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1302 Sandvika

Att.: Tingrettsdommer Nils Ole Bay

Oslo, 10. mai 2012
Ansvarlig advokat: Lage Sverdrup- Thygeson
Var ref.: 15939-0001-11

VEDR.: KJENNELSE AV 8.3.2012 FRA NORGES H0YESTERETT - KARINA
HYGGEN AMLAND -1l-044469-TVA-AHER12

Det vises blant annet til rettens brev av 18.4. d.a., samt etterfelgende telefonsamtale med
retten. Vi vil her komme med korte tilleggsbemerkninger i sakens anledning.

Vi forstar det slik at det er serskilt to spersrnal retten anser er av betydning, og som vi - dog
under noe tvil - forstar Amland reiser ved sine stadige henvendelser.

1. Hvorvidt kravet mot Amland er abandonert av Poppe & Co Eiendomsmegling AS -
dets konkursbo - til fordel for Torkildsen, Tennae & co. Advokatfirma AS

2. Betydningen av Heysteretts kjennelse, jfr. overskriften

Vi vil i det felgende knytte ytterligere, korte kommentarer til AmIands anfersler. Etter var
vurdering er Amlands anfersler stort sett behandlet ved en rekke anledninger tidligere, og i tre
instanser.

1. Abondonering av kravet til fordel for Torkildsen, Tennae & co. Advokatfirma
AS

Det er, som presisert overfor Amland en rekke ganger, ikke slik at en advokat pa noen mate er
palagt a dokumentere en "prosessfullmakt". Vi kan ikke forsta hva Amiand mener nar hun
anfarer at boet pr. 24.10.2011 ikke var kjent med kravet mot henne. Bostyrer skriver i sitt
brev av 26.1.2012 at boet pr. innlevering av midlertidig beretning til skifteretten ikke var kjent
med kravet. Beretningen er datert 6.9.2011. Amiands anfersel om at vi har fortsatt saken uten
at boet var oppmerksom pa kravet eller saken, er tatt fullstendig ut av lase luften. Nok en gang
forseker Amland a takelegge et faktum som etter var vurdering er enkelt. Vi skal ikke
spekulere i arsakene til dette, men konstaterer at Amland i en arrekke har unndratt seg oppgjer
av krav fastlatt av tre rettsinstanser.
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Amland anferer at vart finna sayner "prosessrettigheter" i saken. Advokat Grenneruds
redegjerelse burde dokumentere det motsatte, og oppfyIler sa langt vi kan se vilkarene inntatt
i konkurslovens § 117 a.

Fra denne side kan man ikke se at Heyesteretts avgjerelse knyttet til gjennomferingen av
tvangssalget skulle ha som konsekvens at Amland ikke lenger er forpliktet til a gjere opp for
seg. Vi gjentar henvisningen til tvistelovens § 20-10, der det fremkommer at vart finna har
fortrinnsrett til alle sakskostnader som tilkjennes parten, med andre ord - vart finna kan, som
det frernkommer av bestemmelsen, kreve belepet utbetalt direkte til seg. Bostyrer var denned
forpliktet til a gjere det han ved sitt brev av 26.1. d.a. har gjort.

Det felger av tvisteloven § 20-10 at:

"Iforhold til sin parts evrige fordringshavere har prosessfullmektigenfortrinnsrett til
de sakskostnader parten tilkjennes for sift tilgodehavende. Prosessfullmektigen kan
kreve kostnadsbelepet utbetalt direkte til seg. "

Slik vi ser det, er ordlyden krystaIlklar. Dette stettes videre av lovens forarbeider. Fra NOU
2001 :32A, s. 537, hitsettes:

"§ 181 tredje ledd bestemmer at prosessfullmektigen har rett til a fa utbetalt tilkjente
saksomkostninger direkte til seg, sa langt de skal dekke hans utlegg og salcer i saken.
Klientens evrige kreditorer kan ikke ta beslag i disse midlene, jf § 181 tredje ledd
annet punktum. "

Og videre, fra samme NOU, s. 937:

"Iforhold til sin parts evrige fordringshavere har prosessfullmektigenfortrinnsrett til
de saksomkostninger parten tilkjennes for sift tilgodehavende. Prosessfullmektigen
kan kreve omkostningsbelepet utbetalt direkte til seg. Denne bestemmelsen tilsvarer §
181 tredje ledd. Det er naturlig a ta den inn i en egen bestemmelse. "

RG 2004 s. 740 har videre uttalelser knyttet til den forutgaende bestemmelsen i
tvistemalsloven. Fra avgjerelsen hitsettes:

"Den ankende part gis heller ikke medhold i at saksomkostningene tilherer parten og
ikke prosessfullmektigen. Etter tvistemalsloven § 181 tredje ledd har

prosessfullmektigen krav pa afa dekket sine utlegg og sitt salcer av saksomkostningene
som tilkjennes parten. Han har i forhold til partens andre kreditorer fortrinnsrett til
disse pengene, og han kan kreve pengene utbetalt direkte til seg, jfTore Schei,
Tvistemalsloven, Bind L 2. utgave, side 616. Saksomkostningene i denne sak gjelder
dekning av advokat Forsbergs utgifter og salcerkrav. "

Det foreligger ikke aktuell rettspraksis, uten at dette i seg selv etter lagmannsrettens
syn kan tas til inntekt for den ene eller andre lesning. Etter forslaget til ny
tvistemalslov, NOU 2001:32, §23-10, vilprosessfullmektigen hafortrinnsrettfor
saksomkostningene « iforhold til sin parts evrige fordringshavere ». Det er i
kommentaren uttalt at bestemmelsen tilsvarer §181 tredje ledd. Det ses ikke a vcere
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grunnlagfor a sldlle mellom enkeltstaende kreditorer og konkursbo etter dette
forslaget.

