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Småsaksprosess

Av høyesterettsdommer Hjörtur Torfason, Island

Småsaksprosess er rettergang innenfor de alminnelige domstoler, som ved sin relative
enkelhet, billighet og hurtighet skal være egnet til behandling av enklere tvister. Regler
om småsaksprosess finnes i Norge og Sverige, men ikke i Danmark eller Island.

Utformingen av en småsaksprosess bør angripes med utgangspunkt i allmennhetens
krav om adgang til domstolene (access to justice) og om en rettferdig rettergang (fair
hearing). Som utgangspunkt for diskusjonen tar referenten den utførlige, danske
betenkning om spørsmålet fra 1997. Betenkningen omfatter en gjennomgang av ord-
ninger for behandling ved domstol, klagenemnd, forliks ins tans og rettshjelpsfor sikring,
og den konkluderer med at det er behov for reform. Kjernen i en småsaksprosess er,
ifølge betenkningen, en ordning med vid veiledningsplikt og bistandsplikt for domme-
ren, som tar sikte på å sette partene i stand til å føre saken uten hjelp av advokater. Det
foreslås ikke forbud mot bruk av advokater, men en omkostningsregel om at den vin-
nende part som utgangspunkt ikke får dekket sine eventuelle advokatutgifter.

Referenten kan i hovedsak slutte seg til overveielsene i betenkningen, om enn med
visse forbehold. Til tross for noen tvil om behovet for en egen småsaksprosess, og dens
gjennomførbarhet, er han villig til å innrømme at den bør kunne ha en plass innenfor
domstolsvesenet. Det er imidlertid også grunn til å overveie alternativer til en slik ord-
ning.

Hjörtur Torfason er født 1935, ble cand. jur. 1960 i Island, og studerte blant annet sel-
skapsrett i Toronto 1961-63. 1 1960 og 1963-90 drev han advokatvirksomhet i
Reykjavik, som høy ester etts advokat fra 1966. Siden 1990 har han vært dommer ved
Islands Høyesterett. Som advokat arbeidet han blant annet med industriprosjekter og
kraftutbygging. Han har også vært styremedlem i flere selskaper. Siden 1998 er han
medlem av Europarådets Venezia-kommisjon.

1. Innledning

Spørsmålet om å innføre eller opprettholde en særlig adgang for folk til en enkel,
billig og hurtig behandling innenfor domstolene, av tvister om formuerettslige
interesser av mindre verdi, eller for øvrig om forhold som tilhører dagliglivets
mer beskjedne og vanlige opplevelser, fremstår i grunnen som et av rettergangs-
systemets klassiske problemer. I nåtidens miljø utgjør det en vesentlig del av det
mer omfattende spørsmål om adgangen til domstolene {access to justice), dvs. en
betryggende adgang til rettslig konfliktløsning, som under de senere år har ligget
nær ved spissen i den internasjonale juridiske debatt og vært behandlet med vok-
sende interesse i Europa og andre deler av verden. Denne interesse har knyttet seg
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både til menneskerettslige formål og til samfunnets og ervervslivets praktiske
behov. Herved henger det også sammen med spørsmålet om tvisteløsning utenfor
rettergangssystemet, den såkalte alternative konfliktløsning (alternative dispute
resolution, ADR).

I debatten om adgangen til domstolene fremstår det som en utbredt oppfat-
ning, at den økonomiske og sosiale utvikling i moderne samfunn har bevirket, at
gjennomføringen av saker om mindre verdier etter domstolenes alminnelige pro-
sessregler i høyere grad enn tidligere er blitt uforholdsmessig kostbar og innvik-
let. Det klassiske i problemstillingen viser seg samtidig derved, at hvor man har
søkt å endre på prosessreglene for å rette på dette nåtidens misforhold mellom
verdier og kostnader, er det fortrinnsvis skjedd ved tilbakefall på en rettergang
som minner om eldre tider, dvs. ved å øke intensiteten og omfanget av domme-
rens rolle i prosessen.

Spørsmålet om særlig behandling av småsaker ved domstolene er ofte blitt
berørt ved debatt i de nordiske juristmøter. Det ble direkte tatt opp på det 26.
møte i Helsinki 1972, når en lovreform på området for forbrukertvister og andre
saker av mindre verdi var under overveielse i Sverige. Videre ble det indirekte
behandlet bl.a. på siste møte i Stockholm 1996, hvor man drøftet fremgangsmå-
ten ved voldgift med særlig henblikk på muligheten av å oppfordre til en enklere
og billigere ordning. Det er også med rette, at man har sart det på dagsorden ved
årets møte i Oslo, som et emne av aktuell interesse i nordisk sammenheng. Her
er det kanskje en ulempe at debatten innledes fra islandsk side, da innføringen av
en småsaksprosess ikke har vært gjenstand for alvorlig drøftelse i Island på noen
år. Til gjengjeld står det slik, at man i Danmark nylig har avsluttet et omfattende
utredningsarbeid til overveielse av spørsmålet om innføring av en småsakspro-
sess og en forenklet inkassoprosess. Resultat ene foreligger i en betenkning nr.
1341/1997, avgitt i september 1997 av Småsagsudvalget, som ble nedsatt i
desember 1994. Betenkningen er blitt forelagt Retsplejerådet i Danmark, som har
avlevert uttalelse til justitsministeren. Det henstår som uavgjort, om et lovforslag
på området vil fremsettes for folketinget, hvortil det vel bør bemerkes, at
Retsplejerådet for tiden arbeider med overveielser om en generell reform av den
sivile rettergang i Danmark, ifølge kommissorium av januar 1998.

På grunn av det danske utredningsarbeids utførlighet og hensiktsmessighet,
faller det naturlig å bygge nærværende fremstilling i stor grad på dette, desto mer
fordi Island har det til felles med Danmark at det ikke har særlige regler om
behandling av småsaker innenfor de alminnelige domstoler. Det gjøres følgelig
kort rede for noen hovedtrekk i utvalgets betenkning, som i sin helhet er et utmer-
ket grunnlag for debatt, etter en summarisk beskrivelse av stillingen i Island. Til
slutt fremsettes noen av referentens synspunkter på området, hvor det også tas
hensyn til betenkningen, mens dagens forhold i de øvrige nordiske land kun
omtales i meget begrenset omfang.
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2. Avgrensning

I fremstillingen er det gått ut fra, at det med småsaksprosess siktes til rettergang-
en for en domstol, til hvilken borgerne kan henvende seg for å fa oppståtte retts-
tvister om interesser av mindre verdi løst med bindende virkning og på eksigibelt
grunnlag, bortsett fra muligheten av anke til en domstol i høyere instans. I sam-
svar med dette er det også gått ut fra, at det siktes til en institusjon, som oppfyl-
ler kravene til en egentlig domstol i grunnlovsmessig og menneskerettslig for-
stand, herunder de krav om uavhengighet, upartiskhet og rettssikkerhet for øvrig,
som stilles i Art. 6, stk. 1 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Fra
islandsk hold bør det bemerkes i dette henseende, at konvensjonen ikke bare er
blitt inkorporert i islandsk rett (ved lov nr. 62 av 19. mai 1994), men at den
islandske grunnlov nr. 33 av 17. juni 1944 dessuten ved en ny Art. 70, jfr.
endringslov nr. 97 av 28. juni 1995, har fått en egen bestemmelse om adgang til
domstolene, av vesentlig samme innhold som konvensjonens Art. 6, stk. 1.

Videre er det gått ut fra at det siktes til en institusjon som tilhører det al-
minnelige sivile domstolssystem, og ikke til en særdomstol, uansett om denne
måtte menes å være egnet til å sidestilles med de alminnelige. Etter referentens
syn bør alminnelige domstoler med universell jurisdiksjon være utgangspunktet
for den sivile rettergang, og opprettelsen av en særdomstol med primær henvis-
ning til sakenes verdi ville i seg seiv innebære en svakhet, som det skulle være
vanskelig å rettferdiggjøre overfor befolkningen. Det forutsettes samtidig, at
insti tusj oner innenfor det alminnelige rettergangsystem, hvis oppgåver primært
går ut på forlik, ikke er å anse som del av en småsaksprosess i nevnte forstand,
men som et alternativ til denne. Dette skulle gjelde bl.a. de norske forliksråd og
de hittidige forliksråd i Island, iallfall delvis.

I det anførte ligger det for det første at saker innenfor småsaksprosessen kun
vil måtte behandles av regulære utnevnte dommere og ikke kunne henlegges til
dommerfullmektiger, med mindre disse klart oppfyller de alminnelige krav om
dommeres uavhengighet. På islandsk hold står dette fast som følge av
Høyesteretts dom i saken H 1995:1444 og en rekke andre, hvor saker avgjort ved
dom av dommerfullmektig ble hjemvist på grunn av svakheter ved fullmekti-
genes daværende stilling.

For det annet vil småsakenes behandling ved domstolene måtte oppfylle det
alminnelige kravet om en rettferdig rettergang (fair hearing), herunder kravene
om partenes likestilling og rett til uttalelse og eventuelt om begrunnelse av dom-
merens konklusjonen Etter referentens mening ligger dette allerede i selve dom-
stolsbegrepet, idet en rettsinstitusjon som ikke bygger på grunnsetningen om rett-
ferdig rettergang, ikke kan være å anse som en domstol i det hele tatt.

Om man må slutte ved nærmere betraktning, at formålene med en småsaks-
prosess innenfor de alminnelige domstoler ikke kan oppnås uten en vesentlig
svekkelse av den rettssikkerhet som hører med til sakenes domstolsmessige
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behandling, må man heller se bort fra prosessen og søke andre alternativer til let-
telse av behovet for løsningen av rettstvister om de såkalte mindreverdige saker.
I alle fall bør adgangen til alternative løsningsmidler og disses sammenheng med
domstolsprosessen tas med i betraktningen.

