4. desember 2001
Kst. Ekspedisjonssjef Kristin Bølgen Bronebakk
Domstolavdelingen
Justisdepartementet
Telefax : 2224 2724

Vedr. saksbehandlingstid Haugesund Skifterett sak nr . 93-00239 OA Knutsens dødsbo
(overført til Stavanger Byrett)
Henvendelsen dreier seg om:
1.Hvilken saksbehandlingstid som Domstolavdelingen/Justisdepartementet finner
rimelig og
2.Hvilken fremgangsmåte Domstolavdelingen/Justisdepartementet vil anbefale utover
begjæring om behandling når disse ikke besvares fra rettens side
Undertegnede er part i saken, og skriver derfor ikke som jurist eller advokat men som
legmann.
I forbindelse med skiftebehandlingen har det oppstått en tvist mellom legatarene og noen
av arvingene vedrørende tidspunktet for verdsettelse av legatet . (Tidspunktet har indirekte
betydning for omfanget av legatet .) I forbindelse med spørsmålet uttaler Haugesund
Skifterett ved sorenskriver Birger Stedal i brev til legatarenes prosessfullmektig den 5.
mars 1996: "Det vil i den forbindelse være spørsmål om hvorvidt eiendelene skal takseres
på tidspunktet for dødsfallet eller på det tidspunkt eiendelene legges ut . Skifteretten
oppfatter dette som et rent juridisk spørsmål, som i tilfelle uenighet mellom arvingene, må
løses i form av at skifteretten avsier en avgjørelse i en skiftetvist ."
Den nåværende henvendelsen skyldes at den skiftetvist som sorenskriver Stedal henviser
til den 5. mars 1996 ennå ikke er avgjort eller berammet for avgjørelse i første instans . Her
følger et kort sammendrag av den videre behandling.
I brev til retten av 9 . februar 1998 krever to av partene gjennom sin prosessfullmektig at
saken nå behandles : "På denne bakgrunn anmoder vi på vegne av Anna Omdahl og
Gjertrud Pande om at skifteretten snarest mulig avgjør hvilket verdsettelsestidspunkt som
skal legges til grunn ."
I brev til retten av 24 . august 1998 fra legatarenes prosessfullmektig fremgår:
"Tvistespørsmålet vedrørende tidspunktet for verdsettelse av de aktiva som Olav og John
F. Knutsen utpeker i henhold til tilleggstestamentet datert den 17 . april 1982 må nå tas opp
til rettslig behandling ."
Det anføres videre at sorenskriver Stedal vil være inhabil ved behandlingen av spørsmålet
om verdsettelsestidspunktet og derfor må vike sete.
Den 9 . november 1998 bestemmer Gulating Lagmannsrett at sorenskriver Stedal skal vike
sete og settedommer Torbjørn Huseby ved Stavanger Byrett oppnevnes.
Torleiv Kvalviksgate 5B, N-4022 Stavanger
Tlf.: 5155 8542 Fax: 5155 8541 Email: johnk-d .no
Side 1 av 2

John E 7(nutsen,

4. desember 2001
Etter oppnevnelsen av Torbjørn Huseby har det ikke skjedd noe i saken fra domstolenes
side. Huseby har riktignok indirekte berørt spørsmålet om verdsettelsestidspunkt i
forbindelse med andre spørsmål, men har ikke behandlet den skiftetvisten som var
bakgrunnen for hans oppnevnelse.
I frustrasjon over den manglende behandling sendte legatarenes prosessfullmektig den
29. mai 2001 en fornyet begjæring om behandling til Haugesund Skifterett (Stavanger
Byrett ved Olav T . Laake). Her står saken på det nåværende tidspunkt.
Det skal ellers bemerkes at samtlige parter på et tidligere tidspunkt (henholdsvis den 3 . juli
1998, 27. mars 2000 og 12 . april 2000) har samtykket i skriftlig behandling for at
skiftetvisten skulle kunne avgjøres hurtigst mulig og med minst mulig omkostninger . Det
har også vært ført forhandlinger mellom partene med sikte på en voldgiftsavgjørelse . Men
ellers må det vel nærmest være en fallitterklæring fra rettsvesenets side at man i løpet av
nesten 6 års behandlingstid (fra mars 1996) ikke har vært i stand til å frembringe en
kvalifisert dommer som har kunnet avse den formiddag det vil ta å skrive en
skifterettsbeslutning i første instans i forbindelse med den skriftlige behandling som
partene gjennom sine brev og begjæringer har etterlyst.
På denne bakgrunn ber jeg om veiledning fra Domstolsavdelingen/Justisdepartementets
side på hvordan undertegnede bør forholde seg i forhold til rettsvesenet for å bringe
skiftetvisten til en avgjørelse.
Med vennlig hilsen
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