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LOVDATA

og rettergang

Annen

7

«—

i sivile

tvister

og avklaring
iforliksrådet

for forliksrådets

virksomhet

(l) Behandlingen i forliksrådet skal legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken
enkelt.

hurtig

og billig.

(2) Reglene i lovens første, fjerde

og femte del gjelder

for forliksrådet

så langt de passer og ikke annet

er bestemt i dette kapittel.

§ 6-2. Saker som behandles av forliksrådet
(.1) Forliksrådet

kan behandle

saker som kan anlegges ved stevning

til tingretten

etter reglene

for

allmennprosess eller småkravprosess i denne loven. Forliksrådet behandler likevel ikke
a) familiesaker,

unntatt

saker som bare gjelder

det økonomiske

oppgjøret

ved samlivsbrudd

eller

deling av reisekostnader ved samvær,
b) saker mot offentlig myndighet. institusjon eller tjenestemann om forhold som ikke er av
utelukkende privatrettslig art,
e) saker om patenter,
d)saker

e) saker avgjort
hvis

kretsmønstre

varemerker

og design,

av en nemnd når det er bestemt ved lov at nemndas vedtak er bindende

for partene

om gyldigheten
saken

ikke

bringes

til integrerte

av en voldgiftsdom
inn for

kretser, plantet—oredlerretter,

eller et rettsforlik.

domstolene,

eller

f) andre saker hvor det er bestemt i lov at mekling i forliksrådet ikke finner sted.
(12)Før en sak om formuesverdier kan tas til behandling i tingretten. skal forliksrådet behandle saken
när vilkårene i første ledd er oppfylt. Denne regelen gjelder likevel ikke nar
a) tvistesummen

er minst kr 125 000. og begge parter har vært biStått av advokat.

b)utenrettslig mekling etter kapittel 7 er gjennomført.
e) tvisten er blitt realitetsbchandlet i klage- eller reklamasjonsnemnd etter samtykke fra den annen
part eller i en slik nemnd som er offentlig
d)det

godkjent

etter reglene i §§ l5—l til 15—3 bringes

etter særskilt lovbestemmelse.

eller

inn et nytt krav eller en ny part etter at stevning

i

saken er forkynt.
I)

§ 6-3.

Endret ved lover 26 jan 3007 nr. 3. 12 des 2008 nr. 85 likr.

1 jan 2009 iflg

res. 12 des IGOR nr. 135-11

Forliksklage

(1) Sak for forliksrådet reises ved forliksklage.
forliksrådet

etter reglene i kapittel

Forliksklagen inngis skriftlig eller muntlig til

12.

(2) Forliksklagen skal angi
a) forliksrådet,

b)navn og adresse på parter. eventuelle stedfortredere etter §§ 2-3 til 2-5 og prosessfullmektiger.
e) det krav som gjøres gjeldende.

https/ll ovdatano/dokum

ent

og en påstand som bestemt angir det resultat klageren

blev/200506-17—90/KAPITTELv2—2tIKAPITTEL—2-

2

i tilfelle

1/5

22.3.2016

Lov om mekling

krever

og rettergangi

sivile tvnster (tvisteloven)

—Kapittel 6. Behandlingen

i forliksrådett

—Lovdata

ved dom, og

d) en begrunnelse

som alltid

må angi en konsentrert

beskrivelse

av de faktiske

forhold

kravet direkte

bygger på.
(3) Kopi av dokumenter kravet direkte bygger pa, bør vedlegges.
kostnader ved utenrettslig inndriving,
skal betalingsoppfordringen
vedlegges.
(4) Når en sak skal behandles i forliksrådet

Hvis klageren krever erstatning for
etter inkassoloven § 10, jf. § 12,

etter tvangsfullbyrdclscsloven

§ 7-7, regnes

utleggsbegjæringen som forliksklage.
(5) Hvis forliksrådet ikke har adgang til å behandle saken, avvises klagen. Feil som kan avhjelpes, skal
klageren først gis adgang til å rette etter § 16-5. En klage som er inngitt til feil forliksråd etter reglene
i kapittel

§ 6-4.

4, henvises til rett forliksråd

etter § 4-7.