3. Stillingen i Island

Over de siste årtier har rettergangen i Island gjennomgått dyptgående endringer,
som kulminerte ved ikrafttredelsen den 1. juli 1992 av nye lover om den sivile
retspleje, strafferetsplejen, eksekusjon, arrest og forbud, tvangssalg, dødsboskif-
te og konkurs m.m. Likeledes er der foregått en omorganisering av domstolene i
første instans, som ble fullført på samme tidspunkt ved at de sivile og kriminelle
domstoler omkring i landet ble erstattet av åtte herredsretter med allmenn juris-
diksjon. Samtidig ble de hittidige fogedretter, auksjonsretter og skifteretter ned-
lagt og deres funksjoner henlagt til de lokale byfogeder og sysselmenn, som etter
endringen alene bærer den sistnevnte tittel. Man fikk således bl.a. et fullstendig
brudd på den historiske union mellom dommere og sysselmenn og en klar atskil-
lelse mellom dømmende og eksekverende funksjoner, slik at de siste nå tilhører
administrasjonen og ikke domsvesenet. Sammenhengen mellom de to funksjoner
er i dag ordnet på den måte, at tvister i forbindelse med tvangsfullbyrdelse, skif-
te eller konkurs avgjøres i første hånd hos sysselmennene ved beslutning eller
dekret, som normalt kan refereres til herredsretten til eventuell omgjøring. I her-
redsretten kan tvisten behandles på en mer summarisk måte enn en vanlig sivil-
sak, og retten til appell derfra er i form av kjæremål til Høyesterett Foruten
arbeidsdomstolen finnes det i dag ingen egentlige særdomstoler.

Det islandske domsvesen har fortsatt bare to instanser, og omorganiseringen i
1. instans har ikke medført noen radikale endringer av forholdene i 2. instans,
dvs. hos Høyesterett, som i dag består av ni dommere, som arbeider i divisjoner
på fem eller tre og unntaksvis syv dommere. Ordningen med hensyn til tvister i
forbindelse med utlegg og tvangssalg har dog ført til en lettelse i rettens arbeids-
byrde. Det samme gjelder en nyordning med uteblivelsessaker i herredsretten,
hvoretter en avgjørelse eller dom mot den uteblivende ikke kan være gjenstand
for anke til Høyesterett, men kun for gjenopptakelse i herredsretten innen en kort
frist. Verdigrensen for anke til Høyesterett ligger på omtrent 32 000 danske kro-
ner (etter forhøyelse i 1994 fra omtrent 10 000 danske kroner), men ankebevil-
ling kan gis etter rettens skjønn.

På området for småsaker har den nye rettergangslovgivning ikke medført sær-
lige endringer utover det som følger av en mer smidig adgang til fullbyrdelse av
inkassokrav eller ikke-tvistige krav. For krav med grunlag i veksler, sjekker eller
gjeldsbrev er det direkte adgang til tvangsfullbyrdelse hos sysselmannen, og for
andre pengekrav er det hovedreglen, at i tilfelle av debitors uteblivelse ved første
møte i herredsretten vil kreditors stevning få en umiddelbar påtegning om eksi-
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gibilitet. På den annen side ligger kostnadene ved fullbyrdelse for høyt etter for-
fatterens mening.

Imidlertid er det de tvistige saker, som primært skal kunne tjenes ved en små-
saksprosess, og disse behandles fortsatt etter de alminnelige rettergangsregler.
Det som her influerer overfor en særlig prosess er det faktum, at som resultat av
trinnvise reformer over de siste årtier (og formentlig også av konjunkturer med
lav inflasjon) har herredsrettene i dag oppnådd en nokså imponerende effekti-
vitet, slik at saker av mindre kompleksitet kan avvikles på ganske få måneder.
Etter dagens forhold kan det fremholdes med stor vekt, at forfølgelsen av små-
krav ved de islandske domstoler ikke er beheftet med noen vesentlige tidsproble-
mer, slik at behovet for en særprosess alene måtte ligge i kostnadsforholdene.

Ifølge vedtak på Altinget, som primært var begrunnet i forbrukerhensyn, ble
det i årene 1979-1980 arbeidet med utkast til en lov om behandling av saker av
mindre verdi, som skulle stå som tillegg til den sivile rettergangslov. Etter ønske
fra justitsministeriet i 1984 ble utkastet tatt til revurdering i det islandske retter-
gangsråd. Under arbeidet ble det sett hen til den svenske lov av 1974 på området
og tilsvarende regler i England og noen stater i USA, samt til det danske
Retsplejeråds betenkning nr. 886/1979.

Etter utkastets versjon av 1985 skulle den særlige behandling gjelde for saker
ved herredsrettene fra privatpersoner, herunder næringsdrivende som forbrukere
av utstyr og materialer, om pengekrav under den generelle verdigrense for anke
til Høyesterett. Sakene skulle kunne anlegges på saksøkers hjemting og henvises
til behandlingen etter dommerens konkrete beslutning. Stevninger og eventuelle
tilsvar skulle utferdiges på særlige blanketter, hvorved partene kunne få bistand
fra retten. Det skulle pålegges dommeren en skjerpet plikt til å søke forlik, even-
tuelt ved fremleggelse av skriftlig forslag. Rettens plikt til å veilede partene ved
saksbehandlingen skulle være utvidet og bestemmes ut fra det synspunkt, at
advokatmedvirkning ikke burde være nødvendig. Behandlingen skulle prinsipielt
avvikles ved et enkelt og forholdsvis uformelt rettsmøte, hvortil dommeren skul-
le innkalle partene sammen med eventuelle vitner. I tilfelle av behov for særlige
kunnskaper skulle dommeren normalt ikke befordre syn og skjønn, men kunne
innkalle en sakkyndig som meddommer. Dom i saken skulle avgis ved kort note-
ring av konklusjonen uten skriftlig begrunnelse. Det skulle kunne pålegges en
tapende part å betale motpartens rimelige kostnader, foruten kostnad av advokat-
bistand. Dommen skulle være eksigibel, men kunne påtales ved anlegg av en van-
lig sak ved herredsretten.

Ved overveielse i rettergangsrådet ble det flertallets konklusjon, at det ikke var
noe klart behov for en lov med dette innhold, som også ville innebære atskillige
problemer. Blant annet skulle det være mer nærliggende å søke andre løsninger
enn en særlig småsaksprosess med hensyn til det eventuelle behov for å fremme
forbrukervernet og et ønskelig press overfor forretningsdrivende. I resultatet ble
det ikke fremlagt noe lovforslag på basis av utkastet, og prosessen har ikke vært
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på dagsorden etter 1985.I mellomtiden har man som anført fått lovfestet en all-
menn reform over hele rettergangsområdet, dvs. både en restrukturering av dom-
stolene og en reformulering av rettergangsreglene. Det hersker formentlig en
nokså bred enighet om at det resulterende system prinsipielt er vellykket, men
rettergangslovene forblir også under tilsyn og har fått diverse endringer siden
1992.

I forbindelse med småsaker er det på den armen side av betydning, at man i
årene fra 1980 har fått en markert utvikling i retning av å søke utenrettslige alter-
nativer til løsning av forbrukertvister, dvs. ved opprettelse av private og offentli-
ge klagenemnder eller tvisteutvalg på særlige områder. Det islandske forbruker-
forbund har vært aktiv i denne utvikling og ved avtaler med bransjeforbund og
virksomheter fått opprettet særlige klagenemnder for detalj varehandelen, rense-
rivirksomhet, reisebyråvirksomhet, boligbygging og finansvirksomhet. Forbun-
det er også representert i tvisteutvalget for forsikringssaker, som bl.a. kan
behandle ansvarsfordelingen ved trafikkulykker og er opprettet under medvirk-
ning fra handelsministeriet. Videre finnes det nå utenfor forbrukervernet offent-
lige klageutvalg til behandling av tvister i forbindelse med lovene om husleie og
om felleseiehus. For tiden er utvalget for forsikringstvister langt den mest aktive
av disse klagenemnder, og erfaringen er at utvalgets avgjørelser aksepteres i over
90 % av tilfellene. Behandlingen hos nemndene skjer normalt på skriftlig grunn-
lag, men med mulighet til muntlig forklaring. Nemndenes avgjørelser kan henvi-
ses til domstolene, uansett om de ellers statueres å være umiddelbart bindende.

Det er å vente at denne utvikling vil fortsette, og muligens vil den resultere i
at Island får en allmenn forbrukernemnd etter nordisk modell, hvis ringen for
klagemuligheter ikke kan lukkes på armen måte. Antakelig bør en også regne med
en innflytelse fra utviklingen i den Europeiske Union, hvor det arbeides bl.a. på
en ordning for forbrukerklager i forbindelse med grenseoverskridende kjøp og
andre tiltak. På liknende vis bør det vel ventes, at særlige appell- eller klageråd,
hvis avgjørelser eventuelt kan henvises til domstolene, også vil finne en videre
utbredelse i forbindelse med den offentlige forvaltning, hvor man f.eks. har kla-
geutvalg på konkurranselovens, likestillingslovens og informasjonslovens områ-
der. Formodentlig kan dette betraktes som en konsekvens av at Island ikke har en
særlig forvaltningsdomstol.

