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RETTSBOK
Reyken o g Hurum Forliksrid
Den 12.06.2018 kl. 09:00 ble rettsmmte holdt i Rayken og Hurum Forliksrid. Matested

Sak nr.:
Forliksridets leder:
Forliksridets
medlemmer:

Erling Arne Meek
Per Otto Andersen og Inger Marie Hennie Nllsen

Saken gjelder:

Mislighold av kjmpekontrakt av 02.12.1974. Vederlag i medhold av
kontrakt.

Sakens parter:
Klager

Anne-I<arina Hyggen Amland, Langoddveien 122, 1367 Snarmya,
F.Dato 20.02.1946
Prosessfullmektig: Egen prosessfullmektig

Klager

Svein Hyggen, Nmtebakken 14, 3413 Lier, F.Dato 15.09.1940
Prosessfullmektig: Egen prosessfullmektig

Klagemotpart

OlaE Hyggen, Grimsrudveien 21, 3442 Hyggen, F.dato 21 .l 1.1933
Prosessfullmektig: Egen prosessfullmektig

Til stede:

Forliksridets leder og medlemmer

Klager/
stedfortreder:

Anne-Karina Hyggen Amland og Sveh Hyggen

Prosessfullmektig/
medhjelper:
Klagemotpart/
stedfortreder:

Olaf Hyggen og Merete Hyggen

Prosessfullmektig/
medhjelper:

H nr. 30211428

Journalnummer:
1802307320

Det fremkom mgen mnvendmger mot forksridets habhtet
Partene ble oppfordret til H forklare seg sannferdig og ble gjort kjent med ansvaret ved falsk
forklamg.
Det ble avsagt slik

besluming:
Partene kom ikke til forlik. Klager har krevd dom. Forliksrddet finnet imidlertid at saken er
for vanskelig og Lite opplyst at det ikke er grunnlag for H d0mme. Saken mH derfor
innstilles, jf. tvistelovens 5 6-11 tredje ledd jf. 5 6-10 fjerde ledd.

Sluming:
Saken innstilles.

/'
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Per Otto An ersen
Medlem

Medlem
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Beslutningen regnes som forkynt den 19.06.2018 selv om De skulle motta beslutningen
tidligere. At beslutningen er forkynt, vil si at De kan gjme Dem kjent med innholdet. Hvis
De mottar beslutningen senere enn 19.06.2018, og onsker i f i utsatt forkynningsdato, m&
De straks melde fra td forliksridets sekretariat. Arsaken til forsinkelsen m i opplyses og
eventuelt dokumenteres.

*

Undersknft / rett utsknft bekrefte

Rettledning:
E n beslutning om innstilling av sak kan ikke ankes til tingretten.
Slaksmil kan imidlertid reises for tingretten. Hvis vitkningen av avbrutt foreldelse av kravet
ikke skal opphme, er ftisten for stevning 1 ett - i r fra forliksridet innstilte behandhgen. Nir
det gjelder avgjmelser i beslutningen om sakskostnader, rettsgebyr eller salzrfastsettelser, kan
dette ankes szrskilt til tingretten innen 1 en - mined fra forkynningsdato. ForenMet
utforming av ankeerklxringen kan benyttes etter reglene i tvistelovens 5 9-2 Gerde ledd. Det
vil si at det er tilstrekkelig i oversende beslutningen til tingretten og angi at den onskes
overpr~vd,den endring som kreves, og hva som menes ivxre fed ved avgjmrelsen. Parter
som ikke har prosessfuhektig kan munthg inn@ anke ved personlig oppmate i tingretten.
-

-

Ved stevning eller anke til tingretten pHloper rettsgebyr i samsvar med reglene i
rettsgebyrlovens 5 8.
Saken kan bringes inn for forliksridet p i nytt nir det har gitt 1 - ett i r etter beslutningsdato,
eller tidligere hvis motparten samtykker.
-

Spersm%l for mrig om bruk av rettsmidler mot forliksridets avgjmelser kan rettes til
forliksridet/forliksridets sekretariat.