Tilsvar

(1) Hvis forliksrådet fremmer saken, forkynnes klagen for klagemotparten med pålegg om å inngi
tilsvar innen en frist som normalt settes til to uker. Tilsvaret inngis skriftlig eller muntlig etter reglene
i kapittel

12. Forliksrådet

konsekvensene

skal gi nødvendig

av at tilsvar

veiledning

ikke inngis innen fristen.

om hva tilsvaret

må inneholde

og

eller er mangelfullt.

(2) I tilsvaret skal klagemotparten opplyse om kravet i klagen godtas eller bestrides. eller om
eventuelle innsigelser mot at forliksrådet behandler saken. Tilsvaret bør dessuten gi en kort
begrunnelse
vedlegges.

for klagemotpartens

standpunkt

hvis kravet bestrides.

Kopi av viktige

dokumenter

bør

(3) Hvis tilsvar ikke inngis i rett tid, og det ikke er grunn til å tro at klagemotparten har gyldig fravær
etter § 16-12 annet ledd, avsies fraværsdom

hvis vilkårene

er til stede. Er det grunn til å tro at

klagemotparten har gyldig fravær, skal forliksrådet enten gi ny frist eller innkalle til møte.
(4) Hvis klagemotparten

i tilsvaret

har godkjent

påstanden i klagen,

(5) Når en sak er tatt til behandling etter tvangsfullbyrdelsesloven
saksøktes innvendinger som tilsvar.
()

avsies dom i samsvar med dette.

§ 7-7. regnes nedtegningen av

Endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

§ 6-5. Innkalling
(1) Forliksrådet

til møte
innkaller

partene til møte til behandling

av saken i henhold

til § 13-2.

Møtet bør

holdes innen tre måneder etter at klagen ble inngitt.
(2) [ innkallingen skal partene oppfordres til å sende kopi av eventuelle nye dokumenter til forliksrådet
og motparten innen en uke før møtet. Partene skal gjøres særskilt kjent med fristene for å varsle om
bevisføring

etter § 6-8 fjerde ledd, for a'.varsle om bruk av advokat

etter § 6—7 femte ledd og for å

kreve behandlingen innstilt etter § 6-11 annet ledd.

§ 6—6. Partenes møteplikt
(1) En part med alminnelig
verneting i kommunen eller en nabokommune
har plikt til å møte
personlig eller ved stedfortreder etter § 2—3 hvis ikke parten har gyldig fravær. En part i sak som

gjelder personlig drevet næringsvirksomhet, kan i stedet møte med en av sine ansatte.
(2) En part som ikke har plikt

til å møte personlig

etter første ledd, kan møte ved en

prosessfullmektig.
(3) Uteblir klageren uten at det er grunn til å tro at det foreligger
gyldig
klagemotparten
som uteblir. avsies fraværsdom hvis vilkårene er oppfylt.

fravær, avvises saken. Er det
Er vilkårene for avvisning

eller fraværsdom ikke oppfylt, utsettes saken til nytt møte hvis ikke den møtende part krever
behandlingen innstilt.
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og mel/hjelpere

Prosessfullmektiger

for forliksrådet kan partene bruke

og autorisert

b) rettshjelper

og rettergang

advokatfullmektig,

etter domstolloven

§ 218 annet ledd nr. 1 til 3,

e) inkassobevillingshaver med inkassooppdrag for saken,
d) ektefelle eller samboer, slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller søsken,
e) ansatt eller annen person med tilknytning
t) en skikket

myndig

person etter tillatelse

til næringsvirksomhet saken gjelder, eller
fra forliksrådet

i den enkelte sak.

(2) Som prosessfullmektig under møte kan partene dessuten bruke
&) myndig

person som er ansatt hos og står under faglig

ledd bokstav
b) medlem

av utvalget

av faste møtefullmektiger

(3) Som prosessfullmektig
21)utfører
b) driver

ledelse av en prosessfullmektig

etter første

a til c, eller

arbeid eller verv for forliksrådet,
ervervsmessig

etter sjette ledd.

for forliksrådet kan ikke brukes en person som
eller

eller stadig rettshjelpsvirksomhet

uten å være omfattet

av første eller annet

ledd.
(4) Som rettslig
for forliksrådet.

medhjelper

under møte kan partene la seg bistå av en som kan være prosessfullmektig

(5) Vil en part møte med advokat som prosessfullmektig, medhjelper eller stedfortreder, skal
motparten og forliksrådet ha melding om dette senest en uke før møtet. I så fall kan motparten møte
med advokat uten særskilt varsel.
(6) Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger.