I Island har egentlig voldgift som alternativ til domstolsprosess ikke etter for-
fatterens mening vært av særlig betydning på området for småsaker. Det kan vel
også hevdes at en enkel, billig og hurtig voldgiftsordning er vanskelig å få eta-
blert uten en såpass kraftig institusjonalisering av ordningen at den nærmest får
karakter av en særdomstol. På den annen side er grunnlaget for voldgift som
alternativ blitt vesentlig forsterket ved loven av 1989 om avtalemessig voldgift,
der man ikke bare lovfestet de allmenne prinsipper om fremgangsmåten ved
voldgift og voldgiftskjennelsers gyldighet, men også bestemte at kjennelsene
skulle være eksigible.

Hjörtur Torfason
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Med hensyn til utenrettslig mekling som alternativ er det i senere år ikke
skjedd noen utvikling av betydning for småsaker, utover det som måtte følge av
de private klagenemnders virksomhet. Internrettslig er stillingen den, at det
påhviler dommerne i sivile saker å forsøke å oppnå forlik mellom partene, og
denne plikt blir også aktivt iakttatt. Før i tiden var det faste forliksråd i hver kom-
mune, normalt bestående av lekmenn, og en henvisning av saker til rådene skul-
le som hovedregel være det første trinn i den sivile rettergang. Det kunne dog
avtales å forbigå forliksrådene, både på forhånd og etter at tvister var oppstått, og
i årene etter annen verdenskrig var dette blitt en så utbredt praksis at rådene
hadde mistet det meste av sin aktuelle betydning, men var samtidig til hinder i
inkassosaker, som ikke var dekket ved forhåndsavtale. Ved lovendringer i 1981
ble det så besluttet å nedlegge forliksrådene og i stedet understreke dommernes
alminnelige plikt til forliksforsøk. Ved avfattelsen av den gjeldende sivile retter-
gangslov av 1991 ble det overveiet å utvide adgangen til forliksprosedyre på ny,
og man stanset for tiden ved tanken om å utvikle en meklingsfunksjon hos de
lokale sysselmenn. I loven er den formulert slik, at herredsretten kan beslutte å
henvise en sak til forliksbehandling hos sysselmann, etter ønske fra en eller
begge parter, om dommeren finner det hensiktsmessig. Partene kan også avtale å
henvende seg til sysselmannen med eller uten dommerbistand før anlegg av retts-
sak. Ifølge referentens opplysninger er denne utvei til mekling ennå nesten aldri
blitt brukt.

I Island har rettshjelp på området for småsaker siden lang tid tilbake vært
begrenset til fri eller billig assistanse fra advokatene selv på sporadisk vis, foru-
ten at i de spredt bebodde kommuner var det gjerne mulig å søke råd og bistand
hos sysselmannen. Finansiell hjelp fra statens side består hovedsakelig i retter-
gangslovens regler om fri prosess, som normalt gjelder saker av større betydning.
Hos advokatforbundet og studentene ved det juridiske fakultet har man i
Reykjavik utviklet advokatvakter, som har karakteren av en sikkerhetsventil.
Derimot er det først i år at ert av forsikringsselskapene har lansert en direkte
rettshjelpsforsikring som del av den alminnelige familie- og eiendomsforsikring.
Dette hjelpemiddel kan ventes å få en hurtig utbredelse, men for småsaker er dets
betydning kanskje tvilsom.

4. Den danske betenkning

Ifølge justitsministeriets kommissorium til Småsagsudvalget var det behov for å
overveie en særlig prosessform for visse rettstvister av mindre verdi, som kunne
sikre befolkningen adgang til rådgivning om og behandling av sine krav på en
lett, hurtig og billig måte. Som utgangspunkt skulle dette gjelde såvel private som
ervervsbeslektede tvister. Det skulle således bli utvalgets oppgave å overveie og
beskrive en nyordning for adgangen til rettslig behandling av disse krav, slik at
grunnleggende retssikkerhetsgarantier dog fortsatt ble opprettholdt. Over-
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veielsene skulle omfatte såvel rettshjelp til vurdering av konflikten som hjelp til
sakens forberedelse og føring for retten og bistand til fullbyrdelse, og flere muli-
ge mater for ordningen skulle kunne beskrives. Videre skulle det overveies om
nyordningen burde medføre endringer i regiene om nemndsbehandling av for-
brukersaker.

Videre skulle utvalget vurdere behovet for endringer i områdene for rettshjelp
og fri prosess, bl.a. under hensyn til beløpsgrenser, inntektsbetingelser og saks-
kategorier samt muligheten til forenkling av administrative prosedyrer. Herved
skulle det også ses hen til utviklingen av forsikringsdekning på disse områder.

I samsvar med dette oppdrag har Småsagsudvalget lagt an sine utredninger på
en bred grunn med gjennomgang av ordninger for domstolsbehandling av små-
saker, klagenemndsbehandling, forliksbehandling, rettshjelp, fri prosess og retts-
hjelpsforsikring. Det ses hen til de krav som kan utledes av internasjonale för-
pliktelser, som Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og EU-traktaten,
samt til noen fremmede ordninger for småsaksbehandling, særlig i Norge,
Sverige, England og til dels USA. Begrepet småsaker blir anvendt ut fra det
videst mulige anvendelsesområde for særregler, under betraktning av den nåvæ-
rende utvikling i frekvensen av saker ved domstolene og ved klagenemnder samt
bruken av voldgift. Utvalgets vurdering av den nåværende domstolsprosess tar
utgangspunkt i hensynet til borgernes adgang til domstolene, og refererer til krav
om enkelthet, hurtighet og økonomisk tilgjengelighet, rettssikkerhet og effekti-
vitet.

I betenkningen konstateres det bl.a. at den gjeldende ordning tar sikte på en
grundig og rettferdig saksbehandling, men stiller store krav til partene, som van-
skelig kan oppfylles uten bistand av advokat, og at det ikke i Danmark forekom-
mer mange rettssaker, hvor privatpersoner opptrer som parter uten støtte i fri pro-
sess eller rettshjelpsforsikring. I tvistesaker finnes det å være karakteristisk, at
selv den ene parts kostnader overstiger saksverdien i de minste saker, mens de
samlede kostnader overstiger verdier på 5000-10 000 danske kroner og helt opp
til omkring 20 000 danske kroner, hvis syn og skjønn er nødvendig. Resultatet av
den økonomiske utvikling i samfunnet finnes å være det, at småsaker i høyere
grad enn tidligere er uforholdsmessig dyre å gjennomføre, og det antas at kost-
nadsrisikoen i en rekke tilfelle fører til at berettigede krav oppgis, hvis hjelp til
dekning av kostnadene ikke oppnås. Det henvises samtidig til en betydelig ned-
gang i antallet av sivile saker i de senere år. Det konkluderes, etter undersøkelse
av eksisterende rettshjelpstilbud, med at såvel problemer for partene som sam-
funnsøkonomiske hensyn taler for en enklere, hurtigere og billigere prosessform,
og at det klart er behov for reform. Utvalgets hovedproblemstillinger er heretter
blitt fastlagt til følgende:

- En forenklet småsaksprosess
- En forenklet og mer effektiv inndrivelsesprosess
- Bedre forliksinstrumenter og førprosessuell rettshjelp
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- Bedre koordinasjon av prosessordningen og rettshjelpsordningene
- Tilpasning, forenkling og bedre tilgjengelighet med hensyn til fri prosess og

rettshj elpsforsikring.
I betenkningens 9. kapittel gjøres det rede for utvalgets overveielser om det

første problem og dets forslag om en småsaksprosess ved de danske domstoler,
som bl.a. innebærer følgende hovedtrekk:

1. Prosessen skal gjelde for saker ved byretten, som angår pengekrav eller
andre krav med økonomisk verdi, uansett om påstanden går på fullbyrdelse eller
fastsettelse, og uansett om kravet hviler på privatrettslig eller offentligrettslig
grunnlag. Kravene er omfattet uansett om en eller begge parter er ervervsdri-
vende, en organisasjon m.v, forbruker eller for øvrig privatperson.

Saker som nå behandles etter særlige prosessregler bør inntil videre falle uten-
for prosessen, så som boligrettssaker. Det foreslås ikke endringer i landsrettens
kompetanse som første instans, hvorved bl.a. en rekke krav mot det offentlige
avskjæres fra prosessen. For øvrig gjør forslaget særlig den begrensning at saker
om mangler ved fast eiendom i forbindelse med omsetning derav (i motsetning
til mangler ved reparasjonsarbeid e.l.) ikke bør omfattes av prosessen. Det hen-
vises her bl.a. til det hyppige behov for syn og skjønn og annen kompleksitet i
disse saker.

2. Prosessen skal omfatte byrettssaker om krav med en økonomisk verdi av
opptil 20 000 danske kroner, samt krav som er avgjort av Forbrugerklagenævnet.
Ett medlem av utvalget vil sette grensen ved 30 000 danske kroner.

3. Partene kan - etter at tvist er oppstått - avtale å anvende henholdsvis små-
saksprosess eller alminnelig prosess, i saker som ellers skulle vært behandlet
etter den annen prosessform. I ervervssaker kan det dessuten inngås forhånds-
avtale om anvendelse av småsaksreglene i saker, som ellers skulle vært behand-
let etter alminnelige prosessregler.

En avtale om voldgift skal i småsakene kun være bindende, hvis den er inngått
etter at tvisten er oppstått.

4. Retten skal etter påstand kunne henvise saker fra småsaksprosessen til al-
minnelig prosess, om saken angår særlig innviklede faktiske eller rettslige spørs-
mål, eller om den for øvrig har særlig betydning for en part utover påstanden.
Sammenholdt med en gjeldende regel kan dette resultere i at saken går til lands-
rett. Et mindretall i utvalget mener at retten skal ha mulighet til å beslutte hen-
visning av eget tiltak, dvs. uten påstand, også hvor partene har avtalt bruk av små-
saksprosessen for en større sak. Det forutsettes at en part skal kunne fråfalle sitt
søksmål eller sin innsigelse uten kostnadsmessige konsekvenser.

