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Høringsuttalelse - forskrift om rettsmekling for jordskifterettene   
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 21.11.2006 vedrørende ovennevnte høring. 
 
Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid 
gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt 
etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper 
innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik 
erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er 
frivillig og ulønnet.  
 
Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med 
fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  
 
I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli 
vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi 
uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig 
ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å 
opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som en 
uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 
 
I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er 
forelagt lovutvalget for skjønns- ekspropriasjons- og vassdragsrett. Lovutvalget 
består av Bjørn Stordrange, Ottar Bjarne Nilsen, Pål Halvor Heldal og Karl Wahl-
Larsen (leder). Tallag Andersen er også medlem av utvalget, men han har fratrådt 
som inhabil under utvalgets behandling av saken. 
 
 
Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 
 
Advokatforeningen er enig i at det bør innføres mulighet for rettsmekling også i 
tvister som behandles for jordskifteretten. Rettsmekling kan likevel by på større 
utfordringer i jordskiftesaker enn i ordinære tvistemål. Dette gjelder blant annet 
saker med mange parter, eksempelvis en grensegangssak mellom en allmenning eller 
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et utmarkssameie på den ene side og separate eiendommer grensende mot dette. 
Også rettsutgreiing innenfor et større fellesskap kan i praksis være vanskelig å få 
ordnet gjennom rettsmekling. Med mange parter involvert er det erfaringsmessig 
vanskeligere å få til et forlik, og man risikerer at megling bare blir bortkastet bruk av 
tid og ressurser. 
 
Advokatforeningen antar derfor at jordskiftedommeren bare i unntakstilfeller bør 
innkalle til rettsmekling i saker med mange parter, dersom han ikke får tilslutning til 
rettsmekling fra samtlige involverte. Advokatforeningen ser ikke grunn til å endre 
den foreslåtte forskriftstekst, men vil anbefale at problemstillingen blir tatt opp i de 
kurs som etter høringsnotatet skal arrangeres for jordskiftedommerne. 
 
Når det gjelder den foreslåtte forskriftstekst, har Advokatforeningen bare én 
kommentar: 
 
Etter utkastet § 2 er det foreslått at rettsmekling skal vurderes ”så snart alle parter 
er gjort kjent med kravet og ellers snarest”. I høringsnotatet har departementet 
forutsatt at dette vil innebære at rettsmekling ikke lenger kan gjennomføres etter at 
det er truffet fremmingsvedtak. 
 
Selv om man i forskriften om rettsmekling for ordinære tvistemål har en tilsvarende 
bestemmelse, er det en del spesielle forhold i tvistemål for jordskifteretten som tilsier 
at dommeren også senere bør ha anledning til å avholde rettsmekling, i hvert fall 
dersom partene er innstilt på det.  
 
Fremskaffelse av bevis for grenser, bruksforhold eller lignende nødvendiggjør ofte 
arkivgjennomgang for å kunne dokumentere gamle rettsforhold. Dette kan være 
tidkrevende, og parter som skal forsvare seg mot for eksempel et grensekrav vil ha 
vanskelig for å rekke dette ”snarest etter” at de er blitt gjort kjent med grense-
gangskravet. Ofte vil det ta noe tid før relevant bevismateriale er fremskaffet, og det 
er først på dette tidspunkt partene har mulighet for å vurdere sin prosessrisiko og om 
man skal inngå et forlik. Advokatforeningen mener derfor at forskriften bør åpne for 
at jordskiftedommeren også senere under saksforberedelsen kan avholde retts-
mekling, i hvert fall dersom partene samtykker. 
 
Ellers har Advokatforeningen ikke særlige bemerkninger til forskriftsutkastet, men vil 
– i likhet med det som gjelder for vanlige tvistemål – advare mot at det innkalles til 
rettsmekling hvis partene ikke er innstilt på dette. En rettsmekling som ikke fører 
frem, vil pådra saken unødvendige kostnader, og dette bør dommerne ta i 
betraktning når de vurderer om rettsmekling skal holdes.  
 
 
 

Vennlig hilsen 
 
 
 
 
 

Anders Ryssdal      Merete Smith 
leder        generalsekretær 
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