
Småsaksprosess - seksjonsmøte
Referenten, høyesterettsdommer Hjörtur Torfason, Island: Det er fenomenet små-
saksprosess som skal drøftes i dette møtet, dvs. en rettergangsordning innenfor
de alminnelige domstoler, som tar sikte på å skaffe befolkningen en relativt
enkel, billig og hurtig adgang til å få aktuelle tvister om interesser av mindre
verdi løst med bindende virkning. Blant de nordiske land er det nesten bare
Sverige som har en slik ordning. Jeg forstår at man i Sverige mener den er kom-
met for å bli. Den finnes også i Norge, i form av regler om forenklet rettergang,
men dens aktuelle bruk ser ut til å være av helt underordnet betydning. Derimot
finnes den ikke i Danmark, og tanken om å innføre den der har bare nådd et for-
beredende stadium. I Finland har man den ikke, og heller ikke i Island, hvor
behovet for ordningen ikke har vært alvorlig diskutert på mange år.

Til tross for dette begrensede fotfeste innenfor Norden, vil jeg mene at man i
dag bør vurdere småsaksprosessen som et fenomen av aktuell interesse i nordisk
sammenheng, ikke bare fordi den nylig er tatt under overveielse i Danmark, men
også ut fra helhetsbetraktninger, som også har betydning for de andre nordiske
land. Spørsmålet om prosessens eksistensberettigelse gjelder i grunnen et av
rettsordenens klassiske problemer, som man til enhver tid bør ha i tankene og
søke å legge til rette for på beste måte. Det gjelder stort sett den oppgave å trek-
ke grensen mellom det som er de minimis og det som ikke er det. Det står fra
gammel tid fast at loven og domstolene ikke bør bekymre seg om bagateller, men
prinsippet minima non curat praetor innebærer at det ikke kan tåles at søksmåls-
grensen forhøyes under hensyn til kostnads- og tidsmessige faktorer, slik at den
kommer til å ligge på et kunstig nivå i forhold til befolkningens behov og retts-
bevissthet.

Det er etterhånden grunn til å tro at en kunstig forflytning av den nedre gren-
sen for domstolenes virkefelt nettopp har sammenheng med samfunnets utvikling
de senere årtier. Denne utviklingen har sine naturlige årsaker, men det betyr ikke
at man kan la være å sette spørsmålstegn ved resultatet.

Til belysning av utviklingen vil jeg nevne at man før i tiden, både i Danmark
og på Island, hadde konfliktløsningsorganer som på mange måter var godt utrus-
tet til å sysle med småsaker. Jeg tenker på de lokale forliksråd. Fra midten av
dette århundre viste det seg imidlertid at disse hadde mistet det meste av sin
betydning. Følgen var at de ble avskaffet, men uten noen større endring i dom-
stolenes virksomhet. Det er vel mulig at forliksrådenes undergang delvis kan til-
skrives endringer i befolkningens syn på søksmålsgrensen, men etter min mening
er den snarere et resultat av advokatstandens styrking og utvikling. Denne utvik-
ling innebærer at det å gå til rettssak er blitt mer og mer ensbetydende med å gå
til advokat. Etter en slik utvikling var forliksrådene ikke lenger den opplagte
mekanisme for å løse tvistene, bl.a. fordi partene til en viss grad kunne oppnå det
samme ved å søke forlik gjennom advokatene. Om dette er riktig, og om det må
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konstateres at domstolene i dagens situasjon ikke makter å behandle tvister av
mindre verdi på en måte som står i et rimelig forhold til gjenstanden for søks-
målet, er det fristende å si at problemet i Danmark og Island helt enkelt skyldes
en unnlatelse av å forsøke å skaffe domstolene den tilgjengelighet som forliksrå-
dene i sin tid hadde.

Interessen for småsaksprosessen i dagens samfunn beror på flere forhold. Jeg
vil særlig fremheve den kjensgjerning at adgangen til å få sin sak prøvet ved
domstolene er en menneskerett, og menneskerettigheter nyter for tiden en langt
større popularitet og slagkraft enn for bare noen få år siden. Allmennhetens inter-
esse for domstolenes virke har også fått en sterk vekst, kanskje i tilsvarende grad,
og de nylige reformer av domstolsvesenet i mange land har vakt oppmerksomhet
og møtt velvilje. En kan således hevde at i dag er et godt egnet tidspunkt for å
rette på det som behøver rettes i rettergangen, også med hensyn til småsakene.

I mitt referat har jeg for en stor del bygget på det utførlige arbeid som ligger
til grunn for det danske Småsagsudvalgs betenkning fra 1997, som jeg håper å ha
presentert så riktig som mulig innenfor den fastsatte ramme. Jeg har ikke kunnet
bygge på noen nyere utredninger eller undersøkelser fra Island, og jeg er heller
ikke noen ekspert på området. Det er derfor mulig at fremstillingen inneholder
for meget teori og for fa praktiske innblikk. Jeg håper likevel den kan være et
brukbart debattgrunnlag her i dag, og at de praktiske innblikk vil komme til
uttrykk i debatten.

Ifølge referatets avgrensning er søkelyset for det meste rettet på prosessens
utforming og anvendelighet i tvistesaker. Det sier seg selv at en domstolsbe-
handling som for det meste skal kunne foregå uten direkte medvirkning av advo-
kater innebærer atskillige betenkeligheter. Foruten disse synes det i hovedsak
bare å være to spørsmål som er vanskelige å besvare og som kan gjøre det pro-
blematisk å fa støtte for prosessen i de nordiske land hvor den ennå ikke er inn-
ført. Det ene er vurderingen av befolkningens praktiske behov for prosessen, som
kanskje ikke er så stort som en skulle vente, hvis rettssystemet for øvrig er noen-
lunde velfungerende. Jeg vil likevel tro at behovet er til stede, særlig på grunn av
de herskende kostnadsforhold i rettergangen. Dette er også oppfatningen i den
danske betenkningen.

Det andre er spørsmålet om muligheten til å innrette saksbehandlingen, særlig
når det gjelder bevisføring, på en måte som står i rimelig forhold til de kost-
nadsmessige hensyn uten å måtte gi avkall på rettssikkerheten. Her er det ikke
selve den utvidede prosessledelse og veiledningsplikt hos dommeren som gir
størst grunn til bekymring, men snarere diverse praktiske problemer som det å
inndra tekniske bevis i nødvendig grad uten å pådra for store kostnader, samt det
å unngå innblanding fra den juridiske dommer på en måte som kan bringe dom-
stolene i vanry. For meg ser det ut til at disse problemer kan løses, noe som også
må anses nødvendig om ikke prosessen skal miste mye av sin generelle betyd-
ning.
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Etter en helhetsvurdering er det min oppfatning at de nordiske land som ikke
har en ordentlig småsaksprosess, bør rette kursen mot den. Skal vi kunne for-
vente støtte og velvilje fra befolkningen, må vi være aktivt med på å tilby bor-
gerne det tvisteløsningssystem de behøver.

