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HØRING
FORSKRIFT OM RETTSMEKLING FOR JORDSKIFTERETTENE

Vi - medarbeidere ved Akershus og Oslo jordskifterett - har følgende uttalelse.

Innledningsvis vil vi gi uttrykk for at vi ønsker bestemmelsene om rettsmekling velkommen
til det konfliktløsningsarbeidet som skjer med hjemmel i § § 88 og 88a i jordskifteloven.
Bestemmelsene vil bl.a være med på å f ned kostnadene for parter og samfunn. Det viktigste
er kanskje at partene som skal fortsette å være naboer, kan bedre de mellommenneskelige
forholdene gjennom meklingsresultat istedenfor en domsavgjørelse.

Vi tror jordskiftedommere vil være godt rustet til å praktisere reglene om rettsmekling. Dette
særlig på grunn av at vi er vant med selvprosederende parter, hvor en både må drive med
prosessuell og materiell veiledning. En av forskjellene fra i dag, er at i de saker hvor
rettmekling blir besluttet er partene forberedt på at det skal mekles.

Våre kommentarer til høringsnotatet er:
Meklingsinstituttet skal gjelde §§ 88 og 88a - grensegang og rettsutgreiing. I 3. avsnitt under
pkt.2 kan det se ut som det er en forskjell når det gjelder tvist/ikke tvist i disse to sakstypene.
For både grensegang og rettsutgreiing er det tilstrekkelig at det foreligger uklarhet. Den
samme misforståelse kan se ut til kommer fram i omtalen av § 5. Dette bør derfor skrives om.

Vi slutter oss til at forskriften skal tre i kraft 1. april. Men alle som skal mekle har neppe
gjennomgått kurs innen den tid. I kurset "Jordskifte i byer, tettsteder og hytteområder" vil det
bli arrangert rollespill i mekling. Her er alle jordskifterettene representert med deltakere. Det
vil bli en oppfordring fra disse at de formidler det til de øvrige ansatte ved kontorene.

Til kommentaren § 2.
Vi kjenner til at det er ulik praksis når det gjelder spørsmålet om fremme/ikke fremme av sak
etter § 88 - grensegang. Ved Akershus og Oslo jordskifterett har vi kun fremmet grense-
gangssaker i de tilfelle det har vært reist tvil om kompetansespørsmålet. Men etter en del
avgjørelser i ankeinstansen, har vi sett det som en sikkerhet for partene at også saker som
gjelder § 88 blir gjort vedtak om fremme. Dette henger blant annet sammen med
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kostnadsspørsmålet ved ankebehandling.  Spørsmålet utdypes ikke nærmere i denne
uttalelsen.

Til § 3 første ledd.
Vi tror kanskje at "habilitetshierarkiet"  bør utdypes noe nærmere. Det kan oppstå forskjellige
situasjoner avhengig av hvem som mekler ved kontoret - ingeniør, dommer,
jordskifterettsleder.

Til § 4 annet avsnitt siste setning.
Her må jordskifte strykes i "jordskiftesakens"  dokumenter.  Begrepet jordskifte brukes bare i
forbindelse med saker etter § § 2 og 6. Det vil være tilstrekkelig med "sakens".

Til kommentaren til § 6 annet ledd.
Vi mener  at avtale i første setning  ikke hører  hjemme her. Vi foreslår  at første setning bør ha
slik ordlyd:  "Etter jordskifteloven er rettsfastsettende vedtak et  alternativ  til rettsforlik i de
tilfelle hvor det ikke foreligger nødvendig fullmakt til å inngå rettsforlik.  " Forskjellen mellom
rettsforlik  og rettsfastsettende  vedtak er  vesentlig ,  blant annet fordi at muligheten til å bruke
rettsmidler mot et rettsfastsettende  vedtak  er større  enn ved rettsforlik.

Til kommentaren til § 6 tredje ledd.
Som kjent ble lov om eiendomsregistrering ikke vedtatt. Vi forstår det slik at rapportering i
saker som behandles med hjemmel i rettsmeklingsforskriften skal rapporteres på vanlig måte.
I disse sakene utføres det teknisk arbeid som ellers og rapporteringen skal skje som før. Siste
setning i paragrafen må rettes opp.

Til kommentaren til § 9.
Etter vårt syn kan det ikke stå likedeling .  I en sak etter  §§88 og §§ 88 a kan det være en
rekke parter.  Det kan være en som er uenig med mange ,  f. eks at en eiendom som grenser
inntil en rekke små eiendommer .  Det vil da ofte være urimelig at partene skal dekke hver sin
like del.

Hovedregelen i alle saker som behandles av jordskifteretten er at det er teknisk arbeid. Til
dette arbeidet er det knyttet gebyrer.  Det bør omtales hvorledes disse skal behandles i saker
som mekles.

Til § 10 siste  setning.
"mener" skal vel strykes.

Vi ser fram til å kunne praktisere forskriftene.

Med hilsen
Akershus og Qslo jordski erett

dara14 S.  år lastd
Jordskifterettsleder
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