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Høringsuttalelse ,  forskrift om rettsmekling for jordskifterettene

Det vises til høringsbrev av 16.11.2006.

Høringsbrevet er drøftet ved kontoret av en ingeniør, en jordskiftedommer og
jordskifterettslederen. Nedre Buskerud jordskifterett avgir med dette høringsuttalelse.

Generelt

Megling har stått sentralt ved behandling av saker for jordskifteretten i "all tid". Foruten den
mekling som har funnet sted i rettsmøter og under ledelse av jordskiftedommer, har
ingeniørene i utstrakt grad meklet under markarbeidet. På denne bakgrunn tror vi formalisert
rettsmekling etter forskrift vil bli mindre flittig benyttet ved jordskifterettene enn ved de
alminnelige domstolene.

Vi ser likevel positivt på innføringen av ordningen, først og fremst på grunn av de åpenbare
fordelene en slik alternativ prosessform medfører. Ved at også ingeniørene etter forskriften
kan oppnevnes som formelle meklere, får ordningen den tilleggseffekt at disse medarbeiderne
vil kunne anvende kunnskap og erfaring på en mer stimulerende og utfordrende måte.

Forskriftens forankring i forskriften om rettsmekling for de ordinære domstolene er
hensiktsmessig. Vi tror likevel det er nødvendig med ytterligere tilpasninger og presiseringer
i forhold til prosessen eller lovverket for jordskifteretten.

De enkelte bestemmelser

§ 1. Virkeområde
Forskriftene er ment gjort gjeldende bare for grensegang og rettsutgreiing. Fordelen med å
benytte alternativ dommer eller ekstern mekler i slike saker, blant annet for å forhindre
inhabilitet, er klar nok. Vi tror imidlertid at dette i enda større grad vil kunne gjøre seg
gjeldende i store og langvarige jordskiftesaker, der uønsket skifte av dommer får store
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negative konsekvenser. I høringsbrevet, side 1-2, bemerkes det at avgjørelsesformen i
grensegangssak og rettsutgreiing er  dom.  Vi understreker at avgjørelsesformen er dom også
ved tvistebehandling i ordinære jordskiftesaker, og mener derfor at forskriften bør gjøres
gjeldende  ved behandling av rettstvister i  alle typer saker for jordskifteretten.

§ 8. Godtgjørelse til rettsmekler, sakkyndige, vitner rav
Forskrift 26. oktober 1992 nr. 969 om salær fra det offentlige til advokater m.v. er så langt en
kan se erstattet av forskrift 3. desember 1997 nr. 1441, samme navn. (Tilvisningen er
antakelig også feil i forskriften som gjelder de alminnelige domstolene.)

§ 9. Forskudd på og fordeling av utgifter ved rettsmekling.
Med unntak av den naturlige tilpasningen i første ledd, om dekning av  "hver sin like del"  av
eventuelle utgifter til rettsmeklingen, er bestemmelsen identisk med den tilsvarende i
forskriften for de alminnelige domstolene.

Første ledd oppfattes å omhandle kostnadene som er forbundet med selve meklingen, og er
etter vår oppfatning uproblematisk.

Annet ledd forstås å omfatte sakskostnadene i de tilfeller partene kommer til enighet.
Bestemmelsen er isolert sett grei.

Tredje ledd forstås å omfatte samme sakskostnader som annet ledd, med regulerer situasjonen
når partene ikke kommer til enighet under meklingen og saken fortsetter - typisk med
hovedforhandling. Det er naturlig at det som defineres som sakskostnader ved de alminnelige
domstolene da skal fordeles etter bestemmelsene i tvistemålslovens kapittel 13 (§§ 169 fig.).
Når bestemmelsen gis anvendelse ved jordskifte, og den tilpassede formuleringen blir "...
jordskiftesakens samlede kostnader..  ", kan det oppstå tolkningsproblemer. Jordskiftesakens
samlede kostnader utgjør nemlig etter vanlig terminologi mer enn det som tilsvarer
sakskostnader i sivil sak, og deler av disse skal ikke under noen omstendighet fastsettes i
medhold av tvistemålslovens kapittel 13.

§ 10 Rapportering
Vi finner  det unødvendig at det står  "..  til departementet.". Forskriften er i første rekke ment å
gjelde jordskifterettens virksomhet ,  og rapporteringen derfra skal/må i praksis gå i rette
administrative linje til Domstoladministrasjonen  (DA). Ved  fastsettelsen av rapporterings-
rutine etter bestemmelsen , vil Landbruks - og matdepartementet sikkert sørge for å etablere
hensiktsmessig  kanal via DA.

Med hilsen
Ne d e Buskerud jordskifterett

Gudbrand  Strømmen
jordskiftedommer
Tllf direkte  innvalg:  95977753