Medlemmene av utvalget

oppnevnes

om antall møtefullmektiger.

av kommunen

deres kvalifikasjoner

for inntil

fire år av gangen. Kongen

gir forskrift

og godtgjøring mv.

§ 6-8. Sakens behandling i møte
(1) Forliksrådet skal ved mekling forsøke å få tvisten løst i minnelighet i samsvar med formålet med
forliksrådsbehandling
etter § 6-1 første ledd. § 8—2 gjelder tilsvarende.
ikke ønsker dom i forliksrådet.
kan rådet sette fram forslag til løsning

Hvis partene har erklært at de
og gi uttrykk for synspunkter på

tvisten uten begrensningene i § 8-2 første ledd tredje punktum.
(2) Partene skal gis anledning til å framstille sitt syn på saken og imøtegå motpartens syn. Forliksrådet
avgjør om en fullmektig eller medhjelper for en møtende part skal gis ordet i tillegg til parten.
(3) Dokumenter

gjennomgås

under partenes saksframstilling.

Framlegger

en part nye dokumentbevis

i

møtet, skal motparten gis anledning til å vurdere og imøtegå materialet. Om nødvendig må saken
utsettes etter sjuende ledd.
(4) Forliksrådet kan tillate at andre bevis blir ført dersom det er av vesentlig betydning og ikke vil
forsinke saken for sterkt. Forliksrådet kan ikke oppnevne sakkyndig eller pålegge noen å møte som
vitne eller gi tilgang til bevis. Ønsker en part å føre vitner som møter frivillig, eller bevis som retten
selv skal undersøke, skal motparten og forliksrådet ha varsel om dette senest en uke før møtet.
(5) Parter og vitner avgir ikke forsikring, men skal oppfordres til å forklare seg sannferdig og gjøres
kjent med ansvaret ved uriktig forklaring.
(6) Kommer partene til enighet, kan rettsforlik
erklært

inngås etter reglene i å 19-1]. Har partene tidligere

at de ikke ønsker dom, avsluttes rettsmøtet

når meklingen

avsluttes.

Antar

forliksrådet

at det

kan være grunnlag for å avsi dom etter § 6-10. spørres partene om de ønsker dette. og om de i tilfelle
har noe ytterligere å anføre.
(7) Saken søkes ferdigbehandlet i første rettsmøte. Utsettelse besluttes bare dersom det er grunn til å
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tro at fortsatt behandling vil lede til at saken blir avgjort i forliksrådet.
0

Endret

ved lov

§ 6-9. Offentlighet,

l9juni

20l5

nr. 65 (ikr.

] okt 2()l5).

innsynsrett og rettsbok

(l) Forliksrådets
møter er offentlige
i den utstrekning det er bestemt i domstolloven
kapittel 7. Hvis
partene har erklært at de ikke ønsker dom i forliksrådet,
kan meklingen gjennomføres
for lukkede
dører hvis begge parter ber om det.

(2) Partene og allmennheten har rett til innsyn i forliksrådets saksdokumenter i den utstrekning det
følger av kapittel 14.
(3) Rettsboken

fra forliksrådets

møte skal inneholde

det som er bestemt i § 13—6.

§ 6-10. For/iksrddets adgang til å avsi dom
(] ) Forliksrådet kan avsi dom hvis begge parter samtykker.
(2) Gjelder

saken formuesverdier

med tvistesum

under kr 125 000.

kan forliksrådet

avsi dom når en av

partene ber om det.

(3) Etter begjæring fra klageren kan forliksrådet dessuten avsi dom hvis
a')vilkårene for fraværsdom er oppfylt, eller
b) klagemotparten

i sak om pengekrav

ikke gjør gjeldende

annet enn manglende

betalingsevne

eller

andre åpenbart uholdbare innsigelser.
(4) Forliksrådet kan bare avsi dom hvis medlemmene er enige om at grunnlaget er tilstrekkelig.

§ 6-11.

Innstilling

av saken

(l) Etter at tilsvar er mottatt, kan forliksrådet innstille behandlingen dersom det er lite sannsynlig at
saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet.
(2) lnntil én uke før rettsmøtet kan klagemotparten kreve behandlingen innstilt dersom saken er brakt
inn for en nemnd som nevnt i § 6-2 annet ledd bokstav (3. Dette gjelder

likevel

ikke dersom saken

tidligere har vært innstilt etter denne bestemmelsen.
(3) Etter forgjeves

mekling

innstilles

saken dersom forliksrådet

ikke vil avsi dom.