Korreferenten Karen Dyekjær-Hansen, Danmark:1 Som anført af referenten fin-
des den mest omfattende gennemgang af problematikken omkring småsagspro-
cessen i det danske småsagsudvalgs betænkning nr. 1341 af 1997. Såvel udval-
gets sammensætning med repræsentanter fra dommerstanden, ministeriet,
Dommerfuldmægtigforeningen, Erhvervsministeriet, Advokatrådet, Forbruger-
rådet, samt Københavns Retshjælp m.v., som den grundige behandling over mere
end 20 møder, hvortil tillige har været indbudt repræsentanter fra Byggeriets
Arbejdsgivere, Handel & Service, Dansk Industri, Dansk Incassoforening,
Håndværksrådet og Handelskammeret, som selve betænkningens omfang indi-
kerer en meget omhyggelig behandling. Ikke desto mindre må det konstateres, at
udvalgets betænkning er blevet mødt med kritik og ikke har opnået en sådan
almindelig tilslutning, at det har ført til fremsættelse af et lovforslag. Det er nær-
liggende at reflektere over årsagerne hertil.

Når man læser indledningen til betænkningen, kan man ikke undgå at være
enig i det generelle sigtemål. Udvalget tager sit udgangspunkt i en konstatering
af, at småsager i dag - formentlig i højere grad end tidligere - fremstår som ufor-
holdsmæssigt dyrere at gennemføre, og at dette fører til, at «berettigede krav»
opgives. Under henvisning til det generelle ønske om at sikre «access to justice»
- et ønske som ingen kan udtale sig imod - er det også let at erklære sig enig i,
at den nuværende procesform åbenbart må være «for kompliceret, for langsom
og for dyr», og at der er behov for «en enklere, hurtigere og billigere proces-
form», især for småsager.

Det er også vanskeligt at finde noget grundlag for at kritisere udvalgets
arbejdsmetoder. Man har overvejet, om det er de generelle regler, der skal
ændres, eller der skal indføres en speciel småsagsproces, ligesom man har til-
vejebragt en række statistisk materiale for at bedømme forholdene.

Når det, trods disse anstrengelser, er så vanskeligt i enighed at anvise en ny
procesform, der reparerer de angivne problemer og sikrer borgerne «access to
justice» på en billigere og enklere måde, skyldes det formentlig et forhold, der
også fremhæves af udvalget og referenten; at man står overfor en problematik,
hvorpå der ingen løsning findes.

Det er efter min mening lettere at arbejde hen mod et forslag, der er brugbart,
hvis man tager udgangspunkt i, at man søger at kombinere i princippet uforene-
lige størrelser. På den ene side vil man gerne have, at tvister løses let, enkelt, hur-
tigt og billigt med «et snuptag» af en klog dommer, og på den anden side vil man

1 Innlegget ble ikke fremført, da korreferenten hadde forfall.
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ikke give køb på ønsket om at nå til en rigtig og retfærdig løsning, truffet på
oplyst grundlag indenfor ordnede regler. Et retssystem er ikke noget retssystem,
hvis der ikke er en vis orden og sammenhæng i systemet. Det vil sige; man kan
ikke afgøre småsager efter et principielt andet regelsæt, end det der gælder for
store sager. Dertil kommer, at den dialektiske proces, hvor argumenter stilles
overfor argumenter, altid gennem årtusinder har vist sig at være den ideelle måde
for at finde sandheden i konflikter, der drejer sig om tilpasning af generelle prin-
cipper og ofte brydende principper overfor en konflikt.

Moderne filosofi, f.eks. Habermas, opererer med forskellige former for sand-
hedsværdier, og anvender her den såkaldte «herredømmefri samtale». Proces-
formen, hvor den ene parts synspunkter fremstilles dialektisk overfor den anden
parts synspunkter i en infrastruktur af rimeligt faste principper, er simpelthen
juraens kerne og en gennemprøvet model, der ikke lader sig erstatte, for at fmde
frem til retfærdigheden.

Når det drejer sig om meget gamle og gennemarbejdede principper, er denne
øvelse forholdsvis enkel, endda så enkel at der normalt ikke opstår en tvist.
Almindelig vejledning vil være tilstrækkelig, hvilket igen fører til, at tvisterne
netop opstår, hvor forholdene ikke er enkle. Heraf følger, at en forbedring af pro-
cesformen under hensyn til nye tider, nye krav og nye samarbejdsformer altid vil
være en mulighed, men at en forbedring lige så godt kan tilsikres generelt som
kun for småsager, thi der er ikke grund til at tro at der er noget specielt ved små-
sager, der gør dem særligt egnet til en enkelt procedure, uden samtidig at gå på
akkord med «access to justice».

Jeg mener at dette udgangspunkt svarer til referentens tese.
Selv med det nævnte udgangspunkt er det naturligvis fortsat muligt at vurdere,

om der trods alt er visse sager, der bl.a. på grund af sagsgenstandens værdi og
tvistens art, er egnet til en særlig hurtig procedure, og om man skal indrette en
sådan herfor.

Herved vil jeg meget gerne følge referenten i det udgangspunkt, at ingen sag,
og ingen sagsførelse indenfor et optimeret processystem, kan antages at være
mere kompliceret end selve tvisten tilsiger. Dette forhold er netop fremhævet af
referenten: «en noenlunde velorganisert rettergangsorden med alminnelige dom-
stoler [behøver neppe] å fremby en behandling med større komplikasjoner eller
tidsbehov enn de som ligger i selve tvisten». Spørgsmålet er derfor om man ikke
- med det ønske at forenkle tvistløsningen af mindre problemer - snarere skal
sætte udenfor det, der, som referenten fremhæver, er emnets afgrænsning (en pro-
ces indenfor det almindelige system).

Foruden det af referenten anførte om at gøre brug af alternativ «dispute sett-
lement» - mægling, klagenævn osv. - vil jeg navnlig fremhæve to tiltag, som
efter min opfattelse bør være de væsentlige:

Ændring af de materielle regler for konfliktløsning. Eksempelvis er det en
selvfølge at en regel om objektivt ansvar for visse skadegørende handlinger er
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lettere at administrere end regler med en culpabedømmelse. Regler om nøje
udmåling af erstatning efter opgørelse af tab er langt mere besværlige end stan-
darderstatninger. Eksempelvis kan nævnes, at en regel om at en funktionær uden
videre har krav på minimumserstatning svarende til løn til lovlig varsel, har over-
flødiggjort en lang række tvister om tabets størrelse ved ulovlig opsigelse. Jeg
tror lovgivningsmagten ofte forsynder sig mod denne måde at forenkle tvister på.
Samtidig undgås ganske problemer omkring EMK art. 6, idet det ikke er retter-
gangsmåden, der er forenklet, men tvistens art.

Øget omkostningsfri vej lednings mulighed før en uoverensstemmelse udmøntes
til en tvist. Dette vil opfange alle de situationer, hvor en tilsyneladende tvist kan
løses enkelt, fordi problematikken er enkel. Det er efter min opfattelse således, at
fortalerne for en særlig småsagsproces ved domstolene i tankerne har en tvist, der
er så enkel at løse, at den i virkeligheden slet ikke burde opstå. Den kan - popu-
lært sagt - løses på damebrevkasseniveau, eller mere organiseret eller specialise-
ret på f.eks. interesseorganisationsniveau, eller gennem retshjælpskontorer. De
ordinære domstole bør efter min opfattelse ikke have denne funktion. Men de ved
domstolene uddannede personer kan naturligvis indgå i en sådan vejlednings-
funktion, hvis man ønsker at overtage en del af det arbejde, der nok må opfattes
som en advokats allervæsentligste rolle indenfor såvel småsager som større sager.

