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HØRING  -  FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM POSTFORKYNNING -  PRØVEPROSJEKT OM
POSTFORKYNNING AV FORLIKSKLAGE MED PÅLEGG OM TILSVAR

SI viser til høringsbrev av 16.03.2009 fra Justisdepartementet. Høringen gjelder saksbehandlingen
i forliksrådet når det gjelder postforkynning av forliksklager med pålegg om tilsvar der adressaten
ikke bor på oppgitte adresse. Bakgrunnen for høringen er innføring av tjenesten EA hos Posten.

SI har kommentarer til disse punkter i høringsnotatet:

Punkt a) Forkynnelsestidspunkt.

SI legger frem forslag om at postforkynningsforskriftens § 7 kan endres ved at det tas inn et tilleag
i forskriftens ordlyd slik:

"Ved videresending av  forliksklage  med pålegg om tilsvar  til  vedkommendes nye adresse
registrert hos postoperatøren så fastsettes forkynningstidspunktet til 5 dager fra den dag brevet
videresendes  fra postoperatør"

På denne måten får man frem at "videresending" er et unntak fra lovens hovedregel. En slik
regulering i forskrift vil også kunne få frem et klart skjæringspunkt mellom lovens hovedregel og
de tilfeller som vil videresendes fra postoperatør.

Punkt b) Forliksrådets stedlige kompetanse.

SI finner at bestemmelsen i dstl § 163 a tredje ledd kan komme til anvendelse. Bestemmelsen gir
forliksrådet kompetanse til å kreve at klager "fremskaffer" klagemotpartens adresse. (tilIegg kan
forliksrådet stille krav om klagemotpartens adresse etter bestemmelsen i tvl § 6-3 annet ledd
bokstav b. Dette er de samme vilkår som gjelder for stevning til tingrett, jf tvl § 9-2.

Punkt c) Tilsvarsfrist og tilsvarstid/fravcersdom.

Fastsettelse av tilsvarsfrist i forbindelse med forliksrådets saksforberedelse og den rettslige
(judisielle) vurdering av forliksrådet om fraværsdom skal avsies, jf tvl kapittel 6.

SI finner at en utskyting av tilsvarsfristen på grunn av fastsettelse av et nytt forkynningstidspunkt
ikke endrer forliksrådets behandling av forliksklager.
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Det betyr at forliksrådet og forliksrådets sekretariat må som før ta hensyn til "eventuelle
forsinkelser" i videresending av dokumenter fra postoperatør, jf tvl § 6-4 tredje ledd.
Dersom forliksrådet finner at klagemotparten kan ha gyldig fravær, så kan forliksrådet fastsette
en ny tilsvarsfrist eller innkalle partene til rettsmøte, jf tvl § 6-5.

Punkt d) IdentifIsering av hvilket dokument/prosesshandling som er videresendt.

Krav til forkynningsjournal og registrering av et forkynningstidspunkt.

Bestemmelsen i dstl § 160 kommer til anvendelse. Forliksrådet må i en egen forkynningsjournal
registrere et forkynningstidspunkt. Forliksrådet må også fastsette et forkynningstidspunkt, og
påføre det dokument som skal forkynnes den dato dokumentet skal regnes som forkynt.
Hovedregelen er at dette tidspunktet fastsettes til 5 dager fra den dagen dokumentet ble
postlagt, jf postforkynningsforskriftens § 7. Begrunnelsen er at vilkåret etter
postforkynningsforskriftens § 7 tredje ledd er at forkynningsdatoen skal registreres og dato skal
påføres det dokumentet som skal forkynnes.

Krav til identifisering av hvilke dokumenter som er videresendt.

Når det gjelder spørsmålet om identifisering av hvilke dokumenter som blir forkynt så vil SI gjøre
oppmerksom på at arkivIøsningen som benyttes i tilknytning til SIAN, DocuLive Noark 6.1., er
godkjent i NOARK 4.1 system med elektronisk arkiv.
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