5. Det anvendes standardblanketter til stevning og tilsvar.
6. Rettens plikt til å veilede parter uten advokat før og under saken utvides.

Veiledningsplikten skal innebære at retten gjennom spørsmål til partene har plikt
til så vidt mulig å skaffe fullstendig klarhet over sakens faktiske og rettslige
grunnlag, og at retten skal oppfordre en part til å ta stilling til faktiske og rettsli-
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ge spørsmål, som etter de foreliggende opplysninger må antas å kunne være av
betydning for saken, herunder bevisföringen. Møter en part uten advokat, skal en
motpart med advokat ytes samme veiledning.

Parter uten advokat skal ytes praktisk bistand under prosessen etter behov.
7. Det forutsettes at reglene om uteblivelsesdommer opprettholdes. Et min-

dretall foreslår en skjerpet prøvelse av forbrukerlovgivningen når saksøkte ute-
blir.

8. Retten får større ansvar med hensyn til saksstyring og prosessledelse, og
prosessen innrettes i det hele slik, at en part settes i stand til å føre saken uten
advokat. Retten kan dog helt unntaksvis oppnevne advokat for en part, som pga.
personlige egenskaper er ute av stand til å føre saken på egen hånd.

9. Småsaker skal kun kunne behandles av utnevnte dommere eller av dom-
merfullmektiger/retsassessorer, som oppfyller liknende kvalifikasjonskrav.
Sakkyndige dommere skal ikke utpekes.

10. Det innføres ikke forbud mot advokatmedvirkning i småsaker, men en part
med advokat skal ikke få erstattet sine advokatkostnader som saksomkostning -
bortsett fra kostnader til råd eller bistand som ikke angår sakens føring for retten,
opp til 1500 danske kroner inkl. moms. Ert medlem ønsker å bevare den gjel-
dende omkostningsregel, hvoretter den vinnende part får erstattet eventuelle
advokatutgifter av motparten.

11. Prosessen er i prinsippet muntlig, og retten skal kunne pålegge partene å
møte personlig. Ved forberedende møte bør saken søkes forlikt, avgjort, opptatt
til dom eller ferdig forberedt og domsforhandling berammet.

Samtidig innføres det utvidet adgang til skriftlig behandling, primært på basis
av samtykke fra begge parter. Det antas, at en herved vil kunne nærme seg pro-
sessen ved klagenemnder. Det forutsettes, at denne adgang administreres under
hensyn til menneskerettens krav og at dens utvikling blir gjenstand for tilsyn.

12. Det innføres adgang til å anvende nye og forenklede bevisformer, så som
telefonavhør, skriftlige parts- og vitneerklæringer og en forenklet form for syn og
skjønn. Avhøring i rettsmøte bør dog være utgangspunktet, og det foreslås ikke
en direkte regel om, at retten får adgang til å innhente opplysninger utenfor møter
til gjengivelse i saken. Det ses dog ikke som utelukket, at retten ved telefoniske
henvendelser til organisasjoner, myndigheter eller sakkyndige undersøker mulig-
heter for enkel opplysning av saken, forutsatt at resultatet formidles på en for par-
tene umiddelbart konstaterbar måte.

Dommeren vil lede føringen av muntlig bevis. Bevisføring i saken skal være
undergitt rettens godkjennelse etter et skjerpet relevanskriterium, både med hen-
syn til, hvorvidt bevisføring kan tillates, og til formen for denne. Det skjønnes her
nødvendig å stramme kravene ved inndragelse av fakta for å oppnå en tidsbespa-
rende og effektiv saksgang.

13.1 prosessen skal retten mer aktivt søke å mekle for å oppnå forlik, bl.a. ved
bruk av dommerens eksisterende hjemmel til å tilkjennegi partene hva en dom
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ville gå ut på. Av retssikkerhetshensyn føyes hertil den betingelse at tilkjennegi-
velse bør være skriftlig og begrunnet, om en part møter uten advokat og parten
skal innen én uke kunne tre tilbake fra forliket og begjære dom.

14. Dom i småsakene skal avfattes på særlig blankett og normalt avsies senest
fjorten dager etter domsforhandlingen. Det forventes at avsigelse ofte vil kunne
skje straks ved avslutningen av denne.

Dommens begrunnelse skal omfatte en angivelse av bevisresultatet og anvend-
te rettsregler samt angivelse av begrunnelsen for øvrig. Utførligheten skal bl.a.
bestemmes ut fra forutsetningen om at partene ikke har advokater til nærmere
forklaring av dommen.

15. I forbindelse med prosessen finner utvalget ikke grunnlag til endring i
regiene om gjenopptakelse, hvoretter en sak avgjort ved uteblivelsesdom fritt kan
kreves gjenopptatt innen fire uker og unntaksvis innen ett år.

16. Dommene skal kunne appelleres til landsretten, etter reglene om kjæremål
i stedet for anke. Dette innebærer bl.a. at appell ikke har oppsettende virkning, og
at sakene som utgangspunkt vil få skriftlig behandling. Den gjeldende verdi-
grense bør opprettholdes, slik at appellen vil være avhengig av tillåtelse fra
Prosessbevillingsnævnet, når kravet for landsretten ikke overstiger 10 000 danske
kroner. Et mindretall foreslår at appell av dommer i småsakene skal være fri.

17. Rettsavgift skal nedsettes i alle saker under 20 000 danske kroner.
18. Det skal etableres et sekretariat ved byrettene medhenblikk på en bedre

betjening av befolkningen, og dette sekretariatets oppgåver behøver ikke begren-
ses til småsakene. Sekretariatet skal fritt kunne konsulteres av borgerne og vare-
ta den kontormessige ekspedisjon vedrørende småsaksprosessen. Det skal være i
stand til å forklare betingelsene for bruk av prosessen og fremgangsmåten ved
denne og yte bistand ved utfyllingen av blanketter, samt å gi praktisk veiledning
om mulighetene for rettshjelp, fri prosess og rettshjelpsforsikring.

19. I utvalget ble det overveiet, om en sentralisering eller regionalisering av
byrettene eller deres funksjoner i småsaksområdet burde finne sted, med eller
uten nedleggelse av rettskretser. Det ble her forutsatt at småsaksprosessen ville
øke kravene til byrettene og dermed de minste embeters sårbarhet. Med henblikk
på muligheten av å fremme en ensartet praksisdannelse og optimal effektivitet ble
det bl.a. drøftet en ordning, hvor dels den skriftlige del av saksforberedelsen og
dels de skriftlig behandlede småsaker ville bli lagt til en sentral domstol. Det ble
også henvist til tidligere drøftelser om muligheten av å henlegge forbrukersaker
eller andre bestemte sakstyper til byrettene i de største kommuner eller til én
byrett i hvert amt. Utvalget fant dog at disse overveielser tildels ville falle uten-
for dets oppgåver, samt at den foreslåtte småsaksprosess klart skulle kunne fun-
gere med den nåværende rettsstruktur.

I betenkningens 10. kapittel gjøres det så rede for utvalgets overveielser ved-
rørende inndrivelsesprosessen, herunder særlig behandlingen av inkassosaker,
dvs. hvor der ikke er uenighet mellom partene om et pengekravs eksistens og
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størrelse. Utvalget foreslår her en enhetlig inkassoprosess, som i ett saksforløp
skal omfatte både det sivilprosessuelle element (tilveiebringelse av dom) og det
fogedprosessuelle element (tvangsfullbyrdelse ved utlegg). Denne skal som
utgangspunkt omfatte alle saker om inndrivelse hvor det ikke foreligger innsi-
gelse, uansett pengekravets verdi, men enkelte av prosessreglene finner dog kun
anvendelse på krav innenfor småsaksgrensen, herunder særlig reglen om omkost-
ningsbegrensning.

Stevning i sakene skal inngis ved bruk av samme blankett som i småsaker, og
forkynnes for skyldner sammen med innkallelse til personlig møte i fogedretten
og en oppfordring til å avgi tilsvar innen 14 dager om skyldneren har innsigelser
eller motkrav. Om fyllestgj ørende tilsvar ikke mottas vil det avsies uteblivelses-
dom, som skal kunne fullbyrdes på det allerede berammede fogedrettsmøte. I
motsatt fall går saken til videre behandling etter reglene om sivile rettssaker, her-
under småsaksprosessen. Det forutsettes med hensyn til atskillelsen, at skyldne-
rens eventuelle innsigelser vil undergå en formell prøving fra rettens side, men
ikke en dypere vurdering av deres kvalitet.

I de små inkassosaker behøver kreditor ikke møte i fogedretten. Retten skal stå
for avhøret av skyldneren om hans økonomiske forhold og muligheter til å beta-
le eller avdra gj elden samt å anvise aktiver til utlegg. Skyldneren skal i alminne-
lighet ikke betale møtesalær til kreditors eventuelle advokat i fogedretten. Ett
medlem av utvalget vil dog opprettholde kreditors møteplikt og dermed adgang-
en til å pålegge skyldneren å betale møtesalær. Inkassoprosessen innrettes i det
hele slik at en part settes i stand til å føre prosessen uten advokatbistand.

Ifølge utvalgets flertall vil autoriserte inkassobyråer likestilles med advokater
i saker under prosessen i utleggssaker uten innsigelse, og for øvrig med hensyn
til adgangen til å representere parter og fa inkassosalær. Et mindretall vil opp-
rettholde advokaters enerett til å representere parter i retten.