Hvis man forestiller sig at disse andre muligheder udnyttes i videre omfang,
bliver tilbage for den egentlige analyse navnlig sager, der vitterlig kræver en
egentlig retlig behandling, fordi de frembyder en sådan grad af reel faktisk eller
juridisk tvist, at en løsning ved en dommer er nødvendig. Og i kombination her-
med, må det erkendes, situationer hvor mentaliteten simpelthen ikke er til vej-
ledning. Altså sager, hvor ophidselsen overtager den mentale styring og kræver
en dom. Og da jeg ikke hører til de, der mener dette niveau, løses bedre af nye
og flere administrative klagenævn end af de almindelige domstole, er jeg for så
vidt enig i, at alene opkomsten af disse mange klagenævn er en tilstrækkelig indi-
kation for, at der kan være behov for en særlig småsagsprocesform.

Samtidig er jeg af den opfattelse, at en overordnet forbedring af procesformen
for alle sager, herunder domstolenes struktur, kan og bør indrettes således, at den
i sig selv vil medføre at også problemet om «access to justice» for småsager fin-
der sin løsning af sig selv. Før dette mere omfattende arbejde er gennemtænkt,
færdiggjort og efterprøvet i praksis ses der ikke at være noget afgørende behov
for at ændre de processuelle regler for behandling af småsager.

Derved fremhæver jeg tillige et spørgsmål, som berøres af referenten, nemlig
selve tidsfaktoren. Hvis det er tidsfaktoren, der er afgørende, altså langsomme-
ligheden forårsaget af kødannelse, snarere end selve formen, er vi indenfor en
anden problematik, en ren strukturproblematik. Skal der laves specielle domsto-
le for en «hurtigkasse»? Det vil jeg ikke afvise. En sådan hurtigkasse er mindre
embeder eller afdelinger, der kun vil behandle småsager, for at sikre at de ikke
sinkes at de store tunge sager. Jeg finder intet at indvende mod at der i forbin-
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deise med en sådan omstrukturering etableres en hurtigkasse. (Det svarer jo i vir-
keligheden i Danmark blot til en reetablering af byretterne som lokale retter, med
en anden instans, tidligere landsretten, som ordinær første instans.)

Dertil vil jeg kommentere det særlige spørgsmål, der navnlig ægger til debat:
En proces hvor retten overtager advokatens rolle. Den advokatløse proces og en
øget aktivitet fra dommerens side ses ofte som to sider af samme sag, idet det
arbejde, der udføres af advokaten som partens forkjemper i stedet udføres af
dommeren som forkjemper for begge parter. Det er givet, at korreferenten her har
den opfattelse at en sådan løsning er særdeles betænkelig. Det er en opfattelse,
der næsen undtagelsesfrit udtrykkes fra advokatside og som altid mødes med en
vis skepsis, idet det betragtes som standsinteresser, der beskyttes. Dette er en
naturlig skepsis, som advokatstanden må leve med. Jeg vil derfor begrænse mine
kommentarer om advokatrollens nødvendighed til nogle få observationer.

Efter den variant, der af referenten kaldes den moderate variant, skal små-
sagsprocessen ikke afskære advokater fra processen, men derimod begrænse den
vindende parts mulighed for at få dækning for omkostninger. Derved billiggøres
de samlede procesomkostninger.

Dette kan være rigtigt, men det er overordentlig vanskeligt at se hvorledes det
kan være en fordel for «access to justice» for berettigede krav. Hvordan kan man
hjælpe en part med at fa medhold i et berettiget krav ved at afskære ham fra at få
dækning for professionel hjælp til at indtale dette? Det er ganske enkelt en pro-
position, der ikke logisk hænger sammen. Den, der har fordel af denne ordning,
kan logisk set kun være den, der besværer domstolen med uberettigede krav eller
indsigelser. Og jeg er overbevist om, at dette i givet fald ville reflekteres i et øget
brug af domstolen til behandling af kværulantsager.

Mere vil jeg derfor ikke sige om denne del. (Bortset fra en tilføjelse: Jeg ken-
der ingen advokater, der ikke prøver at «kvæle» småsager.)

Derimod vil jeg kommentere den anden del: Dommerens udvidede rolle. Det
er efter min opfattelse klart betænkeligt at tildele dommeren rollen som begge
parters forkjemper. Det er i skærende modstrid med et princip, som er hoved-
hjørnestenen i advokatgerningen og et væsentligt grundlag for de etiske regler for
standen. Man kan kun varetage en parts interesser og må frasige sig enhver sag,
hvor der kan komme den ringeste tvivl om, hvorvidt man helt og fuldt repræsen-
terer parten og ikke modparten. Det er også i modstrid med tvistløsningens filo-
sofi.

I givet fald ville resultatet blive stærk tvivl om dommerens upartiskhed samt
uundgåelig harme, frustration og direkte vrede fra den tabende part, der først
modtager den venligste vejledning om, hvorledes han skal formulere sit krav og
anføre sine anbringender, og dernæst en dom der giver modparten medhold.

Derfor er jeg overordentlig skeptisk overfor den udvidede aktivitet fra dom-
merens side til erstatning af advokatens rolle som den, der på partens vegne søger
at sikre at partens synspunkter og krav kommer frem. Dette gælder også, eller
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måske i særlig grad, hvis bistanden alene ydes til den af to parter, der ikke selv
møder med advokat.

Hermed er ikke udtrykt, at der ikke kan være sager, hvor den almindelige vej-
ledningspligt om selve processens form og krav i kombination med advokatløse
parters egne evner er tilstrækkelige til at løse tvisten efter den sædvanlige kontra-
diktoriske form, og heller ikke, at der kan være sager, hvor en klog og kreativ
indgriben fra en dommers side kan løse op for en konflikt, der unødigt er gået i
hårdknude. Ej heller er der det ringeste i vejen for at en dommer, der har sat sig
ind i sagen, gør øget brug af sine retsledende beføjelser til at påpege, hvad det
efter rettens mening er væsentligt at hæfte sig ved; altså en koncentration af pro-
cessen efter dommerens retsledelse.

Det tilføjes, at vore opfattelser af rollerne for og bag skranken erfaringsmæs-
sigt farves af egen placering. For at forstå dette til fulde kræves praktisk erfaring
i rollebytning. Fra dommerens side kan advokatens forsøg på at varetage klien-
tens interesser opfattes som helt unødig tvistfremmende, endda kontraproduktiv;
fra advokatens side kan dommerens utålmodighed for at «komme til sagen»
opfattes som ligegyldighed og endda en form for ugidelighed. Det er næppe urig-
tigt, at forventningen hos dommerstanden om at en advokatløs proces skulle
fremme effektiviteten, er farvet af en opbygget masse af irritation over enkelt-
oplevelser. Omvendt vil man fra den anden side af skranken snarere se faren ved,
at dommeren i sin iver for at få sagen overstået går på akkord med parternes
intense ønske om lydhørhed.

Jeg mener ikke, at det sagte er væsentligt forskelligt fra referentens teser, jfr.
«ingen domstol er komplet uden sine advokater» og fremhævelsen af at en part,
der skal sikres ligestilling, må have en «forkjemper, der også er rettens tjener».

Det næste spørgmål gælder særlige retter. Det er min opfattelse, at en eventu-
el småsagsproces, hvis den indrettes, typisk vil stille andre krav til dommerens
rolle og dermed kvalifikationer, end de krav der stilles i andre sager. Netop fordi
en bekræftelse af, at der er behov for en småsagsproces, forudsætter muligheden
for at identificere en «småsag» ved dens karakter af «enkel», «overskuelig»,
«vedrørende krav af mindre betydning» fra «dagligdagen», hvor menneskefor-
ståelse, takt, empati m.v. er nok så vigtige som krævende juridisk analyse, vil de
efterspurgte kvaliteter ikke i det hele taget være sammenfallende med de, der stil-
les til den dommer, der kan følge udredninger om komplicerede retsspørgsmål
med omfattende vanskelige fagspørgsmål og løse de heraf opståede tvister.

