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Gulating lagmannsrett - LG-2014-206468

Instans Gulating lagmannsrett - Kjennelse
Dato 2015-02-24
Publisert LG-2014-206468
Stikkord Konkurs- og akkordforhandling. Konkursloven. Rettsgebyrloven § 8, § 10. Tvl. § 

16-7, § 16-9.
Sammendrag Rettsgebyr ikke betalt innen fastsatt frist. Avvisning.
Saksgang Bergen tingrett TBERG-2013-165717 - Gulating lagmannsrett LG-2014-206468 

(14-206468ASK-GULA/AVD2).
Parter Marius Reikerås mot Glarion Marine Ltd AS (advokat Helge Wesenberg).
Forfatter Lagmann Arne Henriksen, lagdommer Berit Moldskred Mo, lagdommer Stig 

Sjong.
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Bergen tingrett avsa den 12. mai 2014 kjennelse med slik slutning:
1.  Glarion Marine Ltd AS' krav godkjennes som dividendefordring i konkursboet til Marius Reikerås i 

samsvar med fordringsanmeldelse datert 15.4.2010 med til sammen kr 441 063.
2. Marius Reikerås erstatter Glarion Marine Ltd AS' sakskostnader med kr 9 902,50 inkludert mva, innen to 

uker fra forkynnelse av kjennelsen.

Kjennelsen ble avsagt i tilknytning til fordringsprøvelse i konkursboet til Marius Reikerås. I tilknytning til 
fordrinsprøvelsen har tingretten avsagt kjennelse i syv andre saksforhold.

Maruis Reikerås har anket samtlige kjennelser til lagmannsretten. Saken innkom Gulating lagmannsrett den 
18. desember 2014.

Ved skriv av 12. januar 2015 ble Reikerås pålagt å betale rettsgebyr på kroner 5160 for hver ankesak, til 
sammen kroner 41.280 innen den 26. januar 2015. Ved epost av 26. januar 2015 tilskrev Reikerås 
lagmannsretten og anmodet om nærmere begrunnelse for at det påløp gebyr ved behandling av denne type 
saker. Slik begrunnelse ble gitt ved lagmannsretten epost til Reikerås av 27. januar 2015 og fristen for 
innbetaling av gebyr ble forlenget til 6. februar 2015.

Rettsgebyr er ikke betalt innen fristens utløp.

Lagmannsretten bemerker at oversittelse av fristen for å betale rettsgebyr betyr fravær i saken, jf. tvisteloven § 
16-7 første ledd bokstav a). Ankende part har ikke anmodet om oppfriskning for oversittelse av fristen, og 
lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for at oppfriskning skal gis. Det følger av tvisteloven § 16-9 
første ledd at saken da skal avvises.

Plikten til å betale rettsgebyr følger av rettsgebyrloven § 8, syvende ledd. Etter denne bestemmelse skal det 
betales rettsgebyr for behandling av anke over kjennelser. Avgjørelsen det er anket over er ikke av en slik art at 
unntaksregelen i rettsgebyrloven § 10 kommer til anvendelse. Ved behandlingen av tvisten i tingretten påløp 
det ikke særskilt rettsgebyr, da dette var en del av skiftebehandlingen av konkursboet. Slik lagmannsretten 
forstår rettsgebyrloven § 8 påløper det rettsgebyr ved anke over slike kjennelser.

Rettsgebyr er ikke innbetalt innen utløpet av fristen og Reikerås er blitt gjort kjent med at saken vil bli avvist 
dersom gebyret ikke innbetales.

Saken blir etter dette å avvise.

Kjennelsen er enstemmig.

 Slutning

Saken avvises. 
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