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Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i
tvisteloven, domstolloven, jordskiftelova, politiregisterloven og forskrift om elektronisk
kommunikasjon med domstolene.
Høringsnotatet inneholder forslag til endringer for å klargjøre rettstilstanden på flere
områder, og forslag til endringer som blant annet skal fremme tvistelovens formål om
proporsjonalitet og hensynet til en effektiv rettspleie.
Det foreslås å gjøre endringer i reglene om ankenektelse i tvisteloven § 29-13 annet
ledd, for å utvide lagmannsrettens adgang til å nekte anker fremmet. Forslaget har til
en viss grad sammenheng med oppfølgingen av tvistelovsevalueringen. Bakgrunnen for
forslaget er særlig innspill fra lagmannsrettene om at flere anker burde vært nektet
fremmet. Forslaget skal ivareta proporsjonalitetshensynet, hensynet til en effektiv
rettspleie og bidra til at prosessreglene sikrer en reell adgang til domstolsbehandling.
For ordens skyld gjøres det her oppmerksom på at Domstolkommisjonen i sin andre
delutredning har foreslått endringer knyttet til lagmannsrettens ankebehandling. NOU
2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring ble avgitt til departementet
30. september 2020.
I høringsnotatet foreslås det også endringer i reglene om rettsmekling. Forslaget går ut
på at rettsmekling som utgangspunkt skal gjennomføres i alle sivile saker som er egnet
for det.
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Videre inneholder høringsnotatet flere forslag til endringer for å klargjøre
rettstilstanden. Dette gjelder blant annet et forslag om såkalt anonym vitneførsel i
barnevernsaker, et forslag om unntak fra bevisplikten ved bruk av interne
straffesaksdokumenter i sivile saker og en endring i domstolloven knyttet til reglene
om obligatorisk bruk av elektroniske løsninger i skriftlig kommunikasjon med
domstolene.
I høringsnotatet er det dessuten tatt inn et forslag om en hjemmel for å strømme
rettsmøter på domstolens nettsider. Dette har blitt særlig aktuelt i situasjonen etter
utbruddet av covid-19. Som følge av endringer i sakskostnadsreglene i tvisteloven § 10-5
annet ledd, jf. lov 17. april 2020 nr. 26 om endringer i tvisteloven (verdigrensene),
foreslås det en endring i jordskiftelova § 7-9 første ledd. For å følge opp en
anmodningsvedtak fra Stortinget, er det også inntatt et forslag om å tillate partshjelp for
Sivilombudsmannen.
Fristen for å sende inn høringssvar er 4. januar 2021.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge
høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn
digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på Regjeringen.no.

Med hilsen
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avdelingsdirektør
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