Også dette, sammen med det før nævnte tidsmæssige aspekt, taler for at en
eventuel småsagsproces vil være at henlægge til retter, der minder om tidligere
tiders «fredsdommere», og som måske i den danske retsstruktur i fremtiden kan
have til huse i de byretter, der eventuelt ikke passer ind i en moderniseret struk-
tur. Dermed er «alt ved det gamle», bortset fra at vi har indført fire instanser, hvor
Højesterets roller er overtaget af landsretterne, medens Højesteret er blevet en
överinstans, der kun arbejder efter særlig bevilling.
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Jeg kan sammenfatte mine synspunkter således: (i) Det er særdeles tvivlsomt,
om der er behov for en særlig småsagsproces. Referenten er for så vidt enig i
dette, bortset fra at omkostningsfaktoren synes at overbevise referenten om et
vist behov, (ii) Det er ikke forventeligt, at der overhovedet findes en særlig små-
sagsproces, der er i overensstemmelse med alle de krav, der med rette stilles til
en retlig (modsat psykologisk) løsning af problemer, og som samtidig er specielt
enkel, hurtig og billig og særlig indrettet på selvmødere. Der foreligger en
betænkning på over 500 sider; der kan skrives 500 sider til uden at komme nær-
mere en løsning. Løsningen på manglende «access to justice» findes snarere i
øget vejledning før tvisten og forenkling af de materielle regler. Referenten synes
for så vidt enig heri. (iii) Derimod er det ikke udelukket, at en særlig dommer
aktiv procedure, som parterne valgfrit kan anvende, kan være en option, der med
fordel kan bygges ind i det nuværende system, i så fald formentlig mest hen-
sigtsmæssigt i form af særlige domstole, der far karakter af tidligere tiders
«fredsdommere». Referenten synes også at være enig deri. Navnlig fremhæver
referenten, at der ikke ses at være betænkeligheder ved en koncentration af der-
til egnede sager, hvilket jeg kan være enig i. Det er derfor vanskeligt at påpege
nogen grundlæggende teser af uenighed.

Mit selvstændige bidrag vil derfor snarere være at påpege faren ved at «rette
smed for bager» i diskussionen om småsager. Den optimale løsning er forenkle-
de, materielle regler, øget vejledning, øget retshjælp, og eventuelt «hurtigkasser»
ved domstolene for småsager; derimod ikke et sindrigt nyt system, hvor man prø-
ver ved forskellige kunstgreb at kamuflere det forhold, at en tvist definitorisk for-
udsætter at to modstridende synspunkter brydes, og at ingen i dette spil kan
repræsentere to synspunkter samtidig.

Dommer Jes Schiøler, Danmark: Man kan sige, at for mig virker småsagspro-
cessen lidt som et fata morgana. Det er et meget smukt ideal, en palmelund, som
jeg selv gerne ønskede at komme til, dette at opstille en procesform for de små
sager, som kan løse dem let, enkelt og billigt. Samtidig med at det også kunne
være retssikkerhedsmæssigt forsvarligt og effektivt, hvori jeg i denne forbind-
else ud over det forrige navnlig lægger, at det skal være samfundsmæssigt for-
svarligt.

Det er nemt nok at lave en småsagsproces, hvis man har ubegrænsede res-
sourcer til rådighed, men det er ikke realistisk i dag, og det er ikke rimeligt at
opstille et mål, som bruger uforholdsmæssige ressourcer på de mindre sager.
Småsagsprocessen er inden for syne, og dog er den så fjern.

For de af jer, der har læst det danske oplæg og ikke er danskere - og jeg skal
sige, at jeg har indtrykket af, at det i vist omfang er danskere, der taler for dan-
skere i dag - men altså - for de af jer, der har sneget jer ind i løvens hule, kan jeg
så sige, at hvis man læser det fortræffelige oplæg, så får man det indtryk, at små-
sagsprocessen står lige for at blive indført i Danmark. Det tror jeg ikke på. Der
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har været en lang debat. En meget engageret debat, nærmest en meget for-
bitret og til tider en meget forstenet debat om småsagsprocessen i Danmark.

Det er en udbredt opfattelse, at de tanker, småsagsudvalget har udkastet, de
kan ikke realiseres uden at kompromittere domstolenes uafhængighed og dom-
mernes habilitet. Den holdning har størstedelen af erhvervslivet. Den holdning
har hele advokatstanden, og også en stor del af dommerne er betænkelige.
Grundproblemet er, at småsagsprocessen, som den er skitseret, er advokatløs. Og
det er der gode grunde til, fordi den væsentligste barriere for adgangen til dom-
stolene (hvis man mener, der er en barriere - det gør udvalget), det er advokat-
omkostningerne.

Hvis det er rigtigt, så er der principielt kun to muligheder. Den ene er, at man
giver fuld service og lader andre betale, og andre kan enten være det offentlige i
form af en eller anden retshjælpsordning, generel retshjælpsordning, eller det kan
være det private i form af en eller anden form for lovpligtig retshjælpsforsikring
eller noget i den stil.

Den anden mulighed er, at man fjerner advokatmedvirken. Det er det sidste,
udvalget har foreslået, og det er - så vidt jeg har forstået - også den løsning, man
har valgt i andre lande. Det, der så er konsekvensen af, at man fjerner advokater-
ne, det er, at advokatens opgave må løses, i det omfang det nu er nødvendigt at
løse den, ved dommerens hjælp. Nøgleordene er her en udvidet vejledningspligt
og udvidet pligt til retsledelse, og det er det, der ikke kan lade sig gøre uden skade
for habiliteten og uafhængigheden, ifølge kritikerne. Jeg er ikke enig i den argu-
mentation. Men sådan har den været, og der er, som jeg sagde først, meget der
tyder på, at forslaget ikke bliver gennemført, ikke ved denne lejlighed i hvert fald.

Så er det nærliggende at vende sig til vore nordiske nabolande i frustration og
spørge, hvor langt er I? Hvad er jeres erfaringer, særligt svenskernes formentlig,
og navnlig: har I gode ideer til, hvordan vi kommer videre, ud af blindgyden. Det
vil ikke være første gang, at vi i Danmark har lært meget af jer andre. Der er, som
jeg sagde før, tre nøgleproblemer til dette her. Det ene er advokatomkostninger,
det andet er advokatomkostninger, og det tredie er advokatomkostninger. Klar
den for os! For i Danmark står vi, mener jeg, i en kedelig situation i øjeblikket.