Rettsavgift i inkassoprosessen nedsettes for alle saker under 20 000 danske
kroner og skal omfatte både den sivilprosessuelle og fogedprosessuelle behand-
ling.

For adgangen til fullbyrdelse av avgjørelser i tvistesaker under småsakspro-
sessen foreslås det visse lettelser etter tildels liknende synspunkter som i inkas-
soprosessen.

Utover forslagene om nevnte prosesser inneholder betenkningen utvalgets
overveielser om behovet for tilpasning av klagenemndsordningen til den fore-
slåtte småsaksprosess og spørsmålet om å gjøre nemndsavgjørelser eksigible.
Flertallet stiller ikke forslag om endringer, men et mindretall vil begrense for-
brukeres eksisterende adgang til å kreve utsettelse av en anlagt rettssak under
hensyn til at saken kan behandles ved klagenemnd.

I betenkningen overveies det også en mulig forbedring av adgangen til for-
liksinstrumenter. Ett medlem av utvalget foreslår en ordning med advokatbistand
til forliksmekling i småsaker, dels på det grunnlag at advokater beskikkes som
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medhjelpere for byretten etter saksanlegg, og dels ved en tilretteleggelse av
regiene om offentlig rettshjelp, slik at en advokat kan foreta forliksforsøk som
utvidet rettshjelp til begge parter og hjelpe til med sakens forberedelsen for ret-
ten om dette mislykkes. Flertallet innskrenker seg derimot til et forslag om at ret-
ten far adgang til å utøve isolert forliksmekling uten anlegg av småsak etter
skriftlig anmodning fra begge parter. Det forutsettes at denne adgang primært vil
være av betydning for saker hvor dommerens meklingsforsøk typisk skulle kunne
gjennomføres ved et kortere rettsmøte, og at saken vil være å behandle av en
annen dommer, om forsøket ikke fører frem.

I utvalget hersket det enighet om at mekling eller mediasjon i den videre for-
stand, som gjerne legges til grunn i debatten om alternativ konfliktløsning, er å
betrakte med stor interesse både som utenrettslig fenomen og som mulig gjen-
stand for innarbeidelse i den sivile rettergang. Konklusjonen var dog, at innfø-
ringen av slik mekling ville krevet et nærmere utredningsarbeid, som måtte ligge
utenfor utvalgets oppgåver. Det ble også notert, at en meklingsprosess neppe
skulle være egnet til å ha spesiell interesse som alternativ i området for småsa-
ker.

I betenkningen inngår det videre overveielser og forslag vedrørende tilpasning
til småsaksprosessen av rettshjelp i form av private rettshjelpsinstitusjoner, advo-
katvakter og offentlig advokatrettshjelp, bl.a. om endring av tilskuddsbeting-
elsene for den private rettshjelp og om særlige regler for advokatrettshjelp i små-
saker samt en forhøyelse av det beløp, for hvilken denne kan ytes. Det foretas til-
like en grundig vurdering av reglene for fri prosess og rettshjelpsforsikring, hvor
det foreslås på basis av prinsippet om en «advokatløs» prosess, at advokatkost-
nader som hovedregel ikke dekkes i småsakene. På den annen side finnes kravet
om en rimelig grunn til å føre prosess å burde avskaffes for så vidt angår dekning
av andre kostnader, herunder kostnader ved opplysning av saken. Fremgangs-
maten ved ansøkning skal forenkles, idet fri prosess vil bevilges av retten, like-
som retten skal bistå med anmeldelse til rettshjelpsforsikring. Den veiledende
bagatellgrense for sakens verdi foreslås nedsatt til omtrent 1000 danske kroner,
og med hensyn til rettshjelpsforsikringen foreslås det en nedsettelse både av mak-
simumsbeløpet for dekning og den allmenne egenandel.

Foruten lovutkast med bemerkninger inneholder betenkningen til slutt diverse
forslag om fortsatte reformoverveielser og om foranstaltninger i sammenheng
med innføringen av en småsaksprosess, så som om etablering av et temporært
responderende organ til veiledning om fortolkningsspørsmål over prosessen og et
styrket og formalisert samarbeid mellom domstolene og andre myndigheter og
organisasjoner på rettshjelpsområdet i videste forstand. Det stilles også forslag
om en forbedret statistikk og om midler til forskningsprosjekter vedrørende
adgangen til domstolene. Det følger et anslag om lovforslagenes økonomiske og
administrative konsekvenser i form av merutgifter og inntektstap for staten, hvor
det fremgår bl.a. at det betydelige inntektstap i høy grad beror på inkassoproses-
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sen, hvis rasjonalisering finnes å anskueliggjøre eksisterende misforhold i
avgiftsstrukturen.

5. Forfatterens synspunkter

5.1 Generelle bemerkninger

Ved vurdering av ønskeligheten og nødvendigheten av en småsaksprosess må det
tas utgangspunkt i rettergangsordningens grunnleggende prinsipper. Til disse
hører for det første at i en rettsstat bør befolkningen ha adgang til domstolene på
egalitært grunnlag hos den dømmende makt, som skal eksistere for å imøtekom-
me dette behov i folkets navn uten påvirkning fra de administrerende og lovgi-
vende makter eller fra særlige grupper eller interesser. Heri ligger det bl.a. at
domstolene ikke bør stå som fjerne fra befolkningen, foruten at de i disse tider
ikke bør bli gjenstand for privatisering eller beskatning. For det annet bør den
dømmende makts oppgåver dog avgrenses slik for å sikre dens uavhengighet og
dens avståelse fra å styre det daglige liv, at de primært går ut på å fremme freden
i samfunnet ved å avgjøre aktuelle tvister, som partene ikke makter å løse på egen
hånd. Herav følger det bl.a. at adgangen til domstolene ved sivile konflikter ikke
bør være alt for lett, slik at folk ikke oppmuntres til å unngå rimelige forsøk til
sortering og bearbeidelse av sine problemer. For det tredje bør adgangen til den
dømmende makt være betryggende, i den forstand at tvistene kan løses på en rett-
ferdig måte. Her inngår kravet om å tilstrebe korrekte avgjørelser eller rettssik-
kerhet i snever forstand, som igjen er sammenvevet med kravene om upartiskhet
og om rimelig avhøring med frembringelse av alle relevante opplysningen Hertil
hører det samtidig, at hver part bør kunne ha en fullmektig til nødvendig betryg-
gelse av sin stilling.

Behovet for en særlig småsaksprosess innenfor et rettergangssystem må i
hovedsak skjønnes å være avhengig av domstolenes evner til å leve opp til disse
prinsipper i forhold til tvister eller krav av mindre verdi. I den danske betenkning
er det nok med rette uttrykt derhen, at det gjelder evnen til å møte krav om enkelt-
het, hurtighet, økonomisk tilgjengelighet og rettssikkerhet, samt et femte krav om
effektivitet, som dog også ser hen til mulighetene for fullbyrdelse og strekker seg
for så vidt utover den egentlige domstolsfunksjon. Ifølge utvalgets grundige vur-
deringer kan stillingen i Danmark meget kort sammenfattes slik, at den nåvæ-
rende prosessordning er for komplisert, langsom og kostbar med hensyn til små-
sakene. Formodentlig står danskene her ikke alene.

Av en vurdering med resultater i denne retning kan det vel ikke umiddelbart
sluttes at en særlig småsaksprosess er påkrevd, idet det bl.a. må kunne hevdes at
en noenlunde velorganisert rettergangsorden med alminnelige domstoler neppe
behøver å fremby en behandling med større komplikasjoner eller tidsbehov enn
de som ligger i selve tvisten. Om enn det selvsagt ikke er en enkel sak å fremme
rettssikkerheten, som er domstolenes kjennetegn, er det i grunnen enkle metoder
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som går med dertil. Det første spørsmål bør da vel være, om ikke reformer av all-
menn karakter skulle rekke til å rette på stillingen i nødvendig grad. Sammen
med hindringer innenfor ordenen støter en dog her mot den videre begrensning,
at domstolenes evne til å makte kompleksiteten og tyngden i prosessen ikke beror
på deres organisasjon alene, men også på advokatstandens prestasjoner og de
samfunnsmessige omgivelser, herunder rettsreglenes klarhet og befolkningens
rettsbevissthet. Det må følgelig stå som sannsynlig teoretisk sett, at de første to
ledd i den refererte sammenfatning (komplisert og langsom) innebærer relevante
argumenter for en særlig prosess. De viktigste argumenter må vel dog antas å
ligge innenfor det tredje ledd (kostnadsaspektet). Det er også forholdene mellom
kostnader og saksverdi, som ser ut til å være de mest utslagsgivende hos det dan-
ske utvalg.

Om det forutsettes at domstolene er overbelastet eller for øvrig sliter med pro-
blemer i form av tidsforbruk og kompleksitet, som ikke umiddelbart ser ut til å
kunne løses ved en mer allmenn rasjonalisering, må det vel fremstå som påkre-
vet å utvikle en enkel og hurtig prosess til behandling av småsaker, iallfall dem
som ikke er særlig innviklet, hvilket dog notorisk ikke gjelder alle saker av min-
dre verdi. Denne prosess kunne da samtidig utformes under hensyn til kostnads-
aspektet. Om det derimot kan hevdes at prosessordningen er rimelig velfunge-
rende, slik at kostnadene er det største problem, blir det vanskeligere å fastslå det
aktuelle behov for en særprosess, og eventuelle divergenser mellom denne og en
alminnelig prosess med hensyn til grundighet og rettssikkerhet blir vanskeligere
å begrunne. I land med vidstrakt utviklede ordninger for fri prosess og armen
rettshjelp, hvilket for tiden ikke gjelder Island, blir det kanskje mer nærliggende
å søke løsninger i disse midler. Dette er også blitt vurdert i den danske betenk-
ning, hvor det foreslås at problemene delvis gripes an fra denne side.

