolenes avgjørelse av en rettslig tvist. En rekke for-
valtningsvedtak angripes ved domstolene i første rekke med sikte på å svekke
gjennomføringen av vedtaket eller i håp om å oppnå en fornyet vurdering av for-
valtningsmyndighetene. Eksempelvis har man i Norge hatt en nesten eksplosiv ut-
vikling av rettssaker og midlertidige forføyninger vedrørende avslag på søknader
om asyl eller oppholdstillatelse etter fremmedlovgivningen. I tilknytning til de
mange bedriftsinnskrenkninger og bedriftsnedleggelser i de senere år reises det et
stort antall rettssaker om gyldigheten av foretatte arbeidsoppsigelser. Mange av
disse sakene representerer en ikke ubetydelig og reelt sett unødvendig belastning
av domstolsapparatet. Advokatstanden må bære en del av skylden for denne mer-
belastning av domstolene. Det er dessverre ikke vanskelig å finne frem til advo-
kater som er villige til å anlegge og gjennomføre søksmål av denne art. Det ville
generelt effektivisere domstolenes arbeide hvis man kunne redusere den belast-
ning som følger av reelt uprosedable saker. Et konstruktivt samarbeide med
advokatstanden kunne være et første skritt.

Visse saktyper er det nærmest utenkelig å unndra fra domstolens myndig-
hetsområde. Det gjelder i første rekke straffesaker i sin alminnelighet. Også prø-
ving av gyldigheten av lover og andre myndighetsvedtak kan vanskelig legges til
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annet enn det offentlige domstolsapparat i siste hånd. Tilsvarende gjelder for av-
gjørelser som representerer inngrep i den personlige frihet (tvangsinnleggelse
m.v.)

En annen sak er at domstolenes kontroll med myndighetsvedtak i sin almin-
nelighet og spesielt med inngrep i den personlige frihet m.v. ikke nødvendigvis
behøver å innebære at domstolene pålegges å prøve alle sider av saken. På mange
områder dreier det seg om spesiell ekspertise eller erfaring som domstolene ikke
er i besittelse av. Tilkalling av eksperter til å bistå domstolene er regelmessig
sterkt forsinkende, uten at det nødvendigvis fører til faglig mer riktige avgjørelse
enn i det administrative ekspertorgan. Saker der det er tale om en fortløpende
oppfølgning og revurdering ligger dårligere tilrette for domstolene enn enkeltav-
gjørelser til kontroll av myndighetsvedtak basert på en vanlig saksforberedelse.

Det har likevel vært en oppfatning at det tjener som en rettssikkerhetsgaranti
for dem som rammes av inngrep i den personlige frihet at domstolene pålegges å
prøve fullstendig og på fri basis hvorvidt de materielle vilkår for tvangsinngrep er
tilstede i domsøyeblikket.

Når det gjelder overprøving av forvaltningsvedtak i sin alminnelighet, har man
- kanskje særlig i underrettene - fått en utvikling i retning av stadig mere inn-
gående gransking av grunnlaget for myndighetenes vedtak. I en periode da en-
keltmenneskets beskyttelse overfor samfunnet har stått i forgrunnen, prøver
domstolene i stigende utstrekning ikke bare om vedtaket ligger innenfor myndig-
hetenes lovlige kompetanse og at vedtaket ikke representerer myndighetsmis-
bruk, men langt på vei i realiteten også det forvaltningsmessige skjønn som er ut-
øvet. Den juridiske begrunnelse kan være at faktum ikke er tilstrekkelig fyldig til-
rettelagt, at saksbehandlingen ikke er god nok eller at skjønnsbestemte kriterier
anses som rettsanvendelsesskjønn som domstolene fritt kan overprøve, osv.