Godt nok er det sådan, at den opgave, som småsagsudvalget har løst, og løst
meget tankevækkende og meget grundigt, at hvis den nu ikke bliver gennemført
i denne omgang, så skal faklen tages op af Retsplejerådet i Danmark. Det har,
som de fleste af jer formentlig ved, fået den opgave at komme med et forslag til
en generel reform af den civile proces i Danmark, og herunder hører også små-
sagsprocessen. Det er imidlertid et åbent spørgsmål, hvad Retsplejerådet kan
gøre, som småsagsudvalget ikke kan gøre. Fordi de problemstillinger, der var
aktuelle i forbindelse med småsagsprocessen og debatten efter, de flytter jo med
ind i Retsplejerådet, går jeg ud fra. Jeg håber, at der kommer nye aspekter ind i
billedet, men det er navnlig det, jeg vil appellere til jer andre om at hjælpe os til,
at vi kan få nye aspekter ind i billedet.
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Hvis jeg et øjeblik lader Retsplejerådet hvile, så vil jeg sige, at vi har et alvor-
ligt problem i Danmark. Vi plejer i management-terminologi at kalde det udfor-
dring. Jeg er opflasket med, at domstolene er det naturlige forum for tvisteløs-
ning. Det er imidlertid sådan, at domstolene i Danmark er blevet overhalet inden-
om af klagenævn, som det også nævnes kort i oplægget. Der er et statsligt cen-
tralt forbrugerklagenævn, og så er der en række autoriserede klagenævn. De løser
en række af de opgaver, som domstolene efter min opfattelse burde løse, og som
de efter en småsagsproces kunne komme til at løse. Sagen er den, at mens dom-
stolene har siddet og loppet sig og dyrket deres egen selvforståelse, så er klage-
nævnene lige så stille opstået af de praktiske behov. De har indført centraliseret
behandling, hvor domstolenes er decentral. De har indført skriftlig behandling,
hvor domstolene har et problem med skriftlig behandling. De har afskaffet egent-
ligt syn og skøn og benytter en let, enkel, sagkyndig medvirken, hvor man bare
får en udtalelse fra en sagkyndig, der er fast tilknyttet. Det er billigt at gå til et
klagenævn, typisk kun et par hundrede kroner. Det er let at gå til et klagenævn.
Som det blev sagt indledningsvis, hvis man går til domstolene, så skal man have
advokat. Det er næsten en nødvendighed i praksis, selv om det ikke er det efter
loven. Men i et klagenævn, når man har indgivet klagen, så bliver der taget hånd
om den, og så skal man måske svare på nogle spørgsmål i ny og næ, men ellers
så sørger klagenævnet for den videre vej gennem systemet. Og endelig så er kla-
genævnene også retssikre, forstået på den lidt indirekte måde, at hvis man ikke
ønsker at respektere deres afgørelse, så kan man altid gå til domstolene. Det, der
er den centrale forskel mellem klagenævn og domstole i dag, bortset fra proces-
formen, det er, at klagenævnenes afgørelse ikke er eksigibel, den kan ikke
tvangsfuldbyrdes. Hvis man skal have tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, må man gå
til domstolene.

Klagenævnenes stærke stilling i dag er et problem for mig, fordi jeg er opflas-
ket med, at det er domstolene, der er det naturlige forum. Og jeg mener også, der
er flere indvendinger mod klagenævnene. Når jeg nævner dem så udførligt, er det
fordi, de spiller en helt afgørende rolle i denne debat i Danmark i hvert fald, og
med rette bør gøre det. Klagenævnenes kompetence i Danmark er ret tilfældig.
Der er adskillige typer sager, som ikke falder ind under nogen klagenævnskom-
petence, og hvor staklerne er henvist til de almindelige domstole. Navnlig falder
erhvervslivets småsager udenfor. Nævnsproceduren er endvidere strømlinet til de
mange sager af ensartet indhold. Men den er ikke egnet til en bredere bevisfø-
relse, og den er ikke egnet til retlig stillingtagen af mere end helt enkel karakter.
Og endelig er klagenævnene jo et forsinkende og fordyrende element i de tilfæl-
de, hvor man ikke bliver stående ved det, men derefter skal til domstolene. Så
kunne man lige så godt gå til domstolene i første omgang, det var hurtigere.

Men som sagt, klagenævnsprocessen ser ud til at være kommet for at blive.
Domstolsprocessen har ikke løftet opgaven til dato, og så synes jeg, at man må
sige, at enhver diskussion om retsvæsenet må tage udgangspunkt i borgernes
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behov og ikke i systemets behov. Det er ret elementært i virkeligheden, men det
er ikke på den måde, vi altid tænker. Borgerne skal have «access to justice», og
«access to justice» er ikke nødvendigvis det samme som «access to the judicia-
ry», altså til domstolene som sådan. Samfundet skal have løst borgernes problem
på en enkel og omkostningseffektiv måde. Derfor mener jeg, at man i Danmark
alvorligt må overveje, om ikke man burde tage skridtet fuldt ud og sige til poli-
tikerne, ved I hvad kære venner, vi har ikke kunnet løse problemet med domsto-
lene som organ, tag i stedet for og gør klagenævnene til et rationelt organ. Gør
dem til en organtype, som dækker alle typer af sager. Sørg navnlig for, at
erhvervslivets sager også bliver omfattet, ikke kun forbrugersagerne men også de
andre erhvervssager, og selv om Gud forbyde det, så mener jeg også, at man i den
diskussion ikke slipper for at tage den problemstilling op, om klagenævnenes
afgørelser muligvis skulle til at være eksigible. Eventuelt sådan, at hvis man ikke
protesterer inden en vis tid, så står afgørelsen fast på samme måde som en dom-
stolsafgørelse. Alt dette her er i virkeligheden en skrækvision for mig, men hvis
jeg skal se det fra borgernes side, må jeg sige, vi slipper ikke for diskussionen,
og hvis vi vil være hæderlige, så må vi sige enten eller. Hvis «enten» ikke duer,
så må vi anbefale «eller». Om «enten» duer, det afhænger af, om Retsplejerådet
kan løse opgaven. Og om Retsplejerådet kan løse opgaven, afhænger af, om vi
andre får nye ideer og befrugtede ideer, og det afhænger blandt andet af diskus-
sionen i dag.

Stipendiat Line Ravlo, Norge: Et grunnleggende spørsmål gjelder betydningen av
en småkravsprosess, og da jeg selv jobber med problemstillingen «access to
court», ser jeg på dette som veldig viktig, særlig i lys av Den europeiske men-
neskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 6. Noe av grunnen til at «access to
court» er viktig, er at hvis man ikke har domstoler som fungerer, og som folk
føler at de kan stole på, vil man kunne risikere at folk tar saken i egen hånd. Hvis
folk må ordne opp selv, blir det den sterkeste som vinner.

Gjennom å jobbe med «access to court» har jeg særlig sett at det er «fattige
parter» - hvis en skal bruke den betegnelsen - som er tapere i de systemene man
har i dag. Det er mange økonomiske hindringer for «access to court». Det gjel-
der ikke bare rettsgebyrene, som heldigvis ikke er de største i de nordiske lan-
dene, men man har også tilgangen til jurister, og man har advokatsalærene hvis
man bruker domstolene. Det er viktig at man gjør noe for å bedre «access to
court» i denne forstand.

Så er det spørsmål om hvordan man kan gjøre det - for det er jo det som er
virkelig vanskelig. Det ble såvidt nevnt at man har en ordning med forenklet ret-
tergang i Norge. Det er en ordning som ikke fungerer så veldig bra. Det er i
hovedsak skriftlig saksbehandling, ordningen er lite kjent blant folk flest, de må
som regel ha advokat i en slik prosess også, eller de trenger iallfall som regel en
advokat for i det hele tatt å finne ut at det er noe som heter forenklet rettergang.
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Jeg synes derfor ordningen er dårlig egnet til å løse det problemet vi her disku-
terer.

Så har vi en ordning som heter forliksrådene. Det er en billig ordning.
Rettsgebyret er lavt - jeg tror det er 530 kroner nå - og de færreste bruker advo-
kat, og dermed blir det alt i alt en rimelig ordning. Det man derimot kan kritisere,
er mangel på rettssikkerhet. Grunnen til det er at det i forliksrådene sitter ikke-
jurister og dømmer. Disse har ikke alltid kjennskap til de relevante rettsreglene,
og de følger ikke de riktige, juridiske fremgangsmåter fullt ut. Det er forutsatt at
de skal følge regiene i tvistemålsloven og alminnelige prosessuelle regler, men
det er dokumentert en rekke ganger at de ikke alltid gjør det.