Vanskeligheten ved å bedømme behovet ut fra praktiske hensyn fremgår klart
av betenkningens utredninger om de danske domstoler, hvor det for øvrig statu-
eres at byrettssaker for tiden kan behandles på 4-6 måneder. Det ses vel med rette
som umulig å beregne antall virkelige tvister i samfunnet for å finne frem til
«mørketallet», dvs. det antall saker som ville oppstå ytterligere etter en reform.
Blant indikasjonene pekes det på et fallende antall sivile saker i landet i de senere
år, et fenomen som også observeres andre steder. Det antas at dette ikke alene er
uttrykk for at domstolssystemet ikke virker bra nok, men at en lang rekke forhold
kan spille inn, særlig i området for inkassosaker, hvor endrede mønstre for kre-
ditt og utviklingen av nye betalingsformer m.m. har gjort seg gjeidende. Utvalget
må nok kunne gis medhold i at nedgangen i tvistesaker, som dog ser ut til å være
meget mindre, også er skjedd under påvirkning fra økonomiske konjunkturer,
holdningsmønstre osv, og en har vel lov til å spørre om ikke de eksterne forhold
gjerne er undervurdert i debatten om domstolenes tilgjengelighet. En kan neppe
gå så langt som å si at hevdelsen av hverdagens økonomiske krav rett og slett har
fått en underordnet betydning i nåtidens mobile samfunn, men ifølge erfaringen
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i Island synes det iallfall å være skjedd en forflytning i tyngdepunkt for innhol-
det av sivile saker over til områder hvor rettigheter mot det offentlige eller men-
neskerettsbetonte interesser for øvrig står på spill. Det kan også nevnes at saks-
antallet hos de islandske klagenemnder på forbrukerområdet ikke ser ut til å være
særlig stort for tiden, hvilket dog muligens kan forklares med en tilpasning til
nemndenes aktivitet fra forretningslivets side.

De negative kostnadsforhold under en alminnelig prosess i saker av mindre
verdi er dog neppe til å avvise. Til tross for noen tvil på det praktiske plan er det
referentens innstilling under hensyn til disse, at det er behovsmessig grunn til å
gå ut fra at de allmenne domstoler bør kunne by på en særprosess for behandling
av småsaker.

Det må også være helt riktig å ta utgangspunktet for utviklingen eller opprett-
holdelsen av en småsaksprosess i allmennhetens krav om adgang til domstolene,
som en gjør i betenkningen og videre har gjort i andre nordiske land. Med andre
ord må problemet vurderes og løses ut fra domstolenes raison d'etre og som en
bestanddel derav. Blant andre momenter hører det her med å ta hensyn til at ufor-
holdsmessige innskrenkninger i domstolenes virkefelt eller beføyelser til løsning
av reelle tvister eventuelt vil føre til dannelsen av særlige systemer for konflikter,
som faller utenfor rekkevidden, jfr. f.eks. utviklingen av det engelske equity sy-
stem i sin tid.

5.2 Området for en småsaksprosess

I henhold til det anførte bør utformningen av en småsaksprosess ha til formål å
gi prosessen det videst mulige anvendelsesområde og sørge for logisk utslag av
dens avgrensning som en behandlingsform for saker av mindre verdi. Bl.a. bør
prosessen ikke forfektes primært ut fra forbrukerhensyn og ikke begrenses til for-
brukertvister. Den behøver heller ikke innrettes etter formål om å erstatte eksis-
terende forbrukerklagememnder, som er velegnet til løsning av en stor del av de
tvister. Etter forfatterens mening ligger det nærmere å gå ut fra at prosessen og
nemndene godt kan fungere side om side og eventuelt komplettere hverandre.
Det skulle bl.a. kunne være til lettelse i prosessen, hvis en sak har modnet ved
behandling for klagenemnd. Dette faller visstnok sammen med innstillingen hos
det danske utvalg, som videre foreslår at prosessen skal kunne anvendes for alle
krav som er avgjort av Forbrugerklagenævnet. Fra dette siste, som bryter med
prosessens verdigrense, vil referenten dog foreløpig ta avstand.

Ved forestillinger om forbrukersakenes betydning i forhold til prosessen bør
det vel for øvrig tas hensyn til mulige förpliktelser ut fra EU-traktaten, særlig i
forbindelse med grenseoverskridende forbrukerkjøp. For tiden vil referenten dog
nøye seg med å bemerke som det danske utvalg, at forbedringer av den nasjonale
småsaksprosess nok ville virke til lettelse av vanskeligheter med disse kjøp. En
bør videre iaktta det spørsmål om ikke regler med grunn i forbrukerhensyn hører
hjemme i forbrukerlovgivningen snarere enn i rettergangen. Dette burde kanskje
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gjelde den av utvalget foreslåtte regel, om at forhåndsavtaler om voldgift ikke
skal være bindende.

Ifølge referenten bør en se hen til om en småsaksprosess kan erstatte særdom-
stoler på spesielle områder, et spørsmål som for tiden ikke består i Island. En bør
videre regne med at prosessen i prinsippet behøver å være anvendelig for saker
mot det offentlige. I området for private formuerettslige tvister er det vel særlig
nødvendig å ta stilling til om prosessen skal kunne anvendes for saker om mang-
ler ved fast eiendom, hvor de omsetningsbegrunnede skal utelukkes ifølge det
danske forslag. Sett fra islandsk synspunkt føles det som noe av en skuffelse om
denne begrensning ikke kan unnværes, da dette område nettopp tilhører dem,
hvor en har grunn til å tro at folk tenderer til å se bort fra eventuelt berettigede
krav i lyset av besværet og kostnadene ved en vanlig rettssak. Etter referentens
mening bør en søke å angripe dette problem, bla. ved å endre på vekten av for-
melt syn og skjønn ved bevisföringen i disse saker, og inkludere dem i prinsip-
pet.

Under forutsetning av at prosessen bør være enkel og billig, mens småsaker
ikke nødvendigvis er enklere enn de større, må dens anvendelsesområde begren-
ses ved et forbehold om at saken skal kunne henvises til alminnelig prosess, hvis
den angår særlig innviklede faktiske eller rettslige spørsmål eller for øvrig har
særlig betydning utover den konkrete tvist. Denne begrensning kan bl.a. ventes å
komme på prøve i de grupper saker som nettopp ble nevnt, og betingelsen om
særlig betydning leder hen til en kritikk, som en dansk advokat bl.a. har rettet mot
utvalgets forslag, nemlig at en ved vurderingen av kostnadsforholdene ved en ret-
tergang ikke bør underkjenne verdien av en god dom, som reelt er egnet til å fore-
bygge fremtidige konflikter. Det hevdes således at det som måtte spares partene
ved forenkling av en prosess kan mer enn tapes ved en nedskrivning av domsto-
lenes preventive oppgåver.

Med hensyn til løsningen i det danske forslag må referenten si seg enig med
mindretallets synspunkt, hvoretter dommeren i en småsak skal kunne bestemme
sakens henvisning til alminnelig prosess av eget tiltak (ex officio). Det dreier seg
her om å kunne opprettholde prosessen noenlunde innenfor enkelhetens grenser,
og ut fra kravet om rettssikkerhet synes spørsmålet for viktig til å kunne over-
lates til partene alene. I det islandske utkast fra 1985 skulle dette spørsmål høre
med til selve avgrensningen av småsakene, slik at henvisningen til særprosess
ville bero på dommerens vurdering ved anlegg av saken. En behøver ikke å gå så
langt i angrep av spørsmålet, og det bør kunne være mulig å fastholde det nevn-
te prinsipp uten at prosessen derved fremtrer som diskresjonær.

Med hensyn til verdigrense for prosessen, mener referenten at denne f.eks. i
Island ikke behøver å lenkes til den allmenne ankegrense, som dog for tiden lig-
ger nær det optimale, og at det danske forslag om 20 000 danske kroner ser ut
som rimelig.
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5.3 Grunnlaget for en småsaksprosess

Ifølge den danske betenkning må kjernen i en egentlig småsaksprosess ses som
en ordning med en vid veiledningsplikt og en bistandsplikt hos dommeren, som
tar sikte på å gjøre det mulig for partene å føre saken uten hjelp av advokaten For
å redusere omkostninger, og angivelig også forenkle saksforløpet, søkes advo-
katbistand erstattet av en øket innsats fra rettens side. Dette strider mot referen-
tens hittidige tro, om at ingen domstol er komplett uten sine advokater, men stem-
mer formodentlig med realiteten, om en skal feste seg ved rettergangens kost-
nadsmessige side. Dette er også en grunntanke i eksisterende småsaksordninger,
både innenfor og utenfor Norden.

Det iakttas hos utvalget at en her kan oppstille en moderat variant, som tilsik-
ter å overflødiggjøre advokatbistanden, og en radikal variant, hvoretter omkost-
ningsreglene formuleres slik at den tapende part ikke kan pålegges å betale advo-
katkostnader til den vinnende part. Ifølge flertallet bør en gå inn for denne siste,
slik at den vinnende part dog skal kunne kreve erstatning for advokatkostnader i
forbindelse med råd eller bistand forut for rettssakens behandling, opp til et
beskjedent maksimumsbeløp, sammen med rimelig godtgjørelse for andre utgif-
ter. Det foreslås en nedsettelse av rettsavgiften, men ikke en statlig dekning av
eventuelle opplysningskostnader.

