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DOM  

 

Saken gjelder avgjørelse av saksøkers krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK, 

samt også hans krav om erstatning "for konvensjonskrenkelse".  

 

I. Innledning 

Etter saksøktes begjæring i prosesskrift av 18. juni 2015, avgjøres saken med dette ved 

forenklet domsbehandling, jfr. tvisteloven § 9-8. Saksøker har i prosesskrift av 22. juni 

motsatt seg slik behandling, men retten har etter en helhetsvurdering funnet at vilkårene for 

slik behandling er til stede. Retten har ved denne vurdering lagt vekt på at det fremstår som 

klart at søksmålet ikke kan føre frem. Begge parter har opplyst saken i stevning, tilsvar og 

senere prosesskrift. Saksforberedelsen er ikke avsluttet, men det kan ikke ses at muntlig 

forhandling er nødvendig for ytterligere avklaring av sakskomplekset. Ei heller kan ses at 

forenklet domsbehandling ikke gir partene en forsvarlig og rettferdig rettergang, jfr. 

tvisteloven § 1-1 og EMK art. 6 (1). 

 

Ved saksøkers stevning av 25. februar 2015 anla han sak ved oslo tingrett mot saksøkte, 

med slik påstand: 

 

1. Staten ved Tilsynsrådet har krenket EMK artikkel 8. 

2. Staten ved Tilsynsrådet har krenket EMK artikkel 1 protokoll 1. 

3. Staten ved Tilsynsrådet betaler Marius Reikerås erstatning for konvensjonsbrudd. 

begrenset oppad til kr. 200 000. 

4. Staten ved tilsynsrådet betaler Marius Reikerås sakens omkostninger.  

 

Saksøkte tok til gjenmæle ved rettidig tilsvar av 30. april 205 fra advokat Anne 

Helsingeng. I tilsvaret er nedlagt slik påstand: 

 

Prinsipalt: 

Saken avvises. 

Subsidiært: 

Staten v/Tilsynsrådet for advokatvirksomhet frifinnes. 

I begge tilfeller: 

Staten v/Tilsynsrådet for advokatvirksomhet tilkjennes sakens omkostninger.  

 

Partene har inngitt ytterligere prosesskrift. 

 

II. Sakens bakgrunn 

Saksøkers advokatbevilling ble tilbakekalt ved Advokatbevillingsnemndas vedtak av 5. 

mai 2009. Saksøker anla sak mot Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnda, men ved Oslo 

tingretts kjennelse av 24. september 2010 ble saken avvist på grunn av saksøkers fravær.  
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Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fattet 28. mai 2009 vedtak om å oppnevne forvalter for 

saksøkers advokatvirksomhet, hvoretter advokat Willy Dalheim den 22. juni 2009 ble 

oppnevnt som forvalter. Forvalteroppdraget gjaldt avvikling av saksøkers 

advokatvirksomhet. Dette vedtaket ble ikke angrepet av saksøker. I Tilsynsrådets vedtak av 

1. oktober 2009 ble forvalteroppdraget avsluttet, etter at forvalter hadde fått opplyst at det 

ikke forelå noe klientarkiv og at sakene var allerede overført til andre advokater.  

 

I august 2010 ble tilsynsrådet varslet om at saksøker oppbevarte saksdokumenter i lokalene 

til Fellesforbundet for Sjøfolk, hvoretter Tilsynsrådet bemyndiget advokat Willy Dalheim 

til å forestå innhenting av klientarkivet fra lokalene til Fellesforbundet for Sjøfolk. Arkivet 

ble der hentet av advokat Dalheim den 11. august 2011, etter at Fellesforbundet gav ham 

adgang. Saksøker skal ha blitt varslet, men valgte ikke å møte, jfr. advokat Dalheims 

skriftlige redegjørelse av 13. september 2010 til Tilsynsrådet: 

 

Undertegnede tok samme dag kontakt med fellesforbundet for Sjøfolk 

v/Reidar Vervik i anledning saken. Han ga uttrykk for at forbundet ikke ville 

levere noe materiell til noen andre enn Marius Reikerås selv. Dette var han 

nokså bestemt på. Jeg opplyste til Vervik at jeg var usikker på hva 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ville foreta seg dersom materiellet ikke 

ble utlevert og jeg ba ham vurdere sitt standpunkt på nytt og drøfte det med 

Reikerås. 

 

Jeg fikk dagen etter beskjed om at "arkivet" kunne avhentes. "arkivene ble 

avhentet 11. august 2010. Jeg viser om dette til min e-post til dag Eriksen av 

samme dato kl. 1205. Undertegnede var til stede sammen med to medhjelpere 

fra transportfirma. 

 

Det ble avhentet ca. 20 kartonger, diverse plastsekker mv. som var opplyst å 

være "klientarkiv" for Reikerås. 

 

Fellesforbundet for Sjøfolk hadde i forkant av dette varslet reikerås om 

avhentingen og tidspunktet for denne, og vi var forberedt på at han ville være 

til stede. Han valgte ikke å være til stede. 

 

Etter dette ble en del av arkivet tilbakelevert saksøker, og en del ble destruert av 

Fellesforbundet for Sjøfolk. Saksøker har i stevningen erkjent at deler av klientarkivet og 

andre gjenstander ble tilbakelevert, men samtidig fremholdes at "det er umulig å vite hva 

som er tatt og hva som er tilbakelevert, all den tid det ikke er oppført noen liste over de 

fratatte eiendeler".  

 

III. Partenes anførsler 

Saksøker har i det vesentlige anført at "det er begått menneskerettsbrudd fra 

Tilsynsrådet". Det vises til at han i mai 2009 ble fratatt advokatlisensen, og – etter det 

retten forstår – anføres  at det i den etterfølgende behandling har den oppnevnte forvalter, 

advokat Willy Dalheim, stjålet "mine eiendeler, mine private bøker og en rekke private 
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gjenstander", samt at "hele klientarkivet ble beslaglagt".  Det anføres at saksøkte ikke 

hadde "rettslig kjennelse på at de hadde tilgang til å ta seg inn i Fellesforbundet for sjøfolk 

sine lokaler", hvor gjenstandene var lagret. Det anføres at videre at :  

 

Tilsynsrådet har ved sine handlinger krenket EMK artikkel 8 og EMK artikkel 

1 protokoll 1. De har foretatt alvorlige inngrep i min og andres eiendomsrett, 

noe som utvilsomt er et betydelig inngrep i de aktuelle bestemmelser. 

Saksøkte har ikke hatt tilstrekkelig hjemmel for inngrepet. Inngrepet har ikke 

forfulgt et legitimt formål og det har heller ikke vært proporsjonalt. Følgelig 

foreligger krenkelse av konvensjonen. 

 

Saksøkte har i det vesentlige anført at oppbevaringen og disponeringen av saksøkers 

klientarkiv er skjedd i overenstemmelse med advokatforskriften. Deler det oppbevarte er 

dels tilbakelevert til saksøker, og dels destruert av fellesforbundet for sjøfolk etter at 

saksøker fikk anledning til å hente det der.  

 

Det er videre anført at utlevering og oppbevaring av en advokats klientarkiv etter 

domstolloven § 228 og advokatforskriften, er ikke i strid med EMK, jfr. Borgarting 

lagmannsretts avgjørelse i sakene 14-014634ASD og 14—037580.  

 

Endelig anføres at et eventuelt erstatningskrav er foreldet, under enhver omstendighet 

foreligger det ikke hverken ansvarsgrunnlag, påvist økonomisk tap eller 

årsakssammenheng.  

 

IV. Rettens bemerkninger 

Etter gjennomgang av stevningen, tilsvaret, senere prosesskrift og sakens øvrige 

dokumenter, finner retten det klart at søksmålet ikke kan føre frem. Det vises til at 

saksøktes oppnevning av forvalter er i overenstemmelse med domstolloven § 228 første 

ledd nr. 1 og advokatforskriften kapittel 7. Forvalteroppgaven innebærer bl.a. avhenting av 

klientarkivet, jfr. advokatforskriften § 7-10. En slik ordning er ikke i strid med EMK, jfr. 

uttalelse i Borgarting lagmannsretts dom av 27. juni 2014 (LB-2014-14634) om forholdet 

mellom EMK og domstolloven § 228 og advokatforskriften kapittel 7: 

 

Det er ikke tvilsomt at det er nødvendig i et demokratisk samfunn å ha 

ordninger som skal beskytte klienter av advokater som ikke lenger har 

bevilling, fra å lide rettstap. Etter lagmannsrettens vurdering er kravet om 

proporsjonalitet oppfylt. 

 

Forvalter har i skriv av 13. september 2010 til Tilsynsrådet redegjort for at saksøker til ham 

opplyste at "samtlige saker for norske domstoler er overlevert/videreført til andre 

advokater. Disse advokatene har også overtatt saksdokumentene". Videre heter det i 

redegjørelsen: 
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I referat fra møtet med Reikerås 3. juni 2009 pkt. 5 sies "på spørsmål om 

saksdokumenter opplyser Reikerås at saksdokumenter er overlevert til 

klientene eller de/de advokater som har overtatt sakene. Når det gjelder 

"nordsjødykkerne" så befinner det seg fremdeles en god del dokumenter ved 

hans kontor i Bergen, men disse overleveres til Advokatfirmaet Danielsen i 

disse dager". 

 

Saksøkers gjenværende arkiv ble avhentet av forvalter i lokalene til Fellesforbundet for 

Sjøfolk, jfr. siterte redegjørelse fra advokat Dalheim ovenfor i punkt II. Hverken det at 

gjenværende arkiv der ble avhentet av forvalter, eller måten dette ble gjort på, kan ses å 

være i strid med advokatforskriften, andre lover og regler eller EMK. Arkivet ble – som 

det fremgår – avhentet etter avtale med Fellesforbundet for Sjøfolk og varsel til saksøker.  

 

Videre vises til at saksøker har fått tilbakelevert "noe av de fratatte eiendeler", samt at han 

ikke selv vet hva – om noe – han eventuelt savner, jfr. hans opplysning i stevningen. I 

tilsvaret er redegjort for håndteringen av det som ikke ble tilbakelevert til saksøker: 

 

Det aktuelle materialet ble til slutt levert tilbake til saksøker ved at det ble 

satt tilbake i lokalene til Fellesforbundet for Sjøfolk, etter avtale med disse. 

Saksøker skal ha vært til stede, men nektet for å kvittere for dette. Det er 

senere opplyst til forvalter at saksøker hentet ut noe av materialet, men at det 

meste nå er blitt destruert av Fellesforbundet for Sjøfolk da det ikke ble 

hentet av saksøker.   

 

Det kan ikke ses at saksøker har bestridt ovennevnte redegjørelse i sine senere prosesskrift.  

 

Etter dette må saksøkte bli å frifinne.  

 

V. Sakskostnader  

Saksøkte har vunnet saken, og har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra 

motparten, jfr. tvisteloven § 20-2 (1) og (2). Retten har vurdert om unntaksbestemmelsen i 

§ 20-2 (3) bør komme til anvendelse, men kan ikke se at så er tilfellet. Advokat Helsingeng 

har innsendt spesifisert salæroppgave på til sammen kr. kr 64 973,38 inkl. mva. 

Salæroppgaven er forelagt saksøker for kommentarer. Retten finner at de oppgitte 

omkostninger var nødvendige, og legger oppgaven til grunn.  
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DOMSSLUTNING: 

 

1. Staten v/Tilsynsrådet for advokatvirksomhet frifinnes. 

 

2. Marius Reikerås dømmes til å betale kr. 64 973,38 til Staten v/Tilsynsrådet for 

advokatvirksomhet innen to uker fra forkynnelse av denne dom. 

 

    

 

 

 

Retten hevet 

 

 

Kim Heger 

tingrettsdommer 

 

 

 

 

 

 

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. 

 

 

 



 

 

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker 
 

Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer 

den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har 

noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. 

 

Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe 

annet er uttrykkelig bestemt av retten. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferie er 

følgende: Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen 

påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med       

3. januar, jf. domstolloven § 140.  

 

Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan 

gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. 

 

Anke til lagmannsretten over dom i tingretten 

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på 

grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen 

som ligger til grunn for avgjørelsen.  

 

Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om 

formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av 

ankegjenstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det 

blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å 

være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. 

 

I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegjenstanden – nektes fremmet når 

lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til 

enkelte krav eller enkelte ankegrunner. 

 

Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. 

Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten 

kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.  

 

I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og 

hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.  

Ankeerklæringen skal angi: 

- ankedomstolen 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hvilken avgjørelse som ankes 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten 

krever 

- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes 

- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 

- de bevisene som vil bli ført 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det 

- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken 

 



 

 

Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. 

Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet 

og tvilsomme når saken står for lagmannsretten. 

 

Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten 

Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, 

rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en 

saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og 

forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på 

det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.  

 

En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell 

lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på 

at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. 

 

Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.  

 

Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over 

saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag 

av feil i saksbehandlingen.  

 

Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt 

avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren 

skriftlig behandling i lagmannsretten.  

 

Anke til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.  

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt 

samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den 

foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av 

Høyesterett. – Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger 

dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende 

bevisspørsmål.  

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i 

lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig 

behandling i Høyesteretts ankeutvalg.  