Det som viser at denne ordningen kunne vært bra, er at den tross alt behand-
ler ca. 130 000 saker i året. Dette viser at veldig mange personer faktisk har
adgang til denne domstolen.

I tillegg har vi en ordning med fri rettshjelp. Heller ikke denne synes å fungere
særlig godt, blant annet fordi den er begrenset til visse sakstyper. Dette bør ses i
lys av EMK artikkel 6, som gjelder i alle saker som angår «civil rights and obli-
gations», og det er jo et mye videre område enn det som dekkes av ordningen
med fri rettshjelp i Norge. Et annet problem er at det er veldig lave inntektsgren-
ser for å få fri rettshjelp.

Jeg er kritisk til mange av de forsøkene som har vært gjort for å bedre adgang-
en til domstolene, men vet ikke helt hva løsningen skal bli. Jeg kan imidlertid se
for meg en løsning som likner forliksrådene i Norge, men med en juridisk dom-
mer. Organet bør ha karakter av domstol, og tilfredsstille kravene til uavhengig-
het og en juridisk prosess. På denne måten kan man få tilfredsstilt kravene til
rettssikkerhet og man kan unngå bruk av advokater.

Et annet grunnleggende element er selvfølgelig enklere rettsregler, slik at folk,
uten innblanding verken av domstoler eller andre, kan forstå hvordan regiene er.

Byfogd Lars Borge-Ándersen, Norge: Jeg føler behov for å si litt i tilknytning til
det Line Ravlo sa, først og fremst i tilknytning til forliksrådene, som jeg forstår i
dag er en særnorsk institusjon, men som har sin bakgrunn i reformforsøk fra tiden
omkring den franske revolusjon. Den ble innført på 1790-tallet, og har bestått i
Norge siden den gang. Det spesielle ved forliksrådet er at det er en mer eller min-
dre obligatorisk instans, som man må gå gjennom for å kunne sette igang et ordi-
nært søksmål. Og mens forliksrådene i de fleste andre land hvor de ble innført er
blitt fjernet, har faktisk utviklingen i Norge vært så og si den stikk motsatte; for-
liksrådsbehandling er blitt gjort obligatorisk i større og større utstrekning.

Det er ett forliksråd i hver kommune. Forliksrådene har tre medlemmer, som
ofte er tidligere lokalpolitikere, og de synes selv at de gjør en god jobb. Vi som
får disse avgjørelsene i etterhånd - dels for fullbyrdelse og dels etter anke - synes
derimot at avgjørelsene mange ganger er nokså hårreisende.

Jeg har sett det hevdet at forliksrådsordningen skulle være i strid med men-
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neskerettighetene - retten til å ha «access to court». Det synes jeg er å gå vel
langt, de avsier jo aldri avgjørelser som ikke kan bringes videre. Det normale er
at det har vært forsøkt å komme til forlik, og så henvises saken til retten for
avgjørelse. Men de kan i meget stor utstrekning avsi uteblivelsesdommer, og de
kan også i større utstrekning enn tidligere avsi ordinære dommer i omtvistede
saker. Den siste muligheten er noe som de dessverre benytter seg av for ofte.

Når det så gjelder forliksrådenes nyttige funksjon - at de avgjør så mange
saker - tror jeg man ofte blander sammen to aspekter, som riktignok ikke var
blandet sammen i referentens innledning, nemlig «tvister om bagateller» på den
ene siden, og behovet for å kunne skaffe et grunnlag for tvangsfullbyrdelse av et
uimotsagt krav på den andre siden. Det aller meste av det forliksrådet gjør av nyt-
tig innsats, er å skaffe tvangsgrunnlag for uimotsagte krav ved at de avsier ute-
blivelsesdommer. Men slike uteblivelsesdommer kunne like godt den ordinære
første instans (by- eller herredsretten) avsi. Dette er derfor overhodet ikke noe
argument for å beholde forliksrådene. Og det er uhyre få tilfeller hvor de kom-
mer til meningsfylte forlik som man ikke like gjerne kunne fatt til i en ordinær
domstol.

Spørsmålet om å ha egne instanser til å avgjøre bagatellsaker er ikke noen ny
diskusjon. Jeg har funnet frem til forarbeidene til den norske sivilprosessloven av
1915. Bernhard Getz ~ den første riksadvokaten i Norge - som opprinnelig var
formann i sivilprosesskommisjonen, og som døde i 1901, laget noen utredninger
for kommisjonen, hvor han innledningsvis skrev noe om dette med behandling-
en av småsaker. Jeg synes mye av det han sa der er godt, og jeg vil gjerne sitere
et par ting:

«I seg selv er en forflererelse av instanser og av domstolens arter alltid en ulempe.
Der skapes spørsmål om hvor saken hører hjemme, og der voldes forhaling ved anker,
og, om ankeretten søkes innskrenket, tvil om appellabilitetprisnippet, som ikke unødig
bør fravikes. Der bør være så stor enkelhet som mulig; så få arter domstole og så få
instanser som mulig.»

Dette synes jeg er et prinsipp som det er all grunn til å holde fast ved. Det vi bør
ha, er alminnelige regler som gir grunnlag for fleksibilitet. En mulighet for å til-
passe sakens prosessuelle omfang i det enkelte tilfelle etter sakens materielle art.
Og det tror jeg ærlig talt at vi har ganske gode muligheter for i det prosessyste-
met vi har i dag.

Men det som selvfølgelig er et problem, er at folk flest møter domstolene et
par ganger i sitt liv, og de har ellers ikke noe forhold til det. De aner ikke hvor-
dan de skal forholde seg, de føler behov for en advokat, og dermed far man store
omkostninger. Da er det kanskje spørsmål om domstolene selv burde ha en eller
annen form for veiledningsfunksjon, og herunder bistå med å utforme stevning-
er. I Norge sier faktisk tvistemålsloven at domstolen har plikt til å sette opp pro-
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sesskrifter, også stevninger, for parter som henvender seg til domstolens kontor.
Men det er - det vet jeg av erfaring - ikke alle steder dette praktiseres. Svært
mange steder sier man til den som kommer at «De få henvende Dem til advokat».
Men jeg har i alle fall vært med på - de steder hvor jeg har vært dommer - å sette
opp stevninger, klager og slike ting, og det er også meningen, etter det norske
systemet, at dette ikke skal gjøre dommeren inhabil i saken. Det følger av seg
seiv, etter den gamle ordningen i Norge, hvor det bare var én embedsdommer i
hver krets, at hvis dommeren skulle sette opp stevninger etter lovens ordning, da
kunne det jo ikke også være lovens ordning at han ble inhabil ved å ha sart opp
stevningen. Men forutsetningen er at han ikke skal gjøre noe annet enn å bringe
i stil og orden det parten har påpekt.