Etter referentens syn er det grunn til å innrømme at en løsning som flertallets
måtte være en behørig bestanddel av en småsaksprosess, og at den under forbe-
hold om prosessens tilretteleggelse skulle være förenlig med rettssikkerheten.
Under hensyn til denne må det dog betegnes som en ubetinget nødvendighet at
det bevares for partene en mulighet til dekning av advokathjelp i forbindelse med
sakens tilblivelse og forberedelse, som flertallet også går ut fra. Det dreier seg da
om størrelsen av et maksimum, som ville være å fastsette under hensyn til at en
utelukkelse av advokater på dette stadium ikke stemmer med livets tarv.

Det bør dog samtidig overveies om ikke prosessen kan vinne plass på for-
målstjenlig grunn med en ordning etter den moderate variant, slik at advokat-
bistand ved selve saksbehandlingen kan godtgjøres opp til en viss grense.

En regel om ingen eller begrensede omkostninger til den vinnende part bør
ikke kunne forkastes ut fra erstatningsrettslige hensyn, idet behovet for å gå til
retten med en tvist er en sak for seg, og den behøver ikke gjelde uten forbehold.

Med hensyn til kostnader ved sakens opplysning har det danske utvalg ikke
kommet frem til en særregel, under forutsetning av at det kun skulle være i et lite
mindretall av sakene at disse kostnader kunne bli et større problem, bl.a. på grunn
av diverse muligheter til å forenkle metodene for sakkyndig opplysning. Det må
vel dog regnes med en fare for at de praktiske grenser for disse muligheter kan
lede til en uforholdsmessig begrensning i prosessens anvendelighet. Samtidig
synes det være spørsmål, om ikke eksistensen av et maksimum for erstatning av
kostnader ved sakkyndig opplysning, som f.eks. finnes i England, kunne være
ønskelig som hjelpemiddel til å holde disse kostnader innenfor rimelighetens
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grenser. Ut fra rettssikkerhetskravet burde en dog kanskje snarere overveie
muligheten for statsbidrag til sakkyndige innlegg, som det ble gjort i betenk-
ningen, men med negativt utfall.

Etter referentens syn måtte det være vanskelig å sikre den sakkyndighet, som
også skulle kunne gå med til behandlingen av småsaker, i nødvendig omfang og
på rimelig vis uten å falle tilbake på den gamle metode med å inndra en sakkyn-
dig som meddommer i saken, hvilket for øvrig skulle være egnet til å øke pro-
sessens fleksibilitet. I Island ville dette være en nærliggende løsning, idet sak-
kyndige dommere gjerne medvirker i diverse saker etter de gjeldende retter-
gangsregler. Hjemmelen til å utnevne disse ad hoc eller fra en utvalgt gruppe
kunne bestå ved siden av andre midler til lettelse av behovet for syn og skjønn.

5.4 Behandlingen av småsaker

Ifølge grunntanken om partenes mulighet til selv å føre sin sak på forsvarlig måte,
er det en økt innsats fra rettens side i forhold til en alminnelig prosess som må være
den bærende forutsetning for anvendeligheten av en småsaksprosess. Denne innsats
bør bestå i praktisk bistand fra retten ved saksanlegg og senere, eventuelt ved
underordnet personale, og av veiledning fra dommeren med hensyn til sakens
føring og behandling, som bl.a. innebærer en aktiv utøvelse av saksstyring og mate-
riell prosessledelse, dvs. tilretteleggelsen av påstander, anførsler og beviser.

Denne ordning stiller selvsagt økte krav til dommerens kvalifikasjoner, og han
må her arbeide under vekten av det problem at han ikke kan erstatte en advokat
som fritt kan rådslå med klienten, og at grensene for hans innsats må bestemmes
ut fra rettferdighetens krav til hans upartiskhet og hans opprettholdelse av like-
vekt mellom partene.

Som før anført skulle en prosess på denne basis dog kunne være praktisk for-
enlig med rettssikkerhetens krav. Blant annet må dommerens opprettholdelse av
prinsippet om likevekt og partenes rett til avhøring skjønnes å være av større vekt
enn forhandlingsprinsippet, slik at en begrensning av sistnevnte i en viss grad vil
kunne være på sin plass. I den danske betenkning er det dog gått ut fra, at dom-
merens beføyelser til ved oppklaring å innbringe nye påstander eller anførsler,
stort sett begrenses etter de allmenne prosessregler, og at partene også bør ha det
siste ord med hensyn til inndragelsen av bevismateriale, med mindre det ordnes
med statlig kostnadsdekning ved sakens opplysning.

Referenten vil i store trekk kunne slutte seg til den behandlingsordning som
overveies i betenkningen i henhold til pkt. 5, 6, 8, 11 og 12 i forrige avsnitt, om
enn med forbehold bl.a. overfor en større overgang til skriftlighet og en særlig
innstramming i relevanskravet for bevismateriale, som berører partenes behov for
å bli hørt. Ved ordning av bevisföringen er det bl.a. gått ut fra anvendelsen av
metoder, som også har allmenn betydning, så som telefonavhør. Det er vel dog i
forbindelse med de rettslige og tekniske muligheter for behandlingen av fakta,
som en kommer ut for de største problemer i prosessen, bl.a. overfor formen og
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kostnaden av sakkyndig opplysning. Her er det vanskelig å fastslå klare regler,
men utvalget har søkt å komme frem til forenklede former for denne, bl.a. ved å
øke rettens innsats i valget av en sakkyndig og i klarleggelsen av hans oppgave
samt honoraret. Resultatene er ikke helt overbevisende, men det dreier seg i alle
fall om problemer som også fortjener overveielse i sammenheng med den al-
minnelige prosess.

Det må kunne hevdes at grunntrekkene i ordningen både viser frem og tilba-
ke tidsmessig sett. Således ligger tanken om en økt saksstyring og rasjonerings-
tiltak fra rettens side ganske sentralt i den fremtidige rettergang, hvormed det nå
arbeides mange steder utenfor Norden, f.eks. i England. På den annen side kan
en tenke sig at den aktuelle gjennomføring av behandlingen på mange måter ikke
skulle ligge så fjernt fra f.eks. den islandske praksis i mindre sivile saker for noen
årtier siden, da dommerne for en stor del sørget for avhøringen av vitner og par-
ter, og også gjerne benyttet sin hjemmel til å inndra nytt prosessmateriale.

5.5 Forliksbehandling

Referenten deler den oppfatning, at retten i småsaker aktivt skal søke å mekle for
å oppnå forlik, bl.a. som utslag av prosessens muntlighet. Det bemerkes til
sammenlikning at i noen av de fremmede småsaksordninger er det første retts-
møtet gjerne prinsipielt betegnet som et forliksmøte. Det påpekes i den danske
betenkning at kravet om informert samtykke til forlik her burde gis prinsipiell
vekt, men dog ikke overtones.

Det bemerkes videre at en i Island ikke har gått inn for en regel om forliks-
forsøk gjennom dommerens tilkjennegivelse av sakens mulige utfall, og bruken
av denne metode har vært begrenset til forsøksmessig prøving hos enkelte dom-
mere. En innføring av reglen for småsaker alene er vel ikke utelukket, men gir
grunn til tvil.

5.6 Dom og anke

Som før anført går referenten ut fra at en egentlig småsaksprosess ikke skulle
utformes med karakteren av en forprosess, som begrepsmessig har mindre vekt
enn en vanlig domsforhandling. Det følger allerede herav at prosessen må kunne
resultere i en begrunnet dom, som bl.a. avfattes under hensyn til det forutsatte
savn av advokater. Ifølge betenkningen bør dommeren søke å benytte seg av lett
forståelig språk. Det hører vel også hjemme utenfor småsakene.

Det følger videre at adgangen til overprøving fortrinnsvis bør være i form av
appell til en høyere instans og ikke av gjenopptakelse ved alminnelig prosess i
samme instans, hvilket dog ikke behøver å utelukkes, særlig hvis belastningen av
øvre instans må ses som forbydende på lang sikt. Det hører fortrinnsvis også til
å legge appellen i form av kjæremål og ikke anke, om enn det kan resultere i
skriftlig behandling.
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I noen småsaksordninger, f.eks. i England, har det vært gått ut fra at den resul-
terende dom bare skal kunne anfektes på grunn av rettergangsfeil eller uriktig
rettsanvendelse, dvs. omtrent på samme måte som en voldgiftskjennelse. Etter
referentens syn bør den høyere instans kunne revidere dommen i sin helhet.
Derimot synes det rimelig at saken undergis den allmenne ankegrense, slik at
appellen eventuelt blir avhengig av bevilling. Dette beror dog bl.a. på den oven-
for anførte forutsetnings aktualitet.

5.7 Rettens servicefunksjoner

Det hører med til innføringen og opprettholdelsen av en småsaksprosess at retten
påtar seg å yte informasjonsservice og publikumsbetjening i forbindelse med den
generelle adgang til prosessen og behovet for praktisk bistand og forklaring med
hensyn til foreleggelsen av en tvist og fremgangen av dens behandling. Ifølge den
danske betenkning bør dette bl.a. varetas ved etablering av et sekretariat ved
byrettene, som kan fremstå for publikum som en lett tilgjengelig og utadvendt
servicefunksjon, jfr. pkt. 18 i forrige avsnitt. Referenten er enig i utvalgets over-
veielser.

Det må i det hele tatt kunne antas at en småsaksprosess vil behøve støtte i en
markedsføringsinnsats fra retten og rettsvesenet overfor befolkningen, vel ikke
bare i begynnelsen, men også i viss grad fremover. Herunder er det selvsagt at det
hører til med utgivelse av klare brosjyrer og andre informasjoner om prosessens
struktur og virkning.