Lagmannsretten finner etter dette at advokat Forsberg har fortrinnsrett tit de tilkjente
saksomkostninger i konkursboet tif Buddy AS. Skifteretten og byskriverembetets
kjennelse blir a stadfeste, idet lagmannsretten ogsa slutter seg til
saksomkostningsavgjerelsen, med justering for ny morarentesats 9,25 %fra 1.januar
2004, som tas inn i slutningen. "

Prosessfullmektigen har saledes rett til a kreve tilkjente saksomkostninger utbetalt direkte til
seg. Det innebeerer at de saksomkostninger som tilkjennes ved dom eller kjennelse, som saken
mellom Poppe & Co Eiendomsmegling AS og Amland, i realiteten tilherer
prosessfullmektigen. Belepet kan, og i dette tilfellet skal, saledes utbetales direkte til vart
firma. Et eventuelt konkursbo har ikke anledning til a ta beslag i belepet.

Som en konsekvens av tvisteloven § 20-10 skulle ikke kravet veert meldt i boet, idet
fordringen var boet uvedkommende. Vart firma har likevel orientert boet, som formodentlig
for godt ordens skyld abandonerte kravet. Som nevnt - vart firmas henvendelse til boet, samt
boets abandonering - var overfledig. Det foreligger falgelig dobbelt rettslig grunnlag for at
Torkildsen, Tennae & co. Advokatfirma AS er rettmessig kreditor til fordringen -
tvistelovens § 20-10 og boet abandonering.

Det presiseres at man fra var side hele tiden kun har krevet de omkostninger som de
forskjellige domstoler har tilkjent var klient.

Konsekvensen av dette vil veere at belepet som skulle tilfalt Poppe & Co Eiendomsmegling
AS i henhold til de forskjellige rettsavgjerelsene, tilfaller vart fmna. Dette innebeerer igjen at
nar Amlands eiendom tvangsselges, skal skyldig belep utbetales hit. Amlands argumentasjon
knyttet til dette er saledes fullstendig uten rettslig forankring. Omkostningskravene er fastlatt
av Norges Heyesterett, det samme gjelder selve begjeeringen om tvangssalg.

Asker og Beerum tingrett kan saledes ikke gjere annet enn a beslutte at tvangssalget skal
gjennomferes, og skyldig belep i forbindelse med sakene Poppe & Co Eiendomsmegling AS
- Amland utbetales direkte til Torkildsen, Tennee & co. Advokatfirma AS.

2. Betydningen av Heyesteretts kjennelse av 8. mars 2012 vedrarende tvangssalg av
eiendommen

Hva gjelder betydningen av Heyesteretts kjennelse vises til tvl. § 19-15 ferste og tredje Iedd.

At en dom er rettskraftig betyr i korte trekk at den innebeerer en endelig og bindende
normering av det krav som var tvistegjenstand. En ny sak om samme krav skal derfor avvises.

Amlands pastander knyttet til hvem som er rettmessig kreditor etter kravene knyttet til
begjeeringen om tvangssalg, ble ogsa tatt med i Amlands anke til Heyesterett. Det vises her til
anke til Heyesterett av 23.12.2011, samt til redegj erelsen over.
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Det vil si at disse pastandene ogsa var en del av saken nar denne ble behandiet i Heyesterett.
Som kjent fant Heyesterett i sin kjennelse av 8.3.2012 at pastandene ikke hadde betydning for
vurderingen av om tvangssalg kunne gjennomferes, da Arnlands anke ble nektet fremmet.

Med bakgrunn i ovennevnte ma dermed avgjerelsen om tvangssalg anses aha tvangskraft, og
evrige anfersler fra Arnlands side knyttet til dette spersmalet ma avvises.

3. Avslutning

Med bakgrunn i redegjerelsen over anferes at retten na ma iverksette tvangssalget snarest
mulig. Arnlands rettsikkerhet er ivaretatt, hun har fatt prevet grunnlaget for bade kravene og
rettmessigheten av de lepende utleggsforretningene for aIle domstoler. Hennes stadige
merknader og argumentasjon kan ikke vektlegges - det finnes intet rettslig fundament for
hennes pastander. Det antas at hennes stadige oversendelse av dokumenter kun grunnes i en
uvilje mot a gjere opp for seg. Dette er ikke beskyttelsesverdig.

Dersom var anmodning om a iverksette tvangssalget ikke blir fulgt, tillater vi oss a be retten
om en redegjerelse for sakens prosessuelle status. Dersom retten motsier seg iverksettelse av
en rettskraftig avgjerelse om tvangssalg, ma dette komme til uttrykk i en form som kan
overpreves - i stedet for en endelos korrespondanse.

Det minnes igjen om at Arnland selv satt i gang saken i sin tid med et erstatningsseksmal mot
Poppe & Co Eiendomsmegling AS fullstendig uten rettslig fundament. Nar man gjer sa, ma
man regne med at de kostnader motparten har forbundet med saken, ma dekkes.

For ordens skyld kreves yare kostnader forbundet med Arnlands siste brev og utarbeidelsen av
nzerveerende dekket av AmIand. Det har medgatt 3 timer it kr. 2 300,- eks. mva., kr. 2 875,-
inkl. mva., totalt kr. 8625,- som kreves dekket av Arnland.

Med vennlig hilsen
Torki dsen.Tennee & co. Advokatfirma AS

Kopi av brevet er sendt Karina Hyggen Arnland direkte.
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