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Knutsens dødsbo - under offentlig skifte ved Haugesund tingrett

Det vises til Deres telefaks til Domstoladministrasjonen (DA) av 22 . februar d .å.

O.A. Knutsens dødsbo er under offentlig skiftebehandling ved Haugesund tingrett, jf
rettens sak nr . 93-00239S . Boet ble antatt til offentlig skifte i april 1993.

I Deres siste henvendelse anmodes DA om å pålegge saksansvarlig tingrettsdommer å
besvare flere spørsmål De har til det verserende skiftet.

DA finner grunn til igjen å understreke egen rolle og kompetanse i forhold til verserende
saker i domstolene . DA har ikke kompetanse til å overprøve domstolenes valg av
behandlingsmåte i konkrete saker.

Domstolenes behandling av saker — herunder offentlig skifte av dødsbo — er styrt av regler
i prosessuell og materiell lovgivning.

DA kan på denne bakgrunn ikke se å ha noen rolle i den diskusjon De har med stedlig
domstol om det pågående offentlige skiftet . Dersom De ikke deler domstolens syn, er De
henvist til å anvende rettsmidler mot domstolens avgjørelser eller forlange avholdt
skiftesamling.

DA tar stilling til erstatningskrav mot Staten som følge av erstatningsbetingende feil eller
unnlatelser i domstolene.

Om De som arving mener at domstolens forvaltning av boet har påført Dem økonomisk
tap, kan krav fremsettes til DA . Det må da sannsynliggjøres ansvarsgrunnlag,
årsakssammenheng og økonomisk tap.

Deres henvendelse av 22 . februar d .å . anses med dette for besvart og utløser ikke
ytterligere saksbehandling i DA.
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Med hilsen

Willy Nesset
avdelingsdirektør

Robert Envik
rådgiver
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