5.8 Inkassosaker og erverv

I fremstillingen er det ikke tart særlig hensyn til problemstillingene ved inkasso
og fullbyrdelse, idet det forutsettes at en småsaksprosess primært går ut på løs-
ningen av tvistesaker, hvorimot rettens innsats i inkassosaker ligger nærmere en
kontrollfunksjon. Dette er muligens en større feil, bl.a. fordi spørsmålet om behø-
rig atskillelse av tvistesaker og andre saker kan ses som et av grunnproblemene i
forbindelse med prosessen.

I Island er det den saksøktes uteblivelse hos sysselmann eller ved saksanlegg
i herredsretten, som i hovedsaken blir bestemmende for denne atskillelse, som
det vel også er andre steder. Hos oss vil uteblivelse i retten som anført resultere i
en umiddelbar påtegning om eksigibilitet, slik at saksøkeren ikke er utsatt for
større tidsproblemer, men derimot for kostnader i form av rettsavgifter og even-
tuelt av advokathjelp, som da videre blir til byrde for den saksøkte og hans øvri-
ge kreditorer. For tiden arbeides det ikke med endringsplaner for dette siste, f.eks.
om muligheten av å skaffe allmenne kreditorer en direkte adgang til fullbyrdelse
på grunnlag av forutgående påkrav til skyldner.

For korthets og armen saks skyld vil referenten her nøye seg med å bemerke at
ved utformingen av prosessen for de små tvistesaker og dens omkostningsregler,
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må det søkes å unngå at den ikke direkte blir egnet til bruk bare for å skaffe hen-
stand til ubemidlede skyldnere som følge av det lave kostnadsnivået som tilstre-
bes. Om inkassoprosess og en samordning mellom denne og småsaksprosessen,
samt fullbyrdelse ved denne siste, henvises det for øvrig til redegjøreisen i 4.
avsnitt for det danske forslag om behandlingen av inkassosaker, som i og for seg
er grunnlag for debatt.

Videre er det ikke tatt særlig hensyn til tvister eller saker i forbindelse med
ervervsvirksomhet, hvilket også kan være en feil. Dette skyldes bl.a. det faktum
at fra en ervervssynsvinkel er inkassosakene det mest praktiske problemområde.
I den forbindelse bør det fremheves at en utelukkelse fra småsaksprosessen av
saker anlagt av ervervsdrivende (foruten ervervsforbrukere), som var hensikten i
det islandske utkast av 1985, ville bidra til å rette på problemet med en uekte bruk
av prosessen. Samtidig ville den endre behovet for samordning mellom denne og
en inkassoprosedyre med hensyn til fremgang og kostnadsforhold. Foruten å
stenge for saker under verdigrensen mellom to ervervsdrivende parter ville ute-
lukkelsen dog bl.a. kunne lede til misforhold i stilling hos de privatpersoner, som
småsaksprosessen skulle være egnet til å tjene.

En ytterligere behandling av spørsmål om disse saker skulle således være på
sin plass, men referenten vil for tiden avslutte med å bemerke, at det danske for-
slag om å la prosessen omfatte ervervssaker bl.a. er fremsatt under hensyn til at
de eksisterende rettshjelpsordninger som hovedregel ikke gjelder ervervsdri-
vende.

6. Noe om alternativer

Ved vurdering av småsaksprosessens berettigelse og nærmere utformning, med
utgangspunkt i adgangen til domstolene, må det som anført tas hensyn til andre
mulige tiltak for å fremme denne adgang og virkningen av disse, hvilket også
markerer det danske utredningsarbeid. Herunder bør adgangen til alternative løs-
ningsmidler tas i betraktning.

Det mest direkte alternativ til en småsaksprosess er selvsagt en ordning med
rettshjelp i en eller annen form, herunder bidrag og bistand samt statlig dekning
av rettskostnader, som i sin helhet kunne egnes til å tjene formålet. En gjennom-
gang av dette felt ville dog føre for vidt, og den begrensede erfaring i Island i øye-
blikket oppmuntrer ikke dertil.

Referenten vil også for tiden avstå fra en videre gjennomgang av alternative
midler til løsning av mindre tvister som måtte stå til rådighet, og nøyes med en
kort berøring av muligheten for å lenke dem til den allmenne rettergang. Her er
det særlig en videre utøvelse av forliksbeføyelsen som måtte være av interesse.

Nå er det vel i grunnen slik at en egentlig meklingsfunksjon gjerne får sin stør-
ste betydning i konflikter hvor det finnes plass til å gi og ta, eller hvor partene
ikke nødvendigvis streber etter en juridisk korrekt løsning. Dens særlige betyd-
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ning for småsaker vil følgelig ha sine begrensninger, foruten dem som ligger på
kostnadssiden. Om funksjonen derimot kombineres med en viss dømmende
beføyelse, som det har vært tilfelle i de gamle forliksråd, og saken legges til en
person som har kvalifikasjoner til å handheve denne siste med juridisk overbevi-
sende autoritet, skulle den passende slagkraft til å håndtere småsakene kunne
være til stede. Denne tanken har også vært oppe i Norden, jfr. særlig professor
Jo Hov i Lov og Rett 1997 s. 389, der han drøfter en ordning hvor forliksrådene
i Norge kunne bli erstattet med en slags enmannsdomstol, bestående av en juri-
disk dommer med forliksfunksjoner og med kompetanse til å avsi dom i utebli-
velsestilfelle, og en diskresjonær adgang til å avsi dom i enkelte saker. Som før
anført er spørsmålet om meklingsfunksjonens innarbeidelse i den sivile retter-
gang også drøftet i den danske betenkning.

En liknende kombinasjon av mekling og småsaksavgjørelse er også blitt drøf-
tet i Island, hvor blant andre sysselmann Thorleifur Pálsson har vært talsmann for
dens innføring, fortrinnsvis med forbindelse til sysselmannsembetene rundt i lan-
det. Hjemmelen i den gjeldende rettergangslov til å instituere förliks forsøk ved
sysselmann er på sitt vis et utslag av disse drøftelser. Den rettes dog ikke særlig
mot småsaker og omfatter ingen domskompetanse, som delvis kan forklares ved
atskillelsen mellom dommere og sysselmenn, som nettopp ble brakt til siste full-
føring på tiden for hjemmelens lovfesting. Interessen for hjemmelens utvikling
innenfor nåværende ramme eller på videre grunnlag ligger dog ikke klart i dagen.

Det er vel en annen sak, om en ordning med «juridisk forliksdommer» kan
erstatte en egentlig småsaksprosess i nødvendig grad. En støter her også på retts-
sikkerhetsmessige problemer når det kommer til hans dømmende kompetanse.
Blant annet må en her over veie om han f. eks. skal kunne rådslå eller innhente
opplysninger osv med større frihet enn en småsaksdommer, med mindre hans
gjerning kan skrives hen til partenes frie vilje, og en kommer da inn på voldgif-
tens område. Under hensyn til avgrensningen i 2. avsnitt er referenten tilbøyelig
til å se på denne interessante ordning som et alternativ til småsaksprosessen snar-
ere enn en variant av denne.

7. Avsluttende bemerkninger

Det ligger i domstolsbegrepet at saker ikke bare granskes, men føres, og da under
overveiende hensyn til partenes behov for belysning av interessene i den konflikt
som skal finne sin løsning. For å sikre den nødvendige innsikt og ferdighet til fyl-
lestgj ørende føring, og en likestilling i denne, vil partene erfaringsmessig ha
behov for en fullmektig som fortrinnsvis også har karakteren av en rettens tjener.
En domstolsbehandling uten advokater er for så vidt en turnering uten ryttere.
Det må dog kunne fastslås at ideen om en «do-it-yourself» domstol, som den
gjerne betegnes i Nord-Amerika, ikke forrykker begrepet, om enn det utsetter
behovet for innsikt, ytringskraft og likevekt for risiko.
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Overfor det danske utredningsarbeid er det bla. blitt reist den kritikk at utval-
get til en for stor del har knyttet sine overveielser til fortiden i stedet for å se hen
til fremtidens tilbud av muligheter til å forbedre rettsteknikken og for øvrig å
fremme rettferdigheten. Referenten er ikke ordentlig kvalifisert til å vurdere
denne kritikk, som bl.a. viser hen til utviklingen i den moderne kommunika-
sjonsteknikk. Det må dog kunne hevdes at anstrengelsene for å finne frem til en
brukbar småsaksprosess, innenfor og utenfor Norden, på sitt vis er uttrykk for
trangen til å bevare noe av det menneskelige i domstolsprosessen, hvilket også er
en fremtidssak. En domstol uten den menneskelige faktor - med kontingenten av
menneskelige feil - er vel ikke en domstol.

Referenten hører visstnok til dem, som ikke tror på det som formål, at de al-
minnelige domstoler avlästes i arbeidet ved konfliktløsning, som etterhånden
måtte ligge bekvemt til å overlates til andre, samt til dem som ikke tror på den
ytterste varsomhet overfor avvisningsspørsmål og konsentrasjon i den enkelte
sak, som strengt nødvendig for å opprettholde rettergangens integritet. Voldgift
og mekling bør ha en plass, i samsvar med sin store betydning, og det bør være
innarbeidet i rettsbevisstheten at en ikke går til domstolene uten å se hen til andre
utveier. Men domstolene bør være til stede for å løse de reelle tvister, og er en
kommet frem til dem, bør en møtes med lojalitet overfor trangen til en løsning
uten urimelig besvær. Det er kanskje derfor referenten, med sin beskjedne erfa-
ring på området, er villig til å innrømme at det skulle kunne være plass til en små-
saksprosess innenfor de alminnelige domstoler.