Advokat Jon Stokholm, Danmark: Man kan vel sige at formanden for Den
Danske Dommerforening, Jes Schiøler, og jeg selv har en ting tilfælles, og det er
en tese om, at overdrivelsen fremmer forståelsen. Derfor er jeg glad for hans ind-
læg. Men jeg tror også, vi har andre ting tilfælles omkring dette problem. Jeg tror,
advokaterne deler fuldt ud dommernes betænkelighed ved klagenævnene, sådan
som Jes Schiøler redegjorde for. Vi så helst sagerne, så mange sager som muligt,
der hvor de egentlig hører hjemme, ved domstolene. Vi ønsker en central place-
ring for domstolene i de nordiske samfunds liv og i de nordiske borgeres bevidst-
hed. For det andet er vi også enige med dommerne om, at udgangspunktet må
tages i samfundets, i borgernes behov, ikke i det som systemet har lyst til at pro-
ducere. Her skilles vandene måske lidt, fordi erhvervslivet typisk, også de min-
dre erhvervsdrivende, gerne har interesse i at have en advokat til at varetage
deres interesser. Og det er også en «fact of life».

Der, hvor vandene derimod skilles mellem os, det er, når Jes Schiøler axio-
matisk gør advokaterne til problemet. Jeg vælger lidt problematisk at spørge, om
det ikke er dommerne, der er problemet. Spørgsmålet er lidt kættersk, om ikke
man kan få «access to justice» uden dommernes hjælp. Den tanke er måske værd
at tænke lidt provokerende. Og hvad er det, jeg mener? Jeg mener, man skal star-
te på en frisk omkring det her og måske designe et system med højere grad af
mediation omkring sig. Forholdet er jo det, at langt de fleste af disse sager kan
løses ved mediation meget hurtigt. (To fornuftige advokater ved udmærket godt
hvordan en sag skal løses.)

Jeg mener dog, at vi måske ved fælles hjælp kunne designe en løsning, hvor
der både var plads til dommeren, uden at han blev gjort inhabil, og også til advo-
katerne, hvis man er villig til at tænke fordomsfrit. Det, jeg tænker på, er ikke en
«discountproces», men en «dual track», sådan at der er mulighed for i mindre
sager - og i for sig også i større, men ukomplicerede sager - at vælge en «fast
track». Det, man måske kunne forestille sig, det var advokaterne som en slags
bisiddere ved selve en kort domsforhandling afmaske 1/2 times varighed i de her
sager, hvis der var behov for det, sådan at man fik en formløs, uformel proces,
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som var billig, som var standardiseret, hvor dommerens rolle ikke skulle præju-
diceres, og hvor folk havde en bisidderadgang ved advokat. Jeg tror, det kan
laves, uden at det kommer til at koste flere penge, hvis alle parter er villige til at
tænke på en helt ny måde omkring disse ting, og det er advokaterne i hvert fald.

Professor emeritus Jacob W.F. Sundberg, Sverige: Med anledning av det sista
inlägget så vill jag göra det påpekandet att vi hade i kungariket Sverige infört det
systemet inom arbetsrätten, vilket betydde att i arbetsrätten fungerar domstolen
dels med tre ämbetsmannaledamöter (vilket i det språkbruk som används här
betyder tre domare) och därutöver bisittare från de två parterna, dvs. de två fack-
föreningarna eller fackföreningen och arbetsgivarsidan och arbetsledarsidan. Det
där gjorde, på den tiden jag tjänstgjorde som sekreterare i domstolen, ett mycket
bisarrt intryck därför att det sprangs mellan domarbordet och partsborden hela
tiden. Man hade väldigt svårt att riktigt få klart för sig vad det egentligen var som
skedde och det väckte inte direkt förtroende. Saken har så småningom kommit i
en mera problematisk sits genom tillkomsten av Europakonventionen om de
mänskliga rättigheterna som slog ganska hårt mot just det svenska systemet, så
att Bostads-domstolen som var byggd på den principen avskaffades plötsligt
sedan regeringen förlorat målet Langborger.

Herredsrettsjustitiarius Anne Austbø, Norge: Jeg har lyst til å supplere litt fra
norsk side om status på dette området akkurat nå. Nylig har det såkalte «struk-
turutvalget», hvor jeg selv har vært med, avgitt innstilling. Vi har ikke bare hatt
i oppgave å se på strukturen og organiseringen av domstolene, men også på hva
domstolene skal drive med i fremtiden, og ikke minst har vi i den forbindelse hatt
en del tanker om småkravsprosess. Det har igjen sammenheng med noen av de
synspunktene som allerede har vært nevnt vedrørende forliksrådenes oppgåver i
Norge i dag. Utvalgets konklusjoner er bare foreløpige, fordi det også er nedsatt
en annen kommisjon, som skal se på hele vår sivilprosess. Til dennes mandat
hører det å se nærmere på nettopp småkravsprosessen.

Et par tanker som ikke har vært nevnt i det hele tatt, og som en del av oss i
norske domstoler er blitt engasjert av, er meglingsaspektet. Dette med megling -
mediation - er jo også en del av tilbudet til parter som er i konflikt. Vi bør der-
for se det hele i sammenheng, og det kan reises spørsmål om det er behov for
megling både i og utenfor domstolene. Jeg er ikke så negativ til forliksrådene
som Borge-Andersen. Det ligger i hvert fall en kime til noe godt i forliksrådene,
som vi kan bygge videre på. Etter min mening vet vi for lite om forliksrådene. Et
viktig spørsmål er hvorfor folk i så stor grad aksepterer de dommer som avsies i
forliksrådene, for det gjør de. Det er veldig få saker som blir anket videre. Det
kan være fordi partene tross alt kan leve med resultatet, eller det kan være kost-
nadsaspektet ved å gå videre som er avgjørende. Dette føler jeg behov for å vite
mer om. Men forliksrådene bør etter min mening gå tilbake til det gamle, og være



92 Seksjonsmøte

meglingsorganer, og ikke slik som i dag hvor de har en ubegrenset adgang til å
avsi dom, selv når en av partene ikke ønsker det.

Noe av det formannen i den danske dommerforeningen sa, gikk på forholdet
til klagenemnder. I utgangspunkt var også jeg opptatt av det grunnleggende prin-
sippet at domstolene burde være den fremste konfliktløser, og - for å si det kort
- at flest mulig saker burde sortere under domstolene. Ut fra erfaringer fra å sitte
som formann i Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser er jeg ikke sikker lenger.
Denne nemnda behandler stort sett klager på sydenreiser, som for eksempel når
de reisende ikke har fatt det rommet eller det hotellet de har bestilt, når de har
blitt skadet, eller når de har noe annet å bebreide reiseselskapene. Nemnda er
sammensatt med en dommer som formann, og har representanter for reiselivet og
for Forbrukerrådet. Nemnda kan behandle 20-30 saker i et møte, på grunnlag av
skriftlige saksfremstillinger. Som dommer så jeg at dette var svært effektivt, men
det gikk nok noe på akkord med kravet til rettssikkerhet. Kan vi gjøre det på
samme måten i vårt offentlige domstolsverk? Dette er for meg et tankekors. Jeg
begynner å helle mot at vi kanskje bør akseptere at en del småkrav blir løst uten-
for domstolene. I de utenrettslige nemndene får partene ofte en viss hjelp til saks-
forberedelsen. Vi har noe tilsvarende i Forbrukerrådet, hvor Forbrukerrådet har
en selvstendig undersøkelsesplikt. Poenget er at de fleste mennesker må ha hjelp
på en eller annen måte, enten det er fra bransjeorganisasjoner eller fra advokaten
Er det da riktig å flytte denne veiledningen til domstolene? Veiledningen kan jeg
til nød akseptere, men at domstolene skal ha selvstendig undersøkelsesplikt,
innebærer at vi flytter vi noen grenser.

