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Brev til partene vedlagt beslutning
Sak 58/2004 er behandlet av disiplinærutvalget for Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Rogaland og
Haugesund kretser av Den Norske Advokatforening . Vedlagt er et eksemplar av
disiplinærutvalgets beslutning datert 19 .01 .2005.
Det gjøres oppmerksom på at beslutningen kan påklages til Disiplinærnemnden for advokater.
Klagefristen er tre uker fra du ble kjent med avgjørelsen fra disiplinærutvalget . Vi legger til grunn
at du har blitt kjent med avgjørelsen innen en uke etter oversendelsesbrevets dato . Dersom du ble
kjent med beslutningen senere enn dette, må du umiddelbart gi beskjed om det.
Vi ber om at eventuell klage i to eksemplarer blir sendt til Disiplinærnemnden for advokater,
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo . Det samme gjelder eventuell informasjon om at du ble kjent
med beslutningen senere enn en uke etter dette brevs datering.
Kopi av innklagedes tilsvar av

5 . januar 2005 vedlegges.

Disiplinærutvalgets leder

Kopi sendes Den Norske Advokatforening, Sekretariatet, Kristian Augusts gate
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Klagers navn :

John F . Knutsen

Innkiaget advokats navn :
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Regler for god advokatskikk
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I behandlingen har deltatt:

Advokat Bjorn Hiibert Senum

Konklusjon :

Saken avvises.
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Det ble avgitt slik beslutning:
Klageren har inngitt klage mot innklagede ved skriv datert 5 . desember 2004,
innkommet til Advokatforeningens sekretariat lo . desember 2004 . Klagen er oversendt
til Disiplinærutvalget for Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser
av Den Norske Advokatforening og mottatt her 17 . desember 2004.
Sakens faktum synes å være som følger:
Klager er arving i et dødsbo under offentlig skifte ved Haugesund tingrett, der
innklagede er oppnevnt som bobestyrer . Det er et omfattende bo, der bobehandlingen
har pågått siden 1993 . To ganger - i 1997 og 2003 - har klager overfor tingretten
fremmet begjæring om at innklagede skulle entlediges som bobestyrer, hvilket retten
ikke har tatt til følge.
Klager anfører:
Klager har bedt Disiplinærutvalget ta stilling til "forhold knyttet til uavhengighet m .v. i
advokatforskriften kapittel 12, pkt . 2 .1 og pkt . 3 .2 . som redegjort for i de vedlagte
dokumenter ."
Dette oppfattes å gjelde 2 oppdrag for boet som bobestyrer i 2002 og 2003 gav til et
aksjeselskap der han har/har hatt et klientforhold til selskapet og dets styreleder.
Innklagede anfører:
Innklagede har fått seg forelagt klagen, og fra hans tilsvar hitsettes:
"De forhold klager tar opp i sin korrespondanse har i lang tid vært tema, både overfor
domstolsadministrasjonen, Haugesund tingrett, nå sist også i Gulating lagmannsrett.
De forskjellige instanser finner påstandene fra klager grunnløse ."
Disiplinærutvalgets leder skal bemerke:
Reglene for Advokatforeningens regionale Disiplinærutvalg angir i § 5 "Klagefrist " at
klager "må fremsettes senest 6 måneder etter at klageren ble kjent med eller burde blitt
kjent med det forhold klagen bygger på".
De forhold som er tatt opp i klagen, er klager utvilsomt blitt kjent med mer enn 6
måneder forut for at han sendte klagen 5 . desember 2004.
I henhold til § 5 annet ledd kan en klage allikevel behandles selv om fristen måtte være
oversittet dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig at klagen blir
behandlet.
Utvalgets leder kan ikke se at det foreligger slike særlige grunner.
Det er i denne sammenheng også sett hen til at tingretten i sin beslutning av 19 . mai
2004 på side 9 - 10 er kommet til at innklagede har opptrådt med den fornødne
uavhengighet ved inngåelse av avtaler med det aktuelle aksjeselskap, og at disse avtaler
framstår som forretningsmessig gunstige sett fra boets side.
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Reglene for Advokatforeningens regionale Disiplinærutvalg § 6 bestemmer:
"Disiplinærutvalgets leder eller leder for det underutvalg som behandler saken, kan
alene treffe beslutning om å avvise klagen etter reglene i § 2, eller dersom klagen ikke
er erklært i rett tid, eller dersom lederen finner det åpenbart at klagen ikke vil fore
frem ."
Klagen blir etter dette å avvise . Når klagen avvises, blir den ikke undergitt realitetsbehandling av Disiplinærutvalget.
Denne beslutning er truffet av utvalgets leder alene etter behandlingsreglenes § 6.

Etter dette er utvalget kommet til folgende konklusjon:
Saken avvises .

Bjørn Hubert Senum
leder av disiplinærutvalget
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