Det kan være fristende å tre et skritt tilbake og sammenligne med saksbe-
handlingen, avgjørelsesgrunnlaget og beslutningsfatternes nøytralitet når det gjel-
der andre beslutninger i vårt rettssamfunn. Ut fra en kvantitativ betraktning er
det meget langt fra at domstolene er det viktigste organ for løsning av inter-
essekonflikter som berører den enkelte. Lover og bevilgningsvedtak som pålegger
borgerne trygdeavgifter, inntekts- og formuesskatter eller som gir rett til ytelser
under trygdelovgivningen, støtteordninger for næringsgrener, tariffavtaler i ar-
beidslivet, m.v., spiller økonomisk sett en betydelig større rolle for et gjennom-
snittsmenneske enn de økonomiske saker det kan bli aktuelt å føre for dom-
stolene. Den saksbehandling som finner sted og det avgjørelsesgrunnlag som fo-
religger i forbindelse med det politiske maktspill og de politiske vedtak om
fordeling av goder og byrder mellom næringer, befolkningsgrupper og enkeltindi-
vider befinner seg et godt stykke unna de idealer som råder i forvaltningsretten.
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Men i det øyeblikk politikerne överlåter til forvaltningen å gjennomføre deres po-
litikk i detalj, kommer de sterke krav til beskyttelse av enkeltindividet inn i bildet
med full styrke. Ved en slik sammenligning kan saksbehandlingen og avgjørelses-
grunnlaget for de avgjørelser som henlegges til domstolene, virke nesten ufor-
holdsmessig omhyggelig.

Generelt sett er domstolene i Norge sterkt belastet med å treffe avgjørelser av
administrativ karakter til dels på områder der den nødvendige spesialinnsikt sav-
nes. Det bør kunne drøftes om ikke domstolenes befatning med administrative
avgjørelser bør begrenses i retning av en legalitetskontroll med andre myndig-
hetsorganer fremfor selv å bli pålagt å opptre som materielt beslutningsorgan på
rettsområder man ikke har spesiell bakgrunn for å behandle.

5. Forenkling av det materielle avgjørelsesgrunnlag

Det ville kunne tjene til betydelig avlastning av domstolene og til effekti-
visering av deres arbeide dersom lovgivningsmakten vedtok lover som var vel
gjennomarbeidet og som ga anvisning på klare og enkle anvendelseskriterier.
Uklare eller ufullstendige lover og forskrifter etterlater rettsusikkerhet hos de be-
rørte parter og øker behovet for en avklaring gjennom domstolene. I atskillig ut-
strekning henvises det til rettslige standarder og konkrete rimelighetsvurderinger.

Som eksempler kan nevnes to norske lovbestemmelser fra den senere tid om
regulering av kontraktsforhold:

a) Ved lov av 4. mars 1983 om endring av avtalelovens 36 (for øvrig med til-
svarende lovbestemmelser i andre nordiske land) er det åpnet større adgang for
domstolene til å tilsidesette eller revidere tidligere kontrakter dersom utviklingen
etter rettens bedømmelse har medført at gjennomføring av de opprinnelige
bestemmelser vil virke „urimelig". Den idealistiske tanke bak lovendringen er
forståelig, særlig hvis man har for øyet den lille og vergeløse enkeltpersons inte-
resser. Men slike regler blir påberopt av en langt større krets av personer og ska-
per uro og uenighet i forhold som åpenbart ikke skulle omfattes av endringen.
Også i store og profesjonelle forretningskontrakter, der partene som ledd i sine
forretningsmessige overveielser har fordelt risikoen for alternative utviklinger seg
imellom, er den forutsigelighet om egen rettsstilling som kan utledes av kontrak-
tens bestemmelser og reguleringsklausuler byttet ut med en sterk uvisshet om hva
en domstol ut fra sine forutsetninger vil anse som rimelig. Rettsusikkerhet og til-
bøyelighet til å gå til domstolene i mange rettsforhold som tidligere var rimelig
klare, er et resultat av denne type lovgivning. Lovendringen ble også gitt virkning
for løpende kontraktsforhold. Etter min oppfatning står ikke de fordeler som
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oppnås, i rimelig forhold til den rettsusikkerhet som skapes og den merbelastning
av allerede overbelastede domstoler som blir resultatet.

b) Det andre eksemplet er en lov av 12. mai 1989 om endring av § 4 i loven av
30. mai 1975 om tomtefeste. Det ble vedtatt at avtale om at bortfesteren kan kre-
ve at festeren innløser tomt som er festet bort til bolighus eller fritidshus før feste-
tiden ellers er ute, ikke er bindende for festeren. I lovens § 32 nr. 1 andre ledd ble
det fastslått at denne bestemmelse også skal gjelde for eldre festeforhold. Men
det tilføyes at „føresegna gjeld likevel ikkje for avtaler som er inngått før tomtefe-
stelova tok til å gjelde 1. januar 1976, dersom det vil verke urimeleg for bort-
festaren om han ikkje kunne kreve innløysing". Det gis liten eller ingen anvisning
på hvorledes dette kriterium skal anvendes, og det innføres rettsuvisshet på et
viktig punkt i et stort antall private rettsforhold. Det innebærer risiko for økning
av saksmengden ved domstolene og en vanskelig konkret avgjørelse i hvert enkelt
tilfelle. Det har formodentlig vært politisk opportunt å gjennomføre en så uspesi-
fikk lovregulering, men det er etter min oppfatning et stykke dårlig lovarbeide i
et moderne rettssamfunn.

6. Forenkling av arbeidet med den enkelte rettssak.

Det er fullt mulig ved ulike endringer i rettergangslovgivningen å redusere
domstolenes arbeide med den enkelte sak og effektivisere saksbehandlingen.
Mange slike endringer har vært overveiet og til dels gjennomført, men det har
som allerede nevnt vært utvist betydelig tilbakeholdenhet for ikke å angripe det
rettssøkende publikums følelse av at man har tilgang til en grundig saksbehand-
ling når rettstvister bringes inn for domstolene.

Etter min oppfatning burde man generelt kunne gå mere drastisk til verks, og
jeg er slett ikke så sikker på at selv betydelige endringer og effektiviseringstiltak
behøver å bety dødsstøtet for publikums tillit til vårt rettsvesen. Jeg tror at dom-
stolenes sene saksbehandling gir større skadevirkninger enn fornuftig begrunnede
innstramninger.

Av de mange forenklings- og effektiviseringtiltak som har vært overveiet eller
gjennomført i de nordiske land, begrenser jeg meg til følgende:

a) Det kan vurderes om det representerer en uforholdsmessig belastning av
domstolens kapasitet at retten i mange tilfeller skal besettes med flere juridiske
dommere der det muligens ville være forsvarlig å begrense seg til en juridisk dom-
mer.

b) Merbelastningen for domstolene ved r ettsbehandling i flere instanser kan un-
dertiden synes uforholdsmessig i forhold til de interesser det tvistes om. Det kan
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være kostbart for partene og forlenger tiden frem til de kan få en endelig av-
gjørelse. Begrensninger i overprøvingen kan gjennomføres på flere mater: Ved
reduksjon av antallet overprøvingsinstanser, ved begrensning av overprøveisen til
kontroll med visse sider av den underordnede domstols behandling, ved at det
velges en forenklet saksbehandling i appellinstansen. Appellbegrensningene kan
ta form av generelle bestemmelser eller av bestemmelser om konkret „siling" av
saker som tillates fremmet til videre behandling.

Problemområdet er mangesidig. Blant annet gjør den betraktning seg gjeldende
at dersom kvaliteten på den underordnede domstols arbeide er synkende, øker
behovet for overprøving.

c) Jeg nevner også spørsmålet om graden av aktivitet fra dommerens side for å
få til en forliksløsning. Den danske ordning med et „tilkjennegivende" av dom-
stolens foreløpige standpunkt må åpenbart føre til flere forlik og tilsvarende re-
duksjon av arbeidsbyrden ved å skrive dom. Her gjør det seg gjeldende ulike vur-
deringer i de nordiske land.

d) Generelt er domsskrivingen temmelig tidkrevende. Men det er ulike opp-
fatninger av om domsgrunnene bør gjøres kortere, eller sløyfes i visse tilfeller.
Tvertom hevdes det i enkelte nordiske land at dommene bør gjøres mer utførlige
på relevante punkter.

e) Jeg vil anta at de største effektiviseringsgevinster og arbeidsbesparelser kan
oppnås dersom domstolene i større grad prioriterer en aktiv prosessledelse under
saksforberedelsen. Norsk rettergangslov åpner adgang til å innkalle til rettsmøte
under saksforberedelsen. Dette burde gi dommeren atskillig mulighet til å gjen-
nomgå med partene hvilke bevismidler m.v. som bør fremskaffes og sette tids-
planer for den videre forberedelse.

Advokatstanden vil kunne bidra til å effektivisere domstolenes arbeide og brin-
ge ned ventetiden. Ved grundig forberedelse av sakene har advokatene mulighet
for å konsentrere bevisførselen og prosedyren om det som reelt er avgjørende.
Mange rettssaker er dessverre dårlig tilrettelagt fra advokatenes side, med ut-
settelser og annet tidsspille tilfølge. Jeg antar at betydelig effektivisering kunne
oppnås ved en bedret innsats fra advokatenes side.

Betydelige forsinkelser i saksavviklingen, og undertiden lediggang i domstole-
ne, har sammenheng med at travelt opptatte advokater påtar seg prosessoppdrag,
men er deretter ikke istand til å motta berammelse på lang tid, eller de melder
forfall til berammelser p.g.a. andre oppdrag. Det er et spørsmål om domstolene
bør være prisgitt partenes frie advokatvalg i den vanskelige arbeidssituasjon som
foreligger.
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7. Alternative behandlingsmåter for sivilrettslige tvister.

Voldgift har i mange år vært et reelt alternativ for partene til løsning av sivil-
rettslige tvister der de har fri rådighet over saksgjenstanden.

Årsakene til at partene velger denne alternative fremgangsmåte, har vekslet
gjennom tidene og veksler fra land til land.

For saker der partene er hjemmehørende i hvert sitt land, er det ofte mere na-
turlig å ty til voldgift enn å underkaste seg domstolene i et av partenes hjemland.
Ved rent nasjonale rettstvister står valget langt på vei mellom voldgift og ordinær
domstolsbehandling. Det har vært vanlig å fremheve at voldgift er hurtigere, ri-
meligere og mere diskret.

Voldgiftsreglene gir gode muligheter for partene til å avtale eller for vold-
giftsdommerne til å bestemme en forenkling av saksbehandlingen. Men utvik-
lingen går, såvidt jeg kan bedømme, mer og mer i retning av at voldgifts-
behandling blir like juridisk formell og tungrodd som vanlig rettergang. At på-
dømmelsen kun skjer i en instans, bidrar i utgangspunktet til at endelig avgjørelse
oppnås raskere. Men det betyr også at partene og deres advokater må legge opp
saken i full bredde, intet kan lates uforsøkt i en slik „one shot process". En part
som står svakt har også adskillige muligheter for å forsinke voldgiftsavgjøreisen.
Voldgiftssaker kan vokse slik i omfang og omkostninger at en part kan bli tvunget
til å oppgi sin rett. I internasjonale mellomværender har „den amerikanske vo-
lumsyke" også bredt seg til voldgiftsbehandlingen. Det bidrar ikke til å forenkle
sakene at advokatene risikerer seiv å bli saksøkt til erstatning hvis det senere kan
bebreides dem at de unnlot å legge frem dokumenter eller unnlot å gjøre alle ar-
gumenter gjeldende.

En vesentlig omkostning for partene i større økonomiske tvister er at ledende
personell blir bundet opp med saken fremfor å kunne drive inntektsgivende ar-
beide for sin part. Dette gjelder både for voldgift og ordinær rettergang og har
ledet til at man har søkt etter nye veier som er mindre tidkrevende og kost-
bare.

Direkte forhandlinger mellom partene er det mest nærliggende, og svært mange
tvister ender med oppgjør „i minnelighet". Hvor dette skyldes at det blir for kost-
bart og tidkrevende å forfølge sin rett, må man konstatere at rettsmaskineriet ik-
ke helt har fylt sine oppgåver.

Tvisteløsning ved hjelp av megling eller forliksvirksomhet blir brukt i stigende
utstrekning i ethvert fall i de større industriland. Den eller de valgte oppmenn har
ikke mandat til å treffe bindende avgjørelse, men påvirker - med en større eller
mindre grad av aktivitet - partene til å bli enige om et minnelig oppgjør. Meget
avhenger av den tillit eller autoritet som oppmannen er omgitt med.
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De såkalte mini-trials kan ta mange former, men et gjennomgående trekk er at
representanter for partene deltar sammen med „ordinære dommere" og får en
kortfattet prosedyre og presentasjon av saken. Med utgangspunkt i en foreløpig
bedømmelse av rettstvisten søker man å forhandle seg frem til en minnelig løs-
ning som kan avverge et stort penge- og tidsforbruk på en voldgiftsprosess eller
rettssak i full bredde.