Helt til slutt et par ord om hvorfor mange av oss tror forenklet rettergang ikke
fungerer i Norge: Bare ca. 2 % av de sivile sakene som går for domstolene i
Norge løses ved forenklet rettergang. Grunnen til dette er for det første at ord-
ningen bare er obligatorisk for krav under 20 000 kroner, og vi har nesten ikke så
små krav i domstolene - de løses i forliksrådene. Man kan riktignok avtale for-
enklet rettergang for høyere krav, men det bruker ikke advokatene. Det kan være
flere grunner til dette, blant annet at de ikke har vanlig ankeadgang, man bare kan
anke over saksbehandlingen.

Ellers synes jeg tanken om at nemndenes avgjørelser kan være eksigible etter
en viss tid, må ha mye for seg. Slik er det også i det norske systemet, for gene-
relle forbrukerkrav.

Højesteretspræsident Niels Pontoppidan, Danmark: Det, som er karakteristisk
for den danske ordning, er jo, som Jes Schiøler forklarede, at vi har et efterhån-
den meget meget stort antal klagenævn. Men hvad der også er karakteristisk er,
at i langt de fleste af disse klagenævn sidder dommere som formænd. Det er en
anledning til at kaste lys over den tvetydighed, at man på den ene side vil have
en uformel proces, som man kan få i klagenævnene. På den anden side vil man
gerne have den retssikkerhed, som man mener ligger i at have en professionel
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dommer. Så vi er altså også på det punkt - set fra dommersynspunkt - i lidt av et
dilemma. Er det acceptabelt på lang sigt, at dommere bruger en måske ikke helt
ubetragtelig del af deres tid som en slags fritidsjob at sidde som formand i disse
organer? Afvejninger må indgå, at man i Danmark ikke har forvaltningsdomsto-
le. I stedet har man valgt at henlægge den endelige administrative afgørelse inden
for en række forskjellige områder til nævn - med dommerdeltagelse. Jeg tror
man må sige, at nævnene i det store og hele fungerer tilfredsstillende, men dom-
mermedvirker rejser altså nogle principielle spørgsmål.

Høyesterettsdommer Hjörtur Torfason, Island: Det må kanskje innrømmes at
ideen om en småsaksprosess innenfor domstolene, som helst skulle foregå uten
advokater, innebærer noe av et paradoks. Jeg mener Jes Schiøler har rett i at tan-
ken kanskje er noe av et fata morgana. Den har iallfall vært diskutert mange
gange før, uten at det har gitt resultater. Det er derfor jeg har ønsket å fremheve
at dagens møte kunne være en god anledning til å realisere prosjektet, på grunn
av den store interesse som for tiden finnes for menneskerettigheter og domsto-
lenes virkefelt.

Jeg ser ikke dette møtet som en duell mellom dem som er for en småsakspro-
sess og dem som er imot, så jeg vil nøye meg med å konstatere at vi har hatt en
verdifull debatt, hvor de mest relevante fordeler og innvendinger er brakt frem i
lyset. Min svakhet for prosessen kan kanskje tilskrives at man i Island fra gammel
tid har en romantisk innstilling. Jeg tror mine landsmenn ville si at det er typisk
for en danske å si at man ikke skal beskjeftige seg med idealer, men med realite-
ter, og det er kanskje dette korreferenten vil si. Men som sagt: Jeg skal ikke stille
opp som dommer i disputten mellom formannen for den danske dommerfor-
eningen, Jes Schiøler, og formannen for den danske advokatforeningen, Jon
Stokholm, som har angrepet saken på en så livlig måte. Jeg vil nøye meg med å si
som de gamle romere til dem begge; est in istuc quidem - det er noe i det du sier.

Jeg vil likevel tilføye at det i mange henseender er klart betenkelig å prosedere
uten bistand av advokater. Når en tar hensyn til dette, er det vel mulig at man ikke
utelukkende bør vurdere småsaksprosessen som en oppgave for de alminnelige
domstoler. En burde kanskje heller se på alternativene, men det tror jeg ikke det
var mulig å gjøre i noen særlig grad innenfor møtets ramme. Det finnes, som jeg
har nevnt, interessante alternativer, men det å omgjøre klagenemndene til sær-
domstoler ser jeg ikke på som en attraktiv løsning. Jeg vil heller se nemndene i
en separat og underordnet stilling, som i dag.

Til dette med veiledningsplikten og prosessledelsen, og dommernes innblan-
ding i bevisföringen, vil jeg igjen si at jeg er tilbøyelig til å tro at de tekniske og
kostnadsmessige problemer kan løses. Dette er ikke et grunnproblem vi står over-
for, hvor det er umulig å forvente den nødvendige upartiskhet og habilitet hos
domstolene.
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Dommer Jes Schiøler, Danmark: Jeg vil starte med at sige, at Lars Borge-
Andersen fra Norge, som jeg - så vidt jeg forstod det - var af den opfattelse, at i
hvert fald i Norge var det sådan, at de almindelige civilprocessuelle regler med
fornøden fleksibilitet kunne anvendes til at løse problemet. Jeg vil sige ja, og jeg
vil sige nej. Når jeg fremhævede advokatomkostningerne som det store problem
fra mit udkigstårn, så var det nok så meget, fordi jeg syntes, at det er ret tydeligt
i den danske betænkning og i den danske debat, at i og for sig alle de andre pro-
cessuelle problemer kunne der nok opnås en vid grad af enighed om. Når man
først har lagt fast, hvilken omkostningsmodel man vil bruge og ønsker at bruge,
så giver resten sig selv. Selvfølgelig er der problemer, som kan volde betydelig
diskussion, såsom i hvilket omfang det skal være tilladeligt at komme med bevi-
ser i samme omfang som i almindelige civile sager, om der skal være en højere
grad af censur med det, og den slags ting. Men min fornemmelse er, at det skul-
le man såmænd nok være kommet overens om. Det, som har givet de store pro-
blemer, det er selve omkostningsproblemet, og så er det de processuelle regler,
som er en konsekvens af den løsning, som udvalget gik ind for.

Hver gang jeg siger det med advokatomkostningerne, så tror advokaterne, at
jeg har noget imod advokater og advokatmedvirken i retssager. Det har jeg ikke.
Jeg tror, alle varmblodede danske dommere foretrækker en proces med advokat
på begge sider. Det er en stor hjælp, og det giver den bedste kvalitet. Problemet
er, at omkostningerne skal betales af nogen. Jeg ved godt, advokater undta-
gelsesvis arbejder gratis, men det er altså undtagelsesvis, det sker. Nogen skal
betale, og jeg synes, det med mediation lyder meget spændende, selv om jeg ikke
kan forstå, hvad i alverden vi skal med det i denne sammenhæng, når vi har næv-
nene som alternativ. Men advokaterne skal vel igen betales et eller andet sted fra.
Det er det, som i virkeligheden helt basalt er mit eget problem. Det er min egen
erfaring fra byretterne, over for selvmødere, som man er nødt til at pålægge
omkostninger, som føles ubilligt af dem og som føles ubilligt af mig. Det ændrer
ikke ved, at jeg gør det, og det ændrer ikke ved, at jeg forstår, hvorfor det skal
gøres, og det ændrer ikke ved, at jeg forstår, at modparten har et rimeligt krav på
at kunne gå til advokat. Men det føles nu alligevel af og til ubilligt, og derfor må
man løse det problem på en eller anden facon. Nogen må betale, eller også må
det afskaffes. Hvis Advokatrådet her kan finde de vises sten og komme med
noget, som ikke er dyrere og meget gerne billigere, så tror jeg, de kan være sikre
på alles opbakning og varme applaus.