(4) En part kan kreve behandlingen innstilt når rettsmøtet ikke er avsluttet innen tre timer.
Behandlingen
forliksklagen

innstilles

ved krav fra en part hvis saken ikke er avsluttet

ble forkynt.

innen tre måneder etter at

Retten til å sette fram slike krav kan frafalles.

(5) En sak som er innstilt, kan bare bringes inn for forliksrådet på ny
a) når det er gått ett år.
b) hvis motparten på forhånd har samtykket, eller
c) hvis nemndbehandling som nevnt i annet ledd er avsluttet.

§ 6-12. Forliksrådets avgjørelser
(1) Krav som er tvistegjenstand, avgjøres ved dom. Andre avgjørelser treffes ved beslutning.
(2) Utenom

møter treffer

forliksrådets

leder

— eller forliksrådets

sekretariat

i henhold

til forskrift

etter

domstolloven § 27 sjette ledd - de avgjørelser om saksbehandlingen som kan treffes av forberedende
dommer

etter § 19—2 annet ledd. Hvis det ikke er tvil om avgjørelsen

kan forliksrådets

leder dessuten

avsi dem etter § 6—4tredje og fjerde ledd.
(3) I saker hvor det er tvist, skal dommen
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saken gjelder, gjengi partenes påstander og redegjøre for de momenter forliksrådet har lagt avgjørende
vekt på ved avgjørelsen. Det er ikke nødvendig å gjengi partenes påstander hvis disse er inntatt i
rettsbok fra møtet som sendes ut sammen med dommen.
(4) Beslutninger
(5) Dommen

§6-l3.
(l)

som avslutter
skal avsies

saken,

innen

skal henvise

en uke etter

til den lovbestemmelse

at saken

avgjørelsen

bygger

på.

er tatt opp til doms.

Sakskøsrnader

Erstatning

for sakskostnader

i forliksrådet

gis bare for følgende

a) gebyr for behandlingen
i forliksrådet.
forliksrådet
etter tvangsfullbyrdelsesloven

samt gebyret
§ 7-7,

h) reiseutgifter

møteplikt.

for parter med personlig

c)et beløp inntil halvt rettsgebyr
d) et beløp

inntil

fire ganger

poster:

for utleggsbegjæringen

når en sak behandles

for utgifter til møte for parter uten personlig

rettsgebyret

for rettshjelp

ved forliksklage

i

møteplikt.

eller tilsvar

og

saksforberedelse ellers, men inntil rettsgebyret dersom klageren i tillegg krever erstatning for
kostnader ved utenrettslig inndriving etter annet ledd. og
e) et tillegg til beløpene i bokstav c og d for den generelle satsen for merverdiavgift
når ikke sakens
rettsforhold hovedsakelig skriver seg fra virksomhet hos parten som er merverdiavgiftspliktig.
(2) Krav

om erstatning

sakskostnader

for kostnader

ved utenrettslig

inndriving

(inkasso)

regnes

ikke som

etter denne paragrafen.
fra staten etter § 20-12 for feil ved behandlingen

(3) Krav om erstatning

i forliksrådet

settes fram for

tingretten.

(4) Kongen kan gi forskrift
0

Endret

om normalsatser

for rettshjelp

etter første ledd bokstav d.

ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

§ 6-14. Rettsmidler mot førliksrädets
avgjørelser
(l) Dommer av forliksrådet kan overprøves ved søksmål for tingretten
Fristen

for stevning

er én måned.

Det kan gis oppfriskning

etter reglene i kapittel 9 og 10.

for oversittelse

av fristen.

Om forenklet

stevning gjelder § 9-2 fjerde ledd.
(2)

Anke

er bare

a) sakskostnader,
b)endring

tillatt

over

avgjørelser

rettsgebyr

om

eller salærfastsettelse.

av en dom i videre utstrekning

(3) Anken inngis til tingretten,

enn § 19-8 eller § 19-9 tillater.

som treffer ny realitetsavgjørelse

ledd fjerde punktum
om forenklet
utforming
gjelder
øvrig behandles
etter reglene for anke til lagmannsrett
(4) Det kan ikke begjæres
(5) Dommer
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Saken

Første
skal for

i forliksrådet.
til tingretten

etter

reglene

i kapittel

31.
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