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Til den det vedrører i Justisdepartementet. 
 
Vedrørende: Krav om å få advokatlisensen tilbake. 
 
Jeg retter denne direkte til Justisdepartementet, som uansett vil ha det overordnede ansvaret for at 
Norges konvensjonsforpliktelser følges opp. 
 
Det er allment kjent at  det ikke er mulig for undertegnede å ha noen tillit til Tilsynsrådet eller 
Advokatbevillingsnemnden. 
 
Det vises i den forbindelse til tidligere redegjørelser om alle de eklatante lovbrudd som Tilsynrådet har 
gjort seg skyldig i , som KOFA- saken, se link, 
 
http://www.kofa.no/no/Avgjorte-saker/2010/2009229/ 
 
 
Her ble Tilsynsrådet i realiteten dømt for det som er faretruende nær grov korrupsjon, ved at daværende 
styreleder, advokat Christian Bruusgaard, tildelte revisjonskontrakter til forretningskameraten sin, Svein 
Erik Stiansen, hvis verdier var i 10- millioners klassen. Og det uten anbud. 
 
Da Advokatbevillingsnemnden, som for øvrig deler kontoradresse, faks, telefonnummer med mer med 
Tilsynsrådet, inndro min bevilling i mai 2009, ble det gjort i strid med Norges konvensjonsforpliktelser. 
 
Det er riktig at min advokatlisens ble inndratt av Advokatbevillingsnemnden, uten muntlige 
forhandlinger, primo mai 2009.  I strid med EMK Artikkel 6 nr. 1. 
 
Måten dette ble gjort på, er også i strid med EMK Artikkel 4 Protokoll 7. 
 
Det må anses endelig avklart med dagens dom i EMD, saken mellom JÓHANNESSON AND OTHERS v. 
Island. 
 
Dommen bygger nettopp på et sammenlikningsgrunnlag med storkammerdommen mellom A and B v. 
Norge fra november 2016. 
 
Jeg skal redegjøre nærmere for dette: 
 
I dagens dom, ble altså Island funnet skyldig i å ha forbrutt seg mot EMK Artikkel 4 Protokoll 7, heretter ( 
P 7-4) 
 
De det gjaldt, ble ilagt rettskraftig tilleggsskatt i februar og mars 2008. Deretter ble de tiltalt i straffesak 
for samme faktiske forhold 18 desember 2010, og dømt av tingretten 9 desember 2011. Høyesterett 
skjerpet straffen den 7 februar 2013. 



 
EMD skriver følgende som bærende begrunnelse for at det ikke forelå ”dual proceedings”, og hvor man 
eksplisitt viser til motsetningsforholdet til storkammeravgjørelsen i A og B v Norge fra november 2016 : 
 
”Moreover, the applicants were indicted on 18 December 2008, 15 and 16 months after the mentioned 
tax decision had been taken and nine and ten months after they had acquired legal force. The criminal 
proceedings then continued on their own for several years: the District Court convicted the applicants on 
9 November 2011, more than four years after the decisions of the State Internal Revenue Board, and the 
Supreme Court´s judgment was not pronounced until more than a year later, on 7 February 2013. This, 
again, stands in contrast to the case of A and B v. Norway (cited above), where the total length of the 
proceedings against the two applicants amounted to approximately five years and the criminal 
proceedings continued for less than two years after the tax decisions had acquired legal force, and 
where the integration between the two proceedings was evident through the fact that the indictments 
against the applicants were issued before the tax authorities’ decisions to amend their tax assessments 
were taken and the District Court convicted them only months after those tax decisions. 
Furthermore, in the present case the Government have failed to explain and justify the delay which 
occurred in the domestic proceedings and which, as the Supreme Court held, had not been the 
applicants’ fault (see A. and B., cited above, § 134). 
55. Having regard to the above circumstances, in particular the limited overlap in time and the largely 
independent collection and assessment of evidence, the Court cannot find that there was a sufficiently 
close connection in substance and in time between the tax proceedings and the criminal proceedings in 
the case for them to be compatible with the bis criterion in Article 4 of Protocol No. 7. 
56. Consequently, the applicants suffered disproportionate prejudice as a result of having been tried and 
punished for the same or substantially the same conduct by different authorities in two different 
proceedings which lacked the required connection. 
 
For these reasons, there has been a violation of Article 4 of Protocol No. 
7 to the Convention.” 
 
Min sak er langt verre enn saken JÓHANNESSON AND OTHERS v. Island, 
 
Det administrative vedtaket som Advokatbevillingsnemnden gjorde, uten muntlig behandling slik EMK 
Artikkel 6 krever, frarøvet mitt inntektsgrunnlag, og det som ung advokat.  Det har til nå vedvart i over 8 
år! 
 
Det er altså et langt mer betydelig inngrep enn hva tilfellet er over. 
 
Ett år etter at min bevilling ble fratatt, i mai 2010 ble jeg så satt under tiltale, og hvor de samme faktiske 
forhold som lå til grunn for inndragelsen av lisensen ble gjort til gjenstand for tiltalen. 
 
Ultimo januar 2011 ble jeg frifunnet for de samme faktiske forhold som lå til grunn for inndragelsen av 
lisensen. Påtalemyndigheten anket ikke, og dermed ble denne delen av straffedommen rettskraftig 
primo februar 2011. 
 
Men lisensen fikk jeg aldri tilbake, noe jeg bestemt mener har sin bakgrunn i de korrupsjonslikende 
forhold som jeg avdekket hos Tilsynsrådet i 2009, se ovennevnte KOFA avgjørelse: 
 
 



Det var forhold tilknyttet tiltalen fra 2010 som ikke hadde relevans i forhold til inndragelsen, men der jeg 
ble domfelt i tingretten. 
 
Da det viste seg at disse bygget på klare feil, se vedlagte avisartikkel, ble de anket inn for lagmannsretten 
og der jeg ble frifunnet for dette justismordet, se vedlagte link: 
 
http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Konkurs-og-domt-etter-misforstaelse-214949b.html 
 
Men, tilbake til de forhold som gjelder denne saken: 
 
Det gikk 1 år og 9 måneder fra lisensen ble inndratt og til endelig frifinnelse i straffesaken for de samme 
faktiske forhold forelå. 
 
Et slikt tidsgap mellom inndragelsen av lisensen og straffeforfølgelsen, er ikke forenelig med ”the bis 
criterion” i P 7-4.. 
 
 
Følgelig er det en krenkelse av EMK P 7-4, på samme måte som det ble stadfestet krenkelse i dagens 
dom fra EMD. 
 
I tillegg har Advokatbevillingsnemnden gjort dette uten at muntlige forhandlinger er blitt ført. 
 
Og hvor Tilsynsrådet for advokater brukte fiktive selskapsordninger i Norge, (Glarion Marine LTD AS og 
Holstiftelsen) med fiktiv eier i skatteparadiset Bahamas ( Rotocrop Trust),  som legitimitet til  gjøre dette. 
 
Tilsynsrådet har også ansett seg selv for å være et privat rettssubjekt. 
 
Norge har en plikt til å rette opp i de krenkelser den påfører. 
 
Følgelig er konsekvensene av at min bevilling ble tatt i strid med P 7-4, blant annet at den har vært intakt 
siden den konvensjonsstridig ble inntatt. 
 
 
Jeg ber nå at den umiddelbart leveres tilbake. 
 
 
 
Bergen, den 18.5.17 
 
 
Marius Reikerås 
